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�हंदप
ू दपादशाह�
१. नवीन युग
‘स्वधम राज्-व�ृ द्धकार तुम्ह सुपुत �नमार् आहा.’
शहाजीमहाराजांचे �शवाजीमहाराजांना पत.
इसवी सन १६२७ ह्य वष� �शवाजी महाराजांचा जन् झाला. ह्य जन्मामुळ त्य �दवसाला नवीन

युगाचा प्रा रंभ� व्हावयाच भाग् लाभावयाचे होत!े �शवाजीमहाराजांचा जन् होण्याच् पूव�ह�

�हंदव
र थ आ�ण महंमद� शत्रूं धाड थोपवून धरता धरता शेकडो �हंद ू
ू ंशाच्य सन्मा संर�णाच्य काया्

वीरांनी झज
ुं करू आत्महव के ले होते. आपल्यापूव यश न �मळता पडलेल्य ह्य वीरांच्य आ�ण
हुतात्म्यांच इतक्या शौयार्न लढत असता त्य युद्ध यशस्व व्हावयाच भाग् �शवाजी महाराजांना
लाभले. त्यांन �वजयाची एक लाटच उत्पन के ल�. ती जसजशी पुढे जाऊ लागल� तसतशी अ�धक प्रच
होऊ लागल�. �तने आणखी एक शतक �कं वा काह� अ�धकच काल �हंदध
ू ्वज आपल्य मस्तकाव धारण

करू �तला वैभवांतून अ�धक वैभवाकडे आ�ण महत्कृत्यांत महत्त कृत्याकड नेऊन पोच�वले.

गजनीच्य महंमदाच्य आक्रमणाबरो प्रार झालेल� मुसलमानांच्य भारत�वजयाच्य भरतीची लाट
वेगाने पुढे पसरू अ�खल भारतवषर �तच्याखाल बुडून गेले होते. �तच्य मधून ज्यांन आपले मस्त वर

काढले, आ�ण आपल्य खड्य मराठ� स्वरां �तला आ�ा के ल�, ‘‘बस्! ह्याच्यापु एक पाऊल येशील

तर ध्याना धर’’ असे प�हले राष्ट्र �शवाजीमहाराज! साधारणपणे असे म्हणत येईल क�, इ.स.१६२७

पव
ू � �हंद ू आ�ण मस
ु लमान सैन्यांच गाठ कोठे का पडेना, के व्ह �हंदं च
ू ा नायक मत
ृ �कं वा नाह�ंसा
झाल्यामुळ तर के व्ह एखाद्य कारभाया्र  न �कं वा सेनानायकाने �वश्वासघा के ल्यामुळ , पण �हंदं च
ू ा

पराभव हा व्हावयाचा. �शवाजीमहाराज राजक�य �ेत्रा अवतीणर होईतो �हमालयापासन
ू द��ण
समद
ु ्रापय प्रत् यद
ु ्धा �नणर् कोणच्य ना कोणच्य कारणाने �हंदध
ू ्वजाल �वपर�त व्हाव असा

क्र पडला. दा�हराची दद
ु र्श, जयपाळाची यद
ु ,् अनंगपाळाचा प्र�तर, पथ
ृ ्वीराजाच धराशयन,

का�लंजर-�शक्-देव�गर�-ता�लकोट येथले अशभ
ु �दवस, ह्य प्रसंगां नस
ु ता उल्ले वर�ल �वधानांतील

खेदजनक सत् पटवायला पुरेसा आहे . पण �शवाजीमहाराजांच्य समथर हातांनी ह्य आपल्य लोकांच्य

दद
े ा वळ�वले; आ�ण आजपयत
�
ु � वाच्य अवदसेला जणू काय प्रत् धरू �तचे त�ड अगद� �वरु �दशल
आपल्य मागे होती त्याप्रम त्यांच् मागे �ततक्य तीव्रते ह� कृत्य लावून �दल�. पुन्ह के व्हाह
�हंदध
ू ्वजाल महंमद� अधर्चंद्राप वाकावयाची पाळी आल� नाह�.
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इ.स.१६२७ नंतर ते चक उलटल.े �हमालयापासून द��ण समुद्रापय ह्यानंत �हंद ू आ�ण

मुसलमान सैन्यांच कोठेह� गाठ पडो �हंदं च
ू ा �वजय हा व्हावयाचा आ�ण मुसलमानांना धूळ ह� खावी

लागावयाचीच. मग त्यांच संख्य �कतीह� असो, आ�ण त्यांन ‘अल्लाह अकबर’ ची गजर्न �कतीह� उच्
स्वरान के लेल� असो! ‘अल्ल हो अकबर!’ (अल्लाच �वजय असो!) ईश्व खरोखर�च �वजयी झाला; पण

तो �हंदं च
प�ात समा�वष् के ले!
ू ा ईश्व झाला! इ.स.१६२७ नंतर ईश्वरान �नःसंदेह आपले नाव �हंदं च्य
ू

मू�तर्पूजकांच् प�ाला तो �मळाला आ�ण मू�तर्भंजकांच त्यान �नकराने पाठ पुर�वल�. �संहगडाचा पाडाव,
पावन�खंडीची झज
ुं , गुर गो�वंद�संग, बंदा बहादरू , छत्रस, बाजीराव, नाना, भाऊ, मल्हाररा,

परशरु ामपंत, रणिजत�संग ह्यांच पराक् इत्याद गोष्ट�ंकड नस
ु ता दृिष्ट� के ल्याबरोब ह्य �वधानाची

सत्यत पटेल. ह्यांन आ�ण इतर रजपत
ू , मराठे आ�ण शीख सेनानायकांनी जेथे जेथे आ�ण िजतक्य वेळा
मस
राजक�य
ु लमानांशी गाठ पडल� तेथे तेथे आ�ण �ततक्य वेळा मस
ु लमानांना चोपन
ू काढल.े �हंदं च्य
ू

भाग्याल जी महत्वाच आ�ण �वजयप्रवत कलाटणी �मळाल� �तचे श्र �शवाजी महाराज आ�ण त्यांच
अध्यात्मग श्रीरामदासस्व ह्यांन आपल्य �हंदज
ू ातीपढ
ु े जे थोर आध्याित् आ�ण राष्ट् ध्ये

ठे�वले त्य ध्येयाल िजतके आहे �ततके च त्यांन समर�ेत्र उपयोगात आणलेल्य नवीन डावपेचांच्य

यद
ध ा आहे . महाराष्ट्र ह� �हंदज
ु ्धपद्ध �न शस्त्रसान
ू ातीच्य राष्ट् जीवनाची मत
ृ प्र झालेल�
ज्यो प्रज्व करणार� एक नवीन शक्त होती हे िजतके सत् आहे �ततके च महाराष्- युद्धपद त्य
काळी �हंद ू लोकांत प्रच� असलेल्य युद्धशास्त्र क्रां घड�वणार� नवीन युद्धपद होती हे खरे

आहे .

ज्य ध्येयान ह्य �हंदस
ू ्वातं�याच् युद्धात नेत्यांमध् आ�ण सेनापतींमध्य इतक� दृढ�नष् उत्पन

के ल� आ�ण त्यांच्य इतका आवेश आणला ते ध्ये म्हणज �हंदप
ू दपादशाह�-स्वतं �हंदस
ू ाम्राज्य
प्रस्था करणे-हे होते. आ�ण ज्य युद्धपद्ध मुसलमानी सत्तेल मराठ्यांच्यापु तग धरणे अशक्

के ले आ�ण अंती िजने �हंदश
ू ीषार्व �वजय�कर�ट चढ�वला ती युद्धपद म्हणज शत्रू चकवावयाची -

ग�नमी काव्याच युद्धपद होती.

ह्य उदात् ध्येयाच् जा�णवेमुळे मराठ्यांन �पढ्यान�पढ् के लेल्य प्रयत्ना स्फू�त �मळाल�.

�भन्न�भन कालात आ�ण दरू दरू पसरलेल्य प्रांत त्यांन के लेल्य कृत्यांमध् समान�हतसंबंध आ�ण
एकसूत्रीप प्रा झाला. आपण हाती घेतलेले कायर म्हणज आपल्य धमार्च आ�ण दे शाचे कायर आहे -

आपल्याती वीरांनी आ�ण महापुरुषांन ज्याल हातभार लावला पा�हजे असे कायर आहे, अशी दृढभावन
त्यांच् मनात उत्पन के ल�. मराठ्यांन त्य जाणीवेने पायर�पायर�ने पण �वजयभराने �दल्ल�च्

महाद्वारापय� - उत्तर ेल �संधुनद�च्य तीरापयत
� आ�ण द��णेत द��ण समुद्राच तटापयत
� कसे नेले
आ�ण �तच्य योगाने त्यांच् कृत्याच ह्य कथेला अशा एका �दव् राष्ट् महाकाव्याच स्वरूपक

�मळाले ते पुढे पाहू. पूव� प्रत् �हंद ू माता, आपला पराभव कसा झाला आ�ण अंती आपल्य शत्रूं कसा
�वजय झाला ह्य गोष्ट�ंच वणर् करणार�, तोपयत
� प्रच� असलेल� गाणी गात. गाण्यांच्यापे
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�कतीतर� पट�ने जयसूचक आ�ण उदात् सुरात आपल्य मुलांन ा अत्यं अ�भमानाने गाऊन दाखवील
अशा महाकाव्याच �वश्वर त्य �वजयांनी कसे प्रा झाले हे आता आपण क्रमाक्र पाहू.

इ.स.१६२७ मध्य �शवाजीमहाराजांचा जन् झाला. त्यांच च�रत �ल�हणारे जुने बखरकार

आपल्याल सांगतात क�, जसजसे ते मोठे होऊ लागले तसतशी �हंदज
ू ातीला प्रा झालेल� राजक�य

पारतं�याची अवस्थ त्यांन फार बोचू लागल�. परक्यांच् पायांखाल� आपल्य दे वांची दे वळे कशी तुड�वल�
जात होती आ�ण आपल्य पूवर्वैभवाच अवशेष कसे कलं�कत आ�ण अपमा�नत होत होते हे डोळ्यांन

पा�हले आ�ण त्यांच हृद �वद होऊन गेले. त्यांच शरू माता िजजाबाई �हने �हंद ू जातीच्य पूवर्वैभवाच्

वणर्नान श्रीर आ�ण श्रीकृ, अजुर् आ�ण भीम, अ�भमन्य आ�ण ह�रश्चं ह्यांच् कथांनी त्यांच्

वीरवतृ ्तीच पोषण के ले. �कं बहुना ज्य वातावरणात ते श्वासोच्छ् कर�त होते ते वातावरणच नवीन

आशांनी आ�ण आकां�ांनी भारू गेले होते! ज्यांच् पव
ू र्जांन दे वांशी आ�ण दे वदत
ू ांशी समोरासमोर
भाषण के ले होते आ�ण प्रत भगवान श्रीकृष्णा ज्यांन मी कधीह� सोडणार नाह� म्हणू अ�भवचन
�दले होत,े त्य �हंदं च्य
राष्ट्र पारतं�यातन
ू
ू मक
ु ्तत करणारा अवतार उत्पन होणार ह�च एक गोष्

ज्याच् त्याच् त�डी झाल� होती. त्यांच् घराण्या चालत आलेल्य आख्या�यकांमुळ ह्य राष्ट्

अवताराचा जन् आपल्या घर� होणार हा महाराजांचा �वश्वा होता. आपल्या �वषयी तर ह्य सवर

आख्या�यक नसतील? हे महत्काय साधण्यासाठ जे हत्या परमेश्वरान �निश्च के ले ते हत्या -

आपल्य जातीचा तो ईश्वर�नयोिज �वमोचक - आपणच असू काय ?

ते तसे असो �कं वा नसो, एक गोष् �निश्च होती- त्यांच त्य प�रिस्थतीती कतर्व स्पष होत;े

असलेल्य िस्थती समाधान मानणायार्दासाच्य सुखासीन जीवनाच्य �ुद आशांना आपण तर� बळी

पडावयाचे नाह� आ�ण ज्यान आपल्य राष्ट्र �संहासन फोडून टाकले �न आपल्य दे वतांच्य वेद�ंचा भंग
के ला, त्य परक�य राज्यकत्यार्क पाठ थोपटून घेणारा आ�ण हांजी हांजी करणारा त्यांच सेवक

व्हावयाच नाह� हे �निश्च. इतर साह्याल येवोत न येवोत; आपण तर� सवर्स्वा पाणी सोडून आपल्य

पूवर्जांच् अस्थींच आ�ण दे वतांच्य दे वळांचे संर�ण करण्यासाठ प्रय करावयाचा, युद् भांडावयाची
आ�ण प्रसं आपल्यापे� ब�लष् शत्रूं झगडता झगडता मरावयाचे! त्या यश �मळ�वण्याच आपल्य
दै वी असले आ�ण मरण न येता समरभूमीवर �वजयश् आपल्याल माळ घालणार असल� तर �वक्रमा�द
�कं वा शा�लवाहनाप्रमाण आपल्यालाह आज �कत्ये �पढ्यांन पडलेल� स्वप् ज्या संस्मरणी
र�तीने पूणर झालेल� �दसतील अशा आ�ण जे �मळण्यासाठ आपल्य धमार्च् साधन
ंू ी आ�ण संतांनी

आजपय�त आशायुक् अंतःकरणांनी देवाला आळ�वले अशा, �हंदं च्य
एका श्रे आ�ण वैभवशाल�
ू
साम्राज्य पाया घालण्याच श्र लाधेल!
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२. �हंदवी स्वराज
‘�हंदवी स्वराज व्हाव हे श्रींच मनात फार आहे.’
�शवाजीचे पत.
त्य तरु वीराने क्रां�तयुद् उठावणी के ल�. इ.स.१६४५ मध्य �शवाजीमहाराजांनी आपल्य एका

सवंगड्याल पाठ�वलेल्य पत्र �वजापूरच्य शहाशी �वरोध करण्या त्यांन राजद्रोहा पातक के ले असा

जो त्यांच्या आरोप करण्या आला होता, त्याच �नषेध के ला आहे आ�ण जर कोणाशी एक�नष्
रहावयाला आपण बांधले गेलो असलो तर ते कोणा शहा - बादशहांशी नसून के वळ परमेश्वरांश आहो ह्य

गोष्ट�च आठवण करू देऊन उच् नी�तमत्तेच भावना जागत
ृ के ल� आहे. गुरुवय दादाजी क�डदे व आ�ण

आपले इतर सवंगडी ह्यांच्या सह्याद्र� �शखरांवर परमेश्वराल सा� ठेवून इष्ट�सद होईपयत
�
सतत युद चालवायचे आ�ण �हंदस
ू ्थाना ‘�हंदवी स्वराज्या’ - �हंदप
ू दपादशाह�ची प्रस्था करावयाची

अशी त्यांन शपथ नव्हत का घेतल�? ‘आ�द कुलदे व स्वयंभ. त्यांन आम्हां यश �दले �न पुढे तो मनोरथ
‘�हंदवी स्वराज करू पुर�वणार आहे... हे राज् व्हाव हे श्रींच मनात फार आहे.’ प्रत

�शवाजीमहाराजांच्य लेखणीतून उतरलेल्य ह्य एका ‘�हंदवी-स्वराज’ शब्दान एका शतकापे�ा अ�धक
कालापयत
� ज्य महा-खळबळीने महाराष्ट्र जीवन आ�ण कतर्त
ृ संच�लत झाले होते �तचे आत्मस्व
जसे उघड करू दाख�वले गेले तसे दस
ु यार्कशाने दाख�वले गेले नसत.े मराठ्यांन के लेल� उठावणी ह�

अगद� प्रारंभीसु के वळ वैयिक्त �कवा �व�शष् वगार्च संक ु �चत चळवळ नव्हत. �हंदधम
ू ार्च्

संर�णासाठ�, परक� मुसलमानी सत्त उलथून पाडण्यासाठ, स्वतं आ�ण समथर असे �हंदवी साम्रा

स्थाप करण्यासाठ के लेल� ती आमूलाग �हंद ू चळवळ होती.

ह्य देशभक्तीच् उत्साहान के वळ मराठ्यांच पुढार�च प्रे� झालेले नव्हत; तर न्यूना�ध

प्रमाण त्यांच् देशांतील आ�ण सैन्यांती सवर् लोक त्य उत्साहान भारले होते. ज्य दे शभक्तीच्

भावनेने �शवाजीमहाराजांचे सवर प्रय प्रे� झाले होते �तची जाणीव �शवाजीमहाराजांइतक�च सवर
जनतल
े ाह� झाल� होती. प्रत् स्थल अ�खल �हंद ू जातीचे प�रत्राणक म्हणू त्यांच स्वाग होत होते!

अजन
ू ह� जे मस
ु लमानांच्य प�ाला �चकटून रा�हले होते ते दोन प्रकार लोक होते. इतक्य शतकांच्य

दासवतृ ्तीमुळ त्यांच्यापै काह�ंच्य दब
ु ळ्य मनाला �हंद ू मस
ु लमानांच्य �वरु बंड करू यशस्व होऊ

शकतात अशी कल्पना क�रता येईना! दस
ु रा प्रक म्हणज �वशेष �नगरगट झालेल्य �कवा लाभहानीचे
ग�णत करू पाऊल टाकणायार् �कवा मस
ु लमानी राज्याच् �चरस्था�यत्वामध ज्यांच �हतसंबंध

�नग�डत झाले आहे त अशा लोकांचा, ह्य मंडळींना �शवाजी म्हणज एक नव�शके हुरळलेले पोर आहे असे
वाटे. आ�ण त्यामुळ त्याच पुढार�पण मान् करावयास त्यांच मन साहिजकच कचरे !
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पण अ�खल �हंद ू जनतल
े ा के वळ महाराष्ट्रा नाह� तर संप ूणर द��णेतील �कं बहुना उत्तर ेतीलह

�हंदं न
ू ा - �शवाजीमहाराज म्हणज आपल्य प�ाचे एक सवर्श्र पुरस्कत वाटत होते. आपल्य देशाला
आ�ण जातीला राजक�य स्वातं� प्रा करू देण्याच भाग् ज्यांच् दै वी �ल�हले आहे असे

ईश्वर�नयुक जा�तवीर वाटत होते. �शवाजीमहाराज, श्रीरामद आ�ण त्यावेळच मराठ्यांच �पढ�
ह्यांन जे काम के ले आ�ण जो संदे श �दला त्या�वषय सवर प्रांतांत �हंदं न
ू ा वाटलेल्य कौतुकाच्य आ�ण
आदराच्य उदात् वणर्नांन त्य वेळचा इ�तहास, आख्या�यक आ�ण वाङ्म ह� ओतप्र भरलेल� आहेत.

सवर् नगरेच्य नगरे आ�ण प्रांतच प्रा �शवाजीमहाराजांच्य मराठ्यांन आपल्य सुटके ला यावे म्हणू
�नकडीची बोलावणी पाठवन
े े प्रती कर�त बसत आ�ण मराठ्यांन मस
ू आशन
ु लमानांचे �हरवे फडके

फाडून फेकून �दले आ�ण त्याच् जागी मराठ्यांच भगवा झ�डा वर मान करू डोलू लागला असे पा�हले
म्हणज आनंदाने नाचू लागत. आम्ह के लेल्य �वधानाच्य पिु ष्टकरणाथ के वळ एकच उदाहरण म्हणू,

सावनरू प्रांतात �हंदं न
ू ा मस
ु लमानी राज्याखाल इतःपर राहणे असह् झाले तवे ्ह त्यांन

�शवाजीमहाराजांना जे पत पाठ�वले त्याच आम्ह उल्ले करतो.

‘हा यस
ु फ
ु फार खस् आहे . बायकापोरांस उपद् देणे, जल
ु म
ू , गोवधाद� �नंद् कम� करतो! आम्ह

त्याच् हाताखाल� वागण्या कंटाळलो. तम
ु ्ह �हंदधम
ू ार्च संस्थाप, म्ल�च्छां नाशक म्हणू तम
ु ्हाकड
आलो. तुम्हाकड आम्ह आलो म्हणू आमचे द्वार चौक� बसल� आहे! अन्नपाण्यावाच जीव घेण्या
उद्युत झाले आहे त! तर� रात्री �दवस करू येणे.’

महाराष्ट्रा बाहे रच्य आपल्य सहधम�यांनी के लेल्य ह्य हृदयद्र �वनंतीचा महाराजांनी

अव्हे के ला नाह� हे सांगावयाला नकोच. प्र� मराठ� सेनासारं ग हंबीरराव हे लागल�च तेथे धावून गेले;

आ�ण त्यांन �वजापूरच्य सैन्याच अनेक स्थल पूणर पराभव करू मुसलमानांच्य मगर�मठ�तून �हंदं च
ू ी
मुक्तत के ल� �न त्य प्रांतात त्यांच सत्त उठवून लावल�.

आपल्य पुणे आ�ण सुपे येथील लहानशा संस्थानांच उत्त व्यवस् लावल्याव बारा मावळे

संघ�टत करू �शवाजीमहाराजांनी वयाच्य के वळ १५/१६ व्य वष� आपल्य �नवडक मंडळींच्य

साहाय्यान शत्रू एकदम च�कत करू आ�ण मारे चढवून तोरणा �न इतर महत्वाच गड हस्तग के ले.

अफझुलखानाच्य हाताखालच्य �वजापूरच्य सैन्याव �बनतोड आ�ण पूणर �वजय �मळ�वल्याव त्यांन
प्रत मोगलांशी उघड युद आरं �भले. कधी शरण गेल्यासारख दाखवून तर कधी अकस्मा घाले घालून,

पण के व्हाह त्यांन चकवून, जेव्ह महाराजांनी मुसलमानांच्य अनेक सरदारांचा आ�ण सेनापतींचा धुव्व
उडवून �दला तवे ्ह त्यांच् शत्रूच हृदया इतक� धडक� भरल� क�, औरं गजेबाला सुद् काह� वेळपयत
�
वैमनस् �मटवून त्यांन जाळ्या फसवावयाचा प्रय करणे अ�धक शहाणपणाचे वाटले. पण महाराज
ह्य छलयुद्धात औरं गजेबाचे गुर ठरले! आ�याचा त्याच कपट� डाव त्यांन फस�वला आ�ण

बं�दवासातून अनाहत �नसटून ते रायगडला सुर��त जाऊन पोचले. त्यांन लागल�च मोगलांशी पुन्ह युद
मांडले आ�ण प�हल्यान �संहगड परत घेतला. त्यांच् इतर सेनानायकांनी जेथे जेथे मुसलमान सापडले,

तेथे तेथे त्यांन पुरा चोप देऊन नाव गाज�वले. अशा र�तीने सामथ्य वाढ�वता वाढ�वता शेवट�
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�शवाजीमहाराजांनी आता आपल्याल �हंद-ू छत्रप-�हंद ू धमर आ�ण �हंद ू संस ्कृत यांचा पुरस्कता म्हणू

�व�धपूव्
र अ�भषेक करू घेणे शहाणपणाचे आ�ण सुर��त आहे असे ठर�वले. �वजयनगरच्य

पतनानंतर - तोपयत
� कोणाह� �हंद ू राजाचे स्वतं राजा - छत्रप म्हणू अ�भषेक करू घेण्याच धैयर

झाले नव्हत! ह्य राज्या�भषेकान मुसलमानी सैन्याच् अिजंक्यतेच् भ्रमा भोपळा �नत्याच फोडला.
ह्यानंत रण�त
े ्र मुसलमानांना �हंदं च
ू ी बरोबर� के व्हाह करता आल� नाह�.

हा झालेला प�रणाम ज्यांन तो घडवून आणला त्यांन दे खील अद्भ चमत्कारासारख वाटला.
�हंदस
ू ्वातं�याच् युद्धा प्रत द्रष आ�ण उद्गात होते श्रीरामदासस्व! ह्यांन आपल्याल �दसलेल्य
�दव् स्वप्ना गढ
ू उद्गारांन भरलेले काव् गाइले आहे. त्या त्यांन आपल्याल पव
ू � स्वप्न ज्य

गोष्ट �दसल्य होत्य त्यापैक आता बहुतेक प्रत घडून आल्य असे साश्चय उद्गा काढले आहेत!

‘‘�मट काळोखात मी स्वप् पा�हल�ः पाहा, ती सार� वास्तवा प्रत साकारल� आहेत. �हंदस
ू ्था

आपला आपण उभा ठाकला आहे . ईश्वरद्र पातक� आ�ण त्याच द्वे करणारे ह्यांन बलदं ड हातांनी

गाडून टाकले आहे . ह� सख
ु मयी एवं पण
ु ्यभूम आहे खरे च! कां क�, ईश्वरान �तचे ईिप्स आपलेच कायर

मानले आहे , आ�ण औरं गजेब परास् झाला आहे. �संहासनापासन
ू दरू ते �संहासनारू आ�ण �संहासनस्
ते �संहासनभ्र झाले आहे त. शब्दांपे� कृती खप
ू च छान बोलताहेत. खरोखर, �हंदस
ू ्था ह� सख
ु ी
पुण्यभू� आहे . आता धमार्ल, राजधमार्च; न्याय �न उ�चत त्याल बलाच,े अ�धष्ठा लाभले आहे.

इतःपर येथील जलोदके द�ू षत असणार नाह�त; तर आमची स्नानसंध् �न व्रतानुष्ठ पार पाडण्या
उदं ड सामथ्यर्दा असणार आहे त.’’

आपण चाल�वलेले युद हे ईश्वराच् ध्वजेखाल चाल�वलेले धमर्यु आहे ह्य दृ भावनेमुळे च

�शवाजीमहाराजांनी स्वतं �हंदरू ाज्याच स्थापन करण्या यश आल्याबरोब ते सवर आपल्य धमर आ�ण

राजकारणातील गुरूंच् - स्वाम रामदासांच्य चरणी अपर् के ले आ�ण हे ईश्वर कायर आहे ह्य

भावनेमुळे च उलट श्रीरामदासांनी ते पुन्ह आपल्य �वख्या �शष्याल जनतेच्य कल्याणासाठ �न
ईश्वराच् क�त�साठ� ठेवलेला �वश्वास�नध म्हणू परत �दले आ�ण सां�गतल.े
‘‘राज् �शवाजीचे नव्ह - राज् धमार्च आहे.’’
राजा छत्रसालच पराक्रमा वणर्, ज्य ऐ�तहा�सक काव्या के ले आहे, त्य ‘छत्रप्’

काव्याच कतार, स्वत बुं देला �हंद ू असूनह� मराठ्यांच् ह्य उठावणीचे त्यान के लेले वणर् �कती प्रां
स्तुतीन भरले आहे ! तीच गोष् प्रख् राष्ट् कवी भूषणाची! मराठ्यांच् ह्य कृत्याकड हे दोघे

कोणत्य दृष्ट� पाहतात हे पाहण्यासारख आहे. स्वत जन्मान मराठे नसूनह� श्री�शवाजीमहाराजांपास
बाजीरावांपयत
� मराठ� वीरांनी सवर्भ के लेल्य जयशाल� आक्रमणा त्यांन जा�तवंत मराठ्यांइतका

अ�भमान वाटतो! भूषण कवीने तर स्वत उत्तर ेपासू द��णेपयत
� सवर �हंदस
ू ्थानभ �हंडून �शवाजी

महाराजांच्य आ�ण त्यांच् सवंगड्यांच् महत्कृत्यां �वजयगीते गाइल� आ�ण सवर �हंदं न
ू ा ह्य �हंद ू
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स्वातं�याच् युद्ध भाग घेऊन पराक् करावयाला प्रवृ के ले. �वस्तारभयामुळ आम्हाल त्याच्

ओजस्व क�वतांपैक� काह� ओळीच येथे उद्ध करणे शक् आहे.

काशीहूक� कला जाती, मथरु ा मशीद होती ।
�शवाजी न होते तो सुन�त होत सबक� ।।
राखी �हंदब
ू ानी, �हंदब
ू ान क� �तलक राख्य

स्मृ� और पुराण राखे वेद �व�ध सु�न म� ।
राखी रजपुती, राजधानी राखी राजन क�

धराम� धरम राख्य राख्य गुन गुनी म� ।।
भूषन सुक�व जीतीह मरहट् क�

देस देस �कर�त बखानी तव सुनी म� ।
सा�हके रजपूत �सवराज, समशेर तरे �

�दल्ल दल दाबी कै �दवाल राखी दन
ु ी म� ।।
अशा र�तीने सह्याद्र� �शखरावरू �हंदधमर
आ�ण �हंदप
ू
ू दपादशाह�च्य नावाने मराठ�

तत
� सवर
ु ार�तन
ू �नघालेल्य प्र�ो आव्हानान आ�ण रणगीताने महाराष्ट्रा सीमेच्य पल�कडे दरू पयत

�हंदज
ू नतेच ी मने हासवन
ू जागत
ृ के ल�; आ�ण त्यांच �निश्चत करू �दल� क�, मराठ्यांन आरं �भलेल्य
परक्यांच् नष् दास्यत्वात मक
ु ् करावयाचे उ�द्द इतके �वशाल आहे.
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३. �शवाजीमहाराजांची जागा सवर राष् भरू काढते !
'God, We enter our last fight
Thou dost know our cause is right
Make us march now in thy light
on to Victory !
Let us not thy wrath deserve
In the sacred cause we serve
Let us not from danger swerve
Teach us how to die !'
इ.स. १६८० मध्य �शवाजीमहाराज वारले आ�ण थोड्य म�हन्यात श्रीरामदासां आपला देह

ठेवला. त्यांन के लेले कायर मोठे होते; पण त्याहूनह �कतीतर� अ�धक कायर संपादावयाचे शष
े रा�हले होते.

त्य दोघा राष्ट्रपुरुष अंत झाला; पण त्यांच् मतृ ्यूलाह त्यांन प्रारं�भलेल महदांदोलनाला मारता
आले नाह�. वैयिक्त जीवनाच्य संक ु �चत आ�ण अिस्थ पायावर त्याच उभारणीच झालेल� नव्हत.

राष्ट्रा जीवनात त्याच मुळे खोल रुजल गेल� होती. मराठ्यांच् इ�तहासातील अत्यं महत्वाच हे

वै�शष्ट आमच्य मराठेतर वाचकांच्य दृष्ट आणून दे ऊन त्यांच् मनावर ठसवायची आमची इच्छ
आहे . महाराष्ट्रा बाहे र �शवाजीमहाराज �न श्रीरामद ह्यांच्य च�रत्रा, थोडीफार का होईना, पण

मा�हती आहे , नंतरचा मराठ्यांच इ�तहास त्यांन जवळ जवळ अ�ात �कवा �हंदं च्य
इ�तहासाच्य
ू

सामान् वाचकवगार्ल ज्यांन �हंदज
ू ातीच्य कायार्च पुरस्का के ला आ�ण �हंदप
ू दपादशाह�च्य स्थापनेच
उद्यो के ला असे प्र आ�ण अं�तम देशवीर म्हणज श्रीरामद आ�ण �शवाजीमहाराज हेच होत असे

वाटत.े इतके च नाह� तर सवर्साधार महाराष्ट्र�या समजह� मराठ्यांच् खयार् इ�तहासाचा प्रा रं
नव्ह तर इ�तश्रीसु �शवाजीमहाराजांबरोबरच झाल� असा आहे. त्यांच् पश्चा नुसती बजबजपुर� असून

तीह� लुटारूंच् �कवा �भन् साहसी टोळ्यांच् स्वाथ �न अधोगामी झगड्यांन अ�धकच �वकृत झाल�
आहे असे त्यांनाह वाटते. हे दोन्ह�ह समज पूणर्पण चुक�चे आहेत. वास्त�व �शवाजीमहाराज आ�ण

श्रीरामद ह्यांच खरे मोठेपण हे च आहे क�, त्यांन चालू के लेल� चळवळ त्यांच् पश्चा द�घर्का

�टकल�, इतके च नव्ह तर त्यांच्याचसारख समथर आ�ण दे शभक् �वभूतींची, शतावधी संघटनापटूंची

आ�ण रणधरु ं धरांची, वीरांची आ�ण हुतात्म्यां एकामागन
ू एक अखंड परं परा �नमार् झाल� आ�ण �तने
त्या प�वत कायार्प्रीत घनघोर यद
ु ् के ल�, राष्ट्र �हंदप
ू दपादशाह�च्य ध्येयाकड नेले आ�ण जे वैभव

पाहून प्रत �शवाजीमहाराजांनी आपल्याल राज्या�भषे कर�वला तवे ्ह त्यांच् हातात एक परु ा प्रा
सद
ु ् नव्हत; आ�ण तर� त्यांच् कायार्ल कोणीह� महत्कृत् म्हणे ! तर मग जेव्ह त्यांच्

अनय
ु ायांनी राघोबादादाच्य आ�धपत्याखाल थेट लाहोरात प्रव के ला आ�ण मराठ� घोडा �संधन
ु द�च्य
तीरावर �वजयभराने वावर लागला, जेव्ह एक संप णर
ू खंड त्यांच् चरणांशी लोळू लागल,े तवे ्ह ते कायर
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अ�धक महत ् आ�ण अ�धक पूणर नव्हत का? �शवाजीमहाराजांना मतृ ्यून गाठले पण इकडे औरं गजेब

िजवंतच होता औरं गजेबाला आ�ण त्याच् अ�हंद ू महत्वाकां�ांन अहमदनगरच्य एका सामान्
थडग्यां अंती मूठमाती �दल� ती �शवाजीमहाराजांनी नाह� तर त्यांन �नमार् के लेल्य महाराष्ट्र �दल�.
रायगडावर पेरल्य गेलेल्य बीजाला, त्याच मराठ� साम्राज्य जो प्रच व�
ृ झाला त्याच् योगाने

इतक� प्र�स �मळाल�. नाह� तर तोपयत
� च्य इतर बीजांचे जसे फलदायी व�
ृ के व्हा झाले नाह�त
त्याप्रम हे बीजह� फोल ठरू �वस्मृतीच् धुळीत नष्टप् होऊन गेले असत!े �शवाजीमहाराजांनी

रायगडावर राज् चाल�वल,े पण त्यांच् सवर लोकांचे प्रत �दल्ल�व राज् चालेल असा �दवस अद्या�
यावयाचा होता! इतके च नाह� तर धनाजी आ�ण संताजी, बाळाजी आ�ण बाजी, नाना आ�ण बापू हे पढ
ु े
आले नसत,े त्यांन राजकारण के ले नसत,े रणभम
ू ी जागवल� नसती आ�ण �शवाजीमहाराजांचे कायर

यशस्व के ले नसते तर प्रत सामान् आ�ण साधे �दसले असते आ�ण त्याल जे आपल्य �हंदज
ू ातीच्य
इ�तहासात अतल
दृष्ट� सव�कष महत् आले आहे ते कधीह� प्रा झाले नसते.
ु नीय असे अ�खल �हंदं च्य
ू
�शवाजीमहाराज मोठे आहे त, कारण त्यांन �नमार् के लेले राष् त्यांच् मोठेपणाला साजेसे उतरले,

त्याल त्यांच् अवतारकायार्च आकलन आ�ण संपादन करता आले. महाराजांच्य जे कल्पने होते ते
त्यांन प्रत्य आणले! महाराजांना जे व्हाव असे वाटत होते ते त्यांन घडवन
ू दाख�वले!

�शवाजीमहाराजांचा मतृ ्य म्हणज मराठ्यांच् इ�तहासाचा नुसता �वष्कंभ आहे. त्यांन एक �हंद ू

संस्था स्थाप के ले -

अद्या त्याच �हंद ू साम्राज् प�रवतर् व्हावया होत,े ते सारे

�शवाजीमहाराजांच्य मतृ ्यूनंत घडून आले. ज्य �भन् �भन् शक्तींकडू हे प्रत घडून यावयाचे होते
त्य शक्त �नमार् करू महाराज जव�नके त अंतधार् पावल्यानंत प्रत महाकाव्याच प्रार होतो.
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४ : हुतात्म छत्रप !
‘‘धमार्साठ मरावे’’

-

रामदास

महाराष्ट्र �कती खोल रुजल आहे आ�ण महाराष्ट्रा �हंद ू पुनरुज्जीवना चळवळ त्यान

�कती उत्कटत्वा चेतावल� आहे याचा ठाव प्रत औरं गजेबास लागला नाह�! इतर व्यिक �नष् �कवा

समाजातील �व�शष् वगार्न चाल�वलेल्य संक ु �चत चळवळीप्रमा मराठ्यांच् स्वातं�याच् चळवळीची,
�शवाजीमहाराजांसारखा कतार पुढार� कालवश झाल्यान आ�ण त्यांच् जागी संभाजीप्रमा शरू पण

नाकतार पुत आल्यान, इ�तश् झाल� असल� पा�हजे असे त्याल वाटल.े तवे ्ह अथार्त आपल्याल पा�हजे

ती संधी आल� आहे असे तो समजला. काबूलपासून बंगालपय�त पसरलेल्य �वस्तीण साम्राज्य सवर
साधने, अग�णत मनुष्यब आ�ण द्रव् त्याच् हातात होती; एकदम सवर प्रकार �मळून तीन लाख
सैन् घेऊन तो द��णेत उतरला. �शवाजीमहाराजांनादेखील एकाच वेळी एवढ्य प्रच सैन्याश त�ड
द्यावयाच प्रस कधी आला नव्हत. औरं गजेबाचा तकर काह� चुक�चा होता असे नाह�. अशा र�तीने

एक�त् के लेल्य म�गल� साम्राज्या सवर बलाचा भार अंगावर पडल्याबरोब मराठ्यांच् नवीन आ�ण
�वस्कळी राज्याच् दसपट मोठे राज्यह पार चरु डून गेले असत.े तशात एका श्रे राष्ट्र धरु ा धारण

करण्या अगद� अयोग् अशा माणसाच्य हातात मराठ्यांच पढ
ु ार�पण गेल्यामुळ ह्य वेळी मोगलांच्य

�वरोधाचा कोणताह� प्रय करण� अ�धकच अशक् झाले होते. नेततृ ् चाल�वण्याच् अयोग्यतेच्
जोडीला संभाजीमहाराजांमध्य रागीट स्वभा �न म�दरा आ�ण म�दरा�ी ह्यांच्या�वष अत्यं आसक्त
ह्य दग
ु ुर्णांच भर पडल� होती!

पण हे सवर दोष असन
ू ह� आ�ण आयषु ्याती ह्य �नवार्णीच् प्रसंगा त�ड देण्या अपयश

आल्यावरह �शवाजीमहाराजांचा पुत अंती आपल्य �पत्याल आ�ण ज्य क्रां�तयुद्ध राष्ट् चळवळीचे

प्र�त�न�ध त्याच्याक आले होते त्य चळवळीलाह� भूषणभूत झाला; आ�ण �नधनाच्य �णात
प�रिस्थतीच प्र�तमल नाह� तर �वजेता ठरला! आपल्य रानट� शत्रूंच समोर हताश राजबंद� करू

त्याल आणले असताह� तो ताठ उभा रा�हला आ�ण जीवनाचे मोल घेऊनह� आपला धमर �वकावयाचे त्यान

स्पष नाकारले! मरण टाळण्यासाठ धमात
� र करायची कल्पन त्यान त्वेषान �धक्कारल आ�ण आपल्य
मुसलमानी छलकांवर, त्यांच् धमर्शास्त् आ�ण �वचारसरणीवर अपमानांचा आ�ण �शव्याशापांच

वषार् के ला. मराठ� �संहाला ह्याप्रम आपला पाळीव कुत् करणे अशक् आहे असे पाहून औरं गजेबाने
ह्य ‘काफरा’ चा वध करण्या�वषय आ�ा �दल�. पण या धमकावणीचा �शवाजीमहाराजांच्य पुत्रा
थोडाच प�रणाम होणार होता! तापवून लाल के लेल्य सळयांनी आ�ण सांडसांनी त्याच डोळे भोसकून बाहेर

काढण्या आले; त्यांच् िजभेचे क्रम तुकडे तुकडे तोडण्या आले! पण या रा�सी छळानेह� त्य
राजहुतात्म्याच धैयार्च भंग झाला नाह�! अंती त्याच �शरच्छे करण्या आला! मुसलमानांच्य
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धमर्वेडाल ते बळी पडले, पण त्यांन �हंदज
ू ातीला अ�य् उज्ज्वल आणून �दल�! ह्य एका आत्यं�त
आत्मय�ाच् कृत्यान संभाजीमहाराजांनी महाराष्ट्रधमा - �हंद ू पुनरुज्जीवनाच प�वत चळवळीचे -

आत्मस्व जसे �वशद करू दाख�वले तसे दस
ु रे कशानेह� दाख�वणे शक् नव्हत! लुटारूंच पुढार�

अगद� �नराळ्य र�तीने वागला असता. �शवाजीमहाराजांनी संपा�दलेल� सवर भौ�तक संपत्त समूळ नष्
झाल� होती; त्यांच द्रव्य �रता पडला होता; त्यांच गड उध्वस झाले होत;े त्यांच प्रत
राजधानीसुद् परक�य शत्रूंच हातात गेल� होती! संभाजीला �शवाजीमहाराजांची भौ�तक संपत्त राखता
आल� नाह�; पण संभाजीने आपल्य अतुलनीय हौतात्म्या �शवाजीमहाराजांची नै�तक आ�ण

आध्यित् संपत्त नस
ु ती राखल�च नाह� तर ती अनेक पट�ंनी उज्ज्वल आ�ण बलशाल� के ल�! �हंद-ू

धमार्साठ आत्मब�लदा के लेल्य राजहुतात्म्यांच रक्ताच ह्याप्रम पोषण �मळाल्याव �हंद ू
स्वातं�याच् समराला �वल�ण �दव्यत आ�ण नै�तक सामथ्यार् अ�धष्ठा प्रा झाले.
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५ : राजहुतात्म्या प्र�तश
धमार्साठ मरावे ! मरोनी अवघ्यां� मारावे !!
मा�रता मा�रता घ्याव ! राज् आपल
ु े !!
-

रामदास

आपल्य राजाच्य मरणाचा प्र�तश घेण्यासाठ सवर मराठ� राष् सशस् होऊन उठले!

संभाजीमहाराजांच्य ह्य आत्मसमपर्णाच अं�तम महत्कृत्यामु त्यांच् सवर चुका आ�ण दषु ्कृत्

लोक �वसरले. त्यांन त्यांन पूणर �मा के ल�. कोशागारात कप�दर् नसताना आ�ण साधनांचा पूणर अभाव
असताना त्यांन आपले राष्ट् स्वातं� परत �मळ�वण्याच �नश्च के ला आ�ण त्यांच पुढार�
�शवाजीमहाराजांचे द्�वती पुत राजाराममहाराज यांच्य आ�धपत्याखाल एकत होऊन �हंदरू ाज्याच्
आ�ण �हंदधम
ू ार्च् र�णासाठ� समर करू प्र द्यावयाच प�वत शपथ घेतल�.

‘‘मराठा �ततुका मेळवावा । आपुला महाराष् धमर वाढवावा ।।
ये�वषयी न क�रता तकवा । पूवर् हासती ।।
धमार्साठ मरावे । मरो�न अवघ्यां� मारावे
मा�रता मा�रता घ्याव । राज् आपल
ु े ।।’’

ह� श्रीरामदासस्वामी �शकवण त्यांच् �नधनानंतरह� �वसरल� गेल� नाह�, इतके च नाह� तर

उलट ती सवर जनतच
े ा जागता धमर होऊन बसल�. राजाराम, �नळो मोरे श्व, प्रल् �नराजी, रामचंद्रप,

संक्रा मल्हा, परशरु ाम �त्रं, संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव, खंडेराव दाभाडे, �नंबाळकर, नेमाजी,

परसोजी - ब्राह, मराठे, प्र - राजे आ�ण शत
े कर� - संप ूणर राष्ट - मुसलमानी शत्रूच �वरु युद्धा
उभे ठाकले!

ह्य वेळी दख्ख पुन्ह औरं गजेबाच्य हातात गेल� होती. यच्चयाव गडदग
ु ा�समवेत आ�ण

महाराजांच्य प्रत राजधानीस�हत संप ूणर महाराष् मुसलमान सेनापतीच्य सै�नक �नयंत्रणाखा

�वव्हळ होते! जणू काय �शवाजीमहाराज आ�ण त्यांच �पढ� एवढे युद भांड ू नह� अगद� व्यथ

मतृ ्युशय्ये �नजल� असे �दसू लागल!े पण राजधान्य आ�ण गड यांचे महत् �कती? आपले स्वातं�

परत िजंकावयाला बद्धप�र झालेल्य राष्ट्र सवार् बळकट कोट म्हणज त्याच् छातीचा कोट! त्याच
ध्ये ह�च त्यांच राष्ट् ध्वज, आ�ण जेथे ती फडकत राह�ल तेथेच त्यांच राजधानी! ‘सवर महाराष्

हातचे गेले तर मद्रास हे युद आपण भांड ू रायगड पडला तर �हंदप
ु दपादशाह�ची ध्वज िजजीवर रोवू पण
हा झगडा थांबणे शक् नाह�!’ असा अट�तट�चा �वरोध करू मराठ्यांन वीस वष�पय�त औरं गजेबाच्य

ब�लष् सैन्याल त�ड �दले आ�ण शेवट� त्याल भग्, उपहा�सत आ�ण �नराश अशा िस्थती इ.स. १७०७
मध्य परत अहमदनगरला यातना भोगीत मरण्यासाठ पाठवन
ू �दले!
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ह्य द�घर्कालपय� चाललेल्य युद्ध मराठ्यांन अवलं�बलेल्य आ�ण इ�तहासात त्यांच् नावाने

मराठ� ग�नमी कावा (कूटयु ्द) म्हणू प्र� असलेल्य �व�शष् युद्धपद्ध त्यांन फार उपयोग झाला.

मराठ� सैन् इतक्य कल्पनाती �वद्युद्वेगा, अतुलनीय युद्धकौशल्य आ�ण दद
ु र्मनी शौयार्न एकत
होई आ�ण पसार होई, तुटून पडे आ�ण �नसटून �नघे, चाल कर� आ�ण हुलकावणी दे ई, त�ड दे ई आ�ण
पळून जाई; क� प्रत् स्थळ मराठ्यांन म�गलांना जजर् के लेले आ�ण चोप �दलेला �दस;े पण त्यांच

आश्रयस् कोठे आहे , हे �निश्च समजेना! त्यांच्यापु प्र�सद आलेल्य प्रत् मुसलमानी
सेनापतीला हार खावी लागल�. कोणाचा पराभव झाला तर कोणाची �वटं बना झाल�, कोणाला बं�दवास
पत्कराव लागला तर इतरांना प्राण मक
ु ावे लागले. झिु ल्पकारखा, अल�मदार्नखा, �हम्मतखा,

कासम, प्रत्येक धनाजी, संताजी आ�ण इतर मराठे वीरांनी पणर
ू पराभव के ला. त्यांन िजंजी, कावेर�पाक,

दध
ु ार� इत्याद स्थल मोठाल� - अगद� समोरासमोरची यद
ु ् करू - त्या मस
ु लमानी सैन्याच तक
ु डे

उड�वले, आ�ण पन
ु ्ह महाराष् परत िजंकावयाची औरं गजेबाची महत्वाकां� शेवट� पार लयाला नेल�.

अगद� थेट बादशहाच्य �श�बरावर मराठे चालन
ू गेले आ�ण त्यांन अ�रशः �संहाच्य गह
ु े त जाऊन त्याच

दाढ� ओढल�! प्रत बादशहाच िजवंत हातात सापडला असता; पण त्याच् सद
ु ै वाने त्यावेळ तो आपल्य
सव
ु णर्कल असलेल्य वस्त्रागा नव्हत! सव
ु णर्कल कापन
ू मराठे तो �वजयभराने घेऊन गेले.

ह्यावेळच् प्रम काय्
र करांच मने दे शभक्तीच् कोणच्य उत्क भावनांनी भरलेल� होती हे

दाख�वण्यासाठ खंडो बल्लाळच एक उदाहरण �दले म्हणज पुरे आहे. अद्यापीह जे मराठे मानकर�

मोगलांच्य प�ाला �मळून होते आ�ण शत्रूं िजजीचा वेढा अ�धक घट करावयाला जे साह् कर�त होते

त्यांन आपल्य प�ाकडे वळ�वण्यासाठ त्यान वाटे ल ते प्रय के ले! नागोजीराजांना मराठ्यांच् प�ाला
ओढण्यासाठ गुप् बोलाचाल�ंना प्रा र झाला. ते राजाराम महाराजांना येऊन �मळाले. िजंजींच्य
मुसलमानी सैन्याच धुव्व उड�वणे कसे सहज शक् आहे आ�ण आपल्य वाडव�डलांच्य दे शाचे आ�ण
धमार्च संर�ण करण्यासाठ चाललेल्य ह्य प्रयत् मराठ्यांन साह् करणे हे त्यांच कसे कतर्व आहे
हे त्यांन पटवून, साह्यासाठ त्यांच प्राथर करण्या आल�. ह्य प्राथर्न नागोजीराजे वळले. आपल्य

पाच हजार अनुयायांच्य पथकासह त्यांन मोगलांचा प� संधी येताच सोडला आ�ण ते मराठ्यांन येऊन
�मळाले. नागोजीराजांना वळ�वण्या यश आल्याबरोब खंडो बल्लाळांन प्रत �शक्या�न वळ�वण्याच
�नश्च के ला. ते अद्यापीह मोगलांच्य सेवेतच चूर होते! राजाराम महाराजांवरच्य प्रसंगा उच्चा

�नघाल्याबरोब �शक्या�च संताप झाला आ�ण त्यांन उत्त �दल,े ‘राजारामच काय, सगळे भोसल्यांच
कुळ पथ
ृ ्वीवर नामशष झाले तर� मला त्याच काय करावयाचे आहे? जेथे जेथे �शकार सापडला तेथे तेथे

त्याच �शरच्छे संभाजीने के ला नाह� काय? �शरकाण हा शब् मनुष्यवधाश समानाथर् होऊन बसला
नाह� का?’ त्याव हृदयस्प शब्दा खंडो बल्ला म्हणाल, ‘हे पाहा, तुम्ह म्हणत ते सवर काह� खरे

आहे ! पण संभाजीने माझ्याह कुटुंबातल्य तीन पुरुषांन हत्तीच् पायाशी �दले नाह� का? सध्याच प्र

हा वैयिक्त भांडणे भांडण्याच नाह�! आता जे युद चालले आहे ते भोसल्यांच �कं वा दस
ु यार्कोणाचे घराणे

पुढे आणण्यासाठ नाह�; �हंदं च्य
स्वराज्याच संर�णासाठ� आहे! �हंदं च्य
साम्राज्यास आम्ह लढत
ू
ू
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आहो.‘ �शक्या�च् राष्ट् भावना ह्याप्रम जागत
ृ के ल्याव त्यांच्याकड खंडो बल्लाळच म्हणण

मोडवले नाह�. आपल्यावर� अन्या आ�ण कौटुं�बक वैमनस् ते �वसरले आ�ण राजाराम महाराजांना
िजंजीतून मोगलांच्य वेढ्यातू �नसटून जावयाला साह् करावयाचे त्यांन वचन �दले! राजाराम महाराज

मोगलांच्य प्र देशात त्यांच् हातावर तुर� दे ऊन �नघून गेले आ�ण त्यांन पुन्ह महाराष्ट् प्रव के ला
तवे ्ह त्यांच खरोखरच बहुमोल साहाय् झाले.

अशा र�तीने �शवाजीमहाराजांच्य �पढ�तच नाह� तर त्यांच्यानंतरच्य �पढ्या तीच

देशभक्तीच उदात् ज्यो तेवत होती आ�ण आपण �हंदज
ू ातीचे राजक�य स्वातं� परत �मळ�वण्याच �न
परक्य रानट� शत्रूपास �हंदधम
े ईश्वर कायर पढ
ू ार्च संर�ण करण्याच तच
ु े चालवीत आहो अशीच जाणीव

होती. एवढ्य ब�लष् शत्रूच �वरु असल्य संग्राम यशस्व होणे नस
ु त्य लट
ु ारूंन आ�ण
दरवडेखोरांना शक् नव्हत! �हंदस
र कोणत्याह जातींना ज्याल त�ड दे ता आले नाह� अशा
ू ्थानाती दस
ु या्

महासंकटापासन
ू आपल्य मातभ
ू ीची मक
ु ्तत करण्याच् कायार् त्य �पढ�तल्य दे शभक्तांन धैयर
ृ म
आ�ण सामथ्य यावयाला त्याच् मळ
ु ाशी एक प्रच नै�तक आ�ण राष्ट् शक्त होती हेच कारण होते.
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६ : महाराष् - मंडळ

आहे �ततुके जतन करावे । पुढे आणखी �मळवावे ।।
महाराष् राज्यच करावे । िजकडे �तकडे ।।
-

रामदास

�हंदं च्य
�वरू धरलेल्य सवर महत्वाकां� आ�ण के लेल्य सवर आशा भग् होऊन त्यांच् भाराने
ू

वाकलेल्य औरं गजेबाने इकडे उदास थडग्याच वाट धरल� तो �तकडे मराठ्यांन आपले स्वातं�ययु
खानदेश, ग�डवन, वर्हाड आ�ण गुजराथ इत्याद मोगलांच्य सत्तेखाल� प्र देश दरू वर नेऊन पोच�वले.

औरं गजेबाच्य मतृ ्यूनंत लागल�च शाहूची प्र�तबंधात झालेल� मुक्तत आ�ण मूळ महाराष्ट्राव
स्वराज्याच �न रा�हलेल्य द��णेकडील मोगलांच्य सहा सुभ्यांवर� - तसेच म्हैसू आ�ण त्रावणक

ह्य मांड�लक संस्थानांवर� - चौथाई आ�ण सरदेशमुखीच्य अ�धकाराला मोगल बादशाहाने �दलेल�
मान्यत ह्य दोन गोष्ट�ंमुळ तोपयत
� दस
ु यार् कशानेह� झाले नव्हत इतके मराठ्यांच् बलवधर्नाल

साहाय् झाले. त्यामुळ आपल्य घरची व्यवस् नीट लावावयाला, कोणी काह� उपक् करताच उत्पन

होणाया्र प�भेदाच्य आ�ण फुटून �नघावयाच्य प्रवृत्ती रोगावर उपाययोजना करावयाला आ�ण
तसेच मराठ्यांच संघ�टत एकराष् �नमार् करावयाला त्यांन अवसर �मळाला. या संघ�टत मराठमंडळाने

त्या अंग भूत आ�ण कदा�चत अप�रहायर असे दोष असूनह� आपले कायर इतक्य उत्कृष र�तीने पार पाडले

क�, हे महाराष्-मंडळच प्रत �हंदप
ू दपादशाह� झाले आ�ण त्यान नावानेच नाह� तर वस्तुत अ�खल
भारतवषार्व साम्रा चाल�वल.े

वर उल्ले�खलेल दोष आ�ण उणीवा इतर सवर जातींप्रमा मराठ्यांच्या समाजरचनेत आ�ण

स्वभा - वै�शष्ट्य जे दोष �कं वा व्यंग आहेत, त्यामुळ मराठमंडळात आलेल्य आहेत. ह्य दोषांची चचार

आम्ह पढ
� कोणाच्य चक
ु े करणारच आहोत; पण तोपयत
ु �च्य ग्रहा स्थ राहू नये एतदथर ह्य दोषांची
आम्हाल िजतक� जाणीव आहे �ततक� दस
ु या�तनाक्व�चत असेल असे येथेच आम्ह सांग न
ू टाकतो. ज्य

राष्ट् आ�ण नै�तक श्रे तत्वांन मराठ्यांन पढ
ु े जावयाला प्रेर �दल� आ�ण �हंद ू स्वातं�याच यद
ु
यशस्व करण्याच् त्यांच् भीम प्रयत्न त्यांन धैयर �दले ती �निश्च करू लोकांपढ
ु े मांडताना कधी

कधी वैयिक्त उदाहरणात मराठ्यांमध्ये स्वाथर् आ�ण नीच हे तू आपसांतील चरु स आ�ण
पराकाष्ठेच लोभ ह्यांन राष्ट् वतृ ्तीव आ�ण कतर्व्यबुद् �वजय �मळ�वलेला आढळतो ह� गोष्

आम्ह �वसरत नाह� �कं वा �तचे महत्वह कमी कर�त नाह�. तसे नसते तर मराठे म्हणज माणसे नसून देव
आहे त असे म्हणाव लागले असत;े पण व्यिक्त कोठे कोठे घडलेल्य गोष्ट�ंच �वचार आपल्याल कतर्व
नसून त्य प्रच �हंद ू आंदोलनाच्य संबंधात सवर्सामान सत् काय आहे हे आपल्याल काढावयाचे आहे.

त्यांन हाती घेतलेल्य महत्कायार्त एकदम �दसून येणारे श्रेष्, त्यान �मळालेले असीम यश ह्यांच
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उपपत्त आपणाला बसवावयाची आहे . आ�ण वैयिक्त फुटकळ दषु ्कृत् �वचारात घेतल्यावरह, ह्य

गोष्ट�साठ त्यांच प्रत् देशभक् �हंदक
र गौरव झाल्यावाचू राहणार
ू डून सादर कौतुक �न कृत�तापूव्

नाह� आ�ण हा उद्देश ह्य सं��प् पुस्तका िजतका देणे शक् आहे �ततका भरभक्क पुरावा देऊन
के व्ह प्रत त्य वेळच्य उद्गारांच अवतरणेच दे ऊन तर के व्ह हे राष्ट् आंदोलन ज्यांन चाल�वले
त्यापैक प्रम पुढाया◌
� च
े ीआ�ण काय्
र कत्या� प्रत कृत्ये पुढे मांड ू न, साधावयाचा आम्ह प्रय के ला
आहे .

अशा र�तीने आपल्य घरची व्यवस् लावल्याव प्रत �दल्ल�च् सावर्भौ राजकारणात भाग

घेऊन आपण ते हलवन
ू सोडू इतके सामथ्य आपल्या आले आहे असे बाळाजी �वश्वनाथांन �दसन
ू आले.

ह्यापुढ मस
ु लमान मराठ्यांव मोठासा चढाव करतील ह� धास्त रा�हल� नव्हत. उलट स्वत मोगल
बादशहा आपल्य प्र आ�ण बंडखोर सरदारांपासन
ू आ�ण विजरांपासन
ू आपले संर�ण करण्यासाठ

त्यांच् साहाय्याच याचना कर लागला! मराठ्यांच् स्वातं�यसमरान इतक्य पणर्पण
मस
ू
ु लमानी
सत्तेच कंबर मोडून टाकल� होती! सय्यदबंधूंन सवर द��णच्य सभ
ु ्यातू चौथाई आ�ण सरदेशमख
ु ी

वसल
ू करण्याच मराठ्यांच अ�धकार मान् के ल्याबरोब त्यांच् प्र�तस्पध्य घालवन
ू दे ऊन त्यांच
आसन िस्थ करण्यासाठ इ.स.१७१८ मध्य बाळाजी �वश्वना आ�ण दाभाडे पन्ना सहस सैन् घेऊन

�दल्ल�व चाल करू गेले. आजपयत
� ज्यांन तुच्छतेन लेखले त्य मराठ्यांच पन्ना सहस सैन्यास

राजधानीतील हा प्रव पाहून मुसलमानांचा संताप झाला आ�ण त्यांन मराठ्यांच् स्वराज्या आ�ण
चौथाईची अ�धकारपत् (सनदा) पंतप्रधानां �मळाल्याबरोब त्यांन वाटे त गाठून त्यांच घात करावयाचा
कट के ला. मराठ्यांन ह� वातार कळल�. लागल�च आपल्य स्वामीच जीव वाच�वण्यासाठ आ�ण अवश्
तर त्याप्रीत आपला प्र देण्यासाठ भानू पुढे आले !

बाळाजी �वश्वनाथांन अ�धकारपत्

�मळाल्याबरोब राजसभेतून �नघून �नराळ्य मागार्न मराठ� �श�बरात पोचावे आ�ण इकडे भानूनी त्यांच

वेष घेऊन त्यांच् पालखीतून नेहमीच्य राजरस्त्या समारं भाने �मरवीत जावे, अशी योजना ठरल�.

धमर्वेडान भरलेला मुसलमानी जनसमूह नेहमीप्रमा पंतप्रधानां पालखी चाललेल� पाहून सवर्च् सवर
�तच्याव जाऊन पडला आ�ण त्यान भानूनाच बाळाजी समजून बरोबरच्य थोड्य मराठ्यांस कापून

काढले. इकडे बाळाजी अ�धकारपत् काखेत मारू मराठ� �श�बरात जाऊन पोहोचले. आपल्य राष्ट्राप्र
के लेल्य आपल्य प्राा
ण ंच असल्य य�ानेच त्य राष्ट्रा इ�तहासाला एकाद्य महाकाव्याच वैभव
आ�ण महत् प्रा होते. ह्य सं��प् पुस्तका असले एकटे दक
ु टे उदाहरण दे ऊन आम्हाल काम

भाग�वले पा�हजे; पण आमचा �वश्वा आहे क�, शषु ् आ�ण लांबलचक ट�केच्य ग्रंथसंभारापे असल्य
एकाद्य उदाहरणानेच कोणत्याह आंदोलनाचे राष्ट् आ�ण नै�तक स्वर अ�धक प�रणामकारक र�तीने
स्पष होते.
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७ : थोरले बाजीराव रं गभम
ू ीवर येतात
महाराष्ट्र स्वातं�याच पयर्वसा �हंदस
ू ्थानच्
स्वातं�या झालेच पा�हजे.

' Who for Scotland's King and law
Freedom's swords will strongly ward
Free men stand or Freemen fall
Let him on with me !
By oppresion's woes and pains,
By your sons in servile chains,
We will drain our dearest veins
But they shall be free !
Lay the proud userpers law,
Tyrants fall in every foe
Liberty's in every blow,
Let us do or die !!
(स्कॉटलंडच् राजाक�रता आ�ण धमा्
र क�रत स्वातं�याच खड् �नष्को�ष करावयाला कोण �सद

आहे ? स्वतं म्हणू राहावयाचा �कवा मरावयाचा कोणाचा �नश्च आहे? त्यान माझ्यास पढ
ु े चालावे!

अत्याचारान �दलेले प्रत् दःु ख आ�ण पीडा आठवून दास्यत्वाच शख
ंृ लांन ी बद होणायार् वंशजांना
स्मर-आपण आपल्य �शरा�शरांतून रक् सांड ू ; पण त्यांन स्वतं कर!! ताठर अरेरावांना खाल� पाडा.

प्रत् शत्रू एकेका प्रजापीडका आहु�त द्य. ह्य युद्धात प्रत् घावात स्वातं� साठ�वले आहे. ते
आपण �मळवू नाह�तर प्र देऊ.)

�दल्ल�हू परत आल्याव इ.स.१७२० मध्य बाळाजी �वश्वना मरण पावले आ�ण श्रीम थोरले

बाजीराव हे शाहू महाराजांच्य अ�धराज्याखाल� संप ूणर मराठमंडळाचे चालक झाले. �शवाजीमहाराजांच्य
�नधनानंतर मराठ्यांच् इ�तहासातील पुढचा पल्ल गाठणार� वैयिक्त घटना म्हणज बाजीरावांचा

राजक�य रं गभूमीवर प्रव! पुढ�ल धोरणाच्य महत्वाच् प्र�नां नीट �नश्च होत नव्हत. महाराष्ट्र

राजक�य स्वातं� िजंक ू न परत �मळ�वले होते. मराठ्यांन आपल� सत्त इतक� बळकट आ�ण संघ�टत

के ल� होती. �तजमुळे ते आपल्य पायावर उभे राहून आपल्य धमार्च आ�ण दे शाचे संर�ण करण्यासाठ
कोणाशीह� दोन हात करण्याल समथर झाले होते. आता आपल्य महत्वाकां� महाराष्ट्रा मयार्देत

क�डून ठेवल्य आ�ण �दल्ल�च् सावर्भौ राजकारणात हात न घालता आपण अलग न रा�हलो तरच
पूवार्िजर �वत्ताच आपल्याल शांतपणे बसून उपभोग घेता येणे शक् होईल असे �वचार साहिजकच काह�

मराठ� पुढाया◌
� ाच्यमनात आले आ�ण त्यांन शाहूमहाराजांच्य मनात ते �बंबवावयाचा प्रय चाल�वला.
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त्यांच् �वचाराप्रमा त्यांन सबंध राष्ट्र समजूत करू दे ता आल� असती आ�ण �हंद ू स्वातं�याच युद
महाराष्ट्रा मयार्देच् बाहे र जाऊ न देण्याल त्यांन लोकांची मने वळ�वल� असती तर�ह� �मळ�वलेले

पद शांतपणे त्यांन उपभो�गता आले असते �कं वा नाह� याची शंकाच आहे! पण बाहेरू येणायार् सवर

शत्रूंच �वरु त्यांन �टकाव धरता आला असता आ�ण आपले राजक�य स्वातं� स्वतःपुरते

उपभो�गता आले असते तर� सुद् त्यांन तसे करणे योग् होते काय हा प्र होता. गेल्य दोन-तीन �पढ्य

त्यांन इतक्य �नकराने आ�ण आंधळे पणाने रक् सांडले �न युद के ले ते कशासाठ�? नुसते स्वस बसून
उपभोग घेण्यासाठ �नःसंशय नव्हत! आ�ण महाराष्ट्राबाहेर गांजलेल्य �हंद ू बांधवांच्य �कं काळ्य
काह� �वकार होऊ न देता स्वतःला खाणायार्◌�चत्तान ऐकत उपभो�गलेल� ती शांती कधी तर� मानाची

ठरल� असती काय? �शवाजीमहाराजांचा आ�ण त्यांच् सवंगड्यांच हे तू मराठ� राज् स्थापण्या नसन
ू
�हंदवी स्वराज स्थापण्या होता.

परक्यांच् जव
ंु ाखालन
ू महाराष्ट्रा �हंदं च
ू ी मान मोकळी के ल� गेल� होती; पण �हंदस
ू ्थानच् इतर

प्रांत ल�ावधी �हंद ू बांधव त्य जड जंव
ु ांच्य भाराने अद्या� �वव्हळ होते! श् रामदासांना तीथर्�ेत
भ्र झाल� म्हणू खेद वाटला आ�ण त्यांन ‘धमार्साठ मरावे’ म्हणू आ�ा के ल�! पण

काशी�वश्वेश्वराच मं�दरावर मुसलमानी चांद आढ्यतेन �वराजत असता धमार्च् र�णासाठ� युद

करावयाचे �न प्र द्यावयाच हे हाती घेतलेले कायर आपण पार पाडले असे मराठ्यांन मानणे कसे शक्
होते? आ�ण �दल्ल�च् धमर्राजांच् �संहासनावर परका अ�धिष्ठ झाला असता �शवाजीमहाराजांची

�हंदवी स्वराज्या ‘�हंदप
ू दपादशाह�ची’ प्र�त �सद्ध गेल� असे कसे म्हणत आले असत?े मराठ्यांन

पंढर�च्य पुण्यभूमी मुसलमानी चंद्रकोर� अधर्चं �दला होता आ�ण मुसलमानी धमर्वेड्यांच

छळापासून ना�शक �त
े ्रा मुक्तत झाल� होती; पण काशीची अजून काय अवस्थ होती? कुरु�े आ�ण
ह�रद्वा कोणाच्य सत्तेखाल होते? रामेश्वराव कोण अ�धकार चालवीत होते? ह� �ेत् ना�शक आ�ण
पंढरपुराइतक�च प्रत् मराठ्या प�वत नव्हत काय? त्यांच् पूवर्जांच र�ा नुसत्य गोदावर�तच
पडलेल� नसून भागीरथीमध्येह पडल� होती! त्यांच् दे वतांची मं� दरे �हम�गर�पासून रामेश्वरापय�,

द्वारकेपासू जगन्नाथापय� पसरलेल� होती. पण श्रीरामदासां म्हटल्याप्र अद्याप गंगेची आ�ण
यमुनेची जले त्यां मुसलमानी �वजेत्यांच् �वजयी अधर्चंद्र प्र�त� पडल्यामुळ अद्यापीह
धम�नर्ष्ठांच स्नानसंध्ये अयोग् आ�ण कलं�कत अशीच होती. ‘प्रस् यवनांचे बंड । �हंद ू उरला नाह�
चंड’ म्हणू प्रस् करू रामदासांनी मराठ्यांन हाक �दल�, ‘धमार्साठ मरावे। मरो�न अवघ्या� मारावे

। मा�रता मा�रता घ्याव । राज् आपुल’े पण अद्याप �हंदं न
ू ा �पळून काढणारा मुसलमानी राजदं ड मोडून

�विच्छन के ला होता काय? आ�ण सवर �हंदस
ंृ ला तोडून
ू ्थानन राजक�य आ�ण धा�मर् दास्याच् शख

टाकल्य होत्य काय? जोपयत
� के वळ महाराष्ट्रात नाह� तर अ�खल भारतवषार्ती मुसलमानी सत्त

आ�ण सामथ्य ह्यांच उन्मूल झाले नाह� तोपयत
� �हंदधमर
�वजयाने नांदणे शक् नव्हत; आ�ण �हंदवी
ू

राज् वाढ�स लागणे �न ऊिजर्तावस्थे येणे शक् नव्हत. �हंदस
�
ू ्थानच एक अंगुलभर भूमीह� जोपयत

मुसलमानी स्वा�मत्वाखा होती तोपयत
� �शवाजीमहाराज आ�ण श्रीरामद यांचे कायर संपा�दत आ�ण

www.savarkarsmarak.com

पूणर होणे शक् नव्हत ! गेल� ५० वष� युद्ध लढून �दवंगत झालेल्य सवर �पढ्यांच स्वाथर्त् �नष्फ

होता ! तर मग तुम्हाल आपल्य �हंदभ
ंृ लांन ी जखडून दास करू
ू ूमीला आ�ण �हंद ू जातीला ज्य शख
टाकले आहे त्य शख
ंृ ला तोडून टाक�पयत
� , �हंदम
ू ात्रा आपापल्य पंथांची धमर्कृत् �न�वर्घ करता

येण्याइतक देश सुर��त होईपयत
� आ�ण सवर �हंदं च
ू े एक महान आ�ण समथर �हंदरू ाष् बनवीपय�त, एकदा
उपसलेल� तरवार कोष करणार नाह� अशी गजर्न कर�त ज्यांन उठावणी के ल� त्य तुम्हाल -

काशी�वश्वेश्वराच भग् मं�दरावर मशीद उभारल� जात असता, परक्यांच घोडे �संधुनद�चे प�वत जल

मुक् पणे आ�ण �नभर्यपण तुडवून जात असता आ�ण �हंद� महासागराच्य लाटांवर परक्यांच् नौका

जयभराने �मरवत असता, आपल� अ�सलता कोषबद करणे आ�ण लांच्छनास् शांततच
े े सख
ु भोगीत
पडणे कसे शक् आहे ? ह�च पर��ेची वेळ आहे. तम
ु ्ह म्हणत त्याप्रम जर संक ु �चत �कवा प्रां�

स्वाथार्साठ�सु मग वैयिक्त स्वाथार् गोष्ट बोलावयाला नको. ह्य महनीय चळवळीचा उपक्
झालेला नाह�, उलट �हंदधम
ू ार्साठ, �हंदवी स्वराज्यासा, �हंदप
ू दपादशाह�साठ� ती अिस्तत्व आल�; तर

मग मराठ्यांन! शेकड्यांन आ�ण सहस्रां तम
ु ्ह बाहेर पडा आ�ण नमर्देच् पल�कडे चंबळा उतरू
जाऊन यमन
ु ा ओलांड ू न, गंगा आ�ण ब्रह्मप पार होऊन, समद
ु ्राच आ�ण पवर्ताच् सीमा प्रांतांपय

ह्य प�वत भगव्य झ�ड्याल नेऊन पोचवा! आ�ण श्रीरामदासां तम
ु ्हाल आ�ा के ल्याप्रम उठा �न
प्रय करा.

दे व मस्तक धरावा । अवघा हलकल्लो करावा ।
मुलुख बडवा बुडवावा । धमर्ं
स स्थापनेसा

महाराष्ट्रा साधच
ंू ी आ�ण संतांची, योद्ध्यां आ�ण राजकारण्यांच, कल्पन आ�ण कृती यांना

चालना देणायार् पुढायाच
� ची �वचारसरणी ह� अशी होती. थोरले बाजीराव, �चमाजीअप्प, ब्रह्म�द्र,

द���त, मथुराबाई आंग् आ�ण दस
ु रे त्य वेळचे पुढार� ह्य भावनेने उद्दी� झाले होते आ�ण ते मराठ्यांन

आपला उपक् महाराष्ट्रा बाहे र वाढवावा असा त्यांच आग् होता. मराठ्यांन काय करणे युक् आहे
एवढाच हा प्र नसून काय करणे मराठ्यांच कतर्व आहे असा हा प्र होता. महाराष्ट्र तसे मनात
आणले तर�ह� त्याल दस
ु यार् श राजक�य संबंध न येता सुटे राहणे शक् नव्हत. महाराष्ट्रा �हंदं च
ू े
भाग् उत्तर े �संधुनद�च्य तीरावर�ल आ�ण द��णेस समुद्राच तीरावर�ल त्यांच् धमर्बांधवांश आ�ण

दे शबांधवांशी पक्क �नग�डत झाले होते. आपापल्यापुरत पाहण्याच् संक ु �चत प्रांत दृष्ट�मुळ पूव�

�हंदज
ू ातीचा राजक�य आ�ण त्यामुळे जातीय �न धा�मर् �वनाश झाला हे महाराष्ट्रा चतुर
राजकारण्यांच् ती�ण राजक�य दृष्ट� �दसल्या�वन रा�हले नाह�. शक् तर आता अ�खल भारतीय

प्र�तर के ला पा�हजे असा त्यांन �वचार के ला. ना�दरशहाने �हंदस
ू ्थानाव आक्र के ले त्यावेळ

बाजीरावाने ह�च गोष् इतर �हंद ू राजांना कळ�वल�. तशात स्वतःच् राष्ट् जीवनाच्य आध्याित् �न

मान�सक उन्नतीसाठ� नव्ह, तर प्रत वैयिक्त आ�ण ऐ�हक �हतासाठ�सुद् त्यांन आपल्य
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राजक�य स्वातं�याच् आकां�ा न्याय मयार्देल नेऊन पोचवीपय�त आ�ण अ�खल �हंदज
ू ातीला एकत
संघ�टत आ�ण �नग�डत करणारे थोर आ�ण समथर साम्रा प्रस्थापीप त्यान �वसावा न घेणे आ�ण
रणांगणातून �नघून न जाणे अवश् होते. सबंध जात परक्यांच् सत्तेखाल वाकल� गेल� असता कोणाह�
�हंदल
� शां� तसुख भोगणे आ�ण आपले ध्ये गाठणे अशक्य होते. आ�ण स्वतःच्
ू ा पुष्क काळपयत

जातीची वाढ परक�य उपद्रवाच प्रच व�
ू ा आपल� पूणर वाढ
ृ ाखाल� खुरटून जात असता कोणाह� �हंदल
करू घेणे शक् नव्हत. ह्य सवर कारणासाठ� लोकनायकांनाच के वळ नाह� तर मराठ� सेनेतील लहान

पाइकांनाह� पूणर जाणीव झाल� होती क�, प्रत �दल्ल�च राज् हाती येईपयत
� आपल्याल सातायार्वल

राज् चाल�वणे शक् नाह�. आ�ण म्हणू शाहू-महाराजांच्य अध्य�तेखाल जेव्ह संप णर
ू मराठमंडळाचे
पढ
ु ार� ह्य महत्वाच् प्र�ना �नणर् करण्यासाठ एकत झाले, त्य संस्मरणी प्रसं बाजीराव उठले
आ�ण त्यांन आपल्य लोकांची ह�च दृढमू झालेल� भावना आ�ण आकां�ा बोलन
ू दाख�वल�. स्वतःच

उत्सा आ�ण अंग ीकृत कायार्च �दव्यत ह्यांच् प्रत्यय त्यांन उदगार काढल,े ‘‘�दल्ल�व, थेट

�दल्ल�व आपण चाल करू जाऊ आ�ण मस
ु लमानी सत्तेच् मळ
ु ावरच सरळ धाव घाल.ू येथेच अनमान

कर�त आ�ण अडखळत का बसता? �हंद ू वीरांनो पढ
ु े चाल करू �नघा. �हंदप
ू दपादशाह�ची वेळ येऊन ठे पल�
आहे ! काय म्हणत अशक्? होय, मी माझ्य तरवार�ने त्यांच्या सामना �दला आहे आ�ण त्यांच्
बळाची मला मा�हती आहे . छत्रपतीमहार! मला आपल्यापासू पैसा �कवा माणसे काह� नको.’ के वळ

अनु�ा द्य आ�ण आशीवार् असू द्य ; म्हणज महाराज! हा मी जातो आ�ण ह्य जीणर �वषार� व�
ृ ाला

शाखा आ�ण मुळे ह्याच् सुद् एकदम खाल� आणतो!’’

ह्य जगात वीराच्य वक्तृत्वाइत अ�नवायर वत्तृत नाह�. शाहू छत्रप उत्साहान थरारू गेले.
�शवाजीमहाराजांचे रक् त्यांच् धमन्यातू सळसळू लागले. ते म्हणाल, ‘‘जा! तुम्ह माझ्य लोकांचे

खरे पुढार� आहा. तुम्हाल वाटेल त्य �दशन
े े जा! आ�ण माझ्य सैन्याकडू �वजयावर �वजय संपादन
करवा, �दल्ल�च कथा काय? हा आपला प�वत भगवा झ�डा घ्य आ�ण तो प्रत �हमालयाच्य मस्तकाव

आ�ण त्याच्या पल�कडे थेट �कन्नरखंडा नेऊन रोवा;’’ आ�ण शाहूमहाराजांनी उल्ले�खलेल हा भगवा
झ�डा म्हणज कसा होता? तो सोन्यान �कं वा रुप्या शग
ंृ ारलेला नव्हत तर आत्मत्यागा, दे वभक्तीच,
मनुष्यसेवेच मूतर �चह्न अशा रं गात संन्याशाच् भगव्य रं गात रं ग�वलेला होता! हा भगवा झ�डा पुढे

करू मराठ� सैन् त्याच् मागे चालून जाई. जे ध्ये दृष्ट�सम ठेवून परक�य जव
ंु ाखाल� वावरलेल्य
�हंद ू जातीचे �वमोचक आ�ण �हंद ू धमार्च संर�क ह्य नात्यान त्यांन पुढचा मागर आक्रमावया होता त्य

थोर ध्येयाच त्यांच् अंग ीकृत कायार्च त्यांन �नरं तर आठवण व्हाव म्हणू त्यांन तो देण्या आला
होता. त्यांच तरवार भवानी होती त्यांच ध्व भगवा होता. श्रीरामदासां तो �दला. �शवाजीमहाराजांनी

त्याच्याखा युद करू त्याच सह्याद्र� �शखरावर स्थापन के ल� आ�ण शाहूमहाराजांनी आ�ण
त्यांच् मराठ्यांन त्याल थेट �कन्न खंडाच्य सीमाप्रांता नेऊन रोवावयाचा �नश्च के ला!
मंडळाची ती बैठक संपल� आ�ण तवे ्हापासू मराठमंडळाचा इ�तहास म्हणज संप ूणर भारतवषार्च

इ�तहास झाला!
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८ : �दल्ल�व चाल !
‘‘अरे बघता काय ! चला जोराने चाल करू
�हंदप
ू दपादशाह�स आता उशीर काय ?’’

-

बाजीराव

ज्य वेळी बाजीरावांच्य �पढ�तील इतर मंडळी अ�धक धाडसी कृत्य करण्यासाठ कंबर बांधन
ू ह्यापुढ

युद्ध� प्रत उत्त �हंदस
ु ्थाना नेऊन टाकण्याच् प्रयत्न न लागता �वचार कर�त आ�ण शंका

काढ�त बसल� होती, त्यावेळ बाजीरावांनी राजसभेत शाहूमहाराजांच्य समोर, �शवाजीमहाराजांनी
प्रयत्ना पराकाष्ठ करू द��णेत �हंद ू - स्वातं�याच युद चाल�वले त्यावेळच् प्र�तक प�रिस्थतीपे�

आता तुलनेने सवर दृष्ट�ं �कती अनुकूल प�रिस्थत आहे हे, सवा�ना पटवून दे ऊन मराठ� पुढाया�◌न
ं ा
काया्
र थ वक्तृत्वपू आव्हा �दले आ�ण पुढे �नजाम, बंगष �न इतर मोगल सेनापती ह्यांच् �वरु
�वजयी लढाया �दल्य. ह्यावर बाजीराव आ�ण त्याच इतर सहाय्यकत हे �शवाजीमहाराजांच्या

परं परे त कसे वाढले होते आ�ण त्य अद्�वती लोकनायकाच्य राष्ट् धोरणाचा आ�ण �व�शष्

यद
ु ्धपद्ध त्यांन �कती अभ्या के ला होता हे उत्कृष र�तीने दृष्टोत्पत येते. त्य वेळच्य सवर
मस
. तवे ्ह त्याल नमवन
ु लमानी सेनापतींत आ�ण राजकारणपटूंत �नजाम हा अ�धक कतर्त्वव
ू त्याच
ृ
�वरोध नाह�सा करावयाचा हे बाजीरावांच्यापुढ प�हले काम होते.

मं�त्रमंडळ आपल्य वक्तृत्वा आ�ण आकां�ांच्य भराया◌
� ोनीआपण �शवाजीमहाराजांचे खरे �शष्

आहोत असे बाजीरावाने दाख�वले. त्याचप्रम प्रत यद
ु ्धभूमीवर �शवाजीमहाराजांचे �शष् आपण
शोभतो हे ह� त्यांन �सद करू �दल.े

७ ऑगस् १७२७ ह्य �दनी मुसळधार पाऊस पडत असता बाजीरावांनी युद्धासा आपले सैन्

हल�वले. औरं गाबाद प्रांत एकदम प्रव करू �नजामाच्य अ�धकाराखाल�ल जालना आ�ण

भोवतालच्य इतर �वभागातूनच त्यांन युद्धा खंडणी उकळल�. इवाजखानाच्य हाताखालचे �नजामचे

सैन् त्यांच्या दोन हात करण्यासाठ पुढे येताच बाजीरावांनी आपण त्यांच्या युद देणार अशी थोडा

वेळ अधर्व हूल दाखवून अकस्मा द ्रुतगती शत्रू मागे टाकले. माहूरच्य मागार्न जाऊन औरं गाबाद
गाठले आ�ण त्य नगर�तून आपण भार� खंडणी उकळणार असे प्र� करू �दले. ह्य धनाढ् नगराचे
संर�ण करण्यासाठ स्वत �नजाम इवाजखानाला �मळण्याक�रत तातडीने �नघाला. आपला डाव पूणर्पण
साधला आ�ण �नजाम फसला हे पा�हल्याबरोब बाजीरावांनी खानाला सोडला आ�ण एकदम गुजराथेत

�शरू तेथील मोगल सुभेदाराला आपण �नजामाच्य सांगण्यावर या प्रांता चाल करू आलो आहो

असा खोचदार �नरोप पाठ�वला. इकडे �नजाम घाईघाईने औरं गाबादला जाऊन पोचतो तो त्याल कळले
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क�, ज्य शत्रूपास आपण या नगर�चे संर�ण करणार होतो तो तर के व्हा गुजराथेत �नघून गेला आहे.

त्यामुळ �चडून जाऊन बाजीरावाचाच डाव उपयोगात आणावयाचे त्यान ठर�वले आ�ण शत्रू कल्पन
नसता अकस्मा चालून जाऊन त्याल च�कत करावयाचे ह्य मराठ� युद्धपद्धत अनुकरण करू

बाजीराव नाह�त अशा वेळी पुण्याव चालून जाऊन त्यांचा प्रा लुटावयाचा असा त्यान �वचार के ला; पण

मराठ� काव्याच हे �श�ण आत्मसा करावयाला त्याल जरा उशीर लागला! हे सवर आधीच ओळखून
बाजीरावांनी गुजराथ के व्हा सोडल� आ�ण �वजेच्य वेगाने �नजामच्य राज्या पुन्ह प्रव के ला.

अशा र�तीने �तकडे �नजाम पुण्याव चाल करू जात होता आ�ण आपण शत्रू के वढा सांग्रा�

डाव के ला असे मांडे मनात खात होता तोच त्याल वातार येऊन पोहोचल� क�, बाजीरावांचा दे श आपण

लट
ु ावयाच्य आधीच बाजीरावांनी मात आपला प्रा के व्हा लट
ु ू न टाकला आ�ण आपल� पणर
ू फिजती
के ल�! तवे ्ह पण
ु ्याव चाल करू जाण्याच बेत त्याल सोडावा लागला आ�ण तो घाईघाईने परतला, तो

गोदावर�च्य काठ� बाजीरावाची �न त्याच गाठ पडल�. मधल्य �नरथर् येरझारेने आता �नजामाचे सैन्

अगद� थकून गेले होते आ�ण त्यामुळ �नजामाची लढाई टाळण्याच इच्छ असल� तर� बाजीरावांना

यद
ु ्धासा ह�च संधी हवी होती. तवे ्ह पव
ू �प्रमा शत्रू त�ड न दे ता �नसटून जावयाच्य जागी आता त्यांन
अत्यं चातुयार्च् हालचाल�ने मोगलांना हलावयाला लावून आपल्य इच्छेप्रम मालखेडजवळ ठाणे

द्यावयाल भाग पाडले. लागल�च आतापयत
� िजतक्य कौशल्यान युद्धा त�ड देण्याच त्यांन टाळले
�ततक्या कौशल्यान त्यांन आक्र युद्ध आरं भ के ला. लांब अंतराच्य बंदक
ु ा आ�ण जड तोफा

असूनह� आता �नजाम पुरा क�डला गेला आ�ण पाठ�शी लागलेले मराठे सुटणे अशक् आहे असला

उद्वेगकार अनुभव त्याल आला. आपल्य सैन्याच पूणर नाश तर� करू घ्याव नाह�तर बाजीराव आ�ा

करतील ती ती गोष् मुकाट्यान मान् करावी असा प्रस येऊन ठेपला! �नजामाने साहिजकच दस
ु रा मागर
पत्करल! त्यान शाहूमहाराजांना महाराष्ट्र छत्रप म्हणू मान्यत �दल�, चौथाई आ�ण सरदेशमुखीचे
सवर येणे चुकते करू द्यावयाच करार के ला आ�ण आपल्य प्रांतात कर गोळा करणायार्सवर मराठ�

अ�धकाया◌
� न
े ापुन्ह कामावर घ्यावयाच वचन �दले.

�नजामावरच्य या स्वार�च जरा �वशद र�तीने वणर् के ले आहे; कारण ह� स्वार म्हणज मराठ�

युद्धपद्ध एक आदशर्भू उदाहरण आहे. आ�ण त्यावर �शवाजीमहाराजांनी �शकवलेले धडे त्यांच्
नंतरचे मराठ� सेनानायक �वसरले तर नाह�तच; पण उलट त्यांन त्यां सुधारणा करू त्यांच
रणांगणावर अनेक पट�ंनी �वस्तारपूवर आ�ण उत्कटतेन उपयोग के ला आ�ण यश संपादन के ले.

दख्खनच् मोगल� सुभेदारापे�ा माळव्याच् मोगलांच्य सुभेदार�लाह� काह� अ�धक मानपूव्
र

सुटका करू घेता आल� नाह�! इ.स. १६९८ मध्य उदाजी पवारांनी माळव्याव स्वार के ल� आ�ण

मांडव्याल ठाणे देऊन ते बसले. तवे ्हापासू मराठ्यांन सवर �दशांनी माळव्याती मोगल सैन्याव आघात

करावयाला प्रा र के ला होता. मुसलमानांच्य प्रजापी राज्यकारभारान आ�ण धा�मर् अत्याचारांन त्य

प्रांतात �हंद ू इतके असंत ुष् आ�ण रुष होऊन गेले होते क�, �हंदस
ू ्वातं�याच् युद्धाच पूव� पसरलेल्य
�हंद ू राष्ट् पुनरुज्जीवनाच लाटेबरोबर �हंदप
ू दपादशाह�च्य कल्पनेच् पुरस्कत्या� माळव्या वाण
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पडल� नाह�. ह्य वेळी परक�य राजसत्तेपासू आपल्य दे शाची मुक्तत करण्याच सामथ्य मराठ्यांच्

वाढत्य सत्ते आ�ण �हंद ू साम्राज्या भव् कल्पने मात आहे ह� गोष् माळव्याती सवर्साधार

�हंदस
ू माजाला आ�ण त्यांच् ठाकूर, उपाध्य, संस्था�न इत्याद स्वाभा�व पुढाया�थना �दसून आल�
होती.

तशात �हंदं च्य
सुदैवाने ह्य वेळी माळव्याती सवा�त थोर संस्था�न �हंद ू स्वातं�याच् अत्यं
ू

उत्साह पुरस्कत्या�पै एक होते. ते म्हणज जयपूरचे नरे श सवाई जय�संग महाराज होत. राजा

छत्रसालां परक� शत्रूपास आपल्य �चमुकल्य राज्याच् स्वातं�याच संर�ण करणे अशक् झाले
आ�ण एक तर कोणा �हंद ू सम्राटा मांड�लक होऊन रहावे �कं वा मस
ु लमान अगर इतर �हंद्वेत

परक�यांच्य अ�धराज्याखाल भरभराट�ला यावे असा प्र त्यांच्यापु येऊन पडला तवे ्ह त्यांन अत्यं

शहाणपणाने �दल्ल�च् मस
ु लमानी �संहासनापढ
ु े गड
ु घे टेकून जगण्यापे� आपल्य प्रांत स्वाथार्
�तलांजल� देऊन अ�खल �हंदस
ू माजाच्य चळवळीशी - मग �तचे पढ
ु ार�पण मराठ्यांकड असो, शीखांकडे

असो, रजपत
ु ांकडे असो �कं वा इतर कोणाह� �हंद ू पोटजातीकडे असो - एकरू होऊन जाण्याच मागर
पत्करल! छत्रसालाच ह्या अत्यं दरू दश� �न समंजस धोरणाला अनस
ु रू जय�संगाचे वतर् असे.

�वशेष करभाराच्य भाराखाल� वाकलेल्य शत
े कया◌
� ीचाआ�ण �ेत्रपालां मस
ु लमानी राजसत्तेच्

अिस्तत्वापय न ढळणारा, आपल्य धमार्च आ�ण आपल्य जातीचा, उमर्टपणान होणारा तेजोभंग,
मानभंग आ�ण शिक्तभं ह्यापुढ सहन करणे ज्या अशक् झाले होते अशा ठाकुरांचा आ�ण पुरो�हतांचा

- माळव्यातल् राजसत्तेच् उपद्रवा पी�डत झालेल्य सवर �हंदं च
ू ा - कैवार जय�संगाने घेतला आ�ण

त्यांन स्वतःच मुक्तत करण्यासाठ आ�ण �हंदरू ाज्याच प्रस्था करण्यासाठ मराठ्यांन
बोलावण्याच उपदेश �दला. त्यावेळ राज् कर�त असलेल्य सवर �हंद ू राजांमध्य मोगलाशी दोन हात करू
त्यांन �चरडून टाक�ल आ�ण सवर �हंदं च
ू ी संघटना कर�ल असे सामथ्य एका मराठा मंडळातच आहे हे

ओळखण्याइतक देशभक्त �न शहाणपण ह्य रजपूत राजांमध्य होते. स्वत पुढाकार घेऊन मोगल�
राजसत्तेपासू �हंदं च
ू ी मुक्तत करण्याच महत्काय आपल्याल करता येत नाह� तवे ्ह �नदान आपल्य
वैयिक्त महत्वाकां�ांच त्या करू आ�ण नीच, देश�हत�वघातक आ�ण संक ु �चत परोत्कषर्स�हष्णुत
सवर �वचार एक�कडे सारू हे महत्काय करण्याच ज्यांच इच्छ आहे आ�ण शक्त आहे अशांना साह्
करणे हे आपले काम आहे, असे तो समजे.

त्याच् ह्य �वचारांना माळव्याती प्र�तिष ठाकूर नंदलाल मंडलोई ह्यांन अत्यं उत्साहान

पा�ठंबा �दला. माळव्याती �हंदं च्य
वतीने त्य उभयतांनी मराठ्यांश बोलणे आरं �भले आ�ण
ू

�हंदधम
ू ार्च् मानाचे र�ण करण्यासाठ आ�ण म्ल�च्छां घालवून लावण्यासाठ माळव्या �नघून
येण्याच त्यांन आमंत् �दले. माळव्याती आपल्य सहधम�यांच्य ह्य हाके ला मराठ्यांन लागल�च ओ

�दल� आ�ण अल्पावधीत बाजीरावांचे शरू बंधू �चमाजीअप्प ह्यांच् नेततृ ्वाखाल मराठ� सेनानायकांनी
सवर �दशांनी त्य प्रांता चाल के ल�. तेथील मोगलांच्य सुभेदाराने करता आले �ततके सवर सैन् एकत

www.savarkarsmarak.com

के ले; पण परत जाण्याच मराठ्यांच �वचार मुळीच �दसेना! योग् संधी सापडताच त्य सवा�नी
मुसलमानांवर एकदम मारा चढ�वला आ�ण दे वासच्य लढाईत त्यांच् सुभेदारालाच मारले!

पण इतक्य सहजासहजी आपल्य सत्तेखाल� अत्यं धनसंपन् प्रा सोडून द्यावयाल बादशहा

�सद नव्हत! त्यान मराठ्यांश लढण्यासाठ दस
ु यार् सुभेदाराची नेमणूक के ल� आ�ण �तकडे मराठ्यांश
सहानुभूती असलेले माळव्यातल �हंद ू मराठ्यांन जाऊन �मळाल.े मोगल सुभेदाराने भयंकर डाव रचला

आ�ण आपल्य प्रच सैन्याच् साह्यान मांडवगड आ�ण इतर �ठकाणच्य घाटात मराठ्यांन नाह�से

करू टाकण्याच आटोकाट प्रय के ला. पण माळव्याती �हंदं च्य
साह्यान मराठ्यांन त्यांन पूणर्पण
ू

चकवले. मल्हाररा, �पलाजी �न �चमाजीअप्प ह्यांन आजपयत
� कोणाला सतावले नसेल इतके त्याल

सतावन
र अशी लढाई के ल� आ�ण मस
ू सोडले. मराठ्यांन शेवट� �तरला येथे त्याच्या रोमहष्
ु लमानांचा
पणर
ू नायनाट करू त्यांच् सभे
ु दाराला िजवे मारले.

ह्य दस
ु यार् �वजयाची वातार ऐकल्याव माळव्याती �हंदं च
ू ा हषर गगनात मावेना! मराठे जेथे जेथे गेले

तेथे तेथे त्यांच स्वाग झाले आ�ण शतकानश
ु तकांच्य पराभवानंतर आ�ण मानभंगानंतर घडलेल्य
�वजयी �हंदध
ू ्वजेच् दशर्नान �हंदम
ू ात्रां अंतःकरणे पल
ु �कत झाल�. िजकडे �तकडे उन्न दे शभक्तीच
आ�ण जातीय आनंदोत्सवाच भावना �दसू लागल�.

जय�संग स्वत आपल्य एका सद
ुं र पत्र प�हल्यान त्य प�वत कायार्च् �सद्ध्य झगडणायार्सवर

काय्
र कत्या� त्यासाठ आभार मानून आ�ण मराठ्यांच त्यांन संपादन के लेल्य �वजया�न�मत् अ�भनंदन
करू �ल�हतातः

‘‘आपले अनंत उपकार झाले! खरोखरच आपला �वजय अद्�वती आहे! तुम्ह परक�य शत्रू बाहेर

घालवून �दले; माळव्याच् �हंदं च
ू ी मुक्तत के ल� आ�ण �हंदधम
ू ार्च आ�ण �हंद ू जातीचा सन्मा
प्र�तष्ठा के ला!’’

प्रा िजंकल्याव मराठ्यांन �तथे त्व�र सुव्यवस् स्था�प के ल�, सवर मोगल अ�धकार� कामावरू

काढून टाकले आ�ण मराठ� साम्राज्य एक प्रत भाग अशा नात्यान प्रांता राज्यकारभा ते चालवू
लागले.

पण �दल्ल�च् मोगल बादशहाचा इतक्य �नराशन
े त
ं रह� आशावाद संपला नव्हत! त्यान महंमदखान

बंगष नावाच्य नवीन सुभेदाराची नेमणूक करू त्याल माळव्या पाठ�वले. बंगष हा एक शरू रो�हला

पठाण असून मुसलमानी मंडळीत त्याच युद्ध�वष कौशल्या�वषय इतक� ख्यात होती क�, त्यामुळ

त्याल ‘रणशादर्
ू ’ अशी पदवी प्रा झाल� होती. त्यान प�हल्यान बुंदेलखंडात ह्य दृष्ट� गडबड

करणाया्र तेजस्व छत्रस महाराजांना पूणर्पण मोडून टाकावे आ�ण नंतर त्य �वजयाचा लाभ घेऊन
मराठ्यांन माळव्यातू घालवून लावावे अशी त्याल बादशाह� राजसभेतून �वशेष आ�ा �मळाल� होती.

महंमदखान बंगषाने बुंदेलखंडावर स्वार के ल�. शरू बुंदेलांनी त्यांच �वख्या राजा छत्रस ह्याच्

नेततृ ्वाखाल संघ�टत होऊन मुसलमानी सत्तेच् शख
ंृ ला झुगारू �दल्य होत्य आ�ण आता ते आपल्य

प्रांत राजक�य स्वातं�याच उपभोग घेत होते. छत्रसाला �शवाजीमहाराजां�वषयी अत्यं अ�भमान
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वाटत असे. �शवाजीमहाराजांमुळे च त्याल ह्य महत्कायार् स्फूत �मळाल� आ�ण त्यान त्यांन आपले

गुर आ�ण मागर्दश मानले होते. तवे ्हापासू �हंद ू स्वातं�याच् ईश्वर कायार्च प्रच बुंदेलखंडात
करण्या�वषयीच आपल्य गुरूच उपदेश त्यान �नष्ठेन पाळला. परक�य राजसत्तेपासू आपल्य प्रांता
मुक्तत करण्यासाठ आ�ण �हंद ू धमर �न �हंद ू दे श यांचे संर�ण करण्यासाठ त्यान इतके प्रच आ�ण
यशस्व प्रय के ले क�, त्याल त्याच् दे शबांधवांनी ‘�हंद ू धमार्च ढाल’ अशी गौरवपूव्
र पदवी �दल�.

पण आता त्याच वद
ृ ्धापक झाला होता आ�ण अशा िस्थती त्याच �चमुकले �हंद ू राज् धुळीस

�मळवून टाकू अशा �नश्चयान प्रे� झालेल्य शतपट दांडग्य रो�हले पठाणांची टोळधाड त्याच्या येऊन

पडल� होती, तवे ्ह अशावेळी �शवाजीमहाराज, श्रीसम रामदासस्वाम आ�ण प्राणनाथप ह्यांच्

�हंदस
े वाढलेल्य वद
ू ंघटनांच्य �श�त
ृ ्धव छत्रसाला दृष् एकदम बाजीरावाकडे वळावी हे साहिजकच

होते. कारण आज मराठा मंडळाचे प्रम ह्य नात्यान �शवाजीमहाराजांच्य सामथ्यार्च नाह� तर

अवतारकायार्च भार त्यांच्या पडला होता. छत्रसाल बाजीरावांना एक हृदयस्प पत पाठ�वले. त्या

�हंदं च्य
कोमल भावनांना हालवन
ू
ू सोडणायार्इ�तहासपरु ाणातील कथानकाचा उल्ले के ला होता. सवर
�हंद ू एकमेकांचे बंधू आहे त आ�ण सवर �हंद ू जाती एकराष् आहे अशी �हंदम
ू ात्राच अंतःकरणात प्रग
भावना उत्पन करण्याच ह्य दं तकथांच्य इतके दस
ु यार्कोणच्याह गोष्ट� सामथ्य नाह�.
‘जो ग�त ग्र गज�द्र सो गत भ�य है आज’
‘बाजी जात बुं देलक� राखो बाजी लाज’

‘बाजीरावसाहेब, या आ�ण पुराणकाल� जसे �वष्णूंन गज�द्रा वाच�वले त्याप्रम दषु ् शत्रूच

मगर�मठ�तून मला मुक् करा!’

�शवाजीमहाराजांचा एकवेळचा �मत आ�ण �शष् अशा छत्रसाला मुसलमानांनी गांजल्यामुळ

मराठ्यांकड ‘मी �हंद,ू तुम्ह �हंद ू म्हणू मला साह् करा’ असे म्हण धाव घेतल्याबरोब साहिजकच
ह्य देशभक्तीच् कायार्साठ प्रच साहस करावयास मराठे �सद झाले. लागल�च, बाजीराव, मल्हाररा

आ�ण �पलाजी जाधव ह्यांन बरोबर घेऊन ७ लाख सैन्यास �वजेच्य वेगाने �वश्रां न घेता �नघाले. वद
ृ

�हंद ू वीर छत्रसाला आ�ण त्यांच धामोरा येथे भेट झाल�. तेथे तोपयत
� च्य संग्रामात वाचलेले बुं देल्याच
सैन् त्यांन बरोबर घेतले आ�ण पावसाळ्याल प्रार होऊन गेला होता तर� आपले आक्र तसेच पुढे
चाल�वले.

छत्रसाला आपल्य राजधानीचा त्या करावा लागला आ�ण त्याच् �चमुकल्य �हंद ू राज्याव

सहज �वजय संपादन करता आल्यामुळ महमदखान बंगष अगद� चढून गेला होता. पावसाळा संपेपयत
�
�वजयी वीराच्य सत्तेच �वश्रां उपभोगण्याच् �वचारात तो होता, तो इकडे असे मनात मांडे खात

असता, �तकडे �हंद ू सैन्य मुसळधार पाऊस, घनदाट अरण्य आ�ण दल
� ् पवर् ह्यापैक कशाचीह� ���त
ु घ

न बाळगता एकाएक� महंमदखान बंगषवर येऊन पडल� आ�ण त्यांन जयपूरला इ.स.१७२९ मध्य त्याल
क�डून पूणर्पण वेढून टाकले! ह्य मुसलमानी रणशादर्लाच
, वेढून टाकून, चोप दे ऊन आ�ण पराभव करू
ू

मराठ्यांन अशी गत करू टाकल�, क� त्याल आपला प्र वाच�वण्यासाठ त्य �वजयशाल� �हंद ू
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वीरांच्य हातात संप ूणर माळवा आ�ण बुंदेलखंड सोडून दे ऊन रणांगणातून त�ड लपवून पळून जावे लागले.
आ�ण पुन्ह आपल्य प्रजेच स्वागतप आनंद गजर्नेमध् आ�ण �वजयी मराठ� तोफांच्य कानठळ्य
बस�वणायार्गडगडाटामध्य वद
ृ बुं देला नरे शाने सवर राजैश्वयार् राजधानीत प्रव के ला.

त्य वद
ृ वीराला मराठ्यांच् ह्य साहाय्या�वषय इतक� कृत�ता वाटल� क�, त्यान बाजीरावाला

आपला तत
ृ ीय पुत म्हणू मानले आ�ण मरणसमयी हे नाते ल�यात ठेवून राज्याच �तसरा भाग

खरोखरच बाजीरावाच्य स्वाधी करण्या आला! बाजीरावाच्य �पढ�तील �हंदं च्य
हातून जी कृत्य घडत
ू

त्यांन प्रे भावनांच्य मुळाशी �कती उदात् तत्व होती आ�ण त्यामुळ वैयिक्त �कं वा संकु�चतत्वाच्
ते कसे वर गेले होत,े आपण सवर �हंदं श
ू ी जाती, धमर आ�ण रक् ह्य �व�वध बंधनांनी �नग�डत झालो

आहो, असे त्यांन कसे वाटू लागले होते आ�ण कसेह� करू राजक�य स्वातं� संपादन करू एक प्र

�हंद ू साम्रा स्थापण्यासा प्रच प्रय करण्याच स्फूत त्यांन कशी झाल� होती हे �सद करावयाला हे
एकच हृदयस्प उदाहरण परु े आहे .

मस
ु लमानांच्य ह्य �तसयार्सभे
ु दाराने माळवा प्रांतात आ�ण बंु देलखं डातन
ू के लेल्य पलायनाने

मराठे त्य प्रांता पणर
ू सत्ताधी झाले आ�ण त्यांन जेथन
ू �हंद ू स्वातं�याच यद
ु प्रत मोगल�
साम्राज्या काळजाशी नेऊन पोच�वता येईल असे, साम�रक दृष्ट सोईस्क स्था �मळाल.े

अशा र�तीने, ह� युद्, माळव्या आ�ण बुंदेलखंडात लढल� जात असता, �तकडे गुजराथेतह�, मराठ�

वीरांच्य शस्त्रा आ�ण मुत्सद्यांच डावपेचांना �ततके च महत्वाच आ�ण �चरस्थाय �वजय �मळत होते.

�पलाजी गायकवाड, कंठाजी बांडे आ�ण शेवट� प्रत �चमाजीअप्प ह्यांन गुजराथेतील मोगल सैन्या,

सतत मारे करू इतके त्रासव सोडले क�, तेथल्य मोगल सुभेदाराला त्यांच्या सामना करणे भाग पडले

आ�ण मराठ्यांन चौथाई �न सरदेशमुखी देण्याच करार करावा लागला. ह्य मानहा�नकारक अट�मुळे

मोगल बादशहा अत्यं �चडला आ�ण त्यान मराठ्यांन गुजराथेतून हाकून लावण्याच काम�गर� देऊन

अभय�संगाची पाठवणी के ल�. हा अभय�संग धमार्�भमान जय�संगाच्य अगद� उलट होता. स्वतःच स्वाथ
साधावा आ�ण मान वाढवावा एवढाच त्याच उद्द. त्याच् ह्य वतृ ्तीमुळ राजक�य स्वातं�यासाठ प्रा र

के लेल्य झगड्या �हंदं च
ू े पुढार�पण चालवावयाला आपण दस
ु या्र कोणाह� �हंद ू राजापे�ा अ�धक अयोग्
आहोत हे पाहण्याच दृष् त्याल रा�हल� नव्हत. हे उदात् कायर पार पाडण्याच आपल� योग्यत जर
कोणा �हंद ू राजसत्तेन आतापयत
� दाख�वल� असेल तर मराठामंडळानेच होती. पण आत्मप्र�तष्ठ
लोभाने अंध झालेल्य अभय�संगाला ह� साधी गोष् �दसल� नाह�; आ�ण त्यामुळ मराठ्यांन गुजराथेत

�वरोध करण्याच् भरात बोलणी चालणी करण्याच् �मषाने त्यान �पलाजी गायकवाडाला, सवर �हंदं न
ू ा

पूज् आ�ण म्हणू घातपाताच्य संशयाच्याह पल�कडे असलेल्य श् डाकोरजीचे �त
े ्रस्थ बोलावून
नेले आ�ण तेथे रजपुतांच्य वचनाचा भंग करू �न त्य स्थळाच पा�व�य कलं�कत करू त्याच वध

�वश्वासघातान करवला! पण लवकरच त्याच् अनुभवाला आले क�, असे करण्या नुसते एक �हडीस

पातक के ल्याचा दोष आपणाकडून घडला नसून एक आत्मघातक चूकह� आपल्य हातून होऊन गेल�
आहे !
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कारण, मराठे काह� एखाद्य स्थळ त्यांच् पुढायार्◌ीच�वश्वासघातान वध के ल्यान �भऊन जाणारे

नव्हत. युद, मारामार� �न मरण हे त्यांच बाल्यापासूनच सवंगडी होते आ�ण �पढ्यान�पढ् संर��त गह
ृ ात
नाह�, तर उघड्य रणमैदानात त्यांच संगोपन आ�ण वधर् होत होते!

बुंदेलखंडात आ�ण माळव्या आपण पा�हले त्याचप्रम गुजराथेतह� तेथील �हंद ू जनतन
े े मराठ्यांन

आपण होऊन वारं वार बोला�वले. त्यांच त्यांच्या�वष नेहमी सहानुभू�त असे आ�ण कधी कधी तर त्यांन
मराठ्यांच् ध्वजेखाल प्रत युद के ले; ह� गोष् ल�ात ठेवण्यासारख आहे. त्यामुळ अगद� कोळी,

�भल्, वाघरे इत्याद गुजराथेतील रणशरू �हंदज
ू ातीह� त्यांच् आदराला पात झालेल्य �पलाजीच्य या

वधाने अगद� संत ापन
ू गेल्य आ�ण त्यांच् रक्ताच प्र�तश घेण्यासाठ मोगल सैन्याश लढावयाला

�सद झाल्य. सवर �दशांनी मराठ्यांच् टोळ्य येऊ लागल्य. त्यांन मारा चढवन
ू इ.स.१७३२ मध्य बडोदा

िजंकले, आ�ण अभय�संगाला आपल� जागा राखणे अशक् करू टाकले. तवे ्हापासू बडोदा ह� मराठ्यांच

राजधानी झाल�. �तकडे दमाजी गायकवाडाने प्रत जोधपरु ावर स्वार के ल� आ�ण अभय�संगाला
आपल्य व�डलोपािजर् राज्याच् बचावासाठ� त्वर ेन �नघन
ू जावयाला भाग पाडले. तो �तकडे आलेला
पाहताच दमाजीने एकदम त�ड �फर�वले आ�ण लवकरच प्रत कणार्वत ( अहमदाबाद) िजंक ू न घेतले.

अशा र�तीने इ.स.१७३५ मधे मराठ्यांन मोगल सभे
ु दाराला पढ
ु े गज
ु राथेत येणे अशक्य नव्ह, तर

अनावश्य करू टाकले. कारण त्य प्रांता कोणताह� भाग मोगल� साम्राज् रा�हला नव्हत!
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९ : �हंदं च
ू े समद
ु स्वतं करण्यासाठ !

‘‘आरमार ( नौदल) एक स्वतं राज्यांग आहे. ज्याचेजव आरमार ( नौदल) त्याच समद
ु ...

जलदग
ु र्स�ह होते, त्या नत
ू नच जलदग
ु र करू पराभ�वले !’’

रामचंद्रप अमात्

ह्य प्रमा इकडे �हंदं च
ू ी भूमी स्वतं करण्यासाठ �हंदं च
ू े स्वातं�ययु मोगल साम्राज्या प्रत

काळजाशी नेऊन �भडवीत असताना �तकडे पिश्चमेकडू चालून आलेल्य परक� शत्रूंच प्रभुत्वापा

�हंदं च
ू े समुद �नमुर्क करण्यासाठ�ह मराठ्यांच �ततके च आटोकाट प्रय चालले होते. मराठ्यांच्

राष्ट् उत्थानानंत थोड्या �दवसात मराठ्यांन कळून चुकले होते क�, आपल� भूमी िजंक ू न �तच्याव

स्वा�मत गाज�वणाया्र मुसलमानांइतक�च आपल्य समुद्रां पाहुणभेट देणार� युरोपातील व्यापार राष्ट

�हंद ू साम्राज्या सुर��ततल
े ा �वघातक आहेत. �शवाजीमहाराज आ�ण त्यांच् �पढ�त इतर मराठे

पिश्च समुद्रतटप्रांता युरो�पयनांच्य महत्वाकां�ेल आ�ण लोभाला आळा घालून �नष्फ

करण्यासाठ �कती �नश्चयान प्रय कर�त होते. हे ‘आ�ापत्’मध्य ह्या�वषय घालून �दलेले स्पष
�नयम आ�ण धोरणाची �दशा ह� वाचल� म्हणज उत्त प्रकारा दृष्टोत्पत् येत,े हे आ�ापत म्हणज

राजनीतीवर�ल प्र� �नबंध आहे , तो �वख्या मराठ� पढ
ु ार� आ�ण मतु ्सद रामचंद्रप ह्यांन रचला

असन
ू मराठ� प्रधानमंडळाच ठरावानस
ु ार राजा�ापत म्हणू सवा�च्य मा�हतीसाठ� प्र� करण्या

आला होता. त्य प�रिस्थती शक् होते �ततक्य �नकराने �शवाजीमहाराजांनी समद
ु ्रतीराव सवर
परक�य सत्त उठवन
ू लावण्यासाठ प्रय के ला. त्यांन समथर अशा मराठ� नौदलाचा पाया घातला आ�ण
त्याल दज
ु ोरा देण्यासाठ नवीन बांधलेल्य आ�ण सवर यद
ु ्धसामुग् सज् के लेल्य बळकट समद
ु ्रदुगा�
रांग उभारल�. ह्य समद
� संगोपावयाची आ�ण
ु ्रदुगा� �हंद ू समद
ु ्रा स्वातं� संप णर
ू एक शतकपयत
संर�ावयाची अमल
ू ् काम�गर� के ल�!

राजाराम महाराजांच्य राजवट�त औरं गजेबाने सवर द��ण �हंदस
ू ्था पादाक्रा के ले. आ�ण त्यामुळ

मराठ्यांन संघ�टत �न क�द्र�भ अशी राजसत्त चाल�वणे अशक् होऊन प्रत् मराठ� सेनानायक
स्वतंत्र सापडेल तेथे आ�ण शक् असेल त्य र�तीने त्य सवर सामान् शत्रूं दोन हात कर लागला.

त्यावेळ मोगलांना समुद्रतटावर प्रांतात हाकून द्यावयाच काम�गर� कान्होज आंग्, गुजर आ�ण
इतर प्रख् मराठ� समु ्द्रसेनानायकांच अंगावर येऊन पडल�. त्यांन आपल्यावरच कारभार इतक्य

उत्कृष र�तीने पार पाडला क�, इंग्रजां, �फरं ग्यांन, वलंदाजांना, �शंदे यांना �कं वा मोगलांना एकएकटे
�कवा कधी कधी घडून आले त्याप्रम सवर एकत होऊनह� मराठ्यांच् वाढत्य समुद्रदला पूणर नाश
करणे तर दरू च, पण त्याल �नयंत्रणदेख घालता आले नाह�. इंग्रजांच मुंबई बंदरापासून के वळ तीन

कोस असलेले खांदे र� बेट मराठ� ना�वकदलाचे सेनापती कान्होज आंग् ह्यांच् स्वाधी होत,े त्यामुळ

इंग् अगद� वचकून असत. मराठ� सत्तेच् उदयापूव� बयार्नवषा�पासून पिश्च तीरावर पोतुर्गीजांन
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लांबवर आपले बस्ता बस�वले होत;े जंिजयार्दच् �श�यांचे मुसलमानी राज्यह चांगले प्र होते. ह्य
दोन भुंग्यांपासू मराठ� दयार्सारंगाल जरा मोकळीक �मळाल्याबरोब तो तवे ्हा आपला �नकाल लावील
हे इंग् ओळखून होते.

ह्य सवर शत्रूंपास आपल्य प्रांता बचाव करण्यासाठ कान्होज आं�याला पुष्क सैन् ठेवणे भाग

पडे. ह्य सैन्याच वेतन देण्यासाठ त्याल पिश्च समुद्रा व्यापा करण्यायार सवर नौकांवर चौथाईचा

कर बसवावा लागला. �हंदं च्य
समुद्रा आपण स्वाम आहो असे मराठ्यांन समजणे अगद� न्याय होते
ू

आ�ण त्य समुद्रा त्यांच् अनु�न
े े �कं वा अनु�े�वना जे परक�य लोक संचार कर�त, त्यांच्या
आपल्य मयार्दे त्यांन चौथाई बस�वणे अगद� स्वाभा�व होते. पण त्यांच हा अ�धकार इंग् आ�ण

यरु ोपातल� इतर राष्ट मानीत नसत; तवे ्ह कान्होजीन त्यांन शासन लावण्यासाठ आतील द्रव्या �न
माणसांसकट त्यांच जहाजे धरू आणल� आ�ण खंडणी �मळाल्या�वन त्यांच मक
ु ्तत करण्याच

नाकारले. इ.स. १६३० त चालर् बन
ंु ईच्य गव्हनर्रच जागी नेमणक
ू ह्याच मब
ू झाल्याव त्या आं�यांचे

समद
ु ्रदु नाह�से करू टाकण्याच �नश्च के ला. त्यासाठ त्यान पषु ्क श् घेतले आ�ण त्यापे�ाह
अ�धक बढाया मारल्य. एका ब�लष् ना�वकदलाची �सद्ध के ल� गेल� आ�ण त्यान लागल�च मराठ्यांच्
�वजयदग
ु ार्व चाल के ल�. ह्य वेळी इंग्रजांच अंगात क्रोधा वारे पूणर्पण संचारले होते. मराठ्यां�वषय

अ�ध�प
े ाची भावना ज्यांच्यामु प्र होईल अशीच नावे त्याच् रणनौकांना देण्या आल� होती. एक�चे

नाव ( हंटर) ‘व्या’ होते, तर दस
ु र�चे नाव ( हॉक) ‘ससाणा’ होते. �तसर� ( �रव्हेन) ‘प्र�तश’ असून
चवथी युद्धा प्रा र होण्यापूव� ( िव्हक्ट) ‘�वजयी’ होती! ह्य बलाढ् ना�वकदलाच्य र�णासाठ�

सहस्राव �नवडक इंग्र सै�नकांनी बनलेल� भौ�मक दलाची एक तुकडी सज् ठेवल� असून �तने गडावर

भूमीवरू चाल करू जावे अशी योजना होती. १७ ए�प् १७१७ ह्य �दनी ह्य संतप् झालेल्य

रणनौकांनी �वजयदग
ु ार्च् कोटावर तोफांचा मारा करावयाला प्रार के ला. पण त्या त्यांन मराठ� कोट

म्हणज मेणाचे के लेले नसतात असा अनुभव आला. त्य कोटावर आ�ण त्यांच् पाठ�शी उभ्या

असलेल्य गडर�कांवर रणनौकांवर�ल तोफांच्य मायाल
� चाकाह�च प�रणाम झाला नाह�. तटाच्य �भंती
तशाच अढळ रा�हल्य आ�ण त्यांच् आसयार्रन सुर��त असलेल्य मराठ� सै�नकांच्य मुद्रे इंग्रजां

�वफल प्रय पाहून उपहासाच्य लहर� �दसू लागल्य. त्यामुळ �चडून जाऊन इंग्रजां �शड्य लावून
कोटावर चढण्याच प्रय के ला, पण मराठ्यांन लागल�च त्यान मनगटे चोळीत परत जावयाला ला�वले.
आपले काह�च चालत नाह� हे पाहून शेवट� अगद� �नराशन
े े इंग् माघार घेऊ लागले. मराठ्यांन ते
पाहता�णीच आपल्य तोफांचा असा धेमार उडवून �दला क�, इंग् आले होते त्यापे�ाह द ्रुतगती
�नजधामाला �नघून गेले!

पुढच्य वष� बूनने खांदेर�वर मारा के ला. पण त्याल पूव�प्रमाण चोप खाऊन परतावे लागले.

त्यानंत मराठ्यांच समुद्रावर प्राब �दवस��दवस �हंदस
ू ्थानाती इंग्र सत्तेल इतके भयप् होऊ

लागले क�, तव
े ढ्यासाठ इंग्लंडच् राजाला चार प्रच युद्धनौकां स्वतं पथक �नमार् करावे लागले.

ह्य समुद्रदला रॉयल नेव्ह�ती प्र�सद आलेला व�रष् अ�धकार� कमांडर मॅथ्य ह्याच नेमणूक
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झाल�. आ�ण अपयशाचा संभवह� राहू नये म्हणू आपल्याबरोब मराठ्यांव चालून जाण्यासाठ
सहाय्याथ पोतुर्गीजांन पाचारण झाले आ�ण त्यांन ते मोठ्य आनंदाने स्वीकारल. या समथर युरो�पयन

राष्ट्रा मराठ्यांवर� संय ुक् मारा इ.स.१७२१ मध्य झाला आ�ण त्य सामन्या मराठे भूमीवरू �न
समुद्राव इतक्य शौयार्न आ�ण कौशल्यान लढले क�, युरो�पयनांच्य सै�नकांना त्यांच् कोटाच्य
�भंती चढून जाणे अशक् झाले. ह्य �नरुपायाच् िस्थतीन �चडून जाऊन कमांडर मॅथ्य युद्धाच भरात

स्वत पुढे झाला तो एक मराठ� भालाईत त्यांच् स्वागतासाठ �सद् होता. त्यान आपला भाला त्यांच्

मांडीतच खुपसला. पण इंग्र ना�वक दलाचा सेनापती भाल्याच् एका घावाने �भऊन जाण्याइतक
कच्च �निश्च नव्हत. त्यान त्य भालाइतावर आपला घोडा घातला आ�ण त्याच्या एकाच्य जागी

आपल� दोनह� �पस्तुल रोखल�. पण त्याच् दद
ु � वाने पाहतात तो त्यातू गोळीच बाहेर पडेना! संय क
ु ्
दलातल्य सै�नकांचेह� दै व आपल्य सेनापतीपे�ा अ�धक चांगले नव्हत. मार �कं वा मर अशा �नश्चयान

त्यान मराठ्यांव शेवटची चाल के ल� आ�ण ते तटाच्य �भंतीपय�त जाऊन �शड्यांन वर चढण्याच प्रय
कर लागल.े इतक्या मराठ्यांन इतक्य �नकराने आ�ण चातय
ु ार्न �वरोध के ला क�, त्यांन �कं काळ्य
मार�त परत �फरावे लागल.े इतक्या मराठ्यांच् दस
ु या्र तक
ु डीने पोतुर्गीजांच् बगलेवर भम
ू ीवरू मारा
के ला. त्याबरोब पोतुर्गी सैन्यान हायच खाल्ल आ�ण ते जीव घेऊन पळू लागले. लवकरच इंग्रजांनी
त्यांचा मागर स्वीकारल �न आपल्य अनेक तोफा आ�ण सगळा दारूगोळ �वजयी मराठ्यांच् हाती

देऊन पलायन के ले. दोघेह� रण�वन्मु होऊन एकत येताच संय ुक् सैन्यातल उरलेसुरले अवसान ह्य

दोन लज्जास् अपयशांच्य दोषांचे खापर एकमेकांवर टाकण्याच् वाग्युद् उपयोगात आल्याव

पोतुर्गी चौलला �नघून गेले आ�ण इंग्रजां मुंबई गाठल�. ह्यानंत बरे च �दवस इंग्रजा आपल्य
व्यापार नौका, मराठ� दयार्सारं आंग् चौथाईच्य वसुल�साठ� घेऊन जाईल, ह्य भीतीने, नौसैन्याच्
दे खरे खीखाल� न्याव् लागत. इंग्र रणतर� ‘�वजयी’ मारा करावयाला लागल� तवे ्ह आपल्य

सैन्याप्रमा आपल्याह गोळ्य भरावयाच्य राहून गेल्य असा �तला अनुभव आला! आ�ण इंग्र
रणतर� ‘प्र�तश’ शत्रू �नःपात करण्याच् स्थल स्वतः चौथाईच्य वसुल�साठ� मराठ्यांकडू धरल�
गेल�. इ.स.१७२४ मध्य डचांचीह� ह�च गत झाल�. त्यांन तर �वजयदग
ु ार्व ७ मोठ्य रणनौका, दोन

स्फोटकांन भरलेल्य नावा आ�ण प्रत सै�नकांचे एक पथक घेऊन चाल के ल�. पण मराठ्यांच्

धैयार्च् खडकाचा एक कपराह� त्यांन उडवता आला नाह�! आता मराठ्यांच वद
ृ नौसेनानी �हंद ू समुद्रा
स्वा�मत ठेवून अप्र�त संचार कर लागले. आ�ण हे सवर समुद्रावर पराक् त्यांन �न त्यांच्

राष्ट्र �तकडे भूमीवर कोकणात �शद्दी, द��णेत �नजामाशी, गुजराथेत, माळव्या आ�ण बुंदेलखंडात
मोगलाशी एकसारख्य लढाया चालू असताना गाजवावे लागले. इ.स.१७२९ ला कान्होज आंग् मरण

पावले, ह्याचवेळ दस
े ्र प्रव के ला आ�ण
ु यार् एका ऐ�तहा�सक व्यक्ती, कोकणातील राजक�य �त

लवकरच �तचा, मराठा मंडळाच्य पुढाया◌
� ाच्यमनावर इतका �वल�ण प्रभ पडू लागला क�, उलटसुलट
सवर अंगांनी �च�कत्सापूवर �वचार के ल्यावरह, त्यांच् �ुद मनो�वकारांच्य तडाख्यातू महाराष्ट्रा

जनतेच्य मनातील आपल्य ईश्वर कायार्च ज्यो सदै व जागती ठेवण्या महत्वाच अंग होते ह्या शंका
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नाह�. ह� ऐ�तहा�सक व्यक् म्हणज आं�यांचे, बाजीराव आ�ण �चमाजीअप्पांच, प्रत शाहूमहाराजांचे
�न इतर सहस्राव लहानथोर व्यक्तीं गुर ब्रह्म�द्र धावडशीकर हे होत. ते �नःसंशय दे शभक्तीच्
उदात् महनीय अशा भावनेने आ�ण तत्वान प्रे� झाले होते. आ�ण माजलेल्य मतमतांतरांच्य

गलबल्यातू संप ूणर जनतेच्य दृष्ट�पु स्वधमार् आ�ण स्वराज्या ध्ये सतत धरू त्याच नै�तक
आ�ण आित्म महत् त्यांच् मनावर �बंब�वण्या त्यांच अ�तशय उपयोग झाला. पूवर वयामध्य

स्वामींन जपतपाची कष्टम साधने करू �वल�ण यौ�गक शक्त संपादन के ल्य होत्य. प्र�तव ते
एक

म�हना

समा�धस्

राहात

आ�ण

त्य

काळात

आपल्याल

भूमीखाल�

पुरू

घेत!

श्रीरामदासस्वामींप् अ�खल �हंदस
ू ्थानभ त्यांन दरू वर प्रव के ला होता आ�ण सवर् दृग्गो

होणायार् �हंदं च्य
परावलं�बत्वाच् आ�ण राजक�य दास्याच् हल्ल्या त्यांच आतडी �पळवटून गेल�
ू

होती. त्यांच् हृदया धगधगणायार् देशभक्तीच् �नखाया्र  च एका प्रच आ�ण स्थाय वणव्यामध्

रूपांत होण्याल वायार् च् एका झळके
चीच आवश्यकत होती. जंिजयार् च् मस
ु
ु लमानी राजसत्तेन �तचा

परु वठा के ला. �शद् म्हणज मराठ� राज्याच कट् शत.् मराठ्यांच सत्त अशीच प्र�त�द वाढू लागल� तर

आपण अन्यायान बळकावलेले कोकणातले राज् लवकरच आपल्याल सोडून द्याव लागेल हे त्यांन
समजन
ू चक
ु ले होते. म्हणू ह्य कोकणपट्टीवर भांडणात ते नेहमी मराठ्यांच् �वरु इंग्रजांच,
डचांच्य �कं वा पोतुर्गीजांच् प�ाला �मळत �न मराठ� प्रांता धाड घाल�त. आ�ण इतके च करू ते

थांबत नसत, धमर्वेडान भारलेल्य मुसलमानांतच आढळून येणाया� रानट� क्रूरपणा अवलंब करू ते

शतावधी �हंद ू मुलांन ा आ�ण मुल�ंन ा पळवून नेत, त्यांच बलपूव्
र धमात
� र करू त्यांन मुसलमान

बनवीत. �हंदं च
ू ी दे वळे �दसतील तेथे ती उध्वस कर�त आ�ण त्यांच् हातात सापडलेल्य �हंदं व
ू र वाटतील

तसे अत्याचा कर�त. अशाच एका धमर्वेडान प्रे� झालेल्य अत्याचाराल परशरु ामाचे प्र� मं�दर -

स्वामीन ज्य प�वत स्थळ ध्यानधारण आ�ण तपस्य के ल� ते स्था बळी पडले! �शद्दया त्य दे वळाचा
एक एक दगड काढून टाकून देऊळ पाडले. तेथल्य कोशागारातील सवर संपत्त लुटून नेल� आ�ण तेथील

हातात सापडतील त्य ब्राह्मणा अत्यं छळ के ला. ह्य अत्याचारान ब्रह्म�द्रस्वा मनातील

साित्व क्र कधीह� शमन होणार नाह� इतक्य प्रखरते जागत
ृ झाला; वाईट, चांगले �कं वा उभय�वध
अशा सवा��वषयीच समान भावना ठेवावयाची ह� जणू काय �हंद ू साधुसत
ं ांना सवयच जडलेल� आहे. वर�ल

अत्याचारामुळ ह� नेभळी आ�ण पोकळ वतृ ्त स्वामींच् मनातून पार नाह�शी झाल�. त्यांन आपले सवर

आयुष् �हंद ू स्वातं�याच् युद्धा साहाय् करण्या आ�ण �हंद ू संस ्कृत प्रस्थापण्य काया्
र थ वाहून
घ्यावयाच �नश्च के ला. स्वामींच त्य प्रांत इतक� प्र�तष होती क�, प्रत �श�यालासुद् त्यान

आपला �नत्याच शत् बनवायचे धैयर होईना; त्यान ह्यापुढ यित्कं�चतह त्र पोहचणार नाह�; त्यांन
परशरु ाम�त
े ् पूव�प्रमाण वास्तव करावे अशी �वनंती के ल�. पण स्वामींन उत्त �दल,े ‘तू

देवाब्राह्मणा छळ के ला आहे स! ‘प्रत आं�यांनादेखील स्वामींच राग शांत करू त्यांच कोकणात
राहण्या�वषय मन वळवता आले नाह�! ‘ज्य भूमीत पाखंडी परक�यांचे राज् आहे त्य भूमीत इतःपर मी
पाण्याच थ�बह� प्रा करणार नाह�; मग राहणे दरू च रा�हले. मी पुन्ह कोकणात परत येईन; पण ते ह्य
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अत्याचाराच प्र�तश घेण्यासाठ सज् झालेल्य �हंद ू सैन्याच् अग्रभा येईन.’ असे म्हणू स्वाम
सातायाs
र ला गेले आ�ण �तकडे एकसारखा �हंदं च्य
अन्यधम शत्रू�व ू

�वशेषतः जंिजयार् च्

�शद्दी�व आ�ण गोव्याती पोतुर्गीजां�वर - धमर्युद्ध उपदे श करणे चालू के ले. त्यांच पत्रव्यव

आता सामान् वाचकांनाह� उपलब् झाला आहे. त्यावर हे चांगले �दसून येते क�, मराठ� राज् स्वतं
करावयाचे,

�हंदधम
ू ार्च्

संर�णाथर,

रणदेवीची

आराधना

करावयाची;

आ�ण

काश्मीरपासू

कन्याकुमार�पय� ह्य �व�वध �नश्चयाच् मराठ्यांच् �चत्ताती प�वत अग्न एकसारखा प्रज्व
ठेवावयाचा ह्यासाठ स्वामींन कसा �नकराचा प्रय के ला.

छत्रप शाहूमहाराज आ�ण श्रीम बाजीराव पंतप्रध दोघेह� स्वामींच �शष् होते. त्यांन �श�याने
कोकणपट्ट के लेल्य अत्याचाराच प्र�तश घ्यावयाच ठर�वले आ�ण मराठ्यांच दत
ू कोकणात
�शद्दी�व आ�ण पोतुर्गीजां�वर सवर्भ यद
ु ्धाच उठावणीची भ�ू मका �सद करण्या आ�ण कारस्थान

रचण्या �नमग् झाले. सांप् मराठ्यांन एकाच वेळी �दल्ल�पासू अकार्टपय� पसरलेल्य सवर �वरोधी

सत्तांश सामना द्याव लागत होता, तवे ्ह कोकणातल्य ह्य यद
ु ्धासा योग् संधीची वाट पहात ते टपन
ू
बसले. इतक्या त्याच् दै वाने �शद्दीच मल
ु ांत राज्या�धकारा�वषय तंट्यान प्रार झाला आ�ण
त्याच्यापै एकाने साहाय्यासाठ मराठ्यांकड धाव घेतल�. मराठ्यांच् तेथील पोत�नसाने साहाय्याच्

याचनेसाठ� पुढे के लेला हात हातात धरला आ�ण मराठ� राजकारस्थानान आपले कायर पूणर्पण पार पाडले

म्हणू शाहूमहाराजांना कळ�वले. बरेच �दवस उत्सुकतेन िजची प्रती के ल� होती ती वातार कळताच
महाराज इतके उल्ह�स झाले क�, त्यांन एकदम बाजीरावांना पत �लहून आ�ा के ल�, ‘पत्र देख वाचू
नका! आधी घोड्याव आरोहण करा आ�ण मग पत वाचा!’ मराठ्यांच् ह्य आक्रमणा प्रार इ.स.

१७३३ मध्य झाला. मराठ� सैन्यान सह्याद उतरू तळेघोसाळ्याच गड हस्तग के ला आ�ण मुसलमानी
सैन्याच पराजयावर पराजय कर�त �शद्दी सवर राज् आक्रम टाकले. लवकरच बाजीरावांनी मारा
चढवून रायगड परत घेतला. ह्य प्र� गडावर �शवाजीमहाराजांची राजधानी होती; तेथेच त्यांच

राज्या�भषे झाला होता. मराठ� स्वातं�ययुद्धा प्रारंभा इतके �दवस होऊनह� अद्या� तो

यवनांच्या हातात होता. �शवाजीमहाराजांच्य राजधानीचे हे पुण्य�े पुन्ह आपल्य हातात आल्याच

वातार एकून सवर महाराष्ट् आनंद झाला. �तकडे समुद्रा मराठ� भाल्यांन �मळालेला �वजय अणुमात

ह�न नव्हत. मानाजी आं�यांनी �शद्दच्य समुद्रयानां जलयुद्ध पूणर मोड के ला. मराठ्यांच् ह्य
वचर्स्वा इंग्रजांना धास्त वाटू लागल� आ�ण त्यांन प्र गुप्तपणान पण पुढे पुढे उघडच �शद्दला

शस्त आ�ण दारूगोळ पुरवून साहाय् के ले �न शेवट� कप्ता हाल्डे ह्यांच् हाताखाल� मराठ्यां�वर
लढण्यासाठ बरेच सैन् पाठ�वले. परं तु खंडाजी नरहर खड�, मोडे, मो�हते आ�ण मथुराबाई आं�यांसारख्य
िस्त्रयांन एकसारखे �न �नकराने युद चाल�वल.े ब्रह्म�द्रस्व झालेला मथुराबाई आं�यांचा

पत्रव्यव वाचला म्हणज ह्य �वख्या देशा�भमानी बा�ना परक्यांच् सत्तेखालू �हंदस
ू ्थानाच भूमी
सुटावी म्हणू �कती तळमळ लागल� होती आ�ण शत्रूपास परत िजंक ू न घेतलेल्य गडावर आ�ण
नगरावर �हंदध
ू ्वज �वजयभरानं फडफडताना पाहून त्यांच हृद �कती अ�भमानाने भरू येई ह्याच
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कल्पन येते. ह्याप्रम वषार्मागू वषर हे युद चालल.े शेवट� इ.स.१७३६ मध्य �चमाजीआप्प स्वत

कोकणात आले आ�ण त्यांन रे वसजवळ सवर हबसाण सैन्याव मोठा �वजय �मळवून त्यांन �नरस् के ले.

ज्यान परशरु ामाचे प�वत मं�दर पाडून धुळीला �मळ�वले होते; त्य �हंदं च्य
अरबी शत्रूं, जंिजयार् च्
ू
�शद्दया �शरच्छे करण्या आला आ�ण अशा र�तीने त्याल आपल्य पापाचे प्रायिश स्वतःच प्र

देऊन भोगावे लागल!े त्य �दवशी त्याच्यासमव उं देर�चा मुसलमानांचा सरदार आ�ण मुसलमानांच्य

प�ाने लढणारे अकरा सहस सै�नक लढता लढता मतृ ्युशय्ये पडले!

सवर कोकण प्रांता, अ�खल महाराष् दे शाने, ज्यांन आपल्य धमार्च् शत्रूं अशा र�तीने त्याच्

अत्याचारासाठ प्र�तश घेतला आ�ण �हंद ू जातीच्य सन्मानाच प्र�तष के ल�, त्य �वजयी सेनापतीवर

कृत� धन्यवादाच वषार् के ला. शाहूमहाराजांना अत्यं आनंद झाला. त्यांन �ल�हले. ‘सात �सद् हा दै त्
होता. के वळ रावणाचीच प्र�त! त्याल मारू आपण �शद्दया उच्चाटण के ले आहे. तम
ु चा

क��तर्प�रम सवर् पसरो.’ तरु �चमाजीअप्पांन छत्रपतीं राजसभेत बोल�वले आ�ण त्यांच्या

मानाच्य वस्त्रा आ�ण देणग्यांच वषार् के ला. ब्रह्म�द्रस्व झालेल� िस्थत सांगावयाला नको. ह्य
यद
ु ्धा मख
ु ् चालक ब्रह्म�द्र! झगडा चालू असताना जेव्ह जेव्ह आपसातील चढाओढ�मळे
ु �कं वा
मख
मराठ्यांच् प्रयत् �श�थलता आलेल� �दसे तवे ्ह तवे ्ह आपल्य
ू र्पणाच् कलहामळे
ु

देशा�वषयीच्य आ�ण धमार्�वषयीच् कतर्व्या भावना त्यांच् हृदया जागत
ृ करू आ�ण त्यांन

चाल�वलेल्य �हंद ू स्वातं�याच् महनीय युद्धात नै�तक �न आित्म स्वर नेहमी त्यांच् �चत्ताव

�बंबवून, त्यांन आपल्य जागेवर िस्थ राखण्याच कायर ब्रह्म�द्रस्व के ले. त्य अपूवर �वजयास्त

परमेश्वराप कृत�ता कशी दाखवावी �कं वा उचंबळून गेलेल्य आपल्य वतृ ्त त्या पूणर्पण प्रद�श
झाल्य आहे त अशा कोणत्य शब्दांन आपल्य �वख्या �शष्याच आभार मानावे हेच त्यांन समजेना!

परशरु ामाची प�वत भूमी परक�यांच्य पापस्पशार्पास मुक् करण्या, �हंदधम
ू ार्च कायर सुर��त
राखण्या, त्यांन शेवट� यश �मळवले!

‘शामलांची ��ती के ल� कोकणांत धमर रा�खला!’

अशा र�तीने �शद्दी मस्त िजरवल� गेल� आ�ण कोकणपट्टीत मुसलमानी राज्याच महत् नाह�से

होऊन ते मराठ� साम्राज्या अं�कत झाले. त्यामुळ ह्यापुढ पोतुर्गीजांन मराठ्यांश एकट्याने झगडा
करावा लागला. �हंदस
ू ्थानाती त्यांच् हातातील �हंदस
ू ्थानच प्रा �वशेष सायास न करता त्यांन

बळकावता आला होता आ�ण खंबायतपासून �संहलद्वीपापय� संप ूणर पिश्च तीरावर त्यांन अप्र�त
वचर्स प्रा झाले होते. पण मराठे जागत
ृ होऊन त्यांच् सत्तेच उत्कष होऊ लागल्यापासू पोतुर्गीजांच

हे वचर्स संप ुष्टा यावयाला प्रा र झाला. त्यांन �हंदस
ू ्थाना के लेल्य धा�मर् छळाचे अपराधाच्य

नावाखाल� के लेल्य अत्याचाराच स्वर मुसलमानांच्य अत्याचारापे� कमी �हडीस नव्हत. ह्य धा�मर्
छळाने आ�ण राजक�य परवशतेने एक शतकपयत
� अगद� गांज ून गेलेल्य �हंद ू जनतन
े े, जेव्ह �शद्दच्य

राज्याती आपल्य दे शबांधवांनी आ�ण धमर्बांधवांन आपल्य शख
ंृ ला तोडून टाकून ते स्वतं
नाग�रकाच्य ताठपणाने संचार कर लागलेले पा�हले, तवे ्ह स्वाभा�वक आपल्यालाह मुक्

www.savarkarsmarak.com

करण्यासाठ मराठ� सैन् के व्ह येईल इकडे त्य गोव्याती �हंदं च
ू ी दृष् लागल�. दे शभक्तीच्

उत्साहाच् आ�ण मराठ्यांच् आगमना�वषयीच्य उत्क उत्कंठेच् लाटे ने अ�खल �हंदं च
ू ी मने हलून

गेल�. कोकण प्रांतात सवर �हंदं न
ू ा �चरडून टाकण्याच पोतुर्गी धमर्�श�ालयाच जे माथे�फर प्रय

चालले होते त्यांन गोमंतकातील �हंदं क
ू डून नेटाचा प्र�तक होऊ लागला. बाजीरावांना एकावर एक �मळत
चाललेल्य �वजयांनी आ�ण अगद� आपल्य राज्यमयार्दे येऊन �भडलेला शस्त्रा खणखणाट ऐकून
त्याच् भीतीमुळे पोतुर्गी अ�धकच �पसाळून गेले. �नराशेच्य योगाने उत्पन झालेल्य बु�द्धभ्रंशा

वज्रमुष्ठ� बळाने �हंदस
ं टणाची चळवळ दडपून टाकावयाला आ�ण �तने जागत
ू घ
ृ के लेल्य नवीन आशा

�न नवीन प्र�तकाराच वतृ ्त �चरडून टाकावयाला पोतुर्गीजांन प्रार के ला. जन
ु ्य लेखात पढ
ु �ल वणर्
आहे . ‘त्यांन �हंद ू �ेत्रपतीं �वस्तीण �ेत् त्यांच्याकड बलपव
र काढून घेतल�, त्यांन संप णर
ू ्
ू गावेच्य

गावे उरावर सय
ु ार्◌ रोखन
ू बाट�वल�, त्यांन �हंदं च
ू ी पोरे पळवन
ू नेल� आ�ण आपला �हंद ू धमर सोडून

द्यावयाच ज्यांन नाकारले त्यांन कारागह
ृ ात क�डण्या आले, िजवे मारण्या आले �कं वा त्यां
बाट�वण्या आले! त्यांच् क्रोधा बळी पडलेल्यांमध् ब्राह्म साहिजकच प�हले स्था �मळाल.े

त्यान त्यांन स्वतःच्य घरात बं�दवान करू टाकले. �हंदं न
ू ी आपला कोणताह� �वधी सावर्ज�नकर�त्

करणे अपराधकृत् म्हणू गणले जाऊ लागले. एकाद्य �हंदन
ू े असा धा�मर् �वधी करावयाचा धीटपणा
दाख�वलाच तर लागल�च त्याच् घराला वेढा पड,े कुटुंबातल्य सवर माणसांना पकडण्या येई �न त्यांन
�ख्रस करण्यासाठ नाह�तर त्यांच वध करण्यासाठ �कं वा त्याहूनह वाईट म्हणज त्यांन दास म्हणू

�वकण्यासाठ धमार्च् न्यायालया पाठ�वण्या येई!’ इतक्य अ�नब�धतन
े े हा छळ चालला असताह�

पोतुर्गी राज्यकत्या�च ह्य रा�सी आ�ा �नश्चयान मोडण्याच �हंदं न
ू ी आपला क् चाल�वला.

पोतुर्गीजांच् क्रोधा सहस्तवधी �हंद ू बळी पडल,े शेवट� �हंद ू जनसमाजाच्य पुढाया◌
� ानीवसई �न इतर
गावच्य देसाई - दे शमुखां नी बाजीराव आ�ण शाहूमहाराज ह्यांच्या गुप् कारस्थान करावयाला प्रा र
के ला. आ�ण त्यांन आपल्याल मुक् करण्यासाठ युद करावे, �हंदं च्य
स्वातं�याच, धमार्च �न देशाची
ू
प्र�तष प्रस्था करावी असा आग् चाल�वला. मालाडचे सरदे साई अंताजी रघुनाथ कावळे हे शरू ,

लोक�प् आ�ण �हंदं त
ू ले �हंद ू होते. त्यांन �हंदं न
ू ी धा�मर् �वधी कर नये म्हणू पोतुर्गीजांच सुटलेल�
आ�ा उघडपणे पायाखाल� तुडवल� आ�ण आपल्य आश्रयाखाल या मंडळींना तसे करण्या�वषय

प्रोत्स �दल.े तवे ्ह साहिजकच त्यांन पोतुर्गीजांच् अत्याचाराल बळी पडावे लागल.े ते धरले गेले.

त्यांच जहागीर �हसकावून घेण्या आल� आ�ण गोव्याच् धमार्लया प्राणािन छळ सोसण्यासाठ
त्यांच पाठवणी झाल�; पण अ�खल �हंदस
ू माजाच्य सुदैवाने त्यांन कारागह
ृ ातून पळून जाण्या यश आले

आ�ण ते पुण्याल सुर��त जाऊन पोहोचले. त्यानंत त्यांन तेथे एका गुप् कटाची संघटना के ल�.
मराठ्यांन पोतुर्गीजांच् प्रांत प्रव के ला क�, लागल�च त्यांन तेथल्य मंडळीसह �मळावयाचे,

मागर्दशर्का काम करावयाचे �न इतर सवर र�तीने साहाय् द्यावयाच बाजीरावांना वचन �दले आ�ण
त्यांन सां�गतले क�, पोतुर्गीजांच् सत्तेखाल� कोकणातील सवर �हंद ू प्र आपल्याल ह्य परधम�य

शत्रूं दं डन करण्यासाठ आपण अवतार घेतला आहे असे समजते आ�ण अधमार्च् भाराने गांजलेल�
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अवनी ज्याप्रम आपल्य मुक्तत साठ� परमेश्वराच करुण भाकते त्याप्रम ती आपल्य आगमनाकडे
आशापूणर दृष् लावून बसल� आहे .

ह्यावेळ उत्तर ेकड मोठमोठाले प्र सोड�वण्यासाठ झगडे चालू झाले होते आ�ण द�घर्का

चालणाया्र �दिग्वजयांच् थयथयाटाने बाजीराव त्र होऊन गेले होते. तर�ह� कोकणातील परक�यांनी

पायांखाल� तुडवलेल्य दे शबांधवांची आ�ण धमर्बांधवांच असल� हृदयद्र �वनवणी ऐकून स्वस

बसणारे ते नव्हत. त्यांन ह्य वष� पुण्याल पवर्त दे वीचा उत्स प्र�तवषार्प �वशेष मोठ्य प्रमाण
करण्या येणार आहे असे प्र� के ले; आ�ण त्या�मषान अत्यं त्वर ेन, गुप्ततेन आ�ण उत्साहान

पण
ु ्याल पषु ्क मराठ� सै�नक बोलावले. सेनानायक जमा होताच प्रत्येक त्याच त्याच काम नेमन
ू �दले
आ�ण पोतुर्गीजां�वर कोकणावर करावयाच्य आक्रमणा रूपर ेख आखल�. मख
ु ् सेनापतीच्य जागी

�चमाजीआप्पांच योजना झाल�. अंताजी रामचंद, रघन
ु ाथ रामचंद जोशी इत्याद सेनानायकांची आ�ण

काय्
र कत्या� त्यांच् जागी सहवग� करण्या आल�. इ.स.१७३७ मध्य मराठ� सैन्यान ठाण्याच् दग
ु ार्व

मारा चढ�वला. पोतुर्गीजांन शक् तोपयत
� गड लढ�वला; पण शेवट� त्यांन शरण जावे लागले. ह्य प्र
�वजयाच्य शकुनाने आनं�दत झालेल्य मराठ� सै�नकांनी साष्ट भरू गेल�. शंकराजी के शवांनी

अनार्ळ्या गड घेतला. जोश्यांन धारावी आ�ण पार�सक िजं�कल.े या �पछेहाट�ने गोव्याच् मुख्

अ�धकाया्र  ल अत्यं काळजी वाटू लागल�. त्यान हा झगडा सारखा चाल�वण्यासाठ अँटो�नओ नावाच्य
शरू सेनापतीची नेमणूक के ल�. अगद� पुयार्◌दमाच्य पोतुर्गी सैन्याच नवीन पथक युरोपमधूनसुद्
बोलावण्या आले. ते साहाय्याल येऊन पोचताच अँटो�नओने �नकराच्य उठावणीला आरं भ के ला आ�ण

पुनः प्रत ठाणेच िजंक ू न घ्यावयाच व्यू रचला. शरू मेड्रोमे ह्यांच् हाताखाल� ४००० पोतुर्गी

सै�नक ठाण्यावर चालून जाऊन ते िजंक ू न घेण्यासाठ �नघाले, पण ठाण्याच् र�णाथर रा�हलेल्य

मराठ� सैन्याच आ�धपत्यह काह� अप्र� लोकांकडे नव्हत. तेथे प्रत मल्हाररा होळकर होते. तवे ्ह

पोतुर्गीजांच मारा आ�ण मराठ्यांच प्र�तक दोन्ह�ह �दंगत
ं क��त र पसर�वणार� झाल�. अंती मराठ्यांन

आपल्य तोफांच्य साहाय्यान पोतुर्गीजांच अशी धूळधाण उडवून �दल� क�, त्यांच बल हळूहळू �श�थल

होऊ लागल.े ते पाहताच त्यांच शरू पुढार� त्यांच्य पुन्ह वीरश् उत्पन करण्याच प्रय कर लागला;

इतक्या गडावरू मराठ्यांन अचूक नेम धरू मारलेला तोफे चा गोळा तेथे येऊन त्याल इहलोक

सोडावा लागला. पुढार� मरताच पोतुर्गीजांच दाणादाण झाल� आ�ण पळून जाऊन त्यांन आपल्य नौकांचा

आश् के ला. आणखी एक �नकराचे युद करू मराठ्यांन माह�मह� घेतले आ�ण व्यंकटरा घोरपडे तर

गोव्याजवळी राखोडपयत
� चालून गेले. पोतुर्गीजांच सत्त आता शष
े राहात नाह� असे स्पष �दसून आले.

इतक्या ना�दरशहाच्य आक्रमणा वातार येऊन थडकल�. भारतवषार्ल �कवा अगद� बरोबर

म्हणावयाच म्हणज ह्य वेळी परक� टोळधाडीचा प्र�तक करावयाला समथर असलेल्य मराठे ह्य नावाने
�नद� �शल्य जाणाया्र एकमेव �हंद ू सत्तेल ज्य भयंकर संकटांशी त�ड द्याव लागले, त्या हे सवार् मोठे

संकट होते. त्यामुळ पोतुर्गीजांन आयुमर्यार्दे साहिजकच नवीन हप्त �मळाला. बाजीरावांनी आपल्य

गरुडासारख् सव�कष दृष्ट�पु सवर प�रिस्थत आणल� आ�ण �ल�हले, ‘पोतुर्गीजांच युद आता महत्वाच
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नाह�. ह्यावेळ सवर भारताला एकच शत.् �हंदस
ू ्थानच सवर शक्त त्य शत्रूच �वरु एकवटल� पा�हजे. मी
तर� माझे मराठे वीर नमर्देपासू चंबळे पय�त सारखे पसरू देणार. मग पाहतो ना�दरशहा कसा द��णेकडे

येतो तो!’ त्यांन �दल्ल, जयपूर आ�ण उत्त �हंदस
ू ्थानाती इतर संस्था�नकांच् राजसभेत असलेल्य

आपल्य प्र�त�नधीं नुसत्य मराठ-मंडळाचेच नाह� तर रजपूत, बुं देले, मराठे आ�दकरू अ�खल �हंद ू
समाजाचे संय ुक् संघटन करण्यासाठ संदे श पाठ�वले. त्य वेळच्य मराठ� मुत्सद्यां पत आता प्र�
झाले आहे . त्या �दल्ल�च मुसलमानी पादशाह� �नत्याच काढून टाकावयाची आ�ण अ�खल भारताच्य

�संहासनावर उदे पूरच्य महाराण्याच स्थापन करावयाची अशा प्रच �हंदम
ू य योजनेचा स्पष उल्ले
आहे .

पण अशा र�तीने मराठ्यांच् प्रमुखा महत्वाकां� मन इतरत असल्य �हंद ू �वजयाच्य

मोठमोठाल्य योजनांचे �वचार कर�त होते तर� बाजीरावांची साधनानक
ु ू लता �नमार् करण्याच शिक्
इतक� मोठ� होती क�, इकडे द��णेत वसईला वेढा घालन
ू पोतुर्गीजांश यद
ु करण्यासाठ सैन् परु वावयाचे

आ�ण �तकडे उत्तर े जाऊन ना�दरशहाला �दल्ल�हू घालवन
ू लावता येईल इतके सैन् पाठवावयाचे, ह्य
दोन्ह गोष्ट त्यांन एकसमयावच्छेद, करू दाख�वल्य. पोतुर्गीजांच् लवकरच असे अनभ
ु वाला आले

क�, एवढ्य ना�दरशहाच्य आक्रमणालासु त्यांच गळा आवळून टाकणारा मराठ� हाताचा दाब
यित्कं�चतह �श�थल करता आला नाह�. आपल्य प्रांत पसरलेले सवर बळकट गड एका मागून एक
शत्रूच हातात पडल्याच् वातार गोव्याच् राजप्र�त�नधीच कानावर येऊ लागल्य. श्रीग, तारापूर,

डहाणू ह� गावे मराठ्यांन तोफांचा मारा करू घेतल� आ�ण तेथल्य र�कसैन्याल आपल्य शस्त्र

पाणी दाख�वले. शेवट� मराठ्यांन वसईला वेढा घातला. ह्य बळकट कोटावर ज्यांन मारा चढ�वला आ�ण
ज्यांन तो लढ�वला त्य उभयतांच्य पराक्रमा वीररसोत्पाद कथा इतक� सवर्�वश् आहे क�, ह्य

त्रो �नर��णात �तचे वणर् करण्याच काह� आवश्यकत नाह�. ह्य सबंध प्रा �वजयात मराठे अत्यं

�नकराने लढले. तो प्रस डोळ्यांन ज्यांन पा�हला त्यांन पुढ�लप्रमा वणर् के ले आहे. मोठमोठाल्य
अ�धकाया◌
� ानीह�आपले स्था याित्कं�चतह न सोडता युद्ध मरण स्वीकारल. बाजीरावांवर सवा�ची
प्राणापल�क �नष्ठ. त्यांन दोष �दलेला सहन करणे कोणालाह� शक् नव्हत. त्यांन आपले प्र उधळून

टाकले आ�ण लढता लढता समरभूमीवर शयन के ले. पोतुर्गीजांच् बाजूलाह� सेनापतीमागून सेनापतींनी
देहत्या के ला, पण शस्त्रत के ला नाह�. मराठ्यांन मारा चढ�वला, पण चांगल�च हार खाऊन त्यांन

परतावे लागले. त्यांन पुनःपुन्ह मारे चढवले आ�ण दोन्ह�ह प�ांचा भयंकर नाश होऊन त्यांन पुन्ह परत
�फरावे लागले. त्यांन स्वत लावलेलेच सुरुं के व्ह के व्ह अकस्मा उडून त्याच् मायान
� े सैन्याती

शतावधी लोक �छन्न�वच्छ झाल;े पण राष्ट् मानभंगाचा वचपा काढण्यासाठ बद्धप�र झालेल्य
आ�ण पुयार् �चकाट�च्य मराठ्यांन प्रय सोडला नाह�. त्यांन एकंदर अठरा मारे चढ�वले;

पोतुर्गीजांनीह त्यांन अठरा वेळा मागे परत�वले; पण प्रत् मायार्नलते अ�धका�धक �ीण होत चालले.

�दवसामागून �दवस हा वेढा असाच चालू रा�हला. ना�दरशहा आला आ�ण परतह� गेला; पण वेढा चालूच
होता आ�ण वसई अजून शत्रूंच् हातात होती! शेवट� �नराशेच्य त्वेषान �चमाजीआप्पांन गजर्न के ल�,
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‘पाहा, मला वसईमध्य प्रव झाला नाह� तर उद्य माझे डोके तोफेच्य त�डी बांधून ते कोटावरू आत

उडवा! म्हणज �नदान मेल्याव तर� गडात माझा प्रव होईल.’ हे अदम् शौयार्च उद्गा ऐकून त्यांच्
हाताखाल�ल सैन्याच उत्सा शतपटच वाढला आ�ण त्यान प्रयत्ना पराकाष्ठ के ल�. आता वसईचे दै व

ठरू गेले. कोटाच्य �भती चढून जाण्यासाठ मानाजी आंग्, मल्हाररा होळकर, राणोजी �शंदे एकमेकांशी
स्पधा कर लागले इतक्या �भंतीत लावलेला मराठ्यांच एक सुरुं उडाला आ�ण त्याच् योगाने

पोतुर्गीजांच् तटबंद�चा एक महत्वाच भाग कोसळून खाल� पडला. अतुल धैयार्न त्य स्फोटाच् जागी

मराठ्यांन उडी घेतल� आ�ण ते भगदाड त्यांन ठाम धरू ठेवले. पोतुर्गीजांच् �संहपराक्रमा दोन्ह

गोलाधार् क�त� झाल� होती. पण त्य पराक्रमा सीमा करूनह मराठ्यांन धरू ठेवलेल्य जागेवरू
पोतुर्गीजांन त्यांन ढळवता आले नाह�. ह्यापुढ मराठ्यांच प्र�तर करणे पोतुर्गीजांन अशक् झाले.

मराठ्यांन शत्रुसैन्या दग
ु र्र�कांव तोफांचा मारा इतका �नकराचा आ�ण अचक
ू चालू ठेवला क�, द�घर
कालापासन
�
ू अपे��लेले पयर्वसा घडावयाची वेळ लवकरच आल�. पोतुर्गी शरण आले आ�ण आजपयत

झालेल्य �हंद ू धमार्च् आ�ण जातीच्य छळाच्य छातीवर मराठ� �वजयध्वज नाचवीत वसईवर नेऊन
रोवण्या आल� आ�ण सवर महाराष्ट्रा आनंद गजर्नांन �वश् दम
ु दम
ु न
ू गेले.

आता बहुतेक कोकण स्वतं झाले होते. ह्य आघातामळे
ु पन
ु ः पोतुर्गी सत्तेन डोके वर काढले नाह�.

मराठ्यांन ह्यानंत इतर स्थळ महत्वाच् कामात पूणर गुं तून राहावे लागल्यामुळ गोव्याल ती सत्त

कशी तर� जीव धरू रा�हल� इतके च! एकेकाळी गुडहोपच्य भू�शरापासून पूव�स पीतसमुद्रापय�तच

जलसंचयावर स्वा�मत चालवीत असलेल्य पोतुर्गी सत्तेल भूमीवर आ�ण समुद्र असा मारा �दला
क�, पुनः �हंद ू जाती�वरु डोके उचलणे �तला �नत्याच अशक्य झाले.

ह्याप्रम ज्यांच्या�वष शतकोशतके हे जणू काय आपल्याव राज् चाल�वण्यासाठ� जन्मा

आले आहे त आ�ण त्यांच् दास्याखाल� जीवन वाहणे आपल्य ललाट� �ल�हले आहे अशी कल्पन होऊन
बसल� होत, ते �हंद ू धमार्च आ�ण देशाचे छलक आ�ण शत् मराठ्यांच् पुढे नतशीषर झाले. आपल्य ह्य
वीरांच्य पराक्रमा महत्कृत् पा�हल्याबरोब सवर �हंदं न
ू ा �कती उसंत वाटल� असेल �न राष्ट्

श्रेष्ठत्व भावनेने, बलाने आ�ण �वजयी अ�भमानाने त्यांच अंतःकरणे कशी भरू गेल� असतील
ह्याच कोणालाह� कल्पन करता येईल. आज �कत्ये शतके पोतुर्गीजांच् सत्तेखाल� कोकणातील

�हंदं न
ू ी अप्र�त उभी रा�हलेल� �हंदध
ू ्वज ब�घतल� नव्हत आ�ण स्वत न मोडता िजने परक�
अत्याचाराच आ�ण उद्धटपणा डोके फोडून टाकले आ�ण त्यांच् धमार्व आ�ण त्यांच् राष्ट्र
के लेल्य अन्यायाच प्र�तश घेतला अशी �हंदं च्य
कायार्च् बचावासाठ� उपयोगता आणल� असताह�
ू
अनाहत रा�हल� अशी �हंद ू अ�सलता ब�घतल� नव्हत! तवे ्ह ब्रह्म�द्रस्व ह्य देद�प्यमा �वजयाची

वातार कळ�वणायार्लेखकाने म्हटल ते योग्य होते. ‘असला पराक्, इतक� �चकाट� आ�ण हा �वजय ज्य
काळी आपल्य पथ
ृ ्वीव प्रत देव येऊन वास कर�त असत त्य काळातल� ह� कृत्य आहेत! हा �वजयी

�दवस डोळ्यांन पाहण्यासाठ जे िजवंत रा�हले त्यांच भाग् श्रे. आ�ण हा �वजय घडवून आणण्यासाठ
धारातीथ� ज्यांन देहदान के ले त्यांच भाग् त्याहू श्रे !’
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१० : नाद�रशहा आ�ण बाजीराव
‘बघू ना�दरशहा कसा पढ
ु े येतो तो !’

-

बाजीराव

कोकणातले हे �वजय तर उज्ज् होतच
े , पण मराठ� भाला इतक्या उज्ज्वलते इतरत्र यशस्व

होत होता. गुजरात, माळवा �न बुंदेलखंड हे प्रा िजंक ू न त्यांच सुव्यवस् लावल्यानंत आ�ण अशा

र�तीने �हंद ू साम्राज्य सत्त चंबळपय�त नेऊन �भड�वल्यानंत तेथेच �नत्याच �वश्र घेणे बाजीरावांना

शक् नव्हत. आपल्य �वस्तारामध् संप ूणर भरतखंडाचा समावेश कर�ल असे सुसघ
ं �टत �हंद ू साम्रा

�नमार् करणे हे त्यांच ध्ये होते. �हंद ू धमार्च् शत्रूंच धमर्बाह आ�ण परक�य स्पशार् �हंदं च्य
सवर
ू
धमर्�ेत्रा लागलेला कलंक धुऊन टाकून ती स्वतं झालेल� पाहणे ह� त्यांन तळमळ लागलेल� होती.

तवे ्ह के वळ कोकण प्रांतात प�वत परशरु ाम �त
े ्रा मुक्तत के ल्यामुळ त्यांच् कायार्च

प�रसमािप् होणे शक् नव्हत. अद्याप काशी, गया, मथुरा ह� सवर तीथर्स्था मुसलमानी धमर्वेडान

आ�ण वचर्स्वा �पडून गेल� होती; म्हणू, स्वत बाजीराव आ�ण त्यांच मराठ� सेनानायक, यांनी ना�शक

आ�ण पंढरपूर ह्यांच् संबंधात िजतक्य अ�वश्रा �चंतन
े े आ�ण कळकळीने प्रय के ला �ततक्या

कळकळीने आ�ण �चंतन
े े ह� प�वत �ेत् मुक् करण्यासाठ पुनः पुन्ह युद करताना आपल्याल
आढळतात. कोकणात मराठ्यांन समुद्रा आ�ण भूमीवर ब�लष् बहुसंख् शत्रूं युद करावे लागत होत,े

तर� त्यांन घाबरू न जाता बाजीरावांनी �दल्ल�च् बादशहाला धमक� �दल�, क� काशी, गया, मथुरा
आ�ण इतर �हंदं च
ू ी प�वत �ेत् मुक् करण्यातसुद आमच्य सवर मागण्य मान् के ल्य नाह�त, तर आम्ह

प्रत �दल्ल�व चाल करू येणार. त्याबरोब �दल्ल�च सवर पढ
ु ार� भीतीने घाबरू गेले. आ�ण त्यांन

आपले सवर बळ एकत करण्याच पराकाष्ठ के ल�. मस
ु लमानांचे बावीस सेनापती ह्य एकट्य �हंद ू
बंडखोरावर चालन
ू गेले आ�ण त्यांन तर�ह� जेव्ह मराठ्यांच् �वरु प्रत जय �मळवन
ू दाख�वता
येईना तवे ्ह त्यांन आपल्य मनाचे समाधान करू घेण्यासाठ काल्प�न �वजय �नमार् के ले आ�ण
बादशहाला त्यांच अ�तशयोिक् पणर
ू वणर्न �लहून पाठवन
ू एका कधी न झालेल्य मोठ्य यद
ु ्ध
बाजीरावांना पणर्पण
चरु डून टाकले आहे आ�ण मराठ्यांच इतका धवु ्व उड�वला आहे क�, उत्तर े मराठ�
ू

सैन्याच नावह� एकू येत नाह� अशी वातार पाठवून �दल�! ते पत वाचून बादशहा आनंदाने भान �वसरू गेला

आ�ण त्यान दरबारच्य मराठ� प्र�त�नधी उमर्टपणान घालवून दे ऊन सवर नगरभर ह्य अद्�वती
�वजयाप्रीत् उत्स करण्याच आ�ा के ल�.

�दल्ल�ती ह्य घडामोडींचा वतृ ्तां जेव्ह बाजीरावांच्य कानी आला तवे ्ह त्यांच् चय�वर �नष्ठु

हास् चमकले आ�ण त्यांच् त�डातून उद्गा �नघाले, ‘बरे तर! मी माझे मराठ� वीर प्रत �दल्ल�च्
वेशीपय�त घेऊन जाईन आ�ण मुसलमानी बादशहाला त्याच् जळत्य राजधानीच्य हाहाकारपूणर उजेडात

आमचे उत्तर ेकडल अिस्तत प्रत् दाखवून दे ईन!’ आ�ण त्यांन हे आपले वचन पाळले! संताजी
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जाधव, तुकोजी होळकर, �शवाजी आ�ण यशवंतराव पवार ह्यांन घेऊन लवकरच ते �दल्ल�च् वेशीवर

धक्क देऊ लागल!े बादशहाचा सवर भ् �फटून त्यान बाजीरावांवर स्वतःच् बादशाह� सै�नकांच्य
तुकड्यांव तुकड्य पाठ�वल्य; पण त्य सवर मराठ्यांच मार खाऊन परत आल्य. शेवट� आता आपला

जीव वाचत नाह� हे पाहून त्य मूखार्ल, ‘मराठ्यांच पूणर नाश झाला,’ ह्य वात�वर �वश्वा ठेवण्याच्
भोळसटपणाचे मूल् द्याव लागल.े मराठ्यांच् पराक्रमाच भरतीची लाट थेट �दल्ल�च् द्वाराव

जाऊन आदळल� आ�ण उघड सामन्या �तने ती हादरू सोडल�, असा हा प�हला प्रस. मराठ� सैन्याल
उत्तर ेकड आलेले हे यश �नजामाला सहन झाले नाह�. तो बरोबर ३४ हजार सैन् आ�ण �हंदस
ू ्थानाती त्य
वेळचा सव�त्कृष तोफखाना घेऊन, त्वर ेन �नघाला आ�ण �सरोजपयत
� चालन
ू आला. तेथे रजपत
ु ांनाह�
मराठ्यांच् �वरु त्याल �मळणे योग् वाटले! पण बाजीराव �ततक्यात त्यांच पाठलाग कर�त तेथे
येऊन पोचले आ�ण आपल्य उत्कृष यद
ु ्धकौशल्य आ�ण शौयार्न त्यांन पन
ु ्ह एकदा आपण ह्य दषु ्

मराठ्यांच् हाती पणर्पण
सापडलो आहो असे �नजामाच्य अनभ
ू
ु वाला आणन
ू �दल.े मराठ्यांच् सतत
आ�ण �नकराच्य माया्र  मुळ �नजामाला पन
ु ्ह भोपाळच्य �भंतीच्य मागे आपल्याल क�डून घ्याव
लागल.े त्यान आपल्य थकून गेलेल्य सैन्या उत्सा भरण्याच आ�ण कोटाच्य बाहेर पडून फळी फोडून
जाण्याच पन
ु ःपन
ु ्ह प्रय के ला, पण प्रत् डावात बाजीरावांनी आपल्य वरचढ यद
ु ्धकौशल्य आ�ण

चपळाईने त्याल इतक्य पूणर्पण हट�वले आ�ण त्याच् रजपूत �न मुसलमानी दोन्ह सैन्यांन इतक्य

पूणर्पण वेढून टाकून चोप �दला आ�ण उपासमार करू वठणीवर आणले क�, त्य धुरंधर मुसलमानी

सेनानायकाला बाजीराव सांगतील तशा सं�धपत्रा स्वा�र करू द्याव लागल�.

पण ह्या वेळी मुसलमानांनी के लेला एक मोठा कट यशस्व झाला आ�ण ना�दरशहा �संधूनद�

ओलांड ू न �हंदस
ू ्थाना आला. आपल्य मणोन्मु झालेल्य पातशाह�मध्य पुन्ह चैतन् घालण्याच

मुसलमानांची आशा भरार लागल�. �नजाम आ�ण इतर औरं गजेबाच्य परं परे त वाढलेले मुसलमानी
सरदार यांनी ह्य परक्य शत्रू बंधुभावाने स्वाग के ले. त्यांच् मनातल� आशा क�, दबर्
बनलेल्य
ु
मोगलांना जे साधता आले नाह� ते ह्याल तर� साधता येईल. त्यांन वाटत होते क�, ना�दरशहा हातात

समथर राजदं ड धारण करू मराठ-मंडळाच्य वाढत्य �हंद ू सत्तेव बलपूव्
र घाव घाल�ल आ�ण पुन्ह
एकदा मुसलमानी साम्राज्य आपल्य पूव�च्य शक्तीच् आ�ण वैभवाच्य �शखरावर नेऊन बसवील;

आ�ण हे सवर असेच घडून आले असत.े पण, बाजीरावांच्य नेततृ ्वाखाल एक�त् झालेल्य �हंदं न
ू ी ह्य
अमानुष परक�याच्य पुढार�पणाखाल� एकत झालेल्य संय ुक् मुसलमानी बळाला इतक्य �नभर्यतेन
प्र�तर के ला आ�ण त�ड �दले क�, ते सवर कल्पनेत रा�हले.

राष्ट्रा प्राणा आलेल्य ह्य आणीबाणीच्य प्रसंगा भयभीत �कवा �नरुत्सा न होता

बाजीरावांची आकाशसंचार� प्र�त अ�धकच उं च आकां�ांची उड्डाण घेऊ लागल�. ना�दरशहाचे हे

आक्र म्हणज �हंदं च
ू ा शतकांचा इ�तहास. काह� वषार् �नमार् करावयाची आलेल� अमूल् संधी आहे

असे बाजीरावांना वाटले. उत्त �हंदस
ू ्थानाती �नर�नराळ्य राजसभांत असलेले त्यांच हस्त हेह� सवर

कतर्त्वव
होते. मराठ्यांच् प्र� सेनापतींनी िजतक्य उत्साहान चोहोकडे दृष् ठेवल� आ�ण िजतक्य
ृ
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कौशल्यान, साम्राज्यभावन �न प�रणामकारकतन
े े रणांगणावर मराठ� सेनांची हालचाल के ल� �ततक्या

तत्परतेन मराठ्यांच् राजदत
ू ांनी सवर घडामोडींवर दृष् ठेवल� आ�ण �ततक्या कौशल्यान आ�ण
कतर्व्या राजनी�त�ांची मंडळे हालवल�. पवार, �शंदे, गुजर, आंग् इत्याद मराठ� सेनानायकांनी िजतके

महत्वाच �वजय रणांगणावर संपादन के ले �ततके च महत्वाच �वजय व्यंकोजीरा, �वश्वासरा, दादाजी,
गो�वंद नारायण, सदा�शव बाळाजी, बाबुराव मल्हा, महादे व भट, �हगणे इत्याद मुत्सद्यां मंत ्रगृह
�मळ�वले!

वस्तुत ह्य मराठ� राजनी�त�ांनीच �हंद ू स्वातं�याच् महनीय प्रयत्ना ध्येयांच आ�ण

राजधोरणाची परं परा अत्रु� राखल� आ�ण कौतक
ु ास्प कौशल्यान मराठ� सेनापतीना यशस्व

आक्रमणासा भ�ू मका �नष्पन करू ठेवल�. ह्य प्र� आ�ण ब�ु द्धव राजनी�त�ांची पत् आ�ण
राजधानीस पाठ�वलेले राजलेख आता म�ु द् झाल्यान सवा�ना सस
ु ाध् झाले आहेत. त्यांच अभ्या
करणाया्र वाचकांच्य मनावर, अ�खल �हंद ू जातीच्य राजक�य स्वातं�याच् अ�य संर�णाथर प्रच

कोटाप्रमा उपयोगी पडेल असे सस
ं �टत �हंद ू साम्रा प्रस्था करण्याच् एकमेव आ�ण जगड्व्य
ु घ
हे तन
ू े मराठ्यांच् राजस्तान, राजनी�त�ांनी, सै�नकांनी आ�ण ना�वक वीरांनी किल्पलेल् आ�ण करू

दाख�वलेल्य योजनांच,े आशांचे आ�ण प्रच प्रयत्ना भव् स्वर �बंबल्या�वन राहणार नाह�. �हंदं च
ू ा हा
बेत मोडून टाकण्याच् उद्देशा, औरं गजेबाच्य हाताखाल� �श�ण संपादलेल्य आ�ण ज्यांच् डोळ्यां
�हंदं च
� नीना�दरशहाला हे आमंत् �दले होते आ�ण
ू ी ह� वाढती सत्त सलत होती अशा मुसलमानी पुढायाल

त्याचे ह्य परक� आक्रमणा प्रत आ�ण अप्रत सहाय् होते.

पण लवकरच ना�दरशहाला आढळून आले क�, १७३९च्य फे ब्रुवा-ए�प्रलमध आपल्याल ज्य

�हंदस
ू त्तेश त�ड द्याव लागणार आहे �तचे स्वर ६०० वषार्पूव (इ.स.११२०-११२४) गझनीच्य महमुदाला

ज्य �हंद ू राजांशी लढावे लागले त्याच्यापे अ�तशय �भन् आहे. परक�य राजकारणात, दे शभक्तीच्

उत्कटते आ�ण सवा�हून �वशेष म्हणज साम�रक सामथ्यार आ�ण संघटनेत के वळ स्वाथर्त्
करण्याच् तत्परतेत नाह� तर ज्य र�तीने आ�ण ज्यावेळ तो स्वाथर्त् शत्रू प्रच आघाताने

उलटून पडेल आ�ण पी�डतांपे�ा छलकांनाच अ�धक हा�नकारक होईल अशा र�तीने आ�ण अशा वेळीच तो

स्वाथर्त् करण्याच् कौशल्या ह्य सवर गुणात ज्य वेळेपासून मराठ्यांन आपल्य धमार्च् आ�ण

देशाच्य नावाने एकराष् म्हणू उठावणी के ल� आ�ण ती करताना आपण श्रीरामा आ�ण श्रीकृष्ण
इच्छ पूणर कर�त आहो अशा दृढभावनेन ते लढू लागल,े त्य वेळेपासून तर� महाराष्ट्रा हे �हंद ू येथील

मुसलमानांच्यापे� वरचढ आहे त हे �सद झाले होते. कोणाह� ना�दरशहाला ते भीत नव्हत!
‘तहमास्कुपलोखा (ना�दरशहा) काह� देव नाह�, जो पथ
ृ ्व कापून काढ�ल! जबरदस्ताश सुलुख कर�ल,

म्हणू मातबर फौजे�नशी यावे. आधी जबरदस्त �न मग सुलुख. आता सारे रजपूत �न स्वाम (बाजीराव)

एक जागा झाल�या �नकाल पडेल. समस्तां बुं देले वगैरे एक जागा करू मोठा भाव दाख�वला पा�हजे.

ना�दरशहा माघारा जात नाह�. �हंदरू ाज्यावर �नघेल. रायाचे ( सवाई जय�संग) मनी राणाजीस ( उदे पूरचा
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महाराणा) तख्ताव बसवावे असे आहे . �हंद ू राजे सवाई आ�दकरू स्वामींच स्वार�च मागर्प्रत करतात.
स्वामींच पुिष्टब होताच जाट वगैरे फौज �दल्ल�वर पाठवून सवाईजी आपण �दल्ल� जाणार ’

अशाच भावनांनी भरलेल� पत् मराठ� हस्तकांन आ�ण राजकारणधुरंधरांनी बाजीरावांना पाठ�वल�.

वसईचा गड अद्या लढतच होता. मराठ्यांच् सेनेची कनार्टकापासू कटक आ�ण प्रयागपय स्थल

स्थल मोठमोठाल� युद् चालल� होती. पण तर�ह� बाजीरावांनी �णमात मागेपुढे के ले नाह� �कं वा आपल्य

हस्तकांन उत्त �हंदस
मनात ज्य प्र आशा उत्पन के ल्य होत्य आ�ण जो मोठा
ू ्थानातल् �हंदं च्य
ू

भार त्यांन �शरावर घेतला होता त्या त्यांन यित्कं�चतह �नरुत्सा के ले नाह�. इतर मं�त्रमंडळा आ�ण
सहकाया◌
� च
् , े प्रस कसा �नभावेल, असे अ�वश्वासाच उद्गा कानावर येताना ते म्हणाल, ‘वीरहो, �वचार

कर�त आ�ण शंका घेत काय बसलात! एक�ने चाल करू �नघा, �हंदप
ू दपादशाह�चा �दवस उगवलाच
म्हणू समजा! मी तर नमर्द उतरू सवर मराठ� सैन् चंबळे पय�त पसरू देणार. मग पाहू या ना�दरशहा
कसा खाल� येतो तो!’

मराठ्यांच् ह्य प्र�तशोधाच दृढ�नश्चयामुळ भारत�वजयाथर �नघालेल्य इराणी शहाची �हंदं च्य
ू

�वरु असलेल� महत्वाकां� गारठून मरू गेल�, ना�दरशहाने बाजीरावांना ‘महंमद� धमार्च अ�भमानी’

संबोधन
े राहावे नाह�तर जे ह� आ�ा मोडतील त्यांन भयंकर
ू त्यांन �दल्ल�च् मोगल बादशहाच्य आ�त
शासन करण्या येईल. अशा आशयाचे लांबलचक आ�ण मूखर्पणाच पत �ल�हले आ�ण शहाणपणाने

आपला पाय मागे काढला! ना�दरशहाने मराठ्यांन ह्य �ल�हलेल्य आ�ापत्रा के राच्य टोपल�त स्था
�मळाले आ�ण मराठ्यांच् शाहू छत्रपतीं १४ जून १७३९ ह्य �दनी भर�वलेल्य राजसभेत ‘मराठ्यांच्
भीतीने ना�दरशहा �हंदस
ू ्थानातू पळून गेला’ अशी घोषणा के ल�!

ना�दरशहाने एकाएक� के लेल्य ह्य प�रवतर्नान �नजामाची ‘अतो भ्रष्टस भ्रष’ अशी िस्थत

झाल�. ना�दरशहाच्य �हंदस
ू ्थाना�वर के लेल्य बेतात त्यान भाग घेतला आ�ण भोपाळला के लेल्य
संधीच्य अट� बरोबर पाळल्य नाह�त म्हणू त्याल पुर� �श�ा लावण्यासाठ मराठे �दल्ल�कड चाल
करू गेले. पण इतक्या �द. २७-४-१७४० रोजी मराठ्यांच्या सवर रणधुरंधरांत प्रम अशा बाजीरावाचा

अंत झाला!!

�हंद-ू स्वातं�याच् महत्कायार्च पुरस्काराक�रत कोणाह� पुरुषान बाजीरावापे�ा अ�धक मनोभावाने

आ�ण अ�धक यशिस्वतेन प्रय के ले नाह�त! बालवयातच आपल्य जातीच्य आ�ण धमार्च् शत्रूंच

�वरु त्यांन आपल� तरवार बाहे र काढल�, ती पुन्ह मरणाच्य घटके लाह� कोशबद के ल� नाह�! त्यांन �हंद ू
जातीच्य शत्रू आपले सैन् घेऊन जावयाचे कायर प्रत कर�त असता �श�बरात दे ह ठे�वला! �शद्दी

�कवा रो�हल्यांव मोगलांवर �कवा पोतुर्गीजांव के लेल्य �नर�नराळ्य द�घर्काल� आ�ण दःु साध्
आक्रमण पराजयाने त्यांन के व्हाह स्पश के ला नाह�! �हंदप
ू दपादशाह�चे महान ध्ये शक् �ततक्य

त्वर ेन साध् करण्यासाठ त्यान जे िजवापाड अ�तमानवी प्रय करावे लागले त्यांच्यामु त्यांन
अकाल� मरण आले. ना�दरशहाच्य दहा आक्रमणांनीदेख कधीह� बसला नसता इतका मोठा धक्क
बाजीरावांच्य अकाल� �नधनाने �हंदं च्य
कायार्ल बसला!
ू
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११ : नाना आ�ण भाऊ
दशरथ देउ�न राज्यश्र रामल�मणां�चया कर�ं
प्रभ तारा दे उ�न जाई कां�त आपुल� सूय्
र कर� ।
तशीच बाजीराये �हंद-ू स्वातं�याच ध्वज �दल�

या नरवीरा नानांच्य या भाऊंच्य दद
� कर�ं ।।
ु ात
-

महाराष् भाट

बाजीराव मरण पावले; पण त्यांन आपल्य दे शबांधवांच्य �ठकाणी उत्पन के लेल� स्फूत मरणे

शक् नव्हत. �तने त्यांन त्यांच् नवीन पुढायार्यच्बाजीरावांचे पुत बाळाजी म्हणज नानासाहेब आ�ण

वसईचे �वजेते �चमाजीअप्पांच पुत भाऊसाहेब ह्यांच् नेततृ ्वाखाल अ�धक कठ�ण प्रय करण्यासाठ

आ�ण अ�धक महत्काय संपादण्यासाठ उत्सा�ह के ले. बाळाजीपंतांचे वय ह्य वेळी के वळ १९ वषा�चे होते.

पण एवढ्य वयातह� त्यांन आपल्य बापाच्य हाताखाल� काम के ले होते आ�ण मराठ्यांसारख् पराक्र

लोकांचे पुढार�पण चाल�वण्याच आपल� योग्यत �सद करू दाख�वल� होती. तवे ्ह गुणांचा परामशर
करावयाला नेहमी तत्प असलेल्य शाहूमहाराजांनी यित्कं�चतह अनमान न करता ह्य तेजस्व
तरुणाच मराठ� साम्राज्य पंतप्रध - मुख् पेशवे - म्हणू त्यांच् व�डलांच्य जागी नेमणक
ू के ल�.

वस्त्रदान समारं भ अ�तशय ऐश्वयर्पू आ�ण गंभीर झाला. तो आटोपल्याव महाराजांनी आपल्य
तरु प्रधानां एक आ�ापत �दल.े त्या जे प्रत स्वरूप आणण्यासाठ महाराष्ट्रात ह्य वेळच्य

प्रच प्रयत्ना पराकाष्ठ चालल� होती त्य महाध्येयाच जणू हृदय काह� स्फू�तर्दा वाक्या ग्र�
के ले आहे . आ�ापत्र शाहूमहाराज �ल�हतात; ‘‘तुमचे पूज् तीथर्र बाजीराव स्वाम ह्यांन अत्यं
�नष्ठेन गाद�ची सेवा के ल� आ�ण अघ�टत गोष्ट घडवून आणल्य. �हंद ू राज्याच मयार्द �हंदस
ू ्थानच्
शेवटच्य सीमा प्रांतापय वाढ�वण्याच त्यांच हे तू होता. तुम्ह त्यांच सुपुत आहा. त्यांच हे तू तुम्ह
�सद्ध न्य, त्यांच ध्ये गाठा आ�ण मराठ्यांच् घोड्यांन अटकेच्य पैलतीराचे पाणी पाजा!’’

ह� राजा�ा �शरोधायर समजून भाऊंनी आ�ण नानांनी मरणापयत
� आ�ण मरण पत्करून

�शवाजीमहाराजांनी आरं �भलेल्य ह्य कायार्व यशाचा कळस चढ�वण्यासाठ प्रय के ला.

�हंदप
ू दपादशाह� म्हणज त्यांच् बाल्यातल स्वप - त्यांच् तारुण्यात महत्वाकां� होती. �तच्यासाठ

प्रय करणे, समर चाल�वणे आ�ण मरण पत्करण म्हणज त्यांच् आवडीचे कायर होते. शाहूमहाराजांनी
आपल्य बालपणातील बं�दवासातला सवर काळ मधन
ू मधन
ू लाभणाया्र बादशाह� कृपाकटा�ांनी सस
ु ह्
कर�त काढला होता. त्यामुळ त्यांन अद्या�पह �दल्ल�च् मोगल बादशहा�वषयी कधी कधी जे �नष्ठेच

आ�ण आदराचे उमाळे येत ते देखील नानांना आ�ण भाऊंना सहन होत नसत!
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वस्त्रदान समारं भ संपल्याबरोब शाहूमहाराजांनी बाळाजीपंतांना पुण्याल जावयाची आ�ा के ल�
आ�ण रघूजी भोसल्यांच द��णच्य (कनार्ट) आक्रमणा योजना के ल�.

मोगलांच्य बं�दवासातून शाहूमहाराज सुटून आल्याव मराठ्यांमध् जे आपसातले युद प्रार झाले
त्याच संधी साधून, सादतअल्ल नावाच्य कतर्त्वव
सेनापतीच्य पुढार�पणाखाल� मुसलमानांनी ह्य
ृ

द्वीपकल्पाच द��णेकडील सवर भाग पुन्ह हस्तग के ला आ�ण तंजावरच्य मराठ्यांच् वसाहतीला

पूणर्पण घेरू टाकले. तंजावरचे राजे प्रताप�स ह्यांच दृष् ह्य प्रसं साहिजकच साहाय्याथ

शाहूमहाराजांकडे वळल�. सादतअल्ल इ.स. १७३२ मध्य मरण पावला आ�ण त्याच पुतण्य दोस्तअल्
हा ‘अकार्टच नबाब’ ह� पदवी धारण करू त्याच् गाद�वर बसला. त्याच सामथ्य दांडगे होते आ�ण
मराठ्यांच शत्रु करावयाचा त्यान �वडा उचलला होता! इसवी सन १७४० च्य १९ मे ह्य �दनी मराठ्यांन

दोस्तअल्ल�च सैन्याल अवघड स्थल द��णेच्य अंगाने दाबन
ू धरले आ�ण त्याव मागन
ू आ�ण पढ
ु ून

आ�ण कुशीने मारा चढ�वला. थोड्या घंट्यां मस
ु लमानी सेनेचा पणर
ू मोड झाला आ�ण दोस्तअल्
रणांगणात मारला गेला. मस
� गांज न
ु लमानांच्य पीडेने द�घर कालपयत
ू गेलेल� तेथल� �हंद ू जनता आपल्य

सहधम�यांच्य ह्य �वजयाने आनंद�त झाल� आ�ण �तने मराठ्यांश एकमत के ले. रघज
ु ी वाटेतील सवर
गावांतून आ�ण नगरातून मोठमोठाल्य खंडण्य उकळीत अकार्टव चाल करू गेले. दोस्तअल्ल�
मुलगा सफदरअल्ल आ�ण जावई चंदासाहेब हे वेलोर आ�ण �त्रचनापल येथे हाताखाल� मोठाल� सैन्
घेऊन युद्धाच �सद्धते उभे होते. तवे ्ह रघूजींन ी, मराठ्यांच आ�थर् हानी अ�तशय झाल्यामुळ आपण

ह्य आक्रमणा बेत सोडून द्यावयाच ठर�वले आहे, अशी वातार उठ�वल�. ते �त्रचनापल्ल�पा ४० कोस
खरोखरच मागे �नघून गेले. चंदासाहेबासारखा चाणा� आ�ण जागरू मनुष्यसुद ह्य युक्तीन आ�ण

वागण्यान पूणर्पण चकला आ�ण त्यान आपल्य सैन्यापैक १० हजार लोक वेगळे काढून त्यांन �हंदं च्य
ू
अत्यं धनाढ् अशा मदरु ा �ेत्रा मारा करण्यासाठ पाठ�वले. आपल्य युक्तीन मुसलमान इतका

पूणर्पण आपल्य तावडीत सापडलेला पा�हल्याबरोब मराठ� सेनापतीने एकदम त�ड उलट पालटले आ�ण
लांब लांब क्रमणां �त्रचनापल्ल� समोर तो दत् म्हणू उभा रा�हला. मदरु े वर प्र�तश उगवून ते

प�वत शहर लुटून मोकळे करण्यासाठ बंदासाहेबाला पाठ�वण्या आले होते; त्याल ह� वातार समजताच

आपल्य बांधवांच्य साहाय्याथ धावून यावयाची त्यान धडपड के ल�. पण त्याल वाटे त अड�वण्यासाठ

रघुजीनी आपल� एक तुकडी पाठ�वल�. �तने त्याच्या तुमुल युद करू त्याल गुं तवून ठे�वले आ�ण
त्याच् हत्तीवर त्याल पाडून त्याच वध के ला. मुसलमानांचा पूणर्पण सत्याना झाला. त्यांच्

सेनापतीचे शव रघुजीच्य �श�बरामध्य नेण्या आले. मराठ� सेनापतीने त्याच्याभोव उं ची वस्त

गुंडाळ�वल� आ�ण ते मत
ृ ाच्य भावाकडे चंदासाहेबाकडे पाठवून �दले. �त्रचनापल्ल वेढा पुष्क म�हने
चालला होता. पण इतक्य शौयार्न नगर लढवूनह� शेवट� तेथल्य मुसलमान सेनानायकाला मराठ्यांन

शरण जाऊन ते नगर दद
ु र् मराठ्यांच् स्वाधी करावे लागले. रघुजीनी चंदासाहेबाला युद्धब करू
सातायार्जल पाठवून �दले आ�ण मुरारराव घोरपड्यांच् हाताखाल� १४ हजार सैन् दे ऊन त्यांन

�त्रचनापल्ल� संर�णाथर ठेवले. सफदरअल्ल ह्याच् पूव�च मराठ्यांन शरण गेला होता. त्यान १०
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लाख रुपय खंडणी द्याव आ�ण �वशेष ल�ात ठेवण्यासारख गोष् म्हणज इ.स.१७३६ पासून ज्य ज्य
�हंद ू राजांची आ�ण संस्था�नकांच त्याच् बापाने राज्य बळका�वल� होती त्य सवा�ना पुन्ह त्यांच राज्य

त्या परत देऊन त्यांन संस्थान स्थाप करावी अशा करारावर मराठ्यांन त्याल अकार्टच नबाब
म्हणू मानण्याच वचन �दल.े

पण द��णेकडे रघुजी हे महत्वाच �वजय �मळवीत असता �तकडे बंगाल, �बहार आ�ण ओढ्य येथील

मुसलमानी नबाब अ�लवद�खान ह्याच्या त्याच् संस्थानाच �वरोध आला. अ�लवद�खान ह्याच्

�वरु असलेल्य बंगाल्याती प�ाचा पुढार� मीर हबीब ह्यान साहाय्यासाठ मराठ्यांन बोला�वले.

रघज
ु ीचे प्रध भास्करपं कोल्हटक हे बंगाल्याती मस
ु लमानी सत्तेल मऊ करण्याच संधी
आपल्याल के व्ह �मळते आ�ण �हंद ू साम्राज्य �वस्ता �हंदस
ू ्थानाच् पव
ू र्सीमेपय� आपण के व्ह

वाढ�वतो ह्याच उत्सुकतेन वाटच पाहत बसले होते. त्यांन ते आमंत् स्वीकारल आ�ण दहा सहस मराठ�

घोडा मस
ु लमानी सत्तेच् वचर्स्वा जणू आपल्य टापाखाल� तड
ु वीत �बहार प्रांतात चाल कर�त पढ
ु े

घस
ु ला. अ�लवद�खान काह� �ुद प्रती सेनापती नव्हत. तो त्यांच्या चालन
ू येताच मराठ्यांन त्याल
अडचणीत घेरले आ�ण त्याच यद
ु ्धसाम मारू त्याच् सैन्याच चरु ाडा के ला आ�ण त्याल कटककडे
मागर पत्करण्या भाग पाडले. भास्करपंतांन आपला बेत सोडून सगळा पावसाळा �नघून जाईपयत
�

बंगाल्या �नवास करावा आ�ण शत्रूंच प्र देशात खंडणी उकळून �तच्याव आपला व्यवहा चालवावा
म्हणू त्यांच मन वळ�वण्यासाठ मीर हबीबने पुष्क गळ घातल�. मग मराठ्यांन मु�शर्दाबादेव चाल

के ल� आ�ण हुगळी, �मदनापूर, राजमहल आ�ण मु�शर्दाबा सोडून गंगेच्य पिश्चमेकडी बंगालचा सवर
भाग िजंक ू न घेतला. का�लमातन
े े �हंदं च
ू ा प� धरला आ�ण बंगालमधील मुसलमानी धमर्वेड्यां धमर्म
िजरवला म्हणू काल�चा धा�मर् उत्स �वशेष थाटामाटाने साजरा करावयाचे मराठ्यांन ठर�वले.

इतक्या अ�लवद�खान एकदम हुगळी उतरू आला आ�ण मराठ्यांच्या अकस्मा घाला घालून त्यान
त्यांन बंगालच्य सीमेपयत
� मागे रेटले. पण हा त्यांच �वजय ��णक ठरावयाचा होता; कारण, रघूजी

लवकरच परत आले आ�ण बाळाजीपंतांनीह� दस
ु रे मराठ� सैन् घेऊन बाह्यात्का म�गल बादशहाच्य
साहाय्याक�रत म्हणू पण वास्त�व मराठ-मंडळासाठ� �बहारवर चौथाई बस�वण्यासाठ आ�ण रघुजी

भोसल्याश बरेच �दवस तंट्या पडलेल्य आपल्य येण्याच �नणर् करण्यासाठ �बहार प्रांत प्रव

के ला. मराठ्यांच आपसातील प्रकरणाच संबंधात एक�वचार होता. बाळाजीपंत �नघून गेले आ�ण
भास्करपंतांन अ�लवद�खानपासून मोठ� खंडणी आ�ण नेहमीची न सुटणार� चौथाई ह्यांच मागणी के ल�.
युद्ध भास्करपंतांश त�ड देणे अशक् आहे हे पाहून अ�लवद�खानने स्वभावानुसा �वश्वासघाताच
अवलंब के ला. त्यान खंडणीच्य प्र�ना चचार करण्याच् �मषाने भास्करपंतांन आपले पाहुणे �न

मराठ्यांच प्र�त�न म्हणू आपल्य तंब ूत येण्या�वषय नम्रतापूव पाचारण के ले आ�ण ठरल्याप्रम

‘का�फराला कापून काढा’ अशी खुणेची ओरड होताच मारेकयाि� ◌चात्यांच्या मारा करवून त्यांच वध
के ला. त्य भयंकर �दवशी वीस मराठ� अ�धकाया◌
� ोनात्य जागी कंठस्ना �मळाले! त्यांच्यापै एकटे

रघुजी गायकवाड वाचले आ�ण त्यांनी ह्य अकस्मा आलेल्य प्रसंगा च�कत झालेल्य आ�ण
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ग�धळून गेलेल्य मराठ� सेनेला परक्यांच् प्रांतात आ�ण आपला डाव साधल्यामुळ चढून गेलेल्य

शत्रूंच- त्यांन क�डून त्यांच तुकडे तुकडे उड�वण्यासाठ एकसारख्य चाललेल्य - प्रयत्ना त�ड देऊन
वाचवून पार नेले!

पण असल्य एकाद्य वधाने �कं वा आकिस्म घाल्यान, िजला औरं गजेबाला आपल्य साम्राज्या

सवर साधने एकवटून देखील थोपवून धरता आले नाह� त्य मराठ्यांच् उठावणीची लाट परतणे शक्

नप्हत. पण मूखर अ�लवद�खानाला ते समजले नाह�. त्यान उमर्टपणान रघुजीला पुढ�ल आशयाचे

हास्यास् पत �ल�हले. ‘अल्ल हो अकबर’ त्याच् कृपेने सद्धमर्�नष्ठा घोड्यांन काफरांच्य शस्त्रा

भीती उरल� नाह�. जेव्ह इस्लामाच �संहाचे छावे अशा र�तीने म�ू तर्पूज रा�सांची खोडक� मोडतील आ�ण
त्यांन दाती तण
ु ींन ी ह्य
ृ धरू आश्रयासा शरण यावे लागेल तवे ्हा सं�ध होणे शक् आहे. रघज

उमर्टपणाच् पत्रा, ‘‘मराठे अ�लवद�खानाची गाठ घेण्याक�रत ५०० कोस चालन
ू गेले. पण ह्य

इस्लामच् �संहाला मराठ्यांश दोन हात करण्याक�रत ५० कोसह� पढ
ु े यावयाचे धैयर झाले नाह�’’ असे

उत्त देऊन हे के वळ मख
ू र्पणाच् बडबडीचे यद
ु थांब�वले; आ�ण मराठ� चपळ बार�गरांना, चाल करू

जाऊन संप णर
ू ओढ्य आ�ण वधर्मा ह्य प्रांतात चौथाई उकळण्याच आ�ा के ल�. मराठ्यांन अशा

र�तीने अ�लवद�खानाला प्र�तव त्रासव सोडले. शक् असेल तेथे चौथाईचा नेहमीचा कर बस�वला आ�ण

इतर स्थानांव युद्धाच व्यवसायासाठ मोठमोठ्य खंडण्य बसवून त्य गोळा के ल्य. त्यांन �वभागचे
�वभाग ओस पाडले; घटके त ते लुटून परतत तर घटके त नाह�से होत; त्यांन सोयीला येईल त्याप्रम युद
कर�त. नाह� तर �नघून जात. ह्याप्रम मुसलमानी सुभेदाराला बंगाल, �बहार आ�ण ओढ्य ह्य तीनह�
प्रांतां राज्यकारभा चाल�वणे अशक् करू टाकले. पराभवाने त्यांच क् थांब�वणे शक् नव्हत.
संकटांनी त्यांच उत्सा भंग करणे शक् नव्हत. त्यांन त्यांच चौथाई �मळाल�च पा�हजे.

शेवट�, इ.स.१७५० मध्य हा इस्लामच �संह अ�लवद�खान ‘काफरांना’ अगद� कंटाळून गेला. ते के व्ह

कोठेह� भेटतील ह्य भीतीने त्याल ‘त्रा भगवन ्’ झाले आ�ण तो भोसल्यांन शरण आला. त्यान

भास्करपंतांच् के लेल्य भ्याडपणाच् वधाप्रीत् दं ड म्हणू मड
ुं कटाईसाठ� ओढ्य प्रा मराठ्यांन

तोडून �दला आ�ण बंगालच्य �न �बहारच्य चौथाईच्य भागापोट� म्हणू प्र�तव दहा लाख रुपय

द्यावयाच करार के ला. अशा र�तीने ‘सद्धमार् वीरांना’ अंती मू�तर्पूज सैतानाजवळ दयेची याचना
करावी लागल�.

त्य �दवशी त्यांन ‘अल्ल हो अकबर’ चा घोष के ला �कं वा नाह� हे सांगता येत नाह�!

इकडे बंगाल्या ह्याप्रम मुसलमानी सत्तेच उच्चाट करण्याच रघुजी भोसल्यांच प्रय यशस्व

होत होते त्या वेळी इतर मराठ� सेनापतीह� उत्तर ेकडी मुसलमानी सत्तेच् दस
ु यार्गडकोटांना धडका

भरू �ततक्या तज
े ाने पराक् करू दाखवीत होत.े यमुनेपासून नेपाळच्य सीमेपयत
� चा सवर प्रा

धमर्वेड् रो�हल्यांच् आ�ण पठाणांच्य मगर�मठ�त सापडला होता. त्यांच जूट जमलेल� पाहून
�दल्ल�च् मोगल बादशहाचा वजीर इतका घाबरू गेला क�, त्यान पठाणांचे, मोगल साम्राज्य नाश
करू त्याच् जागी अफगाणी साम्रा पुन्ह स्थाप करावयाचे महत्वाकां� बेत मोडून हाणून
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पाडण्याच् प्रयत् साह् करण्यासाठ मराठ्यांच याचना के ल�. मुसलमानी सत्तेच �नमूर्ल
करण्यासाठ तर मराठ्यांच सारे प्रय �न त्यांच्य प�रश्रमा मोगल साम्राज्य िस्थत इतक�

मोडकळीला आल� होती. तवे ्ह दस
ु या्र मुसलमानांची �कं वा अ�हंद ू लोकांची ते श्र उपटण्याच महत्वाकां�

�न प्रय त्यांन साहिजकच सहन झाले नाह�त. तवे ्ह मराठ्यांन विजराचे हे आमंत् मोठ्य आनंदाने

स्वीकारल. मराठ� मानकर� मल्हाररा होळकर आ�ण जयाजीराव �शंदे ह्यांन लागल�च यमुना नद�

ओलांडल�; आ�ण पठाण कादरगंज येथे तळ दे ऊन बसले होत,े त्यांच्या चाल करू गेले. पठाणांनी
अत्यं �चकाट�ने ठाव धरला, पण शेवट� मराठ्यांन त्यांच्या मोठा जय �मळ�वला आ�ण त्यांच्
सैन्याच धळध
ू ाण उड�वल�. ते इतके च करू थांबले नाह�त. पठाणांचा सवा�त मोठा पढ
ु ार� आपल्य

कादरगंज येथील सोबत्यांन साहाय् करण्यासाठ मोठे सैन् घेऊन येत होता; मराठे त्याच्या तसेच

चाल करू गेले आ�ण त्यांन त्याल वेढून टाकल.े अहंमदखानाने फरुकाबादेच आश् के ला, तो

मराठ्यांन त्याह नगराला वेढा �दला. हा �नकराचा लढा �कत्ये आठवडे चालला; पण पठाण काह�

वठणीवर येईना. रो�हल्यांच एक मोठे सैन् गंगेच्य दस
र तीरावर होते. त्यांच्याकड पठाणांना सवर
ु या्

प्रकार साहाय् �मळत असे. हे ल�ात आल्याव मराठ्यांन गंगेवर नावांचा पल
ू मोठ्य यक
ु ्तीन उभा
के ला आ�ण ते योग् वेळी गंगानद� उतरू गेले. त्यांच् सैन्याच काह� भाग फरुकाबादेच् वेढ्याच काम

इकडे नेटाने चालवीत असताच गंगापार झालेले त्यांच मुख् सैन् रो�हले आ�ण पठाणांच्य एकत
झालेल्य तीस सहस सेनेवर तुटून पडले आ�ण घनघोर संग्राम त्यान त्यांच पूणर पराभव के ला.

अहंमदखानाने फरुकाबादेहू पळून जावयाचा बेत करू मराठ्यांच् उरलेल्य लहान सैन्याल गुं तवून

ठेवण्याच प्रय के ला; पण त्या त्याल यश न येता मराठ्यांनी त्याच अ�वश्रा पाठलाग के ला; शेवट�
मराठ्यांन मुसलमानांचे पूणर �नमूर्ल के ले; त्यांच सेना�नवास लुटला आ�ण अग�णत हत्त, घोडे, उं ट,
ध्वज आ�ण इतर सवर सामग् हस्तग के ल�.

ह्य युद्धात रणकौशल् िजतके उच् प्रती होते �ततकाच महत्वाच त्याच नै�तक प�रणामह�

झाला. कारण पठाणांनी के वळ आपल्य चळवळीला धा�मर् स्वर देण्यासाठ आ�ण मराठ्यांन

�चड�वण्यासाठ काशी �ेत्रा उगाच चाल के ल� आ�ण का�फरांची पठाणाशी गाठ घ्यायच कधीच छाती

व्हावयाच नाह� अशी बढाई मार�त �हंदं च्य
दे वळावर आ�ण दे वांच्य पुजाया�◌्वरअनिन्व अत्याचा के ले!
ू
कारण अल्ल त्यांच् प�ाला होता; आ�ण मराठ्यांच त्यांच गाठ पडणार नाह� ह� त्यांच बढाई एका

दृष्ट� खर�ह� ठरल�! मराठ्यांनाह त्यांच्या त�ड देणे अत्यं कठ�ण गेले! कारण इतके च क�, पठाणांशी

समोरासमोर युद करावयाचा प्रस आणताच ते लागल�च प्रत् युद्ध मराठ्यांकड पाठ �फरवीत!

जागोजाग मुसलमानांच्य के लेल्य पराभवांनी आ�ण त्यांन उसंत घेऊ न दे ता लगोलग के लेल्य
पाठलागांनी �हंदं च
ू ी मनोवतृ ्त काह�शी शांत झाल� �न आपल्य देवस्थानांच् आ�ण गह
ृ ्याग्नीच

�नष्कार के लेल्य अपमानांचा आपण प्र�तश घेतला असे त्यांन वाटले. ह्य काळात �ल�हलेल्य सवर

पत्रांत ह� आत्मगौरवाच दृष् स्पष �दसत.े ‘पठाणांनी श्रीकाशीजीं आ�ण प्रयाग अपमान के ला

होता; पण ह�रभक्तांन अंती यश प्रा झाले. शत्रूं काशीला वावटळीचे बी पेरले! पण दे वाने त्यांन
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फरुकाबादेल झंझावाताचे पीक �दले!’ राजक�य प�रणामह� नै�तक प�रणामाइतके च महत्वाच झाले.

मोगल बादशहाचा ताठा पूणर्पण िजरू त्यान मराठ्यांन साम्राज्या रा�हलेल्य सवर प्रांतात चौथाई
गोळा करण्याच अ�धकार �दला. मराठ्यांच ह� चौथाई म्हणज मुसल -प्रवेशाच आधीचा चंचुप्रव असे!

अशा र�तीने मुलतान ( �संध), पंजाब, राजपुताना, रो�हलखंड हे सवर प्रा मराठ्यांच् अ�धकार�त
े ्र

समा�वष् झाले आ�ण ह�रभक्तांन, मराठ� भाला �दल्ल�च् बादशाह�च्य थेट काळजात खुपसल्याच्
यशाचा उच्चा योग् अ�भमानाने करता आला. ह्य महत्वाच् �वजयाची वातार कळल्याबरोब
मराठमंडळाचे प्रम पंतप्रध बाळाजीपंत ह्यांन आपल्य सैन्याल पुढ�ल उत्साहवधर पत पाठ�वले,

‘तम
� आहे! दख्खनच् मराठ� सैन्यान नमर्द ओलांड ू न, यमन
ु चे धैयर �वल�ण आहे ! तम
ु चे शौयर दद
ु ात
ु ेच्य

पार होऊन, गंगानद� उतरू जाऊन रो�हल्यांसारख् आ�ण पठाणांसारख्य महत्वाच् आ�ण प्रम

शत्रू आव्हा �दल,े त्यांच्या यद
!
ु के ले आ�ण त्यांच नायनाट के ला! सै�नकांनो आ�ण अ�धकाया�◌ानो

तम
ु ्ह �मळ�वलेला �वजय खरोखर�च अलौ�कक आहे! तम
ु ्ह �हंद ू साम्राज्य आधारस्तं आहा.

स्वराज्यस्थापन म्हणू तम
� आ�ण तरु ाणापयत
� जाऊन पोहोचल� आहे!’
ु ची क�त� इराणपयत
(इ.स.१९५१)
इतके साधल्याव मराठ-मंडळाच्य पुढाया◌
� न
ु ीअयोध्येच नबाब आ�ण �दल्ल�च वजीर ह्यांच्याकड

पुन्ह एकदा काशी �न प्रय ह� �ेत् परत �मळ�वण्याच प्रय के ला. �हंद ू स्वातं�याच् महाप्रयत्न

प्र�त�न�ध त्यांच्याक आले होत,े तवे ्ह �हंदं च
ू ी ह� सवा�त प�वत धमर्�ेत अद्या मुसलमानांच्य हातात
असावी हे शल् साहिजकच त्यांन फार बोचत होते. त्य वेळच्य पत्रव्यवहार �नर��ण के ले म्हणज

मराठ्यांच ह्य प्र�नाच संबंधात पुन्ह पुन्ह वाटणार� अस्वस्थ स्पष्टप प्रत होते. ह्य

मागणीच्य बोलाचाल�त होत असलेला �वलंब सहन न होऊन मल्हाररा होळकरांनी तर एकदा काशीवर

चालून जाऊन मारा चढवायचा, �ानवापीच्य प�वत भूमीवर उभारलेल� मशीद धुळीला �मळवायची आ�ण

अशा र�तीने �हंद ू जनतच
े ा आ�ण धमार्च हा �नत्याच अपमान पूणर धुऊन काढावयाचा असा बेतच
ठर�वला; कारण तेथे उभी असलेल� ती मशीद, ज्य �नराशामयकाळी �हंद ू धमार्च् प्र� देवस्थानाच

नाश करू उभारल� आ�ण त्याव मुसलमानांचा अधर्चं �हंदं न
ू ा �हणवीत फडकू लागला; त्य काळची

स्मृत �हंदं च्य
मनात �नत् जागत
ू
ृ कर�. पण काशीच्य भोवतालच्य दे शांप् अद्या� मुसलमानांचे
अ�तशय वचर्स होते. तवे ्ह मराठे �नघून गेल्याव �चडलेले मुसलमान पुनः आपल्याव आ�ण
काशी�त
े ्रा भयंकर अत्याचा के ल्या�वन राहणार नाह�त, ह्य भीतीने काशीच्य ब्राह्मणा मल्हाररा

होळकरांना अ�धक अनुकूल संधी येईपयत
� काशीवर मारा करावयाचा आपला बेत आपण सोडून द्याव,
अशी �वनवणी के ल�. के वळ आपले प्र आ�ण आपल्य नगराचा नाश वाच�वण्यासाठ मल्हाररावांन
राष्ट् अपमानाचा प्र�तश घेण्याच् कायार्पासू ह्य उपदे शाने परावतृ ् करण्या आपण पाप करतो

आहो असे मात त्यांच् धमर्भी मनाला वाटल्यावाचू रा�हले नाह�. त्य पत्रा त्यांन प्रत त्याच
उल्ले करू खेद प्रद�श के ला आहे .

www.savarkarsmarak.com

(१८ जून १७५१)

इ.स. १७४९ मध्य शाहूमहाराजांचे �नधन झाले. त्याच् आधी त्यांन बाळाजीपंताला आ�ापत्रा
सवार्�धका �दले होते. त्यामुळ शाहू छत्रपतींच �नधनापासून पंतप्रध हे मराठमंडळींचे अध्य आ�ण

मराठ्यांच् राष्ट् आकां�ांचे आ�ण ध्येयाच प्र बनले. त्यांच् राजवट�तून मधून मधून घरगुती
भांडणांना आ�ण राजवाड्यांती �ुद कारस्थानांन �चंताजनक स्वर आले. पण तशा प�रिस्थतीतह ह्य

कतर्त्वव
पुरुषान त्याच् पूव� कोणीह� के ला नसेल इतक्य �नश्चयान आ�ण मनःपूव्
र मराठ्यांच्
ृ
नेततृ ्वाखाल मोगल� साम्राज्या नाशभूमीवर �वशाल आ�ण स्वतं �हंदस
ू ाम्रा संव�धर् करण्याच

प्रय के ला आ�ण त्यासाठ मुसलमान �कं वा �ख्रस, आ�शयातील �कं वा युरोपातील जे जे परक�य शत्
रणांगणावर उतरले त्य सवा�शी राष्ट्रव् झगडा चालवला.

ह्य परक�य शत्रूंपै फ्र�चां द��ण �हंदस
ू ्थानच् खालच्य भागात पव
ू �च �वशेष वचर्स आ�ण

सत्त प्रस्था के ल� होती. बाळाजीचे त्यांच्याक पणर
ू ल� होत;े पण, प्रारं त्यांन एकाच वेळी

�हंदस
ू ्थानाती दरू दरू च्य भागात मोठमोठाल� यद
ु ् चालवावी लागल� आ�ण महाराष्ट्रा ह्य एकमेव
बलशाल� �हंद ू सत्तेल �चरडून टाकण्यासाठ बद्धप�र होऊन सवर �दशांनी उठलेल्य अनेक शत्रूं त�ड

द्याव लागले, त्यामुळ बाळाजीना पषु ्क वेळपयत
� फ्र�चां एकट्यांना गाठून त्यांच् कृत्यांच त्यांन

प्रायिश् देता आले नाह�. पण �तकडून जरा मोकळीक �मळताच बाळाजीपंतांनी त्यांन रणांगणावर
पूणर्पण त्र करू आ�ण राजकारणाचे कुशल डाव टाकून, अंती फ्र�चां इतके ग�धळवून सोडले क�,

त्यांन आ�ण त्यांच् आश्रयाखा गेलेल्य �नजामाला भालक� येथे मराठ्यांश संधी करणे भाग पडल.े

ह्य संधीने मराठ्यांन गोदावर� आ�ण तापी ह्य दोन नद्यांमधी सवर प्रा �मळाला आ�ण द��णेच्य
�नर�नराळ्य संस्था�नकांच् राज्यसभे फ्र�चां जे वचर्स संपादन के ले होते ते पुष्कळ नाह�से झाले.

कनार्टकाती आ�ण त्याच्या द��ण भागांकडील सवर �वद्रो नबाबांना शासन दे ऊन ताळ्याव

आणावयाच्य उपक्रमा पंतप्रधानां पूव�च प्रार के ला होता. मराठ� सैन्यान सावनूरच्य नबाबाचा

युद्ध पूणर पराजय के ला आ�ण त्याल आपल्य राज्यापैक बराच मोठा प्रा आ�ण शष
े रा�हलेल्य
प्र देशाक�र एक ल� रुपय खंडणी मराठ्यां द्यावयाल भाग पाडले. हे झाल्याव बाळाजीच्य आ�ण

भाऊरावांच्य नेततृ ्वाखाल साठ सहस मराठ्यांच प्रच सैन् श्रीरंगपट्ट समोर उभे झाल;े त्यांन

तेथ ून थकलेल्य चौथाईच्य कराप्रीत् ३५ ल� रुपय काढल,े �शवर� परत िजंक ू न घेतल� आ�ण इतर

लहानसहान मुसलमानी पुंडांना शासन के ले. मग बळवंतराव मेह� दळे कडाप्पाच् मुसलमान नबाबावर

चालून गेले. मराठ्यांच नाव कानावर पडताच आपल्य राज्याच काय होईल, ह्य भीतीने द��ण
�हंदस
ू ्थानाती खालच्य भागामधील सवर मुसलमानी नबाबांना कापरे भर लागले होते. हे सवर एक होऊन
कडाप्याच् नबाबाला साहाय् करावयासाठ� आले होते. इंग ्रजदेख त्यांच् प�ाला येऊन �मळाले होते,

त्या पावसाळ्यालाह भर आला, पण तर�ह� बळवंतराव मेह� दळ्यांन मुसलमानी सैन्याव मारा चढवला
आ�ण समोरासमोरच्य तुमुल युद्ध सहस्राव पठाणांना तलवार�चे पाणी पाजून प्रत नबाबाला
स्वगार् पाठ�वले. त्याच् राज्याच अधार भाग आपल्य राज्याल जोडून घेऊन मराठे तेथ ून अकार्टच्
नबाबावर चालून गेले. इंग्रजां ह्याल प�हल्यापासू पूणर पा�ठंबा होता. पण स्वत नबाबाला �कं वा
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त्याच् पुरस्कत्या� मराठ्यांच मागणी �धक्कार टाकता आल� नाह�. त्यांन शांत करण्यासाठ ४ ल�
रुपयांच खंडणी द्याव लागल�. इ.स.१७५९ मध्य ब�गरूळल वेढा घातला, चीनापट् िजंक ू न घेतले त्या
वेळे ला म्हैसूरच् राज्याच राज्यप �मळ�वण्याच् प्रयत् असलेल्य हैदरला, त्यांच पूव� करार

झाल्याप्रम ३४ ल� रुपयांच खंडणी त्यांच् स्वाधी करावी लागल�. ह्या वेळेला हैदरचा पुरा शेवट

करावा असा बाळाजीपंतांचा �वचार होता, पण ह्य वेळी �हंदस
ू ्थाना इतरत मराठ्यांन ज्य मोठमोठाल्य

स्वायारकराव्य लागल्य त्यांच् योगाने त्यांन तळ-�हंदस
ू ्थाना पराक् गाजवीत असलेल� आपल�
मराठ� सेना परत बोलवावी लागल� आ�ण �तकडले काम अधर्व सोडणे भाग पडले.

मध्यंतर सन १७५३ मध्य राघोबादादांनी कणार्वत (अहमदाबाद) िजंकले आ�ण मराठ्यांच् �दल्ल

येथील वचर्स्वा �वरोध करणायार् जाटांना, तीस ल� रुपयांच खंडणी द्यावयाल लावले. ह्या वेळी
जोधपरू च्य गाद�साठ� रजपत
ु ांम ध्य आपसात यादवी माजल�. राम�संगाने आपला प्र�तस् जो

�वजय�संग त्याच्या�व मराठ्यांच साहाय् मा�गतले. मराठ्यांन ते देण्याच तात्का मान् के ले आ�ण
दत्ताज आ�ण जयाजी �शंद्यांन स्वत त्य स्वार�च पढ
ु ार�पण स्वीकारल. राजपत
ु ांचे सैन् पन्ना सहस
होते. पण त्याच्या घनघोर यद
ु करू मराठ्यांन �वजय�संगाचा परु ा मोड के ला. तवे ्ह तो नागोरला

पळून गेला. जयाप्पांन नागोरला वेढा �दला पण तो चालवीत असता त्याच् मनाला काह� बरे वाटत
नव्हत. रजपुतांन ी मराठ्यांश युद करावयाचे, �हंदं न
ू ी �हंदं श
ू ी भांडावयाचे असे ते दृश. तवे ्ह रजपुतांशी

कसा तर� करू समेट घडवून आणावा आ�ण तेथ ून �नघून प्रत् मराठ्याच् अंतःकरणाला �प्

असलेल� काशी आ�ण प्रय ह� �हंदं च
ू ी प�वत �ेत् परत घेण्याच कायर अंगावर घ्याव अशी बाळाजीची �शंदे 
यांना आग्रहा पत् येऊ लागल�.

पण इतक्या �वजय�संगाने असे एक नीच कृत् के ले क�, त्याच् भीषणतन
े े उभ्य महाराष्ट्र मने

शहारू गेल� आ�ण समेटाची भाषाह� अशक् झाल�! ह्या �वजय�संगांच्य चुलत्यान पूव� �पलाजी
गायकवाड ह्यांच् �नवासावर ते पाहुणे म्हणू आले असता मारेकर� घालून हत्य करवल�; ह्य गोष्ट�च

उल्ले पूव�च के ला आहे . �पलाजीच्य हत्येन मराठ्यांच् प्र�तशोधवृत्त धार ती�ण झाल� आ�ण

�तच्यासाठ दधर्
मूल् द्याव लागले हे स्मर जागत
ु
ृ असतानाह� �वजय�संगाने आपल्य चुलत्याच
अनुकरण करावयाचा बेत के ला. �वजय�संगाच्य सैन्यातू तीन रजपूत सै�नक �भकाया्र  च् वेषाने
मराठ्यांच् सेना�नवासात आले आ�ण मराठ्यांच सेनापती जयाप्प ह्यांच् �श�बरापुढ�ल अश्वशाळेती

भूमीवर पडलेले हरबयार्कचदाणे वेचू लागले. जयाप्पांन संकटाची कल्पनाह नव्हत. त्यांन तेथे स्ना
के ले आ�ण अंग पुसण्यासाठ वस् डोक्याव घेतले तोच, ह्य मारेकया◌
� ीनीत्यांच्या मारा के ला आ�ण

आपल्य सुया्र त्यांच् कुशीत खुपसल्य! जयाप्प जागच्य जागीच मरणोन्मु होऊन पडल.े दोन
मारेकया�णनालागल�च धरण्या आले. पण �तसरा पळून गेला. इतक्या रजपूत सैन् बाहेर पडले आ�ण

मराठे ग�धळलेले आहे त, त्यांन कोणी पुढार� नाह� तोच त्यांन चुरडून टाकावे ह्य हे तूने त्यांन
मराठ्यांच् सेनेवर मारा के ला. त्यांच हेतू शव
े टालाह� गेला असता. पण प्राणना व्रणां �वव्ह होऊन
मरणशय्येव पडला असतानाह�, त्य महावीराने जे अदम् तज
े दाख�वले त्यान तो �नष्फ झाला.
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जयाप्पान शोकाक्रा झालेल्य आपल्य सै�नकांना आधी अंगावर चालून आलेल्य शत्रू त�ड

द्यावयासाठ तुटून पडा आ�ण मग पा�हजे तर त्यांन झालेल्य व्रणासा बायकांप्रमा रडत बसा, अशी

आपल्य शेवटच्य शब्दांन आ�ा के ल� आ�ण प्र सोडला. आपल्य मरणोन्मु पुढाया◌
� ोच्यह्य
शब्दांन मराठ्यांच मने पेटून गेल� आ�ण त्यांन जोराने मारा करू �वजय�संगाचा पुन्ह पराभव के ला.
मराठ्यांच इतर सेनानायकह� �शंद्यांच् साह्याल धावून आले. दहा सहस सैन्यास अंताजी माणके श्व
राजपुतान्या �शरले आ�ण ज्यांन ज्यांन म्हणू हत्याकार �वजय�संगाला साह् के ले त्य सवर रजपूत
संस्था�नकांन त्यांन शासन �दले. अशा र�तीने पूणर्पण हतबल झाल्याव �वजय�संगाने संधीकरता

याचना के ल�. त्यान ज्याल काढून टाकले होते त्य राम�संगाचा नामोर, मादत आ�ण इतर
�वभागां�वभागांवर�ल अ�धकार मान् के ला आ�ण मराठ्यांन अजमीर दे ऊन, त्य व्य�त�रक
स्वार�प्रीत त्यांन लागलेल्य सवर व्ययाच भरपाई के ल�.

हे प्रक आटोपते न आटोपते तोच बदंु �च्य बाल राजाच्य �वधवा मातेक डून त्यांच्या�व

गाद�साठ� कट करणाया्र लोकां�वरु साहाय् करण्यासाठ �शंदे यांना बोलावणे आले. दत्ताज �शंद्यांन
राणीच्य इच्छेप्रम राणीचे कायर करू �दले आ�ण त्यासाठ अल् भेट म्हणू �तने त्यांन ७५ ल� रुपय
�दले.

www.savarkarsmarak.com

१२ : �संधुनदाचे तीर गाठले !
‘फे डून नवस माहोरास गेले लाहोरास िजं�कत श�डे
अरे त्यांन अटके त पाव घटके त रो�वले झ�डे

सरदार पदरचे कसे, कु�ण �संह जसे कु�ण शादर्
ू ग� ड’े

-

प्रभा

हे चालू असताना इकडे राघोबादादा �दल्ल� मोठाले डाव रचून घडवून आणीत होते. त्यांन

गाझीउद्दीना �दल्ल�च विजर� हस्तग करण्या साहाय् के ले �न मोगल बादशहाला गया आ�ण
कुरु�े ह� प�वत स्थान मराठ्यांच् स्वाधी करावयाला भाग पाडले आ�ण स्वत चालून जाऊन मथुरा,

वनृ ्दाव, गडमुत्तेश्, पुष्पवट, पुष्क आ�दकरू �हंदं च
ू ी अनेक �ेत् परत घेतल�. सरतेशेवट� पावन
काशी नगर�तह� मराठ्यांच् एका तुकडीने प्रव के ला आ�ण ती िजंक ू न घेऊन तेथे मराठ्यांच सत्त

बस�वल�. अशा र�तीने �हंद ू जनतेच्य मनातील अनेक वषा�ची अत्यं आवडती इच्छ अंती पूणर झाल�

आ�ण राघोबादादाने अ�भमानाने आम्ह यवनांच्य हातून �हंद ू राज्याती सवर महत्वाच नगरे आ�ण
प�वत �ेत् सोडवल� आ�ण परत �मळ�वल� असे पेशव्यांन �लहून कळवले. सहस्राव प�वत स्मृतींच्
साहचयार्न प्रत् �हंद ू अंतःकरणात आवडते स्था �मळवलेल्य आयार्वतार्त ह्य �ेत्रां आ�ण पुर�ंवर

�वजयभराने डुलणाया्र �हंदध
ू ्वजाच् योगाने �हंदप
ू दपादशाह�च्य आ�ण �हंद�ू वमोचनाच्य महत्कायार्

पण अ�खल �हंद ू जनतच
े े प्र�त�न म्हणू, प� ढार�पण चाल�वण्याच् मराठ्यांच् हव्यासाल आणखी
एक नै�तक समथर् �मळते. मराठ्यांच् ह्य जयजयकाराने बादशहाला पन
ु ः मराठ्यांच भीती वाटू
लागल�; आ�ण तो �वरोध कर लागला. बादशहाचे वजीर गाझीउद्दीनाच आ�ण ज्यांन त्याल त्याच ते पद

�मळवन
बेत, त्याल कळताच, त्यान होळकरांना पन्ना
ू �दले त्य मराठ्यांच् �वरु चाललेले गप्
ु

सहस सै�नक घेऊन येण्यासाठ पाचारण के ले. मराठ्यांन येऊन बादशाह� सेनेचा इतका धवु ्व उडवन
ू �दला
क�, बादशहाच्य जनानखान्याच् सद
ु ् संर�णाला कोणी उरले नाह� आ�ण बादशहाच्य राण्य

मराठ्यांच् हातात सापडल्य. मराठ्यांन गाझीउद्दीना �दल्ल नगर�त प्रव के ला. आपल्य शस्त्रा
वाटेतील सवर अडथळे दरू कर�त ते राजवाड्या �शरले. जुन्य बादशहाला गाद�वरू काढून टाकून त्याच्
जागी नवीन बादशहा गाद�वर बस�वला आ�ण भ�वतव्यतेच् प्र�तशोधा चक जणू अगद� पूणर
करण्याक�रता त्याल दस
ु रा आलमगीर असे नाव �दल.े

आलमगीर म्हणज सवर पथ
ु रा आलमगीर. प�हल्य
ृ ्वीच �वजेता. प�हला आलमगीर आ�ण दस

आलम�गराला - औरं गजेबाला वाटले क�, त्यावेळ दे वघरात �मणमीण कर�त जळणारा �हंद ू जीवनाचा

�दवा, आपल्य बादशाह� कोपाच्य एका फुंकराने आपण सहज �वझवून टाकू! त्यान अल्लाच गजर्न के ल�
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आ�ण फुंक मारल�. पण त्याल आढळून आले, क� त्य फुंकराने �मणमीण करणार� ती ज्योत त्याच्

दाढ�ला आग लावून एकाएक� प्रच वणव्यामध् प�रव�धर् झाल� आ�ण तो �वस्मयान अगद� ग�धळून

गेला. सह्याद्र� ड�गराड�गरावर तो वणवा पसरला आ�ण भूमीवरू आ�ण समुद्रात ल�ावधी हृदयांन

आ�ण गडकोटांना, �शखरांना आ�ण दया्र  खोया�णनपेटवीत, त्यांच एक महान य�ीय अग्नी रूपांत झाल!े

ड�गरातले उं द�र म्हणू प�हला आलमगीर मराठ्यांन तुच् लेखीत होता तवे ्हापासू ह्य �हंद ू उं दरांन ी

इतक� भयंकर, ती�ण आ�ण बळकट नखे वाढ�वल� क�, त्यांन शीणर आ�ण रक् बंबाळ होऊन �कत्ये

इस्लामाच �संह त्यांच् पायापाशी दस
ु या्र आलम�गराच्य राजधानीत लोळत पडले. प�हला आलमगीर
प्रसाद�च म्हणू �शवाजीमहाराजांना नस
ु ते राजा असे संबोधावयालादेखील �सद नव्हत. पण त्याच
वंशज, दस
ु रा आलमगीर ह्याल, के वळ �शवाजीच्य वंशजांना त्याल ते नस
ु ते भोग�चन् धारण कर
देण्या �वशेष महत् वाटले नाह�, म्हणून स्वतःल बादशहा असे म्हणवू घेता आले.

�हंदं च्य
सत्तेच आ�ण वचर्स्वा ह� वाढ पाहून �हंदस
ू
ु ्थानाती यच्चयाव मस
ु लमान �भऊन गेले
आ�ण �नरुपायान मनातल्य मनात दातओठ खाऊ लागल.े फरुकाबादेल आ�ण इतरत चांगला मार
�मळालेले पठाण आ�ण रो�हले, आपल्य उच् पदव्यांवर पदच्यु के ले गेलेले वजीर आ�ण नबाब,

का�फरांच्य �वजयभराच्य आ�ण एकएकसारखी उतरती कळा लागलेल्य अधर्चंद्रा प्र�त�द �ीण

होणाया्र तज
े ाच्य दृश्या �चडून गेलेले मौलवी आ�ण मौलाना, मराठ� भाल्याच् टोकावर प्र�तिष
के लेल्य आपल्य आसनाचा तोल सांभाळण्याच कसरत करता करता, त्र होऊन गेलेला प्रत बादशहा

- थोडक्या सांगावयाचे म्हणज, पदच्यु झालेल्य, �नराश बनलेल्य आ�ण महत्वाकां� असलेल्य सवर
मुसलमानांनी मराठ्यांच प्र�तश घ्यावयाच प्र�त के ल� आ�ण त्यांच मराठ्यांन पूणर्पण नाह�से

करण्याच, �नदान घालवून देण्याच कृष्णकारस्था होऊ लागल�. सांगावयाला आश्चय वाटते - पण तसे

त्या आश्चयर् काह� नाह� - क� उत्त �हंदस
ू ्थाना मराठ्यांच् सत्तेच हा उत्कष पाहून काह� �हंद ू
राजपुत्रांच मनात देखील त्यांच्या�वष �वषम वैर उत्पन झाले होते. जयपूरचा माधव�संग, जोधपरू चा
�वजय�संग, भरतपूरचे जाट आ�ण राजपुतान्या इतर काह� लहान �हंद ू संस्था�न ह्यांन मराठ्यांच्
�वरु आपल्य आ�ण आपल्य राष्ट्रा शत्रूं बेधडक संगनमत के ले आ�ण �हंद ू �वमोचनाच्य आ�ण

�हंद ू धमार्च् नाशाथर �सद झालेल्य सवर शत्रूं सामना द्यावयाल समथर असलेल्य एकमेव �हंद ू सत्तेच
�वध्वं करण्यासाठ, सवर असंत ुष् मुसलमानांना एक प्रच कट रचावयाला उत्तेज �दले.
�हंदस
ू ्थानाती मुसलमानांच्य पुढाया�षपैक� कोणालाह� मराठ्यांश उघड युद्ध सामना घेता आला नाह�
�कवा औरं गजेबी �वश्वासघातान अथवा कपटनीतीने जाळ्या पकडून च�कत करता आले नाह�. तवे ्ह ह्य

का�फरांच्य आ�ण मू�तर्पूजकांच् नष् राष्ट्रा समाचाराक�रता �हंदस
ु ्थानच् सीमेपल�कडील

आपल्य परक�य धमर्बांधवांन बोलावण्याच् त्यांच् नेहमीच्य डावाकडे त्यांच स्वाभा�वकपण दृिष

गेल�!

ह्य दरू वर पसरलेल्य कटाचे पुढार�पण घ्यावयाल नजीबखान आ�ण मलकाजमानी ह्यांच योग्

जोडी �मळाल�. नजीबखान हा एक रो�हला सरदार असून मराठ्यांच् पराभवाने त्याच सवरतोपर� लाभच
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होणार होता. मलकाजमानी ह� प�हल्यापासून बादशाह� जनानखान्याती अत्यं उलाढाल� बाई असून,
आपल्याल आपल्य रोजच्य भाकर�साठ�ह� काफर �हंदं च्य
कृपेवर अवलंबून रहावे लागावे, ह� प�रिस्थत
ू

�तला सलत होती. पूव� अशाच वेळी पूव�च्य पुढायात
� नीना�दरशहाला बोलावले होते. त्याचे अनुकरण ह्य
वेळी करावयाचे त्य दोघांनी ठरवले. त्यांन अहंमदशहा अबदाल�शी गुप् पत्रव्यव चालू के ला आ�ण
त्यान �हंदस
ु ्थानाव स्वार करावी आ�ण ह्य ग�नमांच्य मायार्तपासूमुसलमानी साम्राज्य वाचवावे

अशी त्याल आग्रहा �नमंत्र पाठ�वल�. ह� �नमंत्र स्वीकारायल अहंमदशहालाह� स्वतःच कारण होते.

�वश्व�वजयाच् पापी महत्वाकां�ेच त्याल प�हल्यापासू वेडच लागले होते. पण त्याहूनह महत्वाच

कारण म्हणज मराठ्यांच् सत्तेच आ�ण वचर्स्वा �ेत मल
ु तानाजवळ त्याच् राज्याच् सीमेशी येऊन
�भडले होते आ�ण प्र�त�द ते अ�धकच वाढत जाणार ह्य �निश्चतीमुळ त्याल मराठ्यांश यद
ु करणे
आता आवश्य होऊन बसले होते.

अहंमदशहाने ह्याच् पव
ू �च मल
ु तान आ�ण पंजाब हे प्रा आपल्य राज्याल जोडले होते. पण इसवी

सन १७५० मध्य कोणाह� आतील �कं वा बाहेर�ल शत्रूपास ठठ्, मल
ु तान आ�ण पंजाब ह्य प्रांतां संर�ण
करू तेथे सवु ्यवस् ठेवण्याच भार मराठ्यान आपल्य �शरावर घेतला होता; आ�ण त्य प्रांत चौथाई

गोळा करण्याच अ�धकार संपादन के ला होता. ह्य कराराप्रमा इ.स. १७५४ मध्य त्यांनी अ�धकारावर
बस�वलेला �दल्ल�च वजीर गाझीउद्द ह्याल अहमदशहा अबदाल�पासून पंजाब आ�ण मुलतान हे प्रा
परत घेण्याच् कायार् सहाय् के ले. अबदाल�ला हे उघड आव्हान होते. ह्या संधीला नजीबखानाने

चाल�वलेल्य कारस्थानाच् योगाने �हंदस
ु ्थानाती दरू वर पसरलेल्य आ�ण सामर्थ्यव अशा
मुसलमानांच्य संघ ाकडून त्याल पा�ठंबा देण्या�वषय अ�भवचन �मळाले. ह्यामुळ या �वजयेच्छ

पठाणांची महत्वाकां� इतक्य थरापयत
� प्रज्व झाल� क�, �हंदस
ु ्थानच् सावर्भौमत्वा �कर�ट

आपण स्वतः �मळवण्याच आ�ण ना�दरशहाला जे करता आले नाह� ते घडवून आणण्याच स्वप् त्याल
पडू लागल�. सन १७५६ च्य जवळपास मराठ्यांच सवर थोर सेनाधीश द��णेच्य उलाढाल�त गुं तून गेले

आहे त असे कळताच त्यान बरोबर ८० हजार सैन् घेऊन �संधुनद ओलांडला. पंजाब आक्रम टाकला
आ�ण जवळ जवळ �वरोधा�वना �दल्ल हस्तग करू घेऊन सावर्भौ पदवी धारण के ल� ! इतके च नाह�

तर पठाण �वजेत्यांच् परं परे प्रमा त्याल क्रोधदेख चढला. आ�ण सावर्भौमत्वा �चन्ह धारण

करण्याच समारं भ काह� घटका आपल्य सैन्याल �दल्ल�च् नाग�रकांचा सरसकट भीषण संहार
करण्याच आ�ा देऊन साजरा के ला! त्य थोड्य घ�टकांच्य अवधीत अठरा सहस �नरपराध माणसे

तलवार�ला बळी पडल�! तेथ ून मग त्यान मुसलमानी धमार्च संर�क ह्य आपल्य पदवीचे समथर्

करण्यासाठ मराठ्यांन नुकतीच मुसलमानांच्य मगर�मठ�तून सोडवलेल� �हंदं च
ू ी प�वत नगरे आ�ण

पावन�ेत् उध्वस करावयाला प्रा र के ला! प�हल्यान मथुरानगर बळी गेले! पण ते हुतात्म्यासार बळी
गेले. पाच सहस जाटांनी प्र जाईपयत
� शत्रूच अग�णत सैन्याश शौयार्न समर के ले. मथुरेवर आपला
राग काढल्यानंत के वळ मराठ्यांच्या�वष तुच्छत दाख�वण्यासाठ हा मुसलमानी �वजेता,

गोकुळवनृ ्दावनाल आला, पण तेथे आपल्य गोकुळनाथाचे संर�ण करताना लढू �कं वा मर अशा
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�नश्चयान गोळा झालेला चार सहस नग् साधच्य
शस्त्रध समूहाने प्राणां पवार न करता त्याल �वरोध
ूं
के ला. दोन सहस बैराग्यांन रण�त
े ्रा धारातीथ� शयन के ले, पण त्यांन शत्रू पळवून आपल्य धमार्च

�न प�वत मं�दराचे र�ण करण्या यश �मळ�वले. कारण अबदाल� लवकरच आ�याकडे �नघून गेला आ�ण
ते नगर हस्तग करू त्यान तेथील गडावर मारा चढ�वला. उत्त �हंदस
ू ्थानच् मुसलमानांपैक� जो भाग

पठाणांचा द्वे कर�त असे आ�ण पठाण �कं वा अराणी घराण्याच स्थापन �दल्ल�च् �संहासनावर होऊ

नये, म्हणू मराठ्यांइतका �वरोध कर�त असे त्य भागाचा पुढार� वजीर गाझीउद्द ह्यान त्य दग
ु ार्च

आश् के ला होता आ�ण मराठे आपल्य सुटके साठ� धावत �नघाले आहेत अशा वात�ची प्र�तघटके
प्रती कर�त होता.

पण ह्य वेळी जयपरू , जोधपरू �न उदेपरू येथील रजपत
ू आ�ण इतर �हंद ू राजे आ�ण राजपत
ु तेथे काय

कर�त बसले होते? ते मराठ्यांच अ�तशय द्वे कर�त आ�ण �हंदप
ु दपादशाह�च्य महत्कायार् नेततृ ्

धारण करण्याच मराठ्यांच अ�धकार त्यांन मान् नव्हत! तर मग �नश्चयान त्यांन �हंदस
ु ्थानाती
�हंद ू �हतसंबंधांचे संर�ण करू आ�ण �हंद ू धमार्च् आ�ण �हंदप
ु दपादशाह�च्य संर�णाथर एकेकट्यान

�कं वा सवा�नी �मळून यद
ु करू, आपण मराठ्यांपे� ते नेततृ ् घ्यावयाल अ�धक योग् आहोत हे �सद

करण्याच ह�च वेळ होती. पण त्यांच्यापै एकह� जागेवरू हालला नाह�. ल�ावधी �हंद ू लोकांनी
गजबजलेल्य त्य प्रांतांत, अहमदशहा अबदाल� नुसता चालत �दल्ल�ल गेला, आ�याला गेला आ�ण

त्यान उच्चस्वरा घोषणा के ल्याप्रम थेट द��णेपयत
� ह� तो गेला असता! मुसलमानांचा ल�ढा

अप्र�तहतते धावत आला आ�ण रजपूत, जाट आ�ण इतर अनेक �हंद ू राजपुत आ�ण संस्था�न पहात
असताना, त्यांच् सम� का�फरांचा प्र�तश घेण्याच मोठ्यान गजर्न कर�त �हंदं च्य
चुल�, घरे , देवळे
ू

आ�ण तीथ� पायांखाल� तुडवीत गेला; पण मराठे येईपयत
� कोणाचीह� त्याच्या�व बोट वर उचलण्याच
प्रा झाल� नाह�!

पूव� ना�दरशहाच्य स्वार�च वातार आल� होती, त्य वेळेप्रमाण आताच्य अबदाल�च्य स्वार�च्

वात�ने, पुण्याती मराठमंडळाचे प्रम �नराश �कं वा �नरुत्स झाले नाह�त. रघुनाथरावाच्य हाताखाल�
मराठ्यांच एक ब�लष् सैन् लागल�च उत्त �हंदस
ू ्थाना पाठवून देण्या आले. अबदाल�ला आ�याच्य

जवळ असताना ह� वातार समजल�. तो अनुभवी �न कुशल सेनापती होता आ�ण आपल्य आयुष्या काह�
वेळे ला अपजयाचाह� त्यान अनुभव घेतला होता. असल्य शत्रूकड �वरोधाची एवढ� �सद्ध झाल्याव,

पुढे पाऊल टाकण्या घात आहे हे त्यान त्व�र ओळखले आ�ण त्याच गुर जो ना�दरशहा

त्याच्याप्रम, नसत्य पराजयाला आव्हा दे ऊन हातात आले होते तेवढे फळ न घाल�वण्याच त्यान

ठर�वले आ�ण म्हणू लागल�च तो परत �फरला. �दल्ल�ल गेला, मोगलांच्य �संहासनावर�ल आपला
अ�धकार बळकट करण्यासाठ मलकाजमानीच्य मुल�शी लग् के ले; सर�हंदच्य बचावाक�रता दहा सहस

र�कांची तुकडी ठेवल� आ�ण त्याच मुलगा तैमूरशहा ह्याल लाहोरचा सुभेदार नेमून ज्य त्वर ेन तो
�हंदस
ु ्थाना उतरू आला होता त्या त्वर ेन परत �नजदे शाला चालता झाला.
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द��णेकडील कारभारात मराठ्यांन गुं तून राहावे लागले असताह�, ते त्वर ेन अबदाल�ने जे जे के ले, ते

ते मोडीत शक् �ततक्य त्वर ेन आक्र कर लागल.े सखाराम भगवंत, गंगाधर यशवंत आ�ण इतर

मराठ� सेनानायक ह्यांन दआ
ु बात प्रव के ला; आ�ण मध्यंतर मराठ्यां�वर उठलेल्य पठाणांचा आ�ण

रो�हल्यांच त्यांन मोड के ला. वजीर गाझीउद्दीना सुटका करण्या आल�. �वठ् �शवदे व �दल्ल�व
चालून गेले आ�ण पंधराएक �दवस �नकराचा संग्र करू राजधानी त्यांन िजंकल� आ�ण मराठ्यांच

सवार् मोठा वैर� आ�ण पठाणी कटाचा मुख् प्रोत्स नजीबखानाला िजवंत धरले. तेथ ून मराठे अब्दु
सय्य ह्याच् हाताखाल� सर�हंद येथे ठेवलेल्य दहा सहस सै�नकांशी लढण्याक�रत पुढे गेले आ�ण

त्यांच पणर
� चालन
ू मोड करू त्यांच् नायकालाह� बंद�वान के ले. इतके झाल्याव आता थेट लाहोरपयत
ू

जावयाचा त्यांन �नश्च के ला. मराठ्यांच् ह्य एकामागन
ू एक �मळालेल्य �वजयांनी, अबदाल�च्य

वतीने पंजाब आ�ण मल
ु तान येथे अ�धकार चाल�वणारा अबदाल�चा सभे
ु दार आ�ण पत
ु तैमरू शहा हा इतका

�भऊन गेला क� त्याच्याच्य त्यांच्या रणांगणावर दोन हात करावयाचे धैय र् झाले नाह�. तो �नघन
ू

गेला आ�ण रघन
ु ाथरावाने �वजयाने लाहोरमध्य प्रव के ला. जहानखान आ�ण तैम रू ह्यांन कौशल्यान

आ�ण सवु ्यविस् र�तीने माघार घ्यावयाच प्रय के ला, पण मराठे इतक्य त्वर ेन त्यांच पाठलाग
कर�त येऊन पोहोचले क�, त्य माघार�चे रूपांत एकदम पलायनात झाले. मराठ्यांन �चरडून टाकण्याच
आ�ण �हंदस
ु ्थानच साम्रा िजंक ू न �मळ�वण्याच् उद्देशा जो आला होता त्याच् सैन्याल आ�ण

मुलाला प्राणाह अल्पमो असे जे जे होते ते सारे टाकून दे ऊन मराठ्यांच् पुढे अपमानास्प पलायनाचा

आश् करू जीव वाचवता आला. त्यांच सेना�नवास लुटला गेला आ�ण अमूप द्र आ�ण युद्धसामु
मराठ्यांच् हातात पडल� आ�ण श्रीरामदासस्वामी �शवाजी-महाराजांच्य स्वाधी के लेला भगवा झ�डा
सरते शेवट� �हंदस
ू ्थानच् प्रत उत्त सीमाप्रांता रोवला गेला.

�हंद ू अटके पय�त जाऊन पोहोचले. पथ
ृ ्वीरा पडले त्य करं ट्य �दवसानंतर प�हल्याने �वजयी

�हंदध
ू ्वज वेदातील प�वत स�रतेवर गवर्भरान फडकू लागल�. �हंद ू �वजयशाल� घोड्यांन �संधुनदाच्य
स्फ�टकाप्रम स्वच जलातील आपल्य प्र�त�बंबा धीटपणाने �नर��ण कर�त त्य जलाचे प्रा के ले!

आपल्य सैन्याच् ह्य उज्ज् पराक्रमा वातार महाराष्ट् कळताच सवर राष्ट् �वद्युत्संच

झाला. अंताजी माणके श्वरान राघोबादादांना �ल�हले, ‘लाहोर घेतले; शत्रू पाठलाग करू त्याल

सीमापार घालवून �दल;े आपले सैन् �संधुनद�पय�त जाऊन पोहोचले. अत्यं आनंदाची गोष्. त्यामुळ

उत्तर ेकडी सवर असंत ुष् लोकांची राजांची आ�ण रावांची; सुभेदाराची आ�ण नबाबांची मान खाल� झाल�

आहे . राष्ट्रा के लेल्य अपराधांचे प्रायिश के वळ मराठ्यांन दे ता आले. त्यांन एकट्यानी संप ूणर
�हंदस
ू ्थानाच प्र�तश अबदाल�वर उगवला. अंतःकरणातील भरलेल्य वतृ ्त शब्द �लहून दाखवता येत
नाह�त. अगद� शौयार्ची, अवतारकृत्याइतक् शौयार्च कृत्य हातून झाल�!

आपण संपा�दलेल्य यशाने मराठे स्वतः च�कत होऊन गेले यात काह� आश्चय नाह�. द्वारकेपासू

जगन्नाथापय�, रामेश्वरापासू मुलतानापयत
� त्यांच तलवार �वजयी ठरल� होती, त्यांच शब् म्हणज

राजा�ा झाल� होती. त्यांन उघडपणे �हंदस
ू ्थान साम्राज्य आपण संर�क आ�ण उत्तरा�धकार आहोत
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असे प्र� के ले आ�ण इराण, तुराण �कं वा अफग�णस्थानातू, इंग्लं, फ्रा �कं वा पोतुर्गालातू जे जे
झगडण्यासाठ पुढे आले त्यांच् त्यांच् �वरु आपल्य अ�धकाराचे समथर् के ले. �शवाजीमहाराजांचे

�हंदप
स ंच �शकवणीचे प्रत
ु दपादशाह�चे स्वीकृ कायर जवळ जवळ शेवटाला गेले. श्रीरामदाा
काया�मध्य रूपांत झाल.े मराठ्यांन थेट �संधुनद�च्य तटापयत
� �वजयभराने �हंदध
ु ्वज नेऊन पोचवल�

आ�ण शाहूने बाजीरावांना आ�ा के ल� होती त्याप्रम त्याच्या पल�कडे ते ती घेऊन जाण्याच संभव
�दसू लागला.

कारण, अटक मराठ्यांच् हातात आल्याबरोब एकदम त्यांच् वचर्स्व�ेत्र मयार्द �वस्ता�र

झाल्य आ�ण त्यांच् राजक�य उलाढाल�ंचे ���तज अ�धक द�घर झाले. आता त्याल �दल्ल�च् चार
�भंतींच्य आत आपल्याल क�डून घेणे शक् रा�हले नाह�. मराठ्यांच् सेना�नवासात काश्मीरहू,

कंदाहारहून आ�ण काबल
ू हून हस्तकांच, राजदत
ू ांचा आ�ण प्र�त�नधीं परू लोटला. आपल्य
अ�धकाराच्य गाद�वरू आपल्याल काढून टाकल्याबरोब �हंद ू राजांनी काबल
ू हून आ�ण इराणातन
ू

मस
ु लमानांचे साह् मागावे असा एक काळ होता. आता ती प�रिस्थत अगद� उलट� झाल�. आता काबल
ू

आ�ण कंदाहार येथील असंत षु ् आ�ण अन्यायपी�ड मंडळींकडून राघोबादादांच्य राजसभेत प्र�त�द

�वनं�तपत् आ�ण आवेदने येऊ लागल�! ४ मे १७५८ ह्य �दनी नानासाहेबांचे सेनापती त्यांन �ल�हतात,

‘‘सुलतान तैम ूर आ�ण जहानखान ह्यांच् सैन्याच �नमूर्ल झाले आ�ण त्यांच् सवर सामानासह त्यांच
सेना�नवास आपल्य हातात पडला. अगद� थोड्य लोकांनाच अटक ओलांड ू न आपला जीव वाच�वता

आला. इराणाच्य शहाने अबदाल�चा पराभव के ला आहे आ�ण आपण पुढे कंदाहारला चाल करू यावे असे
मला स्वत आग्रहा पत पाठ�वले आहे आ�ण त्यान �तकडून �न आपण इकडून अशा र�तीने दोन्ह

सैन्यांच् मध्य अबदाल�ची दामट� वळल�, म्हणज अटक ह� मराठ� राज्याच सीमा म्हणू तो मान्

करावयाला �सद आहे , असे त्यान कळ�वले आहे. पण आपण अटके ची सीमारेषा का मानावी हेच मला
समजत नाह�. अकबराच्य आ�ण औरं गजेबाच्य वेळेपासून काबूल आ�ण कंदाहार हे दोन्ह प्रा
�हंदस
ू ्थानच् साम्राज् मोडतात. मग आपण आता ते परक�यांच्य हाती जाऊ द्यावयाच काय कारण ?

इराणचा शहा आपल� दृष् आपल्य पुरतीच ठेवील आ�ण काबूल आ�ण कंदाहारवर�ल आपल्य
स्वामीत्वाच आड तो येणार नाह� असा माझा तकर आहे. पण त्यांच संमती असो �कं वा नसो, ह्य दोन्ह

प्रांतां आपल्य साम्राज्या भाग म्हणू समजून चालावयाचे आ�ण त्याव आपला अ�धकार

चालवावयाचा असे ठर�वले आहे . अबदाल�च्य राज्याव अबदाल�चा पुतण्य अ�धकार सांगतो. तो
अबदाल�च्य �वरु आपल्याल साह् करावे अशी आग्रहा �वनवणी करण्यासाठ आपल्याकड आला

आहे . �संधुनदाच्य पैलतीरावर जे आपल्य साम्राज्य प्रा आहेत त्याव आपला सुभेदार म्हणू

त्याची नेमणूक करावी आ�ण त्याच् साहाय्यासाठ काह� सैन् धाडावे असा माझा �वचार आहे. सध्य
मला तातडीने द��णेकडे यावे लागत आहे. तर� माझ्य जागी येणाया्र सेनापतीने ह� मोठाल� कारस्थान

फलद ्र होतील आ�ण काबूल आ�ण कंदाहारच्य प्रांत आपला प्रत अ�धकार चालू होईल अशी काळजी
घ्याव.’’
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१३ : �हंदप
ू दपादशाह�

इराणपास�ु न �फरं गणापयत
� शत्रु उठे फळी

�संधप
ु ासन
ु ी सेतब
ु ंधपय�त रणांगण भू झाल� ।

तीन खं�डच्य पन
ु ्डाच ती परं तु सेना बड
ु वील�

�संधुपासुनी सेतुबंधपय�त समरभू लढवील� ? ।।

-

महाराष्ट्र.

वर�ल पत �ल�हल्याव लवकरच पावसाळ्याल प्रार व्हावयाच वेळ आल्यामुळ आपले सैन् घेऊन

राघोबादादा त्वर ेन द��णेकडे परत गेले. पण ह्याप्रम नवीन िजंकलेल्य प्रांताच र�णाथर अपुरे सैन्

ठेवून त्यांन �नघून यावे लागावे, ह� दद
ु � वाची गोष् होती; आ�ण ह्यापे�ाह �हंदप
ु दपादशाह�ला अ�धक

�वघातक अशा एका प्रकरणा उलगडा समाधानकारक र�तीने के ला गेला नव्हत. पठाणी कटाचा अत्यं

उलाढाल� पुढार� नजीबखान रो�हला ह्याल त्यान मराठ� सत्तेच् �वरु अबदाल�ला उठ�वण्या
त्यांच्या जो �वश्वासघाताच कट के ला, त्यासाठ प्र दे ऊन त्याल प्रायिश् करावयाला लावावे अशी

सवर मराठ्यांच इच्छ असतानाह� आ�ण तो बं�दवान म्हणू मराठ्यांच् हातात सापडल्यावरदेखी

त्याल सोडून देण्या आले! पण हा लबाड पठाण म्हणज कसलेला नट होता. त्यान सहस्रव �मायाचना

के ल�, मल्हाररावांन आपला बाप संबोधू लागला आ�ण पश्चात्तापा होरपळून गेलेल्य आपल्याल

स्वतःच पुत समजून जीवदान द्याव, म्हणू त्यांच करुण भाकल�. मराठ्यांच् कायार्च शत्रु

के ल्यामुळ जे वधाच्य �श�ेला पात झाले असतील, अशा कोणालाह� आपला पुत मानून घ्यावयाल

मल्हाररा नेहमीच तत्प असत! त्यान नजीबखानला सोडण्याक�रत इतका आग् धरला क�; त्यासाठ
राघोबादादांना आपल्य मनाच्य अगद� �वरु संमती द्याव लागल�. निजबाने आपले पश्चात्तापा

पोळलेले आयषु ् ज्यांन त्याल इतक्य मख
ू र्पणान जीवदान �दले त्यांच्य �वरु भयंकर कारस्थानांच
�चथावणी करण्या कसे घाल�वले हे लवकरच दृष्टोत्पत् येणार आहे!

ह्य वेळे पयत
� मराठे सवर उलाढाल� राजनीतीचा डाव ह्य दृष्ट� अल् �कं वा अ�धक प्रमाण

�दल्ल�च् बादशहाच्य नावाने कर�त होते. तो अल्पत �वरोध उत्पन करणारा मागर होता आ�ण तो
त्यांच् चांगलाच उपयोगी पडला. त्यावेळच मराठ्यांच स्था म्हणज इ.स.१८१८ मध्य मराठ्यांच
पराजय होण्याच् आधी �हंदस
ु ्थाना इंग्रजां जे स्था होते त्याप्रम होते. ज्य राजक�य आ�ण

डावपेचाच्य कारणासाठ� अगद� इ.स.१८५७ पयत
� म्हणज ते स्वतः �हंदस
ू ्थानच वास्त�व सम्र बनले
असताना, इंग् आपण �दल्ल�च् बादशहाचे हस्त आहोत असे स�ग घेऊन, कारभार कर�त त्या
कारणाक�रता मराठ्यांन राजक�य आक्रमणाच मागार् �धमेपणा धरला. कारण मराठ्यांन इतक्यात

स्वतःल सावर्भौ म्हणू घेतले असते तर के वळ �हंदस
ू ्थानच् मुसलमानांकडूनच नव्ह तर इंग्, फ्र,
पठाण आ�ण प्रत �हंद ू राजे ह्यांच्याकडूनसु �वरोधाचे वादळ उठले असत.े कारण, ह्यापैक
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प्रत्येक, मरणोन्मु झालेल्य बादशाह�च्य मुकुटावर आ�ण वारशावर वक्रदृ होती. पण �तने बाक�चे

उत्तरा�धकारासाठ टपून बसलेले प्र�तस्, आपोआप नाह�से होईपयत
� आ�ण त्य योगाने अनायासे ती
आपल्य भ�यस्थान पडेपय�त �तने आपल्य मत
ृ शय्येव र� गाळत पडावे अशी प्रत्ये इच्छ कर�त
होता.

पण उत्तर ेकडी हे मोठमोठाले �वजय आ�ण ह्यांच् जोडीला प्रत पंतप्रधानां द��णेकडे

संपा�दलेले यश, ह्यांच् योगाने मराठ� सत्तेच प्र�तष इतक� वाढल� क�, बाळाजीपंत आ�ण

सदा�शवरावभाऊंनाच नाह� तर महाराष्ट्रा रस्त्या �फरणायार् एखाद्य सामान् माणसालाह� आपण

स्वीकारलेल् महत्कायार् तो शेवटचा कळस चढ�वण्याल आपण समथर आहोत असा आत्म�वश्व वाटू
लागला. मराठमंडळाच्य मं�त्रसभ चचस
� ाठ� मोठमोठाल्य योजना येऊ लागल्य. आपल्य शक्तीच रग

त्यांन वाटत होती. �हंदस
ू ्थानाती मस
ु लमानी बादशाह�वर आपण अंतकारक घाव घातला ह� त्यांन

जाणीव होती. मराठ� राज्याच नाव �हंदस
ु ्थानां क�डून न राहता आ�शया खंडभर गाजले आहे आ�ण पणे
ु हे

�हंदस
ू ्थानच्य नाह�, तर समग आ�शया खंडाच्य राजकारणाचे क�द होऊ लागले आहे, हे त्यांन �दसत
होते. मोगल बादशाह� �छन्-�विच्छन होऊन त्यांच् पायांपाशी पडल� होती; आता त्यांन उघडपणे

सावर्भौमत्वा �कर�ट स्वतःच् �शरावर धारण करण्याच अं�तम कायर करण्याच् आड अद्या�पह जे जे
काह� येण्याच संभव होता, ते सवर काढून टाकावयाचा �नश्च के ला. सदा�शवरावभाऊंची मराठमंडळातील

दस
ु यार् कोणाह� पुढायार्छपे�हे महत्काय करण्यासाठ ईश्वराकडू आपल� योजना झाल� आहे अशी

भावना होती आ�ण ते घडवून तर� आणावयाचे, नाह�तर त्यासाठ लढत असता प्र समपर् करावयाचे हा

त्यांच �नधार् झाला होता. मराठ्यांन मोगल बादशाह�चे पतन घडवून आणले होते. �हंदं न
ू ी आपल्य
जेत्याव जय �मळ�वला होता. आ�ण भाऊंच्य प्रभावशा वक्तृत्वा प्रज्व होऊन, त्यांन अशा
र�तीने उद्यो करावयाचे ठर�वले क�, त्यान पुढ�ल थोड्य वषा�च्य अवधीतच सवर �हंदस
ु ्था स्वतं व्हाव

आ�ण ते उघडपणे आ�ण प्रत �हंद ू सत्तेच् हातात राहावे.

हा हे तू दृष्ट�पु ठेवून तीन स्वाया�तचबेत ठर�वण्या आले. प�हल्यान दत्ताज �शद्यांन पंजाब �न

मुलतान प्रांत �नघून जावे आ�ण त्य नवीन िजंकलेल्य प्र देश सुव्यवस् स्थापावयाच आ�ण

पद्धतश राज्यकारभा चालू करावयाचा अशी त्यांन आ�ा झाल�. हे कायर झाल्याव त्यांन खाल� काशी
आ�ण प्रयागक उतरू यावयाचे आ�ण तेथे राघोबांनी दस
ु रे एक मोठे सैन् घेऊन त्यांन �मळावयाचे;

नंतर मराठ्यांच् ह्य संय ुक् दलांनी बंगालवर चालून जावयाचे आ�ण थेट समुद्रापय तो संप ूणर प्रा,

ज्यांन नुकतीच ( इ.स.१७५७) प्लासीच लढाई िजंकल� होती आ�ण त्य �वजयाने आपणच हा प्रा

बळकावून बसलो अशा उड्य ज्यांच मन मार लागले होते त्य इंग्रजां आ�ण मुसलमानांना तेथ ून

घालवून स्वतं करावयाचे. ह्याप्रम �संध आ�ण मुलतानपासून पूवर्समुद्राप संप ूणर उत्त �हंदस
ू ्था
�नःशत् करावयाचा कायर्भा दत्ताज, जनकोजी आ�ण राघोबा ह्यांच्या सोपवला होता; तसाच आपला

पुत �वश्वासरा आ�ण भाऊ सदा�शवराव ह्यांच् समवेत संप ूणर द��ण �हंदस
ु ्था स्वतं करावयाचा भार
स्वत बाळाजीपंतांनी आपल्य �शरावर घेतला होता.
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ह्य बेताप्रमा आपले सैन् घेऊन दत्ताज �शंदे उत्तर ेकड �नघाले. बाळाजींनी आ�ण भाऊंनी

द��णेत �नजामाचा समाचार घेऊन त्याल के वळ नामधार� बनवून ठेवावयाचे कायर प�हल्यान हाती घेतले.

अगद� नवीन सुधारणांनी सज् असा तोफखाना आ�ण ब�लष् सैन् हाताखाल� घेऊन ते �नजामावर
चालून गेले आ�ण �नर�नराळ्य हालचाल� आ�ण युद करू शेवट� इ.स.१७६० मध्य उदगीरचा �बनतोड
�वजय संपादन के ला. मुसलमानी सैन्याच पूणर्पण �नमूर्ल झाले आ�ण �नजाम इतका नम झाला क�,

त्यान आपल� राजमुद् भाऊंकडे पाठवून �दल� आ�ण �वजयी मराठ्यांन घालून �दलेल्य वाटे ल त्य

करारावर आपण संम�त�चन् करावयाला �सद आहो असे त्यांन कळ�वले ! तवे ्ह �नजामाशी संधी

करण्या आला आ�ण ह्य संधीने नगर, बर्हाणपरू , साल्हे, मल
ु ्हे, अशीरगड आ�ण दौलताबाद हे प्र�

दग
ु र आ�ण नांदे ड, फुलंब्, आंबेड आ�ण �वजापरू चे चार प्रा मराठ्यांच् स्वाधी करण्या आले. आलेल्य
यशाने भाऊंचे सद
ु ् समाधान झाले. ‘�नजामाची राजसत्त म्हणू आता गणना करावयाचे कारण नाह�,

मग उत्त �हंदस
ू ्थानचा प्र रा�हला. हे वषर संपण्याच् आत सवर द��ण �हंदस
ु ्था स्वतं होईल!

शेवट� एकदा �शवाजी महाराजांनी तोरणा घेतला आ�ण �हंद ू अभ्युत्थाना ध्वज उघडपणे उभारल� त्य
वेळी जेथले सल
हसले त्य नगर आ�ण �वजापरू च्य िजंक ू न
ु तान �ुद बंडखोर म्हणू त्यांन तच्छतेन
ु
घेतलेल्य मस
ु लमानी राजधान्यांव मराठ्यांच् ध्वज फडकू लागल्य.

एवढ्य सांग्रा� आ�ण राजनै�तक महत्कृत संपादन के ल्याव उदगीरच्य �वजेत्याच

हैदरअल्ल�व चालून जाऊन त्याच मोड करावयाचा �वचार होता. हैदरअल्ल�न म्हैसूरल वेढा �दला आ�ण
तेथील पुरातन �हंद ू राज् संप ुष्टा आणावयाच्य हे तूने तो आपल्याल तेथला राजा म्हणव लागला. तवे ्ह

तेथील �हंद ू राजाने आ�ण त्याच् प्रधाना ह्य नवीन साहसी मुसलमानी उपटसुंभापासून आपले संर�ण
करावे म्हणू मराठ्यांन व्यिक्त आ�ण आग्रहा �वनवणी के ल�. ह� संधी साधून हैदरअल्ल�ल मोडून

टाकावे आ�ण द��ण �हंदस
ू ्था स्वतं करण्याच आपले कायर शेवटास न्याव म्हणू अत्यं उत्सु
असलेल्य भाऊसाहेबांनी एकदम हैदरवर चाल करू जावयाचा �वचार के ला. पण इतक्या उत्तर ेकडू

पंतप्रधानां अत्यं �चंतादायक वत
ृ ान्ताच पत आले. भाऊ ह्य वेळेला �ल�हतात, ‘यशाचा पेला मी अगद�
ओठाला लावीत असताना माझ्य हातून काढून घेतला गेला!

दत्ताजीच् हाताखाल�ल मराठ्यांच उत्तर ेकडच सैन् इ.स.१७५८ मध्य �दल्ल�ल जाऊन पोचले.

तेथ ून ठरल्याप्रम लाहोर आ�ण मुलतानच्य नवीन िजंकलेल्य प्रांतां व्यवस् लावण्यासाठ दत्ताज

�तकडे गेले. त्यांन थेट अटके पय�त त्य प्रांतां कारभार करण्यासाठ साबाजी �शंदे आ�ण �त्रं बापूजी

ह्यांच नेमणूक के ल� आ�ण सर�हंद, लाहोर आ�ण इतर महत्वाच स्थान सैन् ठेवून बळकट के ल� आ�ण
मग गंगानद� उतरावयाची पाटण्याव चालून जावयाच,े तेथे इंग्रजां समाचार घ्यावयाच आ�ण �हंदं च
ू े

राज् समुद्रापय वाढवावयाचे हे त्याल नेमून �दलेले दस
ु रे कायर हातात घेण्यासाठ ते सैन् पंजाब सोडून
खाल� उतरले.पण येथे नजीबखानसंबंधाचा पंतप्रधानां स्पष �नद� श न पाळण्या त्यांन फार भयंकर
चूक के ल�. �शंद्यांन त्याच कडक पा�रपत् करावयाच्य स्थल त्यान बंगालवर�ल आपल्य बेतांना साह्

करावयाच्य �न �नष्ठापूवर सेवा करावयाच्य �दलेल्य पोकळ �न ढ�गी वचनांवर �वश्वासू त्याल
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आपल� सत्त आ�ण वचर्स अ�धक वाढवावयाची प्रत मोकळीक �दल�. पंतप्रधानां अगद� रागावून

�ल�हले, ‘‘आपण त्याल ब�ी�गर� �मळवून �दल� तर नजीब ३० ल� रुपय द्यावयाच वचन दे तो आहे असे
आपण �ल�हता; ऐशास त्याच् कप�दर ्केल स्पश कर नये. नजीब म्हणज अधार अबदाल�, त्याव �वश्वा

ठेवू नये. हलकट आ�ण �वश्वासघातक सपार्ल दध
ू पाजणे उपयोगाचे नाह�!’’ पण त्य कसलेल्य वंचकाने

दत्ताजील अगद� मो�हनी घालून टाकल� होती, त्यामुळ ते गंगा उतरू जाण्यासाठ नावांचा पूल करू

द्यावयाच् त्याच् वचनावर �वश्वासू वाट पाहत बसले! अशा र�तीने नजीबाने दोन उद्द साधले.
एक�कडे मराठ्यांच बंगालवर�ल स्वार थोपवून धरल� आ�ण दस
ु र�कडे मराठ्यांच् �वरु गुप्तपणान

प�हल्यापे� अ�तशय ब�लष् असे कट संघ�टत करावयाला लागेल �ततक� संधी �मळवल� आ�ण
अबदाल�ने पन
ु ः यत् करावा आ�ण �हंदस
ू ्थानव आणखी एक स्वार करावी अशा आशयाची स्वतःच्

हातची पत् पाठवावयाला प्रत मोगल बादशहाचे मन वळ�वण्या यश �मळ�वले. धमार्च्, अल्लाच्

आ�ण मस
ु लमानांना जे जे काह� प�वत वाटते त्याच् त्याच् नावावर पठाणांचे धमर्वे जागत
ृ
करण्यासाठ �ोभदायक �वनं�तपत् जाऊ लागल�! धमर्संर�काच पदवी प्रा करू घेण्यासाठ, गाझी
बनण्यासाठ आ�ण म�ू तर्पूज का�फरांच्य मगर�मठ�तन
ू �हंदस
ु ्थानाती मस
ु लमानी बादशहाची मक
ु ्तत

करण्यासाठ अबदाल� येणार नाह� का? अबदाल�सद
ु ् त्याच् मल
ु ाच्य के लेल्य पराभवाने आतल्य आत
चरफडत होता. मराठ्यांन �हंदस
ू ्थानच बादशाह� �कर�ट त्याच्यापास �हरावून नेला. इतके च नाह� तर

त्यांन त्याल पंजाब आ�ण मुलतानमधून घालवून �दले आ�ण आपल्य �हंद ू साम्राज्य �वभाग म्हणू ते

प्रत काबूल आ�ण कंदाहार हे प्रांत मागू लागले. तर�ह� त्यांच उट् काढण्यासाठ त्याल काह�ह� करता

आले नाह�. पण आता पुनः आ�ण तीह�, पूव�च्य कोणच्याह वेळेपे�ा अ�धक आशादायक प्रसं
आपल्याल अमूप संधी प्रा झाल� आहे हे त्यान ओळखले. �हंदस
ू ्थानच सावर्भौ मुकुट

�मळ�वण्याक�रत पुढे व्हावयाल आ�ण जवळ जवळ �सद्ध येऊन पोहोचलेल� �हंदप
ु दपादशाह�

�हंदस
ु ्थाना स्थाप करावयाचा मराठ्यांच महत्वाकां� बेत हाणून पाडावयाला तो पुनः एकदा �सद
झाला. अबदाल�ने अत्यं आनंदाने मुसलमानी कूटाचे पुढार�पण स्वीकारावयाच मान् के ले आ�ण प्र

सैन् बरोबर घेऊन �संधुनद� उतरू �वद्युद्वेगा लाहोरला पोहोचून त्यान ते नगर हस्तग के ले!

अबदाल�च्य स्वार�च वातार �दल्ल�ल पोचताच नजीबखानाने घेतलेले स�ग पार झुगारू �दले आ�ण

तो आपल्याल उघडपणे अबदाल�चा शपथबद प�पाती म्हणू म्हणवू घेऊ लागला. आता आपण

पंतप्रधानांच उपदेशाप्रमा न चालण्या भयंकर चूक के ल� हे दत्ताजीच् ल�ात आले. त्याबरोबर

नजीबखान आ�ण सुजाउद्दौ ह्यांन आपल्याल कसे पूणर्पण चकवले आ�ण आपण शत्रूच दोन ब�लष्
सैन्यांच् मध्य कसे सापडलो गेलो आहो हेह� त्याल समजून आले. त्याच् एका बाजूला सुजा होता,

दस
ु या्र बाजूला नजीबखान, रो�हले आ�ण पठाण होते आ�ण पाठ�मागून मोठे सैन् घेऊन अबदाल� स्वत
चाल करू येत होता. अबदाल�च्य प्रच सेनेपुढे अटक आ�ण लाहोर येथे ठेवलेल्य मराठ्यांच् अल्

सैन्याल साहिजकच माघार घ्याव लागल�. मराठ्यांच् व्य�त�रक कोणा �हंदस
ू त्तेन उत्त

�हंदस
ू ्थानाती मुसलमानांच्य अ�धकाराला एकसारखा �वरोध के ला असेल तर तो नवीनच उदयाला
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येणायारs शीखांनी होय. ह्य शरू लोकांनी आपल्य दे शावर चालून आलेल्य परक� शत्रू आघात

करण्याच् आ�ण त्याल �वरोध करण्याच् दृष्ट� शक् �ततका प्रय के ला. पण अद्या एका
सुसघ
ं �टत सत्तेमध् त्यांच पुरते प�रवधर् दे खील व्हावयाच होते आ�ण अजून त्यांन स्वतःच सवर प्रा
परक�यांच्यापासू स्वतं करता आला नव्हत. तो �दवस अद्या यावयाचा होता. तवे ्ह वाटे त �वशेष

अडथळा न होताच अबदाल� आपले सैन् घेऊन त्वर ेन सर�हंदला येऊन पोचला. उत्तर ेकडी

राजपुतान्याती आ�ण इतर प्रांतात �हंद ू राजांपैक� बहुतेकांची तर मथुरेचा नाश करणायार्, �हंदम
ू ात्रा
उभा द्वे करणाया्
र , अबदाल��वषयी प्रत सहानुभूती होती! अबदाल�मध्य आ�ण �दल्ल�च् बादशाह�

�संहासनामध्य जर कोणचा एखादा अडथळा असेल तर तो दत्ताजीच् हाताखाल�ल मराठ्यांच् एका

तक
ु डीचा होता. दत्ताजीन होळकरांना पत्रदशर आपल्य साहाय्याथ चाल करू येण्या�वषय �ल�हले. पण
त्य वीराला, नजीबाच्य त्य मानलेल्य �पत्याल त्यापे� इकडच्य �तकडच्य लहान लहान

संस्था�नकांश झगडा करण्या वेळ घालवणे अ�धक अष् वाटले! अशा र�तीने शत्रूच मोठमोठ्य सेनेने
चोहोबाजन
ंू ी क�डले गेल्याव त्य मराठ्यांच् तक
ु डीला स्वतःल वाचवावयाचा एकच मागर शक् होता

आ�ण तो म्हणज �दल्ल सोडावयाची आ�ण माघार घ्यावयाच. दत्ताज- जवळच्य अनभ
ु वी आ�ण

�नधड्य छातीच्याह प्रत् व्यक्ती दत्ताजील माघार घेऊन होळकर येऊन �मळेपय�त वाट पाहावयाचा

उपदेश के ला. तो तरु गडी जनकोजी ह्यानेह आपल्य चुलत्याच त्यान माघार घ्याव म्हणू �वनवणी
के ल�! पण दत्ताज कोणाचह
े � ऐके ना. ह्य भयंकर संकटात आपल्य सैन्याल टाकावयाला आपण
आपल्य मूखर्पणान कारण झालो ह� जाणीव त्याच् मनाला फार खाऊ लागल�. मराठ्यांच मुख् शत् जो

नजीब त्याच्या �वश्वा टाकून, त्याल हातातून सोडण्या हातून घडलेल्य मूखर्पणाल आणखी

�भत्रेपणा तर� जोड द्यावयाच नाह� असा त्यान �नश्च के ला. ज्यान ज्यान परत �फरण्या�वषय त्यांन
मंत �दला त्याल त्याल त्यांन एकच उत्त �दल,े ‘‘ज्याल जावयाचे असेल त्यान �नघून जाव,े मी

कोणालाह� आग् कर�त नाह�. पण मी मात माझ्य जागेला �चकटूनच राहणार. आता ह्य जन्मा मी
माझे हे त�ड नानांना आ�ण भाऊंना कसे दाखवू! मी अबदाल�शी सामना देणार आ�ण ईश्वराच् कृपेने
त्याच रणांगणात पराभव तर� करणार �कवा तो प्रय करताना लढत मरणार!’’

मध्यंतर आपल्याल विजर�वरू काढून टाकावयाच्य आ�ण साधल्या मारावयाच्य पठाणी कटात

बादशहाचह
े � अंग होते असा गा�झउद्दीन शोध लागला. त्यान लागल�च बादशहाला बाहेर नेले, त्याच
हत्य के ल�, दस
ु रे एक बाहुले �दल्ल�च् �संहासनावर बसवले आ�ण तो मराठ्यांन येऊन �मळाला.

अबदाल�शी कुरु�ेत्रा रणभूमीवर गाठ घेऊन दत्ताजीन आपला शब् खरा के ला. त्याच अलौ�कक शौयर
पाहून मराठ� सैन्या इतका उत्सा संचारला क�, त्यान अबदाल�ला मागे हटायला लावले. त्याच्याच्य
एकट्यान �शंद्याच् �वरु अ�धक वेळ �टकाव धरणे अशक् आहे ह्याच त्याल जाणीव करू �दल�.
तवे ्ह त्यान यमुना उतरू जावयाचा प्रय के ला आ�ण त्या यशस्व होऊन तो शक
ु ्रतालाज

नजीबखानाच्य सैन्याल येऊन �मळाला. तेथेच त्याच आ�ण सुजाचीह� गाठ पडल� आ�ण �ततक्या
अहमदखान बंगष आ�ण कुतुबशहा हे ह� आले. अशा र�तीने आजपयत
� के व्हाह जमले नाह� तेवढे
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मुसलमानांचे कूट एकत जमा झाले. दत्ताजीच् हाताखालच्य लहान तुकडीला हा ल�ढा थोपवून धरणे

शक् नाह� हे आता अगद� स्पष होते. पुनः दत्ताजीच् �हत�चंतकांनी त्यान मागे परतावे म्हणू त्याच
मनधरणी के ल�. ‘‘ज्याल पा�हजे त्यान �नघून जावे. दत्ताजील सै�नकाचे कतर्व बजावले पा�हज.े ’’ अशा

सेनापतीच्य त�डातून असले शब् �नघाल्याव त्याच अष् तो प�रणाम झाल्या�वन कसा राहणार?

त्याल सोडून कोणीह� गेले नाह�. १० जानेवार� १७६०ला यमुनेला घाट लढ�वण्यासाठ आ�ण यमुना उतरू
जाण्याच प्रय करणायार्अबदाल�च्य सैन्याल अड�वण्यासाठ मराठे बाहेर पडले. युद्धा प्रार झाला.

बयाजी, मालोजी मराठ्यांकडी एकामागून एक पुढार� असंख् सैन्याश त�ड दे ऊन शरू पणाने लढला
आ�ण रणशय्येव पडला! दोन्ह बाजंच
ू ी सैन्य एकात एक �मळून गेल� आ�ण एकमेकांवर प्रह कर

लागल�. योगायोगाने मराठ्यांच भगवा झ�डा रो�हल्यांच् आ�ण पठाणांच्य एकत झालेल्य
सैन्याच्यामध सापडला. तो सोडवण्यासाठ मराठे तट
ु ू न पडले. यद
ु भराला आले. आपल्य राष्ट्र ध्वज

अशा र�तीने संकटात सापडल� आहे हे दृश दत्ताज आ�ण जनकोजी ह्यांच्याच्य पाहवले नाह�. दोघांनी
उडी घातल� आ�ण शथ�ने यद
ु सर
ु के ले. इतक्या संू संू कर�त येऊन एक गोळी जनकोजीला लागल� आ�ण

तो शरू वीरवर �वद होऊन आपल्य घोड्यावर खाल� पडला! दत्ताजीन ते पा�हले आ�ण यद
ु करू
सरु ��त स्था गाठावयाच्य जागी तो एकसारखा पढ
ु े च घस
ु ला आ�ण जणू काह� अंगात संचार

झाल्याप्रम शत्रूं कापीत थोड्या वेळात शत्रूंच सैन्या पूणर्पण वेढला गेला. त्याच एक �वश्वास

सेवक मांग त्याच् पाठ�शी होता. शेवट� जे व्हावयाच ठरले होते ते व्हावयाच वेळ झाल�. दत्ताजील एक
गोळी मम� लागल� आ�ण तो प्राणघा घावाने �वद होऊन भूमीवर पडला.

नजीबखानाचा धमर्गु आ�ण पठाणी कटाच्य धमर्वेडान भारलेला एक पुढार� कुतुबशहा ह्यान ते पा�हले.

तो त्य पडलेल्य मराठ्यांच् सेनापतीजवळ गेला आ�ण त्यान उपरो�धक स्वरा त्याल प्र के ला,
‘क्यं पटेल, अभी मुसलमान�के साथ फ�र लढ� गे?’ मरणोन्मु पण �नभर् दत्ताजीन उत्त �दले हां!

बच� गे तो और भी लढ� गे.’ ह्य उत्तरान तो पाखंड अ�धकच �चडून गेला आ�ण रागाने त्यान त्य पडलेल्य
वीरपुरुषाल लाथ मारल�, आपल� तलवार काढल� आ�ण काफ�र म्हणू दत्ताजीच �शर कापून ते

�वजयोन्मादान घेऊन गेला.

अशा र�तीने दत्ताजीच अंत झाला. जगातल्य दस
ु यार् कोणाह� सै�नकाने त्याच्यापे अ�धक

�नष्ष्ठापूव आपल्य राष्ट् ध्वजेच् र�णाथर युद के ले नाह� आ�ण �तचे र�ण कर�त असताना अ�धक
शौयार्न प्राणद �दले नाह�. दत्ताजीच् �नधनाची आ�ण तो वीर मरणोन्मु पडला असताना नीचपणाने

आ�ण लज्जास् र�तीने त्याच् के लेल्य �वटं बनेची वातार महाराष्ट् पोचल� आ�ण �तने सवा�ची मने
प्र�ु के ल�. सवर मराठे एक पुरु बनून उभे झाले आ�ण त�डाने प्र�तश गुणगुणू लागले!

त्यांन याच आठवड्या उदगीरचा प्रच �वजय �मळवला होता आ�ण हैदरला �चरडून टाकून

द��ण �हंदस
ू ्थानच स्वातं� परत �मळवावयाचे कायर पुरे करावयाचा त्यांन बेत के ला होता. इतक्या

दत्ताजीच् पराभवाची आ�ण �नधनाची वातार त्यांन कळल�. ह्य आणीबाणीच्य प्रसंगा त�ड देण्याच
�सद्ध करण्यासाठ बाळाजींनी आ�ण भाऊंनी एक �णाचाह� �वलंब लावला नाह�. त्या आठवड्या
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त्यांन द��णेकडे अत्यं प�रश्रमा आ�ण शौयार्न एका प्रच युद्धा समाप्त के ल� होती, तर� त्यांन

स्वतःल आ�ण आपल्य सैन्याल सदप
ु ािजर् अशी एक �दवसाची दे खील �वश्रां न दे ता सवर

सेनानायकांना आ�ण मं�यांना पटदरू येथे एकदम �मळावयाची आ�ा के ल�. तेथे आलेल्य मंडळीत
महत्वाच् प्रसंगा सवर दृष्ट� चचार झाल� आ�ण अबदाल� माळव्याल येऊन पोहोचावयाच्य आधीच

त्याल गाठून त्याच्या युद करण्यासाठ एक मोठे सैन् पाठवायचा �नश्च ठरला. महाराष्ट्रा
सव�त्कृष तरु आ�ण वीर त्य सैन्या भरती झाले. समशेर बहाद् �वठ् �शवदे व, मानाजी धायगुड,े

अंताजी माणके श्व, माने, �नंबाळकर आ�ण इतर अनेक युद्ध�नप सेनानायक येऊन त्यांन आपापल्य

दलाचे आ�धपत् स्वीकारल. उदगीरचे �वजेते सदा�शवरावभाऊ ह्यांच मख
ु ् सेनापतीच्य स्थान योजना

झाल� आ�ण बाळाजीपंतांचे ज्येष पत
ु , ज्यांन नक
ु ताच उदगीरच्य लढाईत पराक् करू नाव गाज�वले

होते आ�ण सवर मराठ� राष्ट्र ज्यांच्याक आपल� भावी आशा म्हणू दृष् होती ते तरु राजपत
ु

�वश्वासरा ह्यांन भाऊंच्य बरोबर देण्या आले होत.े त्य काळातील अत्यं सज् असा तोफखाना

अब्राह�मख गारद� ह्याच् हाताखाल� �दला होता. सैन् जसजसे पढ
ु े जाऊ लागले तसतसे दमाजी
गायकवाड, संतोजी वाघ आ�ण इतर मराठ� सेनानायक एकामागन
ू एक येऊन �मळू लागले. उत्त
�हंदस
प�ाला �मळवन
ु ्थानाती अनेक रजपत
ू राजांकडे त्यांन �हंदं च्य
ू
ू घेण्यासाठ आ�ण त्यांन सरतेपद�

मथुरागोकुळांचा �वध्वंसकता आ�ण अ�खल �हंद ू जातीचा शत् जो अबदाल� ह्याच्या संग्र करण्याच्

मराठ्यांच् एवढ्य प्रयत् तर� साहाय् करावे ह्य हे तूने दत
ू आ�ण पत् प्रे�ष गेल�. नमर्द उतरू

जाऊन आ�ण �वंध्याद ओलांड ू न मराठ� सेना चंबळे पय�त जाऊन पोचल�. �तचे वैभवाचे आ�ण सामथ्या�च ते
दृश पाहून सवर उत्त �हंदस
ू ्था सादर आ�ण साश्चय झाले. सवर असंत ुष् व्यक्, राजे आ�ण राव, नबाब

आ�ण खान नुसत्य दशर्नान �भऊन गेले आ�ण �वरु बोटह� वर काढण्याच धैयर त्यांन झाले नाह�.
लवकरच जनकोजी �शंदे देखील आपले उरलेले सैन् घेऊन आले आ�ण भाऊंना �मळाले. िजतके सद
ुं र

�ततके च शरू अशा त्य तरु राजपुत्रां, सबंध मराठ� सेनेने उत्साहान आ�ण प्रेमा स्वाग के ले आ�ण
त्यांच् द्वार बदाऊच्य युद्ध ज्यांन धारातीथ� शयन के ले त्य त्यांच् चुलत्याच् - दत्ताज

�शंद्यांच् प�वत - स्मृतील नमन के ले. शरू जनकोजीच्य �न ज्यांन अद्या� �वशीच्य आत असतानाह�

आपल्य लोकांच्य आ�ण धमार्च् र�णाथर युद् के ल� होती, जय �मळ�वले होत,े आ�ण �कत्ये भयंकर

घाव धारण के ले होते त्यांच् सन्मानाथ भाऊंनी सवर सेनेची एक सभा भर�वल� आ�ण त्यांच्या

मानाच्य वस्त्रा आ�ण बहुमूल् देणग्यांच प्र�सद् वषार् के ला. बाळाजी नसताना त्यांच् जागी
असलेले मराठ्यांच् राष्ट्र आवडते अ�धपती शरू आ�ण उदार राजपुत �वश्वासरा पराक्रमशा तरु
जनकोजींना भेटण्यासाठ पुढे झाले तवे ्ह ते प्रच सैन्याती प्रत् राष्ट् मराठ� अंतःकरण ग�हवरू
गेले. हे दोन्ह तेजस्व तरु िजतके सद
ुं र �ततके शरू आ�ण आपल्य जनतेच्य ध्येयाश आ�ण

महत्वाकां� �नष्ठावं आ�ण �हंदरु ाष्ट्रा भ�वष्यकाळाच उदयोन्मु आशास्थान होते.

मल्हाररा होळकरह� येऊन �मळाल.े नजीबखानाला आपला पुत मानण्या आ�ण वेळ �नघून

जाण्यापूव दत्ताजीच् साहाय्याथ येण्या�वषय बु�द्धपुरस के लेल्य �नष्काळजीपणान त्यांन के लेल्य
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आत्मघातक मूखर्पणाच प्रायिश त्यांन आधीच �मळून गेले होते. दत्ताज पडल्याव अबदाल�ने त्यांन
एकट्याल गाठून चांगलाच मार �दला होता. आता आपल्याश युद करण्यासाठ यमुनेच्य अल�कडील
तीरावर अबदाल�ला चालून यावयाला अवसर �मळावयाच्य पूव�च आपण यमुना उतरू त्याच समाचार

घ्यावयाच असा सदा�शवराव भाऊंनी बेत ठरवला. त्यांन गो�वंदपंत बुंदेल्यांच शक् असेल त्य वेळी
अबदाल�च्य सैन्याच् पष्ठभागाव
मारे चढवावयाचे आ�ण त्यांच दाणापाणी तोडावयाचे ह्य कायार्व
ृ्

योजना के ल� होती. पण नद� पुरामुळे दथ
ु डी भरू गेल� होती आ�ण शत्रू मोठे सैन् दस
ु यार्तीरावर �फरत

होते; अशा िस्थती नद� उतरू जाणे अ�तशय कठ�ण झाले. तवे ्ह भाऊंनी �दल्ल�वर पुढे चालून

जावयाचे आ�ण अबदाल�पासन
ू ती राजधानी परु � िजंक ू न घ्यावयाच ठर�वले. उत्तर ेकडी इतक्य �हंद ू

राजांपैक� एक जाट तेवढे च मराठ्यांच् साह्याल आले . भाऊंनी स्वत सामोरे जाऊन सरु जमल जाटाचे

थाटाने स्वाग के ले आ�ण दोघांनीह� यमन
ु ेचे प�वत उदक हातात घेऊन अबदाल�शी यद
ु करावयाचे आ�ण

तह
े � स्थाय शेवट लावीपयत
� यद
ु करावयाचे अशा शपथा घेतल्य.

आता सवर जनतच
े े नेत �दल्ल�कड लागले. �हंदं न
ू ा आ�ण मस
ु लमानांना, दोघांनाह� �दल्ल-

भारताची इ�तहासप्र� राजधानी - हस्तग करण्यापासू के वढा नै�तक प�रणाम होईल ह्याच जाणीव

�दसत होती. भाऊंनी �शंदे, होळकर आ�ण बळवंतराव मेह� दळे ह्यांच पथके �दल्ल�व आक्र
करण्यासाठ पाठ�वल�. �तच्य संर�णाथर ठेवलेल्य पठाणांनी प्राणपणा नगर झुंजवले. पण मराठ्यांच्

समथर तोफखान्यांती गोळ्यांच् अचूक माराने तो लवकरच उध्वस झाला आ�ण तेथल्य मुसलमानी
सेनेने माघार घेतल�. भारताच्य राजधानीच्य आ�ण तेथील कोटाच्य पतनाच्य वात�ने �हंदधम
ू ार्च्

प्रत् अ�भमान्याच् हृदया आनंदाचे भरते आले. मराठ� सैन्यान अ�भमानाने �दल्ल नगरात
�वजयप्रव के ला आ�ण पांडवांच्य राजधानीच्य - इंदप्रस्था - गडावर भाऊंनी मराठ्यांच- �हंदं च
ू ी-

भगवी ध्वज रोवल�. पथ
सेनेने �कं वा ते आपल्याल अ�भमानाने म्हणू
ू
ृ ्वीराजाच् काळानंतर �हंदं च्य

घेत त्याप्रम ह�रभक्तांच् सेनेने स्वतं �हंद ू ध्वजेखाल �दल्ल नगरात हा प�हल्याने �वजयप्रव
के ला! मुसलमानी चंद्रकोर� अधर्चं �मळाला आ�ण �हंदप
ु दपादशाह�च्य ध्वजे�वर, पठाण आ�ण

रो�हले, मोगल आ�ण तुकर , शख
े आ�ण सय्य, सवा�नी अगद� �वरु पराकाष्ठ के ल� असताह�, �हंदवी

साम्राज्या राजधानीवर ती शेवट� पुनः फडकू लागल�! अबदाल� मुसलमानांचे सवर सैन् घेऊन

यमुनेच्य अगद� दस
ु यार्तीरावर उभा होता, पण �तच्य संर�णाक�रता त्याल काह� करता आले नाह�!

एक �दवस का होईना, पण आपले �हंदप
ू दपादशाह�चे स्वप आपल्य डोळ्यांदेख सत् झालेले
सदा�शवरावभाऊंनी अनुभवले. आपल्य प्रयत्न अशा एक �दवसाचाह� उदय घडवून आणण्यान

राष्ट्रा संप ूणर जीवनाचे साथर् होते. असा एकच �दवस आपल्य आयुष्याच् अल्पकाला देखील

आपल्य वाढत्य प्रकाश राष्ट् जीवनाच्य अनेक शतकातील प्रय आ�ण पराक्, सुख आ�ण कष्,
आशा आ�ण पर��ा क��द् कर�त असतो! कारण त्य एका �दवसान,े मुसलमानी अत्याचारांच् आ�ण

पारतं�याच्य संप ूणर सात शतकांनाह� �हंदं च
े �कं वा त्यांच पुनरुज्जी� होण्याच चत
े नधमर नष्
ू े तज
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करू टाकता आला नाह� ह� गोष् �न�वर्वा आ�ण �नरुत् �सद करू �दल�! आपण आपल्य शत्रू

तुल्य नाह� तर शेवट� वरचढ ठरलो हे त्यान दाखवून �दले!

भाऊ स्वतःच् मनाप्रमा चालले असते तर त्यांन लागल�च सवर �हंदस
ु ्थानच सम्र म्हणू

�वश्वासरावांन त्य भारताच्य राजधानीत राज्या�भषे

के ला असता आ�ण अशा र�तीने

�हंदप
र स्थापन के ल� असती. पण राजकारणाच्य दृष्ट� इतक्यात हा अवश्
ु दपादशाह�ची �व�धपूव्

उपक् करणे युक् होणार नाह� असे त्यांन ठरवले. कारण, त्यांन जाणीव होती क�, हा उपक्

के ल्याबरोब मराठ्यांच् भीतीमुळे अद्या कोणच्याह प�ाला येऊन �मळाले नव्हत असे मुसलमानच
नाह� तर उत्त �हंदस
ु ्थानाती �हंद ू राजेसद
ु ् मराठ्यांच् �वरु होऊन जातील. तर�ह�, जनतेच्य

मनोवतृ ्तीच चाचणी पाहावी आ�ण तसेच असला अद्�वती प्रस �हंदस
ु ्थानाती अ�खल जनतेच्य,

�मत्रांच आ�ण शत्रूंच मनावर त्याच अत्यं महत् �बंब�वल्या�वन जाऊ दे ऊ नये असे त्यांन ठरवल;े

आ�ण त्य उद्देशा ते पाहण्याच प्रस साजरा करण्यासाठ सावर्भौ राजसभेची बैठक भर�वण्याच आ�ा
के ल�. आ�ण शरू आ�ण थोर �वश्वासरावांच अध्य�स्था योजना के ल�. सवर महाराष् प्र�त�न�धद्व

तेथे उपिस्थ होता. के वळ महाराष्ट्र नव्ह, तर अ�खल �हंदं च्य
शौयार्च, वैभवाचा, सद्बुद्ध आ�ण
ू
�वद्वत्ते �नष्कषर तेथे तज
े ाने चमकत होता. राष्ट् महोत्सवाल प्रार झाला. घोडदळे आ�ण

तोफखाना, सहस्राव घोडे आ�ण हत्त, ल�ावधी सै�नक आ�ण योद्ध ज्यांन ज्यांन गोदावर�पासून

उत्तर े �संधुनदापयत
� आ�ण द��णेस �हंद� महासागरापयत
� �हंद-ू ध्वज घेऊन जाण्या भाग घेतला
त्यांन त्यांन अनंत कंठातून, तुतायार्◌ीतू
, शग
ंृ ातून, तोफातून आ�ण प्रच रणदं द
ु भ
ु ीतून �वजयी गजर्न
करू सै�नक प्रण के ला. त्यानंत एकामागून एक सेनानायक, राजकारणधुरंधर सरदार, प्रांता�धका,

सुभेदार नम मस्तकान पुढे आले आ�ण जसे आपल्य राष्ट्र राज् चाल�वणायार् सावर्भौ राजाला

त्यांन अ�भवादन के ले असते तसे आपल्य आवडत्य राजपुत्रा अंतःस्फूत�न अ�भवादन के ले आ�ण
�वजयी वीरांची सवर मान�चन्ह त्यांच् चरणी समपर् के ल�. ज्यांन ज्यांन तो देद�प्यमा प्रस
अवलोकन के ला त्यांन त्यांन त्याच अथर कळला. त्या ज्यांन ज्यांन भाग घेतला त्यांन त्यांन हा

समारं भ म्हणज ईश्वरान यश �दल्या ह्य तरु �हंद ू राजपुत्रा अ�खल भरतखंडाचा सवर्श्र
�हंदच
ू क्रव म्हणू जो प्रच राज्या�भषे व्हावयाच होता त्याच हा के वळ रं गा�भनय आहे ह� जाणीव

झाल�!
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१४ : पा�नपत
'From the field of his fame fresh and gory
We carved not a line, we raised not a stone,
But we left him alone with his glory;
-

C. Wolfe

(अ�भनव आ�ण रक्तां�क अशा त्याच् यशः�ेत ्रात आम्ह एकह� दगड दरू सारला नाह�, क� त्या

एकह� रेघ ओढल� नाह�. त्याच् यशाबरोबर त्याल आम्ह एकांतात सोडले - सी. वुल्)

�दल्ल�ल चाललेल्य ह्य प्रकारा मुख्याथ मुसलमानांच्याह ल�ात आल्या�वन रा�हला नाह�.

मराठ्यांन आपल्य युवराजाला �हंदस
ू ्थानच् सम्राटपदा अ�भषेक के ला अशी वातार वणव्याप्रम

सवर्भ पसरल�. ह्य घटनेकडे बोट दाखवून नजीबखान आ�ण इतर मुसलमान पुढार� आपल्याल वाटत

असलेल्य काळजीचे आ�ण प�रिस्थतीच भयंकरपणा मुसलमानांच्य मनात �बंब�वण्यासाठ आपण
के लेल्य प्रयत्ना समथर् कर लागले. आपण िजला भीत होतो ती �हंदप
ू दपादशाह� - �कं बहुना नजीब

आ�ण इतर मुसलमानी धमर्वेड्यांच म्हणण्याप्र ब्राह्मणपदपादश - प्रत होऊन गेल� असा
त्यांन मोठ्यान डांगोरा �पटला. आता पैगंबराशी �नष्ठावं असलेल्य प्रत् खयार् मुसलमानाने
का�फरांच्य सैन्याव शस्त्रप के लाच पा�हजे!

पण उच्छृंख भावनांच्य ह्य पुरातह� सुजाउद्दौ आ�ण इतर मुसलमान ह्यांच्या

नजीबखानाच्य आ�ण मौलवीच्य महंमद� धमार्च् नावाने के लेल्य आव्हानापे� स्वाथार्च पगडा

अ�धक बसला. भोसल्यांसारख् धमर्वेड्यांचे डोळे उघडू लागले. अबदाल�चे सवर सैन् उघड्य डोळ्यांन

पाहत असताना मराठ्यांन जे �वजय �मळ�वले आ�ण ज्य हताशपणाने त्याल ते होऊ द्याव लागले

त्यांच त्यांच् मनावर प�रणाम होऊन मराठ्यांन पायबंद देण्यासंबंधीच् अबदाल�च्य सामथ्यार्�वष
त्यांन अ�वश्वा वाटू लागला. सज
ु ाने तर भाऊंना प्रत् पत �लहून अबदाल�ला �मळण्या�वषय
पश्चात्त व्यक के ला. भाऊंनीह� त्याल बोलाचाल�वर ठेवणे दरू दश�पणाचे आहे असे ठरवन
ू आपल्य
हस्तकांच् द्वार मराठ्यांच् मनात मोगल बादशाह� नष् करावयाचे के व्हा नव्हत; इतके च नाह� तर
सुजा जर अबदाल�चा प� सोडीत असेल जर शहाआलमला �दल्ल�च बादशहा ते मानावयाला आ�ण

त्याच् विजराच्य जागी स्वत सुजालाच नेमावयाला ते आनंदाने संमत आहेत असे त्याल कळ�वले.

रो�हलेह� मागेपुढे कर लागले आ�ण अबदाल�ला सोडून जाण्याच भाषा त्यांच् त�डातूनह� �नघू लागल�!

सवर् प�रिस्थत आपल्य उलट चालल� आहे हे पाहून अबदाल�ने मराठ्यांश संधीसाठ� बोलाचाल�
करावयाचे ठर�वले आ�ण करारां�वषयी चचार करण्यासाठ आपले हस्त पाठ�वले; पण अबदाल�च्य
मागणीप्रमा पंजाबचा प्रा त्याल परत द्यावयाल भाऊसाहेब �सद होणे शक् नव्हत. तसेच ह्य
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पोकळ बोलाचाल�ने चकून जाऊन लोखंड तापले असताना घणाचा घाव घालण्याच आलेल� सुवणर्संध

घाल�वण्याच चूकह� त्यांच् हातून होणे शक् नव्हत. आ�ण म्हणू संधी�वषयी ह� अधर्व बोलणी
चालल� असतानाच त्यांन उत्तर ेकड चाल करू जावयाचे आ�ण अबदाल�च्य हातातील अत्यं बळकट

अशा कुंजपुयार्तच् स्थानातू त्याल घालवून लावावयाचे असा त्यांन बेत के ला. समंदखानाला बयार्◌ा
सैन्यास कुंजपुय् च
ार र�ण करण्यासाठ ठेवले होते. नजीबचा धमर्गु कुतुबशाहह� तेथेच होता. मराठे

कुंजपुया्
र कवचाल करू येत आहे त ह� वातार त्यांन कळल्याबरोब कोणाह� शत्रूच मायार्मपासूत्याच

बचाव करण्याच त्यान पूणर व्यवस् के ल�. अबदाल�नेह� यमुनेच्य दस
र तीरावरू समंदखानाला
ु या्
आ�ण कुतब
ु शहाला वाटेल ती हानी सोसन
ू गड लढ�वण्याच आ�ा के ल� आ�ण त्याच् साहाय्याथ आपण
आणखी पषु ्क सैन् पाठवीत आहो असे त्यांन आश्वास �दल.े

�दल्ल सोडताना आपला कोश पणर
ू भरती करणे भाऊंना अवश् झाले. गो�वंदपंत बंु देल्याकडू

अबदाल�चा दाणापाणी तोडावयाचे, त्याच् �पछाडीला त्रास सोडावयाचे आ�ण सज
ु ा-उद्दौल्या आ�ण

रो�हल्यांच् प्रांत नेहमी स्वायारकरू ग�धळ उडवन
ू द्यावयाच हे कायर तडीस जाईल अशी त्यांच

अटकळ होती. पण ग��वदपंतांना ह्य कामांपैक� एकह� काम करता आले नाह�. बंु देल्याकडू कोणत्याह
र�तीने द्रव्य �वशेष पुरवठा होणे अशक् झाल्याव आपला कोश भरू काढण्यासाठ दस
ु यार्कोणच्य

तर� मागार्च भाऊ �वचार कर लागले. कारण द्र म्हणज युद्धा बळ. बादशाह� �संहासनावर�ल ल�ावधी
रुपय मूल्याच भरगच् चांद�चे छत त्यांच् दृष्ट� आणण्या आले. लागल�च ते घणांनी फोडून टाकावे

आ�ण त्याच नाणे पाडण्यासाठ ते टाकसाळेत पाठवावे अशी आ�ा त्यांन सोडल�. त्याबरोब
दासमनोवतृ ्तीच् आ�ण शकुनवंती करणाया्र लोकांनी काव काव सुर के ल�. ज्यांन �हंदस
ु ्थानच बादशहा
करावयाची प्रत परमेश्वर इच्छ त्य सवर शिक् मान मोगलांच्य बादशाह� राजसभेचा अशा र�तीने

अपमान करण्या मराठ्यांन धमर्बाह कृत् के ले असे मानून जाटसुद् मराठ्यांच्या रुसल असे

म्हणता. हे खरे असेल तर जाटाच्य हे ह� ल�ात यावयाला पा�हजे होते क�, दस
ु यार् च राज् काह� संबंध
नसता बळकावण्यासक सवर घडलेल्य गोष्ट जर परमेश्वराच् इच्छेन घडल्य असे समजावयाचे तर

मग �नश्चयान �शवाजीने रायगडावर ज्य �संहासनाची स्थापन के ल� आ�ण ज्याच उभारणी बलात्का

आ�ण धा�मर् अत्याचा ह्यांच्या झालेल� नव्हत तर आत्मसंर�, स्वातं� आ�ण आपला कारभार
आपण चालवावयाची राष्ट्र इच्छ ह्य प�वत तत्वांव झाल� होती ह� गोष् आता �सद झालेल� होती

आ�ण म्हणू परमेश्वराल तह
े � संमत होते. पण आग, खंडन आ�ण धमर्वेडाच आ�ण अत्याचाराच सवर
भुते बरोबर घेऊन �हंदं च
ू े राष्ट् जीवन नष् करण्यासाठ आ�ण नूतनच प्रस्था झालेल्य �हंदरु ाज्याच
गळा दाबण्यासाठ औरं गजेब जेव्ह द��णेत आला तवे ्ह त्यान �शवाजीच्य �संहासनाचे घणाने तुकडे
करू टाकण्यापूव मागेपुढे पा�हले का? तर मग जे मोगलांचे बादशाह� �संहासन ज्यांच् दृष्ट� स्वत

जाटासुद् सवर �हंदं च्याह
दृष्ट� के वळ सैतानी सत्तेच �नदश्
र �चन् आ�ण उगमस्था होत;े जे
ू

सहस्त्रा �हंद ू हुतात्म्यांच रक्तान न्हाऊ �नघाले होते, त्यांच् देवस्थानांच्, गह
ृ ांच्य आ�ण
गह
ृ ाग्नींच् भग्नावशेषाव ज्याच उभारणी के ल� होती; आ�ण ज्याच नुसते अिस्तत म्हणजे त्यांच
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राष्ट् आ�ण राजक�य दृष्ट प्रत �नधनच होते त्यांच त्यांन अणूभर ��ती का करावी? औरं गजेबाने

आपला लोहदं ड �हंदं च्य
राज्याच �संहासन फोडून मोडून टाकण्यासाठ उचलला; काळ, भ�वतव्यत आ�ण
ू
�हंदस
ु ्थानसारख् संर�क देवता ह्यांन तो घण त्याच् हातातून ओढून घेतला आ�ण चमत्का घडून
आज त्य औरं गजेबाचेच बादशाह� �संहासनावर�ल छतच त्याच्याखा चूणर होऊन पडले.

आपल्य सै�नकांची थकलेल� वेतने दे ऊन सदा�शवराव कुंजपुयार्चवचाल करू गेले. �शंदे, होळकर

आ�ण �वठ् �शवदेव ह्यांन मारा चढ�वला. तेथले पठाण सै�नक शरू ाप्रमा लढले. गाव आ�ण गड

दोन्ह�ह त्यांच् स्वाभा�व बळकटपणा�वषयी प्र� होती. पण जेव्ह त्यांच्या मारा करण्यासाठ
मराठ्यांन आपल्य उत्कृष तोफा पढ
ु े के ल्य त्यांच् पाठ�शी �शंद्याच आ�ण इतर सेनानायकांचे सैन्

उभे झाले तवे ्ह मस
ु लमानांना पषु ्क वेळ गड लढ�वणे अशक् झाले. मस
ु लमानांच्य कोटाच्य �भंतीत
काह� भगदाडे पडताच दत्ताज गायकवाडने आपल्य हाताखाल�ल तक
ु डीला त्यांतू आत घस
ु ण्याच
आ�ा के ल� आ�ण ‘हर हर महादेव’ अशी प्रच गजर्न कर�त त्यांच् सै�नकांनी घोड्यासक त्य

भगदाडातन
ू आत उडी घेतल�. यद
ु हातघाईवर आले. सहस्राव पठाणांना तलवार�ने कंठस्ना घातले. गड
िजंक ू न घेतला. मस
ु लमानांचा �नवास लट
ु ला आ�ण त्यांच् शतावधी सै�नकांना बं�दवान करण्या आले.
त्यांच सेनापतीच स्वत मराठ्यांच् ताब्या सापडला. पव
ू �ह� एकदा रघन
ु ाथरावाने आपल्य शेवटच्य

स्वार�च् वेळी, त्याल बं�दवान धरले होते, पण खंडणी घेऊन सोडून �दल.े त्यान मराठ्यांच एकसारखा
�वरोध करण्याच व् तसेच चालू ठेवले आ�ण आता तो पुनः त्यांच् हातात सापडला!

युद संपण्याच् बेतात आले होते अशा वेळी सदा�शवराव, �शंदे यांना आ�ण होळकरांना काह� सूचना

पाठवीत होते आ�ण जे काम करावयाला त्यांन तीन म�हने नाह� लागले तर� �नदान तीन आठवडे तर�

लागतील असा शत्रू समज होता ते काम त्यांन �ततक्य थोड्य �दवसात के ले. त्य �हंद ू सै�नकांच्य
पराक्रमा कौतुक कर�त उभे होते इतक्या दोन महत्वाच युद्धबं हत्तीव बसवून त्यांच्यासम आणले
गेले त्यापैक एक होता कुंजपुयार् च मुख्या�धकार पठाण सेनानायक समंदखान आ�ण दस
ु रा होता

नजीबचा धमर्गु, अबदाल�ला आणण्याच् पठाणी कटातील एक अत्य चळवळ्य पुढार� आ�ण शरू
दत्ताजील मरणोन्मु िस्थती लाथ मारणारा आ�ण त्याल काफ�र म्हणू भ्याडाप्रम त्याच्या
अपमानांचा वषार् करणारा कुतुबशहा!

कुतुबशहाला पा�हल्याबरोब भाऊंचे मराठ� रक् प्रज्व झाले. प्र�तश घ्यावयाल सांगणार�

दत्ताजीच् हत्येच स्मृत त्य जागेभोवती �धरट्य घालू लागल�. ‘आमच्य मरणोन्मु दत्ताजीन
काफर म्हणू ज्यान लाथ मारल� तो नीच तूच का?’ कुतुबशहाने उत्त �दले, ‘होय, आमच्य धमार्प्रम,

मू�तर्पूजकाच वध करणे आ�ण त्याल तुच्छतेन काफर लेखणे हे सत्कृत समजले जात.े ’ ‘तर मग तूह�

कु�याच्य मरणाने मर!’ भाऊंचे प्रत्यु �मळाले! तत्का ते सै�नक अपराध्याल घेऊन गेले आ�ण

त्यांन त्याच �शरच्छे के ला. दत्ताजीच प्र�तश घेतला गेला. समंदखानाला तीच �श�ा भोगावी
लागल�.
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नजीबखानाचा जावई आ�ण इतर नातलग ह्यांच्या त्याच सवर कुटुंबह� बं�दवान होऊन मराठ्यांच्

हातात सापडले. पण कुतुबशहाला िजतके कडक शासन �मळाले �ततके कडक शासन त्यांन देण्या आले

नाह�. युद कर�त असता ज्यांन धरण्या आले होते त्य सवार्ना ते शासन �दले असते तर� सरतेपद�

अबदाल�ला तर� त्य �श�ेच्य माणुसक�चा प्र उपिस्थ करण्याच मुळीच अ�धकार नव्हत! कारण

त्याच्याकड आ�ण त्याच् साहाय्याथ आलेल्य इतर मुसलमानी सरदारांकडून पंजाबात आ�ण बदन
येथे आ�ण इतर �ठकाणी झालेल्य युद्ध धरल्य गेलेल्य सवर मराठ्यांच प�हल्यान नाके कापावी आ�ण

नंतर मस्तक उडवून आपल्य �श�बके पुढे युद्धा जय�चन् म्हणू त्यांच �वद ्र ढ�ग रचावा अशा प्रकार
रानट� अत्याचाराच कृत्य झाल� होती! ह्या रानट� प्रकार मराठ्यांनाह अनक
ु रण करता आले असते;

पण त्यांन के व्हाह तसे के ले नाह�. तसेच मस
ु लमानांच्य अबदाल�नी, औरं गजेबांनी आ�ण ना�दरांनी

धमर्च आ�ा म्हणू ज्याप्रम के ले त्याप्रम म�शद� पाडण्या, कुराणे जाळण्या �कं वा प�वत
�ेत्रांच जागी इतर भ्रष्टा करण्या मराठ्यांन प्र�सद् �मळ�वल� नाह�.

कंु जपय
ु ार् च पतन हा अबदाल�च्य प्र�तष्ठ बसलेला दस
ु रा भयंकर आघात. ह्य वेळी मराठ्यांन

त्याच् जवळजवळ दहा सहस सैन्याच परु ा मोड के ला आ�ण त्याच् अगद� दृष्ट�सम त्यांन

�वजयादशमीचा महोत्स सै�नक समारं भाने आ�ण अत्यं उत्साहान साजरा के ला! अबदाल� हा कसलेला
सेनापती होता. आपण लवकरच वाटेल ती हानी सहन करू आ�ण एखादे �वल�ण धाडसाचे कृत् करू

नाव �मळ�वले नाह� तर आपले कायर बुडाले हे त्यान ओळखले. त्यान लागल�च वाटे ल ते करू यमुना
उतरू जावयाचे आ�ण मराठ्यांच् कुंजपुयार्लती सैन्याच त्यांच् �दल्ल�च् आधारस्थानापासू
संबंध तोडावयाचा असा बेत के ला.

त्याल त्या यश आले आ�ण त्यान बागपतला यमुना उतरू आपले एक ल� सै�नकांचे प्रच दळ

कुंजपूरचे मराठ� सैन् आ�ण �दल्ल येथील मराठ्यांच सैन् ह्यांच्यामध पाचर�प्रमा बसवले. त्याच

आणखी एक डाव अनायासेच साधला आ�ण त्यामुळे एकंदर�त त्याच् सवर सै�नक बळापे�ा त्याल
अ�धक लाभ झाला. बागपतला यमुना उतरल्यान इकडे मराठ्यांच द��णेशी संबंध तुटला आ�ण त्याच

मात सुजाउद्दौल्या आ�ण रो�हल्यांच् प्र देशां संबंध सुर��त रा�हला! पण हे सुद् त्याच् स्वतःच्
हालचाल�ने इतके साधता आले नाह�, तर सदा�शवरावभाऊंनी सां�गतल्याप्रम गो�वंदपंताला अबदाल�चे
दाणापाणी मारता आले नाह� त्यामुळ अनायासे साधले.

मराठेह� आपल्याश त�ड द्यावयाल पूणर्पण �सद आहेत असे अबदाल�ला आढळून आले; त्यान

बागपतला यमुना उतरू येण्या यश �मळ�वले नाह� तोच भाऊसाहेब कुरु�ेत्रा प्र� रणभूमीवर

त्याल गाठावे ह्य उद्देशा पुढे चालून आले आ�ण त्यांन पानपतला तळ �दला. गो�वदपंत बुं देले आ�ण
गोपाळ गणेश ह्यांन आपल्याव सोपवलेला कायर्भा बरोबर पार पाडला आ�ण अबदाल�चे दाणापाणी
तोडून त्याच् �पछाडीला ते नेहमी त्र दे त रा�हले म्हणज झाले; मग आपण अबदाल�च्य �नवडीच्य

रणभूमीवरसुद् त्याल पार चुरडून टाकू असा मराठ्यांच �वश्वा होता. पण गो�वंदपंताला आपल्याव

सोपवलेले काम मुळीच करू दाखवता आले नाह�. �नकराच्य आ�ा, धाक इत्याद सवर मागाच
� ा भाऊंनी
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अवलंब के ला. पण गो�वंदपंताने आपल्याल करता येईल �ततक� दे खील धडपड के ल� नाह�. जाट
मराठ्यांन ह्याच् आधीच सोडून गेला होता आ�ण आपल्य भरतपूर राजधानीतून सुर��त स्थळाहू तो
चाललेल्य प्रकारा अवलोकन कर�त होता. तर�ह� त्याच् वतीने हे ल�ात ठेवणे अवश् आहे क� त्यान

मधून मधून मराठ्यांन सामुग्री पुरवठा के ला. पण रजपुतांच ी �ततके ह� करावयाची �सद्ध नव्हत!
मराठ्यांश उघड दोन हात करावयाचे त्यापैक एकाचेह� धैयर नव्हत. मात त्यांच्यापै पुष्कळांच
मराठ्यांच पुरा मोड व्हाव अशी इच्छ होती. ह्य राजांची ह� आत्मघातक इच्छ कोठपयत
� प�रपूणर झाल�

हे पुढच्य इ�तहासावरू दृष्टोत्पत येईलच. अशा र�तीने दोघेह� प्र�तप एकमेकांचा मुळाशी संबंध
तोडून टाकावयाचा आ�ण शत्रू उपासमार�ने जजर् करू मग त्याच्या यद
ु करावयाचे अशासाठ�

अ�तशय प्रय कर�त होते; तर� जसजसे �दवस जाऊ लागले तसतशी अबदाल�पे�ा उपासमार�ची पाळी

मराठ्यांवर अ�धक आलेल� �दसू लागल�. सरतेशेवट� २२/११/१७६० ह्य �दनी जनकोजी �शंद्यांन बाहेर
पडून मस
ु लमानांच्य सैन्याव मारा चढ�वला. सवर रण�ेत्र घनघोर यद
ु चालू झाले. त्य तरु मराठ�

सेनापतीच्य आ�ण त्याच् कसलेल्य सै�नकांच्य पराक्रमापु अ�धक वेळ तग न धरवल्यामुळ
मस
ु लमान संध्याकाळच् वेळी मागे हटले आ�ण मराठ्यांन त्यांन मार दे त त्यांच त्यांच् �श�बरापय�त

पाठलाग के ला. त्य �दवशी काळोख त्यांच् साहाय्याल आल्यान पणर
ू अपेशाच्य प्रसंगात ते वाचले.

मराठ्यांन आपल्य �वजयी वीरांचे ते परत आल्याबरोब सै�नक सन्मानान स्वाग के ले. ह्य

पराभवाच्य योगाने आपल्य सै�नकांच्य आ�ण लोकांच्य मनावर झालेला भीतीचा प�रणाम दरू

करण्यासाठ अबदाल�ने ह्यानंत एक पंधरवड्यान संध्याकाळच् प्रसं बाहेर पडावयाचे आ�ण रात
झाल्याबरोब काळोखाचे साहाय् घेऊन मराठ्यांच् मध्याव मारा करावयाचा अशी आपल्य �नवडक

तुकड्यांन आ�ा �दल�. पण ते ह्य बेताने पुढे जातात ते बळवंतराव मेह� दळ्यांन आधीच आपल्याव मात
के ल� आहे आ�ण ते वीस सहस �नवडक सैन् घेऊन आपल्याश युद करावयाला �सद होऊन आलेले आहेत

असे आढळून येऊन ते च�कत होऊन गेले. लागल�च पठाणांनी मराठ्यांव तोफा डागावयाला प्रार के ला.

मराठ्यांन आपला तोफखाना बरोबर आणला नव्हत, त्यामुळ त्यांच अ�तशय नाश होऊ लागला.
लवकरच मराठे कच खाणार असे �दसू लागले. त्यासरश �वजेप्रमा त्यांच सेनापती घोडा फेक�त आला.

आपल्य भगव्य झ�ड्याच् क�त�ला कलंक लावू नका म्हणू त्यान त्यांन बजावले, त्यांच्य उत्सा

भरू पुन्ह त्यांन सावरले आ�ण आपल� नग् तरवार वर करू मुसलमानांवर एकदम तुटून पडावयाला
त्यांन आ�ा के ल�. मराठ� घोडस
े ्वा घोडे चौखूर उडवीत शत्रू जाऊन पडले. त्यांच् तोफा त्यांन बंद
पाडल्य आ�ण शत्रूं हातघाई करायला प्रार के ला. त्यांच शरू सेनापती बळवंतराव मेह� दळे हा सवा�च्य

अग्रभा होता. त्य वेळी झालेल्य घनचक्क संग्राम एक गोळी बळवंतरावांना लागल� आ�ण मत
ृ

होऊन ते रणांगणावर पडल.े हे पाहताच त्यांच मस्त कापून �वजयाने �नवासात घेऊन जाण्यासाठ
मुसलमानांनी त्यांच् शवावर उडी घेतल�; पण त्यांच् उगारलेल्य तरवार� आ�ण आपल्य �प्
सेनापतीचे शव ह्यांच्यामध �नंबाळकराने धावून आपला दे ह �दला आ�ण प्राणघा व् होत

असतानाह� मराठ्यांन येऊन शत्रूपास शवाची सुटका कर�पयत
� त्याव आपल्य दे हाचे आवरण घातले.
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इतक्य वेळात सहस्राव पठाण मारले गेले होते आ�ण अ�धक �टकाव धरणे कठ�ण आहे, हे

मुसलमानांच्य अनुभवाला येऊन गेले होते. त्यांन कच खाल्ल आ�ण मराठ्यांच चांगला मार बसताच
पाठ �फरवून तळाची वाट धरल�. मराठ्यांच् मध्यभागासमो रणभूमीवर मुसलमानांच्य सहस्राव

प्रेतां ढ�ग पडला होता. मराठ्यांन �मळवलेला �वजय मोठा होता! पण त्यांन तो �मळवण्यासाठ �दलेला
सेनापतीह� �ततकाच मोठा होता. त्यांन अत्यं प्रेमभावा बळवंतरावांचे प्र आपल्य �श�बरात नेले
आ�ण तेथे त्य मत
ृ देहाला सवर सै�नकांनी साम�रक अ�भवादन के ले. ह्य हानीमुळे भाऊंना सवार् अ�धक
वाईट वाटले आ�ण प्रेतयात्रेब ते जातीने उपिस्थ रा�हले. तशात वीरश्रे बळवंतरावांच्य इतक्या

श्रे वीरपत्नीन �चतारोहण करू नवयार् च् शवाबरोबर सती जावयाचा �नश्च के ला. स्वत

भाऊसाहेबांनी पषु ्क पर�ंनी समजावन
ू पा�हले पण �तचा �नश्च ढळला नाह�. आपल्य मत
ृ सेनापतीला
शेवटचे प्रेमा अ�भवादन करण्यासाठ सवर सै�नक बाहेर आले. त्य �वख्या मत
ृ वीराला आ�ण आपल्य

मत
ृ पतीचे मस्त आपल्य मांडीवर घेऊन त्याल कवटाळीत अिग्नज्वालां पांघरू घेऊन बसलेल्य

त्य महाराष्ट्रकन्यक सतीत्वाल शतशः प्रण कर�त सहस्राव लोक त्य �चतेच्य भोवती
आदरपव
र उभे रा�हल.े
ू ्

येणेप्रमा अबदाल�ने दोन समर प्रस के ले आ�ण दोहोतह� त्याल मार खावा लागला. पण त्यांच

मराठ्यांपुढच् उपासमार�चा प्र सोड�वण्या काह� उपयोग झाला नाह�. गो�वंदपंतांनी, इतक्य

टोचणीनंतर आता हालचाल करण्याल आ�ण अबदाल�चे दाणापाणी वाटे त मारायला प्रार के ला होता हे
खरे; पण आता ह्य वरातीमागून घोड्याच �वशेष उपयोग होण्यासारख नव्हत. आ�ण हा उपक्रम

पुष्क �दवस चालला नाह�. आताईखानाने कपटाने मराठ्यांची ध्वज उभी करू दहा सहस पठाणांसह

गो�वंदपंतांवर मारा के ला. होळकरांची युद्धध् पाहून मराठ्यांन हे मराठेच आहेत असे, शत्रूं प्रत
तरवार चालवायला प्रा र कर�पयत
� वाटले. शेवट� गो�वंदपंतसुद् मारले गेले! त्यांन चार म�हन्यांपूव
भाऊंच्य जेव्ह एवढ्य काकुळतीने आ�ावर आ�ा येत होत्य त्यावेळ प्राणा ��ती बाळगल� नसती तर

बहुधा त्यांच आ�ण त्यांच्याबरोब त्यांच् राष्ट्राच �वनाश टळला असता. पण आता ते प्र घालवून
बसले! पठाणांनी गो�वंदपंतांचे �शर कापून नेले आ�ण ते �शर �न त्याबरोब लढाईच्य वाक्यांन भरलेले
एक पत असे सदा�शवरावांकडे पाठवून देऊन अबदाल�ने आपल� माणुसक� दाखवून �दल�! पण साम�रक
दृष्ट� पाहता अद्यापीह अबदाल�चा पुरा पराभव करणे अगद� शक् होते. कारण त्यान एवढ� कडेकोट
व्यवस् ठेवल� असतानाह� पानपतावर मराठे अशा अडचणीत सापडले आहेत ह� वातार द��णेत जाऊन

पोचल� होती आ�ण बाळाजी जवळपास पन्ना हजार सै�नकांचे दस
ु रे प्रच सैन् समवेत घेऊन आपल्य
लोकांच्य साहाय्यासाठ �नघाले होते. मराठ्यांन पानपतावर जर असाच एक म�हना आणखी तग धरता

आला असता तर ह्य दोन्ह सैन्यांमध् अबदाल�ची नुसती दामट� वळल� गेल� असती; पण उपासमार�चा

प्र कसा सोडवायचा? चारा न �मळाल्यामुळ शतावधी ओझ्याच पशू आ�ण बैठक�चे घोडे सुद् पटापट
मर लागले. त्यांच् सडलेल्य प्रेतांच घाणीने सबंध सैन्या उपासमार�इतक�च प्राणघा रोगाची

साथ पसरते क� काय अशी धास्त वाटू लागल�. हे टाळावयाला, अवेळी होत असले तर�, एकदम युद्धा
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�नघावयाचे हा एकच मागर होता. मराठ्यांच शरू सै�नक भाऊंच्य �श�बराच्य समोर प्र�त�द गोळा होऊन

अत्यं काकुळतीने आमची अशा र�तीने येथे कुचंबणा आ�ण उपासमार करण्यापे� आम्हाल समरभूमीत
लढून मतृ ्यूल त�ड द्यावयाच संधी द्य असे �वनवू लागल.े पण ह्य उपासमार�तून सुटावयाला आणखी
एक मागर होता! आपल्य पूवर्जांच् �कतीक �पढ्य ज्य �हंद ू कायार्साठ जगल्य, कायर कर�त रा�हल्य

आ�ण मरण पावल्य ते कायर नेहमीक�रता सोडून द्यावयाच! पण तसे करावयाला आ�ण अबदाल�ला

�हंदस
ू ्थानच सम्र मान् करू आपल्य राष्ट् स्वातं�याच बळी द्यावयाल मराठे �सद होते काय?
नव्हत! कधीच नव्हत!! एकह� मराठा तसे करावयाला संमती देणार नाह�; त्यापे� उपासमार�ने आ�ण
आपत्तीन ते इतके पीडले असले तर� शत्रूंच सेनासमद
ु ्रा धडक दे तील आ�ण शत्रू सन्मु गाठून अशा

र�तीने रणांगण झंज
ु �वतील, क� त्य योगाने स्वत यश �मळ�वणे जर� त्यांन शक् झाले नाह� तर� शत्रू
�मळालेल्य यशाचा त्याल यित्कं�चतह लाभ होणार नाह�, अशा दृढ�नश्चयाच मराठ्यांच् �शरोभागी

काह�ह� होवो, शरण जावयाचे नाह�, आपल्य लोकांच्य राष्ट् प्र�तष्ठ यित्कं�चतह उणेपणा येईल
असे काह�ह� करावयाचे नाह�, तर वाईटाहून वाईट प्रस आल्या - यश नाह�तर नाह� - असा पराभवच
�मळवायचा क�, जो �कत्ये यशांपे�ाह� भावी �पढ्यांन राष्ट्रग, स्वा�भमा आ�ण स्फूत ह्यांच्
अ�य उगमस्थानाप्रम उपयोगी पडेल अशा �नभर् दृढ�नश्चया स्वत भाऊ उभे होते.

घाईघाईने सेनानायकांची मंत्रस बोलावण्या आल�. तेथे असे ठरले क�, युद्धाच पूणर �सद्धते बाहेर

पडावयाचे आ�ण �दल्ल� �नघून जावयाचे. जर अबदाल�ने �वरोध के लाच तर त्याव मारा चढवायचा,

त्याच फळी फोडावयाची आ�ण युद कर�त आपला मागर काढावयाचा. हा ‘जर’ �निश्चत होता. त्यांन

जाऊ देऊन ह� संधी घालवणारा मनुष् अबदाल� नव्हत.

सहस्राव वीर - ह�रभक्तांच ते सैन् - प्र� जर�पटक्याच्, आपल्य राष्ट्रा भगव्य झ�ड्याच्

भोवती गोळा झाल.े लवकरच पुढे काय करावयाचे ह्य संबंधात पुढायार� च्य बैठक�त झालेला �नणर्
सवा�ना कळ�वण्यासाठ त्यांच मुख् सेनापती सदा�शवरावभाऊ उभे रा�हले. शत्रूं �नणार्य युद

करावयाचा आपल्य पुढाया◌
� न
् ी �नश्च के ला आहे; असे ऐकल्याबरोब त्य सशस् सैन्याच् �वस्तीण
समूहाने प्रच गजर्न करू आपल� संमती दाख�वल�. कशा र�तीने वागावयाचे हे सवा�ना सांगण्या आले.

त्यानंत त्य अत्यं श्रे सेनापतींनी आपल्य सै�नकांच्य भावना उचंबळून सोडणारे भाषण के ले. ते
ज्य थोर राष्ट् ध्वजेखाल उभे होते �तच्याकड बोट दाखवून मूक वक्तृत्वा त्याच् अत्यं यशःपूणर
इ�तहासाचे आरं भापासून वणर् के ले. श्रीरामदासां तो भगवा झ�डा ‘स्वधम राज्याच्’- �हंदप
ु दशाह�च्य

-महत्कायार् नेहमी स्मर राहावे म्हणू �शवाजी महाराजांच्य कसा स्वाधी के ला; त्यांच्

वाडव�डलांनी रणशय्येव देह ठेवून �चरं जीव झालेल्य त्यांच् स्वगर् पूवर्जांन त्याल �वजयावर �वजय
कसे �मळवून �दले आ�ण अटकपासून कटकपयत
� आ�ण समुद्रापास पिश्च समुद्रापय सवर �हंदस
ू ्था

त्याच् पताके खाल� कसे आणले; �हंदज
ु गताच्य शत्रूं त्यापुढ मस्तक तर� कशी वाक�वल� �कवा मार
तर� कसा खाल्ल; हा सवर वतृ ्तान त्यांन �नवेदन के ला! तवे ्ह आता ती राष्ट् ध्वज ते शत्रूच स्वाधी

करणार �कं वा शत्रूपु नम करणार, का ती ज्य महत्कायार् एक �नदश्
र आहे त्य कायार्च् र�णासाठ�
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मार�त मार�त मरणार? शंभरसहस सै�नकांच्य कंठातून ‘हर हर महादे व’ अशी गजर्न उठल� आ�ण
आपल्य तरवार� उपसून त्यांन त्य राष्ट् ध्वजाश, त्य ध्वजेन �नद�शर् के लेल्य महत्कायार् आ�ण

ज्यान त्यांन आतापयत
� �वजयावर �वजय �मळवून �दले होते त्य आपल्य सेनापतीशी एक�नष् राहू
अशी शपथ घेतल�!

�द. १४ जानेवार� १७६१ च्य सकाळी उजाडताच, युद्धाच पूणर सज्जतेन मराठे आपल्य �श�बरातून

बाहे र पडले. मध्यभाग स्वत भाऊ आ�ण �वश्वासरा होते. त्यांच् उजव्य हाताला आपापले सैन् घेऊन
मल्हाररा होळकर आ�ण जनकोजी �शंदे उभे होते आ�ण डाव्य बाजूचे आ�धपत् दमाजी गायकवाड,

यशवंतराव पवार, अंताजी माणके श्व, �वठ् �शवदे व आ�ण समशरे बहाद् ह्यांच्याक होते. मराठ्यांन

आपला उत्कृष तोफखाना सवर सैन्याच् अग्रभा ठेवला होता. अशा र�तीने बळकट व्यू करू

मराठ्यांन आपला सेना�नवास सोडला. लागल�च शतावधी रणदं द
� न
े ी आ�ण
ु भ
ु ीनी, रणककर् तत
ु ाया◌
यद
ु ्धशृंगां उच् स्वरान मराठ्यांच प्रस् �नना�दत के ले.

मराठे तळ सोडून चालन
ू येत आहे त हे अबदाल�ला कळताच तोह� त्यांच्या सामना देण्यासाठ बाहेर

आला. त्याच् सैन्याच् मध्यभाग त्याच वजीर शहानवाझखान होता. उजव्य अंगाला रो�हले होते
आ�ण डाव्य अंगाला नजीबखान �न सज
ु ाउद्दौ हे होते. अबदाल�नेह� आपला तोफखाना आपल्य
सैन्याच् पुढे ठे�वला होता.

लवकरच दोन्ह दळांची गाठ पडल�. तोफांनी आपल्य नश
ं कृत्याल प्रार के ला. दोन्ह सैन्यांच्
ृ स

हालचाल�ंनी धुळीचे प्रच लोट उठले आ�ण त्या तोफांच्य धुरांच ी भर पडून आकाश कृष्णवण �दसू
लागले. सूय�दय होऊन बराच वेळ झाला तर� सूयार्च दशर्नह होईना! काह� वेळाने एकमेकांना �वरु सैन्

स्पष �दसू लागताच यशवंतराव पवार आ�ण �वठ् �शवदे व ह्यांन प�हला मारा चढ�वला. रणधुमाळीला
प्रा र झाला. मराठ्यांच् घोडस
े ्वारांन आपल्य एका मायार्हन रो�हल्यांन परतावयाला भाग पाडले आ�ण

त्यांच ८००० हून अ�धक सै�नक मारू काढले. ह्य त्वेषाच् मायार्◌ापुढशत्रूच उजवीकडील सैन्यान कच
खाल्ल आ�ण ते मागे परतले. स्वत भाऊराव आ�ण शरू �वश्वासरा ह्यांन तर शत्रूंच मध्याव इतक्य

बळाने मारा के ला क�, �तथे दोन्ह सैन्य हातघाईवर येऊन एकमेकांना कापून काढू लागल�. पठाण काह�

तुच् प्र�तस् नव्हत! इकडे भाऊंसारख्य रणधुरंधराच्य आ�ण �वश्वासरावांसारख् �प् युवराजांच्य

हाताखाल�ल मराठे एक रे सभरह� मागे होणे शक् नव्हत. एक घंटाभर, भयंकर युद झाल्याव भाऊंनी

आ�ण �वश्वासरावांन स्वत विजराच्य हाताखाल�ल पठाणी सैन्याच लोखंडी फळी फोडल�. सहस्राव

पठाण रणभूमीवर मत
ृ होऊन पडले. विजराचा मुलगा कापला गेला आ�ण स्वत वजीर घोडा मेल्यामुळ
पायउतार झाला. मुसलमानांच्य मध्यभागान माघार घेतल�! शत्रू त्याच् एक एक स्थानावर

घालवून लावीत भाऊ आ�ण �वश्वासरा पुढे चालले हे पाहून नजीबखान विजराच्य बचावाला धावला. पण
त्याच पाठलाग कर�तच शरू जनकोजीह� आपल्य कसलेल्य सै�नकांना घेऊन भाऊंची बाजू बळकट

करण्यासाठ आले. त्य वेळच्य युद्धा भयंकरपणा काय पाहावयाचा? सवर आघाडीभर वीरांशी वीर �भडून

भारतीय द्वंद् होऊ लागल�. आपल्य मध्यभागांती उजवीकडील आ�ण डावीकडील पथकांनी- म्हणज
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सवर् सैन्यान माघार घेतल� आ�ण ती प्र�तर सोडून दे ऊन पलायन करण्याच् बेतात आल� आहेत हे
अबदाल�च्य स्पष �नदशर्नाल आले. इतक्या त्याच् सैन्याच काह� भाग पळूसुद् लागला. पण तर�ह�

तो न कचरता तसाच उभा होता, आपल� जागा सोडून जो पळून जावयाचा प्रय कर�ल त्याल कापून

काढावयाची त्यान आपल्य सै�नकांना आ�ा �दल�! सूय�दयानंतर दोन अडीच घटकांच्य आतच युद्धा
प्रा र झाला होता. तवे ्हापासू तो घनघोर संग्र सारखा चालला होता. �तसरा प्र संपत आला. दोन
वाजून गेले. पण मराठ� सै�नकांना �णाची �वश्रां कशी ती अद्याप �मळाल� नव्हत! रणभूमी रक्ताच्

नद्यांन अ�रशः धुऊन �नघाल� असून सै�नकांच्य कण्हण्या आ�ण आरोळ्यांच ध्वन उठून

रणदं द
ु भ
ु ींच्य, तत
ु ायार� च्य, तोफांच्य आ�ण वीरांच्य यद
ु ्धगजर्नां ध्वनीमध् एकरू होऊन �मसळून
गेले!

�तसया्र प्रहर दोन वाजन
ू गेले. मराठ्यांच् अट�तट�च्य �वरोधाने आ�ण पराक्रमा शेवट�

मस
ु लमानी सैन् पणर
ू जजर् झाले. अबदाल� इतका कसलेला सेनानायक, पण त्यालाह काळजी

वाटावयाला लागन
ू तो रणांगण सोडावे आ�ण यमन
ु ा उतरू परतीराचा आश् घ्याव असा �वचार कर

लागला. पण अत्यं शहाणपणा करू त्यान आपले सेनेपैक� दहा सहस सै�नक आपल्य जवळ राखन
ू

ठेवले होते. त्यांच उपयोग करावयाची असल� तर ह�च वेळ आहे असे ओळखन
ू त्यान त्यांन भाऊसाहेबांवर
तुटून पडावयाची आ�ा के ल�. हे नवीन दमाचे सैन् �वजेच्य वेगाने �दवसभर युद करू श्रमलेल मराठ�
सैन्याव जाऊन पडले!

पण सकाळपासून थकून गेले असताह� भाऊ आ�ण त्यांच शरू मराठे गडी �णमात्र कचरले नाह�त.

त्यांच प�हल� धडक आ�ण नव्य दमाचा मारा मराठ्यांन तर�ह� सहन के ला. मराठ्यांन युद

िजंकल्यासारखे आहे असे पुन्ह एकदा स्पष �दसू लागल.े अबदाल�कडून आपला शेवटचा डावह� टाकून
झाला होता.

पण इतक्यात जणू मतृ ्यूच द�ू तका होऊन एक गोळी सूं सूं कर�त आल� ती मराठ्यांच् वीयर्शाल

राजपुत्रा मम� लागल� आ�ण �वद होऊन �वश्वासरा अंबार�त पडले! अ�तशय शरू आ�ण �ततकाच सद
ुं र
मराठ्यांच युवराज महाराष्ट्र आशा- प्राणघा व् लागून मतृ ्युशय्ये पहुडला! भाऊ आपल्य
सै�नकांना प्रोत्स देत, आ�ा सोडीत, शस्त्रप कर�त आ�ण जगाने तोपयत
� क्व�चत अवलोकन के ले
असेल असे रोमहष्
र युद चालवीत जेथे होते तेथे ह� वातार त्यांच् कानावर येऊन आदळल�. वातार

ऐकल्याबरोब आकाशातून वज्रप झाला असे भाऊंना वाटले! मराठ्यांच सेनापती तसेच आपल्य

लाडक्य पुतण्याकड धावले. आ�ण प्राणघा व्रणां �वद होऊन राजेशाह� हौद्या आपल्य रक्ता

लोळत पडलेल्य मराठ्यांच् युवराजांना त्यांन पा�हल.े ते दृश पाहून उदगीरच्य �वजेत्याच वज्रहृद
�णभर फाटून गेले आ�ण त्यांच् गालावरू अश्रूं प्रव वाहू लागला. त्यांच कंठ दाटून येऊन स्व
गद्ग झाला. ‘�वश्वा! �वश्वा!’ म्हणू त्यांन हाका मारल्य. मरणोन्मु युवराजांनी आपले नेत
उघडले आ�ण वीरवाणीने शब् उच्चारल, ‘काका, आता माझ्यापाश का घुटमळता? सेनापती सिन्न

नसला तर युद आपल्य �वरु जाईल!’ महाराष्ट्रा त्य शरू आ�ण तरु राजपुत्रा मरणाच्य वेदनाह�
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आपल्य कतर्व्या �वसर पाडू शकल्य नाह�त. अद्यापीह त्यांच् मनात युद्धाच �वचार प्रामुख्य
होता आ�ण आपण मेलो तर� आपल्य सैन्यान ते िजंकलेच पा�हजे ह�च त्यांन तळमळ होती! त्यांच्

शब्दांन पुनः वीरवतृ ्त जागत
ृ झाल� आ�ण भाऊ भानावर आले. त्यांन उदगार काढल,े ‘प्रभू इच्छ!

आता शत्रू समाचार आमचा आम्ह� घेणार!’ असे म्हणू त्यांन आपला घोडा उडवला आ�ण आपल्य

वीर सै�नकांना पुनः एकदा धीर देऊन एकत के ले. अद्यापीह �नष्ठावं आ�ण िजवावर उदार झालेले
सै�नक युद कर�तच होते आ�ण �वजयल�मीची अजूनह� मराठ्यांवर कृपादृष् होती.

पण �ततक्या �वश्वासरावांच् �नधनाची वातार वणव्यासारख मराठ� सै�नकांत पसरल�. आधीच ते

थकून गेले होते, साहिजकच ह्य वात�चा त्यांच्या भयंकर प�रणाम झाला, इतक्या आणखी एक

आपत्त कोसळल�! एकदोन म�हन्यापूव� दोन हजार पठाण अबदाल�ला सोडून आले होते आ�ण �वठ्
�शवदे वांच्य सैन्या त्यांन भरती करण्या आले होत.े शत्रूंकड पठाणांशी त्यांच घोटाळा होऊ नये
आ�ण ते वेगळे �दसावे म्हणू त्यांन डोक्याभोवत गड
ंु ाळावयाला भगवी फडक� �दल� होती. बहुधा आधीच

ठरलेल्य कराराप्रमा त्यांन एकाएक� आपले भगवे पट् फेकून �दले आ�ण �वश्वासरावाच् मतृ ्यूच वातार

पसरवीत �न पराजयाच्य खोट्य कंड्य उठवीत सैन्याच् �पछाडीला जेथे बाजारबण
ु गे उभे होते तेथे

धावत जाऊन त्यांन मारामार� आ�ण लट
ु ालट
ू करावयाला प्रार के ला. आपल्य �पछाडीवर आलेल� ह�
पठाणांची टोळी पाहून मराठ्यांच मन ग�धळून गेले आ�ण आघाडीवर संग्र कर�त असलेल्य सैन्याल
शत्रू आपल्य बाजूवर�ल मारा यशस्व होऊन शत्रुसै आपल्य �पछाडीला येऊन पोचले असे वाटले
आ�ण आपला पराभव झाला अशा कल्पनेन जागा सोडून ते पळू लागले.

अबदाल�चा ह्य दृश्या �वश्वासदेखी बसेना. आपला आता पूणर पराभव झाल्यावाचू रहात नाह�

अशा कल्पने तो होता. मराठ्यांन उजव्य अंगाला डाव्य अंगाला, आ�ण मध्यभाग - �तन्ह �ठकाणी -

यश �मळ�वले होते. आपल्य सैन्यान पळून जाऊ नये म्हणू अत्यं कडक उपाय योजीत, पळणायार्
सै�नकांना कापून काढ�त आ�ण अशा र�तीने आपल्य सै�नकांच्य सवर्सामान पलायनाचा प्रस कसा

तर� कष्टान थोपवून धर�त तो जवळ उभा होता. इतक्या, का कोणास ठाऊक, पण मराठ्यांच �पछाडीचे

सैन् �भऊन जाऊन पळू लागलेले त्याच् एकदम दृष्ट पडले आ�ण त्याच् या आनंदाला सीमा रा�हल�
नाह�. झालेल्य घोटाळ्याच उलगडा झाला नाह� तोच अबदाल�च्य सैन्यान ग�धळलेल्य मराठ�

सै�नकांवर मारा चढ�वला. झाल,े इतका वेळ तग धरू असलेला मराठ्यांच् �वरोधाचा बांध फुटून गेला.

त्यांच् उजव्य बाजूला आता युद्धा स्वर रा�हले नव्हत; त्याच पलायनात प�रवतर् झाले! पण
अद्यापीह मध्यमाग जेथे भाऊ आ�ण त्यांच �नवडक अनुयायी िजवावर उदार होऊन आपल्य राष्ट्

ध्वजाच- जर�पटक्याच र�ण कर�त होते तेथे घनघोर संग्र चालू होता. आपल्य तरवार�च्य प्रत्

आघाताबरोबर आपल्य दोन्ह अंगांच्य शत्रुसै�नकां कापून काढता काढता आ�ण आपल्य सै�नकांना
‘लढा! मारा! कापा!’ म्हणू प्रोत्स दे ता दे ता भाऊंचा घसा बसून गेला. शेवट� त�डातून जेव्ह शब्

�नघेना तवे ्ह मानेने खुणावून प्रोत्स दे त त्यांन मतृ ्यूच् दाढे त आपला घोडा घातला! ते प्रत

मरणाला कवटाळावयालाच चालले आहे त, हे पाहून मुकंु द �शंद्यांन एक �णभर त्यांच् घोड्याच लगाम
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धरावयाचे धा�रष् के ले आ�ण पदर पसरला, ‘‘महाराज, आपण दे वाचा पराक् गाज�वला. वीरांना जे जे
करणे शक् आहे ते ते आपल्य सैन्यान के ले आहे. तवे ्ह आता परत �नघून जाणे शहाणपणाचे नाह� का
होणार?’’ भाऊंनी उत्त के ले, ‘‘काय परत! सरदार! आपल्य सैन्यातल सवर उत्कृष वीर धारातीथ� पडले

आ�ण �प् �वश्वा आपल्याल सोडून गेला हे आपल्य ल�ात नाह� वाटत?े मी एकेका सेनानायकाला
नावाने आ�ा के ल� आ�ण प्रत्ये माझ्य आ�ेवरू शत्रू युद करता करता मतृ ्युमुख पडला!

रणांगणावरू �नघून जाऊन हे कृष्णमु नानासाहेबांना आ�ण महाराष्ट्र दाखवायलाह� मी िजवंत
राहणे कसे शक् आहे ! हाणा! मारा! शत्रू जीव जाईपयत
� कापून काढा! ह�च माझी शेवटची आ�ा?’’

मक
ु ंु द �शंद्यांन आपल्य आवडत्य सेनापतींना प्रण के ला आ�ण ते त्यांन के लेल्य शेवटच्य

आ�प
े ्रमा घोड्यावर खाल� उतरले. ‘हरहर महादे व’ ची गजर्न कर�त त्यांन आपल� तलवार बाहेर
काढल� आ�ण शत्रुसैन्या गद�त उडी घेतल�, तरु जनकोजी, �वश्वास यशवंतराव पवार,

वीरापाठ�मागन
ू वीरांनी त्यांच अनक
ु रण के ले! आ�ण भाऊ? त्यांच् अंगात जणू यद
ु ्धदेवते संचार झाला
होता! ते तसे आत घस
े ेळीह�
ु ल,े यद
ु ्धाच घनचक्करा �मसळून गेले आ�ण आपल्य शब्दाप्रम मरतव

आपल्य राष्ट्रा मानर�णाथर शत्रूं �शरे कापन
ू काढ�त सट
ु ले.

पा�नपतच्य समरभम
वीरोत्त मख
ू ीवर�ल �हंदं च्य
ू
ु ् सेनापती�वषयी ह�च गोष् जगाला कळल�.

त्यांन आपल्य पराक्रमाच �दव् तज
े ाने आ�ण स्वतःच् कतर्व्यपू �नधनाने पा�नपताला त्यांच्
राष्ट्रा ऐ�हक हानीची भरपाई के ल�.
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१५ : जते ्यांन िजंकणारा पराभव
‘दं तच्छेद �ह नागानां �लाघ्य �ग�र�वदारणे’

(पवर् फोडीत असता तुटलेला दातच हत्तींन अ�धक शोभतो.)
झालेल� हानी भयंकर होती. कारण भाऊ आ�ण त्यांच् पाठ�शी असलेले वीरांतले वीर मराठे गडी

आपल्य राष्ट्रध्वज र�णासाठ� असंख् सै�नकांशी इकडे झगडत असता इतर सवर् मराठ� सैन्या
पळपळीला प्रा र झाला होता आ�ण शत्रूं सै�नक त्यांच पाठलाग कर�त होते. सहस्राव सै�नक शत्रूंच
हातात पडले आ�ण दस
ु यार्�दवशी प्रातःका त्यांच् रांगांच्य रांगा एकामागून एक उभ्य करू त्यांच
अमानुषपणाने �शरच्छे करण्या आला! अफगाणांना सापडलेल� लूटह� प्रच होती.

पण मराठ्यांच् पराक्रमा त्यासाठ शत्रू द्यावयाल लावलेले मूल्यह �ततके च प्रच होते.

पठाणांनी युद िजंकले, पण तो जय जेत्यांन अ�धक हा�नकारक ठरला! नुसत्य शेवटच्य �दवशी

मुसलमानांचे चाळीस सहस सै�नक रणभूमीवर मारले गेले! त्यान गो�वंदपंत बुदेल्यांच मस्त कापून नेले

तो इताईखान उस्मा आ�ण त्याच् सैन्याती इतर शेकडो सेनानायक युद्ध मरण पावले. नजीबाला

भयंकर मार लागला. �वशेष म्हणज आपल्याल �वजय �मळवायला आपले प्रशंसन शौयर आ�ण उत्त

युद्धकौशल् िजतक� कारणीभूत झाल� �ततकाच दै वाचा योगायोगह� कारणीभूत झाला ह� गोष् त्यांन
�वसरता येत नव्हत.

मराठे युद्ध हरले पण पुनः के व्हाह जय �मळवावयाला शत् असमथर व्हाव अशा व्रणां त्याल �वद

के ल्याव मग हरले!

कारण पा�नपतला पराभव झाला म्हणू काय झाले? पा�नपतच्य समरभूमीवर एकत झालेले मराठे

नाह�से झाले, पण महाराष्ट्रा मराठे अद्या� िजवंत होते! पा�नपतच्य दारु �दवशी ज्याच् नात्याच

कोणी मेले नव्हत असे घरच महाराष्ट् रा�हले नव्हत असे म्हणता! पण त्य �दवशी महाराष्ट् असेह�
घर नव्हत क�, जेथे आपल्य राष्ट् अपमानाचा वचपा काढण्याच आ�ण आपल्य सै�नकांनी आ�ण

सेनानायकांनी ज्य कायार्साठ मरण स्वीकारल ते कायर यशस्व करू त्याच हौतात्म फलशाल�

करण्याच प्र�त सहस सै�नक घेऊन स्वत पंतप्रध यापव
ू �च नमर्दापा झाले होते. पा�नपतला
आपल्य लोकांवर आ�ण आपल्य कुटुंबावर बेतलेल्य प्रसंगा वातार कळताच एवढ्य पराजयानंतरह� पढ
ु े

चालन
ू जावयाचे आ�ण ह्य पराजयाचा आ�ण त्यामुळ उत्तर ेल मराठ� सैन्या उत्पन झालेल्य भीतीचा

अबदाल�ने लाभ घेण्याच् पव
ू �च त्याच नाश करावयाचा असे त्यांन ठर�वले. त्यांच्या स्वतःव
दःु खाचा ड�गर कोसळला होता आ�ण त्यांच प्रकृती अल�कडे अगद� खंगल� होती. पण त्यायोगान

www.savarkarsmarak.com

आपल्य सै�नकांच्य मरणांसाठ� प्र�तश घ्यावयाच आ�ण अबदाल�ला चोप दे ऊन परत घालवावयाचा

ह� त्यांच उत्कंठ उलट� द्�वगु�ण झाल�. त्यांन उत्तर ेच् सवर �हंद ू राजांना आश्वासनाच पत् �ल�हल�
आ�ण त्या आपल्य धमार्च आ�ण संप ूणर �हंद ू जातीचे शत् �हंदस
ु ्वातं�याच् कायार्च समूळ नाश
करण्यासाठ एकजुट�ने प्रय कर�त होते अशा वेळी अलग राहून स्वतःल वाचवावयाचे धोरण स्वीकारण
ज्यांन शहाणपणाचे वाटले त्या�वषय त्याच त्यांन कानउघाडणी के ल�! त्य सवा�ना त्यांन आता तर�

�हंदस
ु ्वातं�याच् युद्ध आपल्याल येऊन �मळावे अशी �नमंत्र पाठ�वल� आ�ण पा�नपतचा पराभव

झाला असतानाह� मोगल साम्राज्या �वनाशावर दस
ु रे अ�धक बलशाल� महंमद� साम्रा उभारावयाची
अबदाल�ची महत्वाकां� आपण अजन
ू व्यथ करू टाकू असे त्यांन आश्वास �दल.े त्यांन �ल�हले,

‘माझा तरु पत
ु �वश्वासरा अ�भमन्य जसा पराक् करू स्वगार् गेला त्याप्रम शत्रू झगडताना

धारातीथ� पडला हे खरे आहे पण म्हणू काय झाले? माझा भाऊ सदा�शवराव आ�ण �शंद्यांच छावा
जनकोजी त्यांच काय झाले हे च कोणाला मा�हती नाह�. आणखीह� इतर �कत्ये सेनाधरु ं धर आ�ण सै�नक
यद
ु ्ध कामाला आले. पण अखेर हे यद
ु आहे. ह्या यशापयश येणे हे नेहमी परमेश्वराच् इच्छेव
अवलंबन
ू असणार! तवे ्ह त्याच खेद �कती! इतके झाल्यावरह आपण त्याच परत वचपा काढू.

असल्य कधीह� �श�थल न होणाया्र �चकाट�मुळे राष्ट्र के वढ�ह� आपत्त कोसळो �तच्याखाल

�चरडून न जाता धैयार्न �तला त�ड द्यावयाच् मराठ्यांच् ह्य गुणामुळे ते संप ूणर �हंदस
ु ्थानच अ�धराज
झाले. आपल्य शत्रूं हा स्वभावधम न ओळखण्याइतक �कं वा त्यांच योग्यत न जाणण्याइतक

अबदाल� मूखर नव्हत. पा�नपतचा �वजय �मळताच आपण जर त्व�र आपल्य दे शाची वाट धरल� नाह�

तर ज काह� अल् लाभ आपण �मळ�वला आहे तोह� आपल्याल ओकून टाकावा लागेल हे त्याच् ल�ात

आले. पा�नपतच्य युद्धात जे बचावले ते सवर सै�नक आ�ण अ�धकार� नानासाहेबांनी पुनः आपल्याजव

एकत के ले. मल्हाररा होळकर, �वठ् �शवदे व, नारो शंकर, जानोजी भोसले आ�ण इतर अनेक सेनानायक
ग्वाल्हेर एकामागून एक गोळा होऊ लागले आ�ण त्यांन बरोबर घेऊन �दल्ल�व चालून जाण्याच
नानासाहेबांनी �सद्ध के ल�. मराठ्यांच् ह्य वागण्यान सुजाउद्दौ आ�ण नजीबखानसुद् गडबडून गेले.

पा�नपतला �वजय �मळ�वणे म्हणज मराठ्यांच् �वरु सवर युद िजंकणे नाह�. अशी त्यांन प्रती आल�.

तवे ्ह ग्वाल्हेर येऊन पोचलेल्य नानासाहेबांशी त्यांन स्वतंत्र बोलण्याच प्रार के ला आ�ण त्यांन

पसंत पडतील अशा अट� सुच�वल्य! अबदाल�ला एकट्यान �कं वा त्यांच सवा�चे साहाय् घेऊनह� �हंदं च
ू ा
�नत्याच मोड करणे �कं वा मुसलमानी पादशाह�चा डळमळणारा डोलारा तोलून धरणे शक् नाह� ह� गोष्
सुजाउद्दौल्य ओळखल�. हळूहळू मुसलमानांचा संघ फुटला. प्रत् जण आपापल्य सुर��ततेकडे ल�
देऊ लागला. सुजाने अबदाल�ला सोडले. अबदाल� �दल्ल�ल आला आ�ण काह� आठवडे तेथे रा�हला, तो
द��णेकडून आपल्य पन्ना सहस सै�नकांसह बाळाजीपंतांनी त्याच् �नकट येऊन लगट के ल�, �तकडे

प�शर्यनांन त्याच् राज्याव चाल के ल्याच वातार आल�! ह्य वात�ने तो प्र� वीरह� अस्वस झाला.

त्याल �दल्ल �न तेथील पातशाह� राजकारण तसेच सोडून दे ऊन इ.स. १७६१ च्य माचर्मध् भारत सोडावा
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लागला. ज्य महत्वाकां� उद्देशा उद्युत होऊन त्यान �संधुनद� ओलांड ू न �हंदस
ु ्थानाव आक्र के ले
त्यापैक एकह� उद्द शेवटास न जाता घाईघाईने �संधुनद� ओलांड ू न माघार घ्याव लागल�!

�हंदस
ु ्थानातल् मुसलमानांनी भारतवषार्च् सीमेच्य पल�कडील आपल्य क्र सहधम�यांशी

संगनमत करू आपल� पातशाह� वाच�वण्याच जे अनेक प्रय के ले, त्यापैक हा शेवटचा प्रय होता!

त्यांन पा�नपतची लढाई िजंकल�, पण ती िजंकताना मराठ-मंडळाची प्र �हंदस
े करण्याच
ु त्त नामशष

�कं वा ज्य प्राणां मगर�मठ�ने �तने मोगल� साम्राज्य गळा दाबून धरला होता �तच्यापासू आपला
बचाव करण्याच शेवटची संधीह� ते गमावून बसले!

पठाण पन
ु ः के व्हाह �दल्ल�ल येणे शक् झाले नाह�. लवकरच त्यांच �संधन
ु द� उतरणेह� बंद होणार

होते!

कारण पा�नपतच्य �वनाशामधन
ू पंजाबमध्य दस
ु र� �हंद ू सत्त उत्था�प झाल�. ती �हंद ू सत्त

म्हणज शीखसंघाचे उदयोन्मु राष्. ह्य शरू लोकांनी हळूहळू अशा धमर संघाची प्रस्था के ल� क�,

ज्याल वारं वार हुतात्म्यांच रक्ताच पोषण �मळून त्याच लवकरच प्र राष् बनणार असे �दसू लागले.

त्यांच दहावे गर
ु �संहपराक् गो�वंद�संग आ�ण वीर हुतात्म बंदा बैरागी ह्य दोघांचीह� अ�खल �हंदं च्य
ू
सवर्श्र राष्ट्रवीरां मा�लके त नेहमी पूजा होत राह�ल. ह्यांच् नेततृ ्वाखाल पंजाबमध्य शीखांनी �हंद ू
स्वातं�याच् कायार्प्रीत झज
ुं के ल�. बंदाच्य अधीपत्याखाल असताना अल्पकाळपय� आपल्य
प्रांता काह� भाग स्वतं करण्याच यश त्यांन �मळाल.े पण मुसलमानी सत्तेव पंजाबमध्य शेवटचा

प्राणां� घाव घालण्याच आ�ण पंचनदाचा प�वत प्र द �हंद ू राज्याखाल आणण्याच कायर मराठ्यांच्य

वाट्याल राखून ठेवले होते. त्यांन ते पार पाडले आ�ण त्यांन आपल्य घरादारापासून आ�ण प्रांतापास

दरू , अ�तशय अंतरावर, युद करावे लागले �न �संहाच्य प्रत गुहेत जाऊन त्यांच दाढ� उपटल�! त्यांन
पथ
ू ा ध्व थेट अटके वर नेऊन रो�वला. अशा र�तीने �हंदस
ू ्थानाती
ृ ्वीराजाच् मतृ ्यूनंत प�हल्यान �हंदं च

मुसलमानी सत्तेच पुनरुज्जी करण्यासाठ येथील मुसलमानांचे आ�ण त्यांन ना�दरशहा �न अबदाल�
ह्यांश के लेल्य �वस्तृ संघाचे सतत चाललेले प्रय मराठे आपल्य �चकाट�च्य प्र�तशोधा हाणून

पाडीत असता शीखांना आपल्य लोकांचे सुसघ
ं �टत असे एक प्र राष् बनवायला अवसर �मळाला.

पा�नपतची सबंध स्वार चालू असता एकसारखे भयंकर मूल् दे ऊन नुसता पंजाब प्रा परत आपल्य
राज्याल जोडण्याच जे अल्पस्व समाधान अबदाल�च्य वाट्याल आले, तह
े � त्याल ह्य नवीन

उदयाला आलेल्य सत्तेन त्याच् पदरात पडू �दले नाह�. पंजाब जर� अशा र�तीने महाराष्ट्रा �हंद ू
सत्तेच् हातातून गळून पडला, तर� तो मुसलमानांच्य हातात द�घर काळ राहू शकला नाह�. कारण,
अबदाल�ने पाठ �फर�वल� नाह�. तोच पंजाबमधल्य ह्य �हंदं न
ू ी त्यान व्यवस्थेसा मागे ठेवलेल्य

सैन्याल त्र द्यावयाल प्रा र के ला आ�ण त्यांन साहाय् करण्यासाठ त्यानंत स्वत अबदाल� दोनदा

�हंदस
ू ्थाना आला, तर�ह� आपल� मातभ
ृ ूमी त्याच् हातातून त्यांन सोड�वल�. मराठ्यांन �दल्ल�
लवकरच पुन्ह �वजयप्रव के ला - पुन्ह एकदा ते अ�खल �हंदस
ु ्थानच सावर्भौ झाले! शीखांनाह� जर�
आपल� प्रत सत्त आपल्य प्र देशाच पल�कडे पूव�ला जवळ �दल्ल�पय� दे खील वाढ�वता आल� नाह�
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तर� भारताच्य सीमेच्य पल�कडील कोणाह� शत्रूं दोन हात करू के व्हाह आपल्य स्वातं�याच संर�ण
करण्याच सामथ्य त्यांन �मळ�वले. पठाणांच्य �कं वा तुका�च्य भूमीतील कधीह� तप्
न होणार�
ृ

धनतषृ ्ण �कं वा अत्याचार धमर्बं पुनः के व्हाह पठाणात �कं वा तुकार्, �संदन
ु द� ओलांडावयाचे धैयर
�नमार् कर धजावले नाह�. उलट शीखांनी �संधुनद� ओलांडल� आ�ण �वजयाने �हंदध
�
ू ्व काबूल नद�पयत
नेऊन अबदाल�चे उसने फे डले. वायव् सीमेवर�ल मुसलमानी टोळ्यांच उच्छृंख धमर्वे त्यांन इतक्य

पूणर्पण �चरडून टाकले क�, शीखांच्य नावाचा उच्चा के ल्याबरोब पठाणाची मुले भीतीने आपले रडे
थांबवीत!

तवे ्ह अ�खल �हंद ू समाजाच्य दृष्ट� पा�हले असता मस
ु लमानांना आपला हे तू शेवटास नेता आला

नाह�. त्यांन पा�नपताची लढाई िजंकल�, पण ती िजंकतानाच �हंदप
ू दपादशाह� प्रस्था करायला

�नघालेल्य मराठ्यांश त्यांन चाल�वलेला झगडा मात ते पणर्पण
हरले! पा�नपत िजंकल्यावरह
ू

पव
े रा�हलेले त्यांन आपल्य डोळ्यांन
ू र्समुद्रापा अटके पय�त सवर �हंदस
ू ्थानच स्वा�मत �हंदं क
ू डच
पाहावे लागले!

पण अशा र�तीने, �हंद,ू उत्तर ेकड आलेल्य मस
ंु ले
ु लमानी शत्रूं प्रच राष्ट् यद
ु चाल�वण्या गत

असता, आणखी एक प्र�तस् हळूच पटावर आला आ�ण ह्य तम
ु ल
ु प्रसंगाच पयर्वसनाकड दृष्
लावून टपून बसला होता. पा�नपतला मराठ्यांच पराभव झाल्यामुळ हषर मानावयाला जर काह� कोणाला
कारण झाले असेल तर ते सवा�हून अ�धक त्याल झाले. पा�नपताला दोन्ह प� झुं जून इतके �नकामी झाले
क�, त्यामुळ मराठ्यांन बंगालवर स्वार करावयाचा आ�ण तीत प्लासीच् रणभूमीवर नवीन जन्

घेतलेल्य इंग्रजांच बालसत्तेल मूठमाती द्यावयाच बेत पुढे ढकलावा लागला. जर पा�नपतला खरोखर
कोणी �वजयी झाला असेल तर तो तेथे इतक्य �नकराने झज
ुं णायार्प्र�तस्पध्या� कोणीह� नसून हा

ह्य युद्धा तटस्थपणान �नर��ण करणारा आ�ण दोन्ह�ह प्र�तस् ह�नबल झाल्याव त्याच लाभ
घ्यावयाच शहाणपण अंगी असलेला धूतर आगांत ुकच होय.

पण पा�नपतच्य योगाने ईस् अं�डया कंपनीला आणखी काह� काळ िजवंत राहण्याच नवीन पट्

�मळाला असला आ�ण इंग्रजां समाचार घ्यावयाच �वचार सध्यापुरत तर� मराठ्यांन सोडून देणे भाग

पडले असले तर� मराठ्यांच् तेथल्य एका पराभवानेच इंग्रजां �चरकाल �टकणारा लाभ झाला असे
कोणीह� समजू नये. कारण मराठे पा�नपतला बसलेल्य आघातातून लवकरच सावरले. त्यांच् घरातच

�ततक्या जी यादवी चालू झाल� ती जर झाल� नसती �न त्यांच् कतर्त्वव
पुढायाट
� ना अगद� अकाल�
ृ
मतृ ्यून �हरावून नेले नसते तर त्यांन पा�नपतच्य पराभवानंतरह� इंग्रजांच �वरु यश �मळ�वले असते.
आपण पुढे जाऊ तसे हे सवर क्रमाक्र आपल्य �नदशर्ना येईलच. इंग्रजांच पुढ�ल यशाचे श्र

मराठ्यांच जो पा�नपतला पराभव झाला त्याल इतके नसून त्यानंत लवकरच त्यांच्यामध जो आपसात
अंतःकलह झाला त्याल ते वास्त�व आहे!

मेजर अव्हा बॉल �ल�हतो, ‘पा�नपताचा पराभवसुद् मराठ्यांन क��तर्दाय आ�ण अ�भमानास्पद

होता. ते �हंदच्य
कायार्साठ अ�खल �हंदं च्य
वतीने लढले आ�ण जर� त्यांच पराभव झाला तर� त्यानंत
ू
ू
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जय �मळ�वणाया्र अफगाणांनाह� �हंदस
ु ्थानातू �नघून जावे लागले आ�ण पुनः त्यांन �हंदस
ू ्थानच्
कारभारात के व्हाह ढवळाढवळ करता आल� नाह�.’

अबदाल�च्य एकाएक� परत �नघून जाण्याच वातार आ�ण सुजाउद्दौ �न नजीबखान ह्यांन

संधीसाठ� पाठ�वलेले नम �नरोप मराठ्यांच् सैन्या येऊन पोचताच प�रिस्थती इतक्या आपल्याल

उपयुक् असे इतके अंतर पडलेले पाहून त्यांन साहिजकच आनंद झाला. पा�नपतच्य युद्धानं दोन
म�हन्यांच् आतच नारो शंकरांनी �ल�हले, ‘ईश्वराच् कृपेने मराठ्यांकड �कं वा �हंगण्यांन
संबो�धल्याप्रम ह�रभक्तांच् सेनेकडे �हंदस
ू ्थानच आ�धपत् अजून तसेच चालू आहे!’ महाराष्ट्रा

सवर्श्र पढ
र कनकाढलेल� वाक्य महाराष्ट् प्रत् ओठावर नाचू लागल� आ�ण प्रत् मराठ्याच्
ु ाया्
त�डून उद्गा �नघू लागल,े ‘त्या एवढे काय आहे? �कती झाले तर� हे यद
ु आहे - आपण त्याच वचपा

पन
ु ः काढू!’

मध्यंतर नानासाहेबांची प्रकृ �दवस��दवस आ�धका�धक �बघडू लागल�. गेल्य दोन वषा�पासन
ू

त्यांच प्रकृ ढासळल्यासारख �दसत होती. इतक्या पा�नपतच्य प्रकारा भयंकर वातार समजल�. हा

प्रच आघात मानवी शक्तील शक् आहे तोपयत
� धैयार्न त्यांन सहन के ला. त्यांन आपले व्यिक गत

दःु ख बाजूला सारू राष्ट् चैतन् उत्पन के ले �न त्याच्य ह्य पराभवामुळे �नमार् झालेल� भीतीची

मनोवतृ ्त दाबून टाकावयाचे आ�ण सवा�शी धैयार्न आ�ण यशिस्वतेन त�ड देण्याल �सद व्हावयाच सामथ्य
उत्पन के ले. पण �वश्वासरा आ�ण सदा�शवराव �न इतर शरू सेनानायक आ�ण सै�नक ह्यांच्

�नधनामुळे त्यांच् हृदयाच् आत दःु खाची एवढ� ज्वाल पेटल� होती क�, ती कशानेह� �वझणे शक्

नव्हत! त्यांच आधीच �ीण होत चाललेल� प्रकृ पूणर �बघडल� आ�ण लवकरच �द. २३ जून १७६१ ह्य

�तथीला महाराष्ट्र सवर �हंदस
ू ्थानच सावर्भौमत �मळवून देणारा सवर्श्र पुढार� �दवंगत झाला.
मरणसमयी त्याच वय पुरे ४० वषा�चेह� नव्हत! बाळाजीच्य योग्यतेसंबंध �न स्वभावासंबंध येथे काह�
सांगावयाची आवश्यकत नाह�. शब्दांन करता येईल त्यापे� त्याच् कृत्यांन अनेक पट�ंनी उच्चस्वर

त्यांच ओळख करू �दल� आहे . त्यांच इतर राज्यकारभा ह� इतका न्यायपूण आ�ण लोक�प् होता क�,
अद्यापीह मराठे त्यांच् राजवट�ची कृत�तापूव्
र आठवण काढतात! �शवाजीमहाराजांची महत्वाकां�

अथर्त �सद्धी नेण्याच आ�ण �हंदप
ू दपादशाह� प्रस्था करण्याच कायर त्यांच्यासा राखून ठेवले गेले

होते. त्यांन �हंदस
ु ्थानच जवळ जवळ सगळा भाग मुसलमानांच्य हातातून वस्तुत सोड�वला. त्यांच्

आ�धपत्याखाल� गेल्य सातशे वषार् (पथ
ृ ्वीराजांच पराभव झाल्य वेळेपासून) कधीह� प्रा न झालेले

वैभवाचे अत्युच �शखर �हंदं न
ू ी गाठले. ते सवर्श्र नसले तर� त्यांच् वेळच्य जगातील अत्यं थोर
व्यक्तींपै एक होत; ह्या शंका नाह�.

मराठ्यांन पा�नपताला जेवढ� हानी सोसावी लागल� �तच्यापे� अ�धक नसेल तर �नदान तेवढ� तर�

हानी बाळाजीपंतांच्य ह्य अकाल� �नधनाने मराठ्यांच झाल�. हे दोन्ह�ह घाव एकामागून एक इतक्य
त्वर ेन बसले क� त्यांच् धक्क्यांत सावरावयाला राष्ट्र साहिजकच थोडा �वलंब लागला.
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१६ : सद्गुण माधवराव
‘‘भुवम�धप�तबार्लावस्थोप् प�रर��तुम ्

न खलु वयसा जात्येवाय स्वकायर्स भर ।’’
नानासाहेबांच्य मतृ ्युमुळ महाराष् वस्तुत पोरके झालेले पाहून आ�ण पा�नपतला महाराष्मंडळाला सहन कराव्य लागलेल्य मोठ्य आघाताने ते कोलमडून पडेल अशा आशव
े र महाराष्ट्रा

शत्रूं सवर �दशांनी उठावणी के ल� आ�ण त्याच्या मारा चढवावयाला प्रार के ला! आपला स्वाम जो

म्हैसूरच �हंद ू राजा त्याच्यापास म्हैसूरच राज् बळकावून घ्यावयाल आ�ण द��णेच्य बाजूने

महाराष्ट्र चालून जावयाला ह� संधी चांगल� आहे असे हैदरने ठर�वले! उदगीरला �मळालेल्य
अपयशाचा प्र�तश घेण्यासाठ �नजामाने शस्त्रसाम घडवणारांना �वश्रां घेऊ न दे ता �सद्ध
चाल�वल�! जे जे स्थ हातात येईल ते ते �गळं कृत करावयाच्य उद्योगाल इंग् लागले! उत्तर ेकड के वळ

मस
ु लमानच नाह� तर रजपत
ू , जाट आ�ण इतर लहानमोठे �हंद ू संस्था�नकह मराठ्यांच् �वरु बंड करू
उठले आ�ण प्रत्ये आपल्याल सापडेल �ततके हातपाय पसर लागला! आ�ण सवा�त दद
ु � वाची गोष्
ह� क�, अशा प्रका ज्य वेळी मराठ्यांच राज् अनेक बाह् शत्रूंच उठावणीने चरु डून जावयाची आ�ण

त्यांच् वैभवाबरोबर ते राज् ज्य �हंद ू स्वातं�याच् कल्पनेच �नदश्
र होते त्य �हंद ू स्वातं�याचेह वैभव
नष् व्हावयाच पाळी आल� होती, अगद� त्या वेळी रघन
ु ाथरावांच्य यादवीला आ�ण मराठ� सैन्यात
दोन तट पडावयाला प्रा र झाला!!

असल्य असामान् अडचणीच्य प्रसं महाराष्ट्र धुरा धारण करू त्याल सांभाळून न्यावयाच

भार बाळाजी बाजीरावांचे द्�वती पुत माधवराव ह्यांच्या पडला! त्य वेळी त्यांच वय के वळ १७ वषा�चे

होते! पण महाराष्ट्रा सुदैवाने त्यांच् अंगी इतके लोकोत्त सामथ्य �न वैयिक्त आकषर् वसत होते

आ�ण त्याच् वाडव�डलांनी ज्य �हंदप
ू दपादशाह�च्य कायार्साठ आपले रक् �शपडले ते कायर �सद्धते

नेण्याच त्यांन इतक� तळमळ लागल� होती क�, त्यांच् नेततृ ्वाखाल महाराष्ट्र ह्य सवर

अडचणीतूनह� मागर काढला आ�ण �वरोध करायला पुढे आलेल्य सवर राजसत्तांन नमवून, �हंदस
ू ्थानच्
राजमंडळातील आपले अग्रस् िस्थ राखले!

प�हल्यान �नजामाने आपल्य दै वाची पर��ा पा�हल�. सामथ्यार्च दृष्ट� मराठ� राज् आता

मत
ृ प्र झाले आहे अशी कल्पन करू तो सरळ पुण्याव चाल करू आला. �हंद ू धमार्च संर�क म्हणू

मराठ्यांन �मळ�वलेल� क�त� पायांखाल� तुड�वण्यासाठ येताना वाटे त त्यान टोके येथील �हंद ू दे वालय

भ्र करू पाडून टाकले! पण त्याच स्वार होताच सवर �दशांनी मराठ्यांच ऐंशी सहस सै�नक आपल्य
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राजधानीचे र�ण करण्यासाठ धावून आलेले आ�ण त्याच्या�व युद्धा उभे रा�हलेले पा�हल्याबरोब तो

पूणर्पण हताश होऊन गेला. उं देर�ला त्याच पराभव होऊन त्याल मागे परतावे लागल.े पण इतक्या

राघोबाने आपल्य नीच प्रवृत्त प्रदश करू त्याच्या कारस्थान चालू के ल� आ�ण आपल्य प्रत

पुतण्याच् - तरु माधवरावांच्य - �वरु मराठ्यांन �चरडून टाकावे ह्य हे तूने �नजाम पुनः एकदा प्रच
सैन् घेऊन बाहे र पडला. नागपूरचे भोसले आ�ण दस
ु रे काह� मराठे सरदार त्यांच् प�ाला जाऊन
�मळाले. पण मराठ्यांच् इ�तहासात नेहमीच असे घडून आलेले दृष्टोत्पत येते क�, मराठ्यांच

राजक�य ऐक् मोडून टाकणायार्◌स्वाथ आ�ण अराष्ट् शक्त ज्य ज्य वेळी प्र होत, त्य त्य वेळी

लागल�च �कं वा लवकरच त्यांच्यात उपजत राष्ट् भावनाह� जागत
ृ होऊन त्यांन त�ड दे त आ�ण

प्रसं �श�ाह� लावीत. मधन
ू मधन
ू आत्मप्रौढ�म �कं वा स्वाथर्प्रवृत्त काह�ंच्य हातन
ू राष्ट्र�वघ
आचरण घडत असले तर� एकंदर महाराष्ट् उपजत राष्ट् भावनेचे हे वै�शष्ट एकसारखे आढळून येते.

ह्य वेळीह� तसेच झाले. आपसातील यादवीने उत्पन झालेल्य द्वेषाच् भरात पंतप्रधानां �वरु

�नजामाला जाऊन �मळालेल्य मराठ� सरदारांनी आपल्य अस्वाभा�व �मत्रा सोडले आ�ण अगद�
आणीबाणीच्य वेळी ते मराठ� सैन्याल येऊन �मळाले. �नजाम चांगला त�डघशी पडला. इ.स. १७६३ मध्य

रा�सभव
ु न येथे घनघोर यद
ु झाल.े आ�ण पन
ु ः एकदा मराठ्यांच् संय क
ु ् सैन्यान मस
ु लमानांवर मोठा

�वजय �मळ�वला. �नजामाचा �दवाण मारला गेला. इतर बावीस मोठे सरदार �वद �कवा काराबद झाले

आ�ण त्यांच् तोफा आ�ण सवर युद्धसामु मराठ्यांच् हातात पडल�. आपण उदगीरच्य युद्ध जे जे

गमावले ते ते पुनः परत घेण्यासाठ �नजाम आला होता आ�ण पुण्याच कारभार� आपल्य मान्यतेवाचू

नेमता कामा नये अशी मराठ्यांन आ�ा करण्याच धाष्ट् त्यान के ले होते! पण उदगीरची हार झाल� ती

झाल�च, त्याव्य�त�र आणखी ८२ ल� उत्पन्ना प्र द मराठ्यांच् स्वाधी करू त्याल आपल�

सुटका करू घ्याव लागल�. नवीन पंतप्रध �कशोरवयस् माधवराव ह्यांन के लेले हे प�हले युद. पण

त्या त्यांन आपले कौशल् आ�ण कतर्त
ृ इतके दाख�वले क�, लागल�च ते आपल्य राष्ट्र मागर्दशर

होऊन त्याच् सवर शत्रूंच �वरु कोणत्याह प्रसंगात �नभावून न्यावया समथर असे हेच योग् पुढार�
आहे त असा सवर महाराष्ट्र एकदम �वश्वा आला.

ह्याप्रम पा�नपत झाल्यानंतरह �हंदं च
ू े बळ पूव�प्रमाण �नःसंशय वरचढ आहे असा प्रत

�नजामाला आणून �दल्याव, मराठे पा�नपतकडे गत
ुं ले आहेत, ह्य संधीचा लाभ घेऊन म्हैसूरच् जुन्य

�हंद ू राज्याच नाश करू त्याच् भग्नावशेषाव नवीन मुसलमानी सत्त ज्य साहसी मुसलमान

सै�नकाने स्थाप के ल� आ�ण जो प्रत मराठ्यांच् प्र देशा कृष्ण नद�पयत
� चालून आला होता त्याल

तोच धडा �शक�वण्यासाठ माधवराव �नघाले. इ.स. १७६४ मध्य माधवरावांनी हैदराबादच्य स्वार�ल
प्रा र के ला. पुन्हा मराठा सै�नकांनी धारवाड हस्तग के ले; आ�ण घोरपडे, �वंचूरकर, पटवधर् इत्याद

सेनानायकांनी हैदरावर सवर बाजूंनी आक्र कर�त त्याल क�डीत धरले. हैदर मोठा कुशल सेनापती आ�ण

�चवट योद् होता. पण रट्टेहळी के लेल्य �नकराच्य युद्धा मराठ्यांच् पुढे �टकाव धरणे अशक् आहे

हे हैदरच्य अनुभवाला आले. सरतेशेवट� मोठ्य कौशल्याच डाव करू �नसटून जावयाचा त्यान प्रय
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के ला, पण मागार् बेदनूरला त्याल अडवून माधवरावांनी तो �नष्फ के ला. म्हणज त्याल युद देणे भाग
पडले आ�ण त्या मुसलमानी सैन्याच अप�र�मत हानी झाल�. सैन्याच पुढार�पण स्वत आपण
स्वीकार माधवरावांनी इतक्य थाटाने मारा चढ�वला क�, हैदरच्य सैन्याच पुरा मोड के ला. फ्र�चा ंच

�वशेष �श�णाखाल� �श��त झालेले अत्यं पराक्र सैन् हैदरजवळ होते! पण त्यालाह चांगला मार
बसून सहस्राव घोड,े उं ट आ�ण तोफखानाह� �वजयी मराठ्यांच् हातात पडला. आता आणखी प्र�तर
करणे अशक् होते. हैदरने संधीची याचना के ल� आ�ण मराठ्यांन िजंकलेल्य सवर प्र देशावर त्यांच

स्वा�मत मान् करू, देणे रा�हलेल� खंडणी आ�ण चौथाई �मळून २२ ल� रुपय त्याल मराठ्यांन द्याव
लागल.े

माधवरावांना आपल्य मनाप्रमा वागता आले असते तर त्यांन हैदरला एवढ्यावरह सोडले नसते.

पण एकाद्य हैदरपे�ा �कं वा नजीबखानापे�ा राघोबादादांची दषु ् राजतषृ ्ण ह�च मराठ्यांव आलेल�
अ�धक मोठ� आपत्त होती. ह्य तरु पंतप्रधानां �हंद ू राज्याच् शत्रूंच �वरु यद
ु ् आरं भन
ू त्या
�वजयी व्हावयाच वेळ आल� म्हणज राघोबांनी नेमके बंड करू उठावे; असे अनेक वेळा झाले. राघोबांची

अ�नवार अ�धकारतषृ ्ण कशानेह� शमे ना; आ�ण अशी सत्त चाल�वण्याच योग्यत तर त्याच् अंगी

अगद� नव्हत. पण त्यांन मोकळे ठेवले क�, लागल�च स्वतःच् पुतण्या�वर अ�हंद ू शत्रूं सख्

करावयाच्य त्यांच् कारस्थानांन प्रा र होई. बरे , त्यांच पराभव झाला आ�ण त्यांन धरू �नयंत्रण

ठेवले क�, दबर्
आ�ण हट् बायाबापड्यांप्रम त्यांच् उपोषणांना प्रार होई आ�ण ते अन्नत्य करू
ु

जीव देण्याच धाक घाल�त! मोगलांच्य राज्यपदासाठ असा अ�धकार सांगणारा जर कोणी उभा झाला

असता तर त्याच �नकाल एखाद्य �वषाच्य लहान थ�बाने �कं वा �संहासना�धिष्ठ पुरुषाच् हास्याखाल
वा दःु खोद्गाराखाल लवलेल्य एखाद्य सुर�ने तवे ्हा लावला असता! पण पुण्याच् गाद�वर अ�धिष्ठ

झालेले तरु पंतप्रध म्हणज औदायार्च आ�ण धा�मर्कतेच मूत� होती. चुलत्यान राज्याच वाटणी
करण्या�वषय बोल� घालताच त्यांन त्याल अत्यं �नरपे�तच
े े पत पाठ�वले. माधवराव �ल�हतात;

‘‘राज् कोणाचे? आम्ह वाटणार कोण? ह� दौलत मोठ�. या दौलतीत सवर लहानमोठ्यांन अनुकूल असून
जेणेकरू दौलत नीट होय ते सवा�नी करावे. ते एक�कडे राहून दौलत दो जागी करावी हेच तीथर्स्वरूपा
मानस? त्यां आम्हा काह� करणे नाह�. कारण क� ह� दौलत प�हल्यापासू एकानीच करावी, वरकडांचा

भार करणारावर असावा. आता व�डलांचे मानस वाटणी करावी, त्या आम्हा काह� करणे नाह�. का क�,

अशाने दौलत चालणार नाह�; आ�ण दोहो जागी दौलतांचे वाटे के ल्यान लौ�ककासह� वाईट, यास्त सवर

व�डलांनीच करावे - आम्ह स्वस भलते जागी राहू. आपल्याआपल्य भांड ू न दौलत बुडवल� हा लौ�कक
कशाला पा�हजे? सवर त्यांनी करावे हे फार चांगले. आम्ह स्वस राहू. व�डलांनी नीट के ल्याव आम्हा
सांगतील तवे ्ह आम्ह जवळच आहो! ‘सवर तुमचेच आहे. आम्ह चार बारगीर तसे तुमच्याजव राहू.’
ह्यान आपल्य स्वाथार्च लोभाने मराठ� राज्याच बळी �दला असे पुढ�ल �पढ्यांच शाप घेण्यापे�
आम्ह, तुम्ह जे तुकडे घालाल, त्या संतोष मान.ू ’’
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पण अत्यं न्याय आ�ण अत्यं सद्गुण असे हे पंतप्रध �वद्यमा असता राघोबांनी

महाराष्ट्रा सवार्�धकाराच ते स्था स्वीकारल असते तर� त्यांच्यासारख ��णक �वचाराच्य आ�ण

अयोग् अशा पुरुषाल मराठ्यांच् राष्ट्र त्य पदावर कधीह� राहू �दले नसते!

www.savarkarsmarak.com

१७ : पा�नपतचा प्र�तश
‘मराठे आपल्य उपकारकत्या�श कृत�, पण शत्रूं �ततके च �नष्ठु आहेत. त्यांच कोणी मानभंग के ला
तर त्याच प्र�तश घेण्यासाठ प्राण संकटात घालावयाला ते �सद होतील.’
-

ह्युएन्त्.

घरातील मन व्य करणार� भांडणे आपसात चाललेल�, दे श�वघातक यद
े ार� होत असलेला
ु ् आ�ण शज

हैदर आ�ण �टपस
ू ारख्य भयंकर आ�ण नवीन शत्रूं उदय, इतक्य अडचणीतह� पा�नपतच्य �दवसाचा
प्र�तश घ्यावयाच आ�ण त्य प्रसं ज्यांन त्यांच् �वरु जावयाचे धाष्ट् के ले त्यांन कडक शासन

द्यावयाच हे आपले कतर्व मराठे �वसर शकले नाह�त. श्रीम नानासाहेबांच्य �नधनानंतर काह�

�दवसपय�त �शंदे आ�ण होळकर हे दोन प्रम मराठे सरदार त्य िस्थती जपता येईल �ततके मराठ्यांच्
उत्तर ेकडी राष्ट् �हतसंबंधांना जपत रा�हले. आपसातील युद् आ�ण राघोबाच्य उलाढाल्य ह्यांच

साधारणपणे व्यवस् लावून होताच इ.स.१७६९ मध्य �वसाजी कृष् �बनीवाले ह्याच् आ�धपत्याखाल
उत्तर ेकडी पा�नपतच्य युद्ध �वरोध करणाया्र मंडळींना शासन करण्यासाठ सैन् पाठवायचे ठर�वले.

उत्तर ेकडी सवर मराठ� सेनानायकांना ह्य सैन्याल येऊन �मळण्या�वषय आ�ा गेल्य. पुनः
�हंदस
ू ाम्राज्य धोरण आ�ण �नयंत् आपल्य हातात घ्यावयाच आ�ण इ.स. १७६१ मध्य ज्य ज्य �हंद�
संस्था�नकांन मराठ� सत्तेच �वनाश व्हाव म्हणू दे व आळवले आ�ण प्रय के ले त्यांन चांगल� �श�ा
लावायची अशा ठाम �नश्चयान नमर्दापा होऊन मराठ्यांच प्रच सेना बुंदेलखंडात जाऊन पोहोचल�.

त्यांन तेथला लहानसहान �वरोध मोडून टाकला आ�ण वाटेवर�ल सवर अपराधी संस्था�नकांन आ�ण

सरदारांना शासन करू �वशेष प्र�तर न होता ते चंबळे पय�त जाऊन पोहोचले, जाट भांडावयाला �सद
झाला आ�ण पा�नपतच्य प्रसंगानं बळकावलेले आग् �न इतर दग
ु र स्वाधी करावयाचे त्यान नाकारले.
भरतपुराजवळ दोन्ह दळांचे त�ड लागून मोठे युद झाले. जाटांनी अत्यं शौयार्न संग्र के ला. पण मराठ�

सैन्या�वर त्यांन शेवटपय�त तग धरता आला नाह�; त्यांन धीर सोडला आ�ण आपल्य सहस्राव

सहचाया�णचेमत
ृ देह रणांगणावर टाकून ते पळून गेले. हत्त, घोड,े आ�ण युद्धसामुग् त्यांच सवर
सेना�नवास मराठ्यांच् हातात पडला. लवकरच त्यांच सरदार नवल�संग याने संधीसाठ� याचना के ल�

आ�ण त्यान बळकावलेला मराठ्यांच सवर प्र द सोडून दे ऊन इतक्य �दवसांची रा�हलेल� खंडणी म्हणू

६५ ल� रुपय �दले. नंतर �वजयी मराठ� सैन् �दल्ल�च् महाद्वाराच् रोखाने चाल करू �नघाले. तेथे
तो �हंदं च
ू ा जन्माच हाडवैर� काह�तर� प्र�तर कर�ल असे त्यांन वाटत होते. पण त्य वद
ु ाने ृ जंबक

कपटपटू नजीबखानाने - आपल्याल पश्चात्त झाल्याच आ�ण अगद� गोगलगाईचे स�ग आणले आ�ण
मराठ्यांच् �वजयाक्रमणाच वात�बरोबर जीवदान देण्या�वषय याचना कर�त त्यांच् �श�बरात तो खान
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उपिस्थ झाला. त्यान दआ
ु बातील हरण के लेल� सवर लूट आ�ण प्र द परत के ला; मराठ्यांच �दल्ल�व
जावयाचा मागर सुखरूपकर �दला आ�ण पुनः योग् संधी येताच मराठ्यांच् �वरु कारस्था

करण्यासाठ एक वेळ �मा करू मराठ्यांन त्याल जीवदान �दले तर ते म्हणती ते करण्याच �सद्ध
दाख�वल�; पण ह्य वेळी मराठ्यांच् प्र�तशोधापास त्याच सुटका करणे कोणालाह� शक् झाले नसते,

‘इतक्या प्रत मतृ ्यू मध्य आला आ�ण त्यान ह्य पा�नपतच्य योजकाला तेथे ज्यांन आत्मदा
के ले त्यांच् जातभाईच्य क्रोधापास वाच�वले!

मराठ्यांन �दल्ल� प्रव के ला. अकबराच्य आ�ण औरं गजेबाच्य राजधानीत त्यांन प्र�तर कर�ल

असा कोणी नव्हत! अगद� शेवट� ज्य अहमदशहा अबदाल�ने �तच्यासाठ यद
ु के ले पण तोह� आता

वठणीवर आला होता आ�ण त्यान पेशव्यांश बोलणे करण्यासाठ आपले प्र�त�न पण
ु ्या पाठवन
ू �दले
होते! तेथे बराच खल होऊन दोन्ह प�ात संधी ठरला आ�ण त्यायोग अहमदशहा अबदाल�ने �हंदस
ु ्थानच
सावर्भौ सत्त �हंदं क
ू डेच आहे ह� गोष् �सद के ल�. ह्याप्रम �हंदस
ु ्थानच् सावर्भौ राजकारणात

यापढ
ु े आपण ढवळाढवळ करणार नाह� असा करार के ला �न �हंद� साम्राज्य संर�णकत� ह� मराठ्यांच
पदवी मान् के ल�! अशा र�तीने पा�नपतच्य �वजेत्यान स्वत ज्य महत्वाकां�ेमुळ ज्य यद
ु ्धा तो

प्रवृ झाला त्य महत्वाकां�ेच आ�ण तेथे �मळ�वलेल्य �वजयाचे राजक�य दृष्ट �नष्फलत मान्

के ले आ�ण �हंदस
ु ्थाना आता सावर्भौ राजकारणातून अफगाण प� �नत्याच नाह�सा करू आ�ण

�दल्ल हातात घेऊन मराठ्यांन पठाणांना आ�ण रो�हल्यांन अगद� अलग करू सोडले. कारण त्यावेळ
�हंदं श
ू ी सावर्भौ सत्तेसाठ दोन हात करता आले तर करावयाला �सद असलेल� तीच दोन समथर अशी

मुसलमानी क�द्रस्थ होती. पण त्यांचाह �श�च
े ा �दवस येऊन ठेपला होता! पा�नपतला रो�हल्यांन आ�ण
पठाणांनी मराठ्यांच जो मानभंग आ�ण छळ के ला त्याच् स्मृतीन मराठ्यांच् वैर�नदार्लनाच्

खड्गाच धार अत्यं ती�ण झाल� आ�ण प्र�तशोधाच मनोवतृ ्तींन इतका भर आला क�, त्य कदा�चत
�ततक्या प्र शक्तीन �चरडल्य गेल्य असत्य; पण त्यांन चुचकारू ठेवणे शक् नव्हत; हे

रो�हल्यांन आ�ण पठाणांना, दोघांनाह� समजून चुकले. तवे ्ह ते पा�नपतची समरभूमी ज्यांन पा�हल�

होती अशा आपल्य र�हमतखान आ�ण अहमदखान बंगष ह्य जुन्य सेनापतींच्य आ�धपत्यखाल एकत
होऊन त्यांन मराठ� सैन् आल्याबरोब त्याच्या धीटपणाने सामना द्यावयाच �नश्च के ला.

�दल्ल� काह� �दवस राहून मराठे दआ
ु बात �शरले. तेथे त्यांन आपल्य जुन्य शत्रूंच सैन्याच
संख्य हळूहळू भयंकर प्रमाण वाढल� असल्याच �दसून आले. जवळपास ७० हजार मुसलमान शस्त
घेऊन युद्धा सज् झाले! पण त्यांच मोजमाप करावयाला मराठ्यांन वेळ कोठे होता! एकावर एक

�नकराचे संग्र होऊ लागले! आ�ण प्रत् रणांगणावर पठाणांचा आ�ण रो�हल्यांच खरपूस समाचार

घेतला गेला. शत्रूंच हातातून नगरामागून नगरे आ�ण दग
ु ार्मागू दग
ु र हस्तग कर�त आ�ण संप ूणर
दआ
ु बांतून पठाण तेवढा झाडून काढ�त, मराठ्यांच �वजयी सैन् रो�हलखंडावर चाल करू गेले �न
पठाणांची ज्याप्रम त्यांन चांद� उडवल� होती त्याचप्रम तेथल्य रो�हल्यांचीह चांद� उडवल�.
मराठ्यांच् भयंकर प्र�तशोधापास नजीबखानची मतृ ्यून मध्य पडून सोडवणूक के ल�; पण त्याच
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मुलगा झबेताखान हा आपल्य आ�ण आपल्य बापाच्य पापाचे फळ भोगावयाला अद्याप िजवंत होता!

त्यान शक
ु ्रतालच कोटाच्य अभेद् �भंतीचा आश् के ला! मराठे थेट कोटावर चाल करू गेले! त्यांन
आपल्य तोफांच्य भ�डमाराला प्रा र के ला आ�ण आतल्य सैन्याच इतका भयंकर संहार के ला क�,

झबेताखानाला गड लढवणे अशक् झाले. एका रात् तो गडातून पळून गेला आ�ण गंगा नद� उतरू

�बजनूरला पोचला. त्याच् प्र�तशोधाक�र �नघालेले मराठ� सैन् लागल�च गंगा नद� उतरले आ�ण
नगराच्य संर�णासाठ� झबेताखानाने ठेवलेल्य मुसलमानी तोफांचा भयंकर मारा चालू असताह� ते तसेच

�बजनूरवर चाल करू गेले. त्यांन तोफा हस्तग के ल्य. त्यांन वाटे त अडवावयाला आलेल्य दोन्ह

मोठ्य सैन्यांच धळध
ू ाण उडवल�. सहस्राव रो�हल्यांन तरवार�चे पाणी पाजले आ�ण �बजनरु ात प्रव

के ला! �बजनरु चा सवर िजल्ह मराठ्यांच् घोड्यांच् टापांनी तड
ु वला गेला! झबेताखान नजीगडला

पळाला. मराठ्यांन त्याच पाठलाग के ला आ�ण फत्तेग घेतले. नजीबखानाने आ�ण त्याच् रो�हल्यांन

पा�नपतात मराठ्यांच �श�बर लट
ु ू न जी असंख् संपत्त लांब�वल� होती ती सवर फत्तेगडल ठेवल� होती.

�वजयी मराठ्यांच् ती पन
ु ः हातात पडल� आ�ण त्यामुळ त्यांन अमयार् हषर झाला. त्यांच �वजय आता

प�रपणर
ू झाला. झबेताखानाची बायको आ�ण पोरे ह� दे खील त्यांच् हातात सापडल�. पा�नपतच्य

यद
ु ्धानं तेथे असलेल्य मराठ्यांच् बायकामल
ु ांची आ�ण शतावधी मराठे तरुणांच ह्या क्र
रो�हल्यांन पशप
ू ्रमा �नष्ठुरपणान जी गत के ल� ती ल�ात घेता �ततक्या क्रूरपणा नजीबाच्य आ�ण
झबेताच्य कुटुंबावर मराठ्यांन अत्याचा के ले असत,े तर� त्यांन दोष दे ता आला नसता. पण �हंदं च्य
ू

�वजयाची परं परा अगद� �नराळी आहे . �तला अनुसरू मराठ्यांन त्यांन बलपूव्
र धमात
� र करावयाला

लावावयाची �कं वा त्यांन आपल्य बाजारबुणग्यांच् प्र �वकारांना बळी द्यावयाच कल्पनाह मनात

आणल� नाह�. असल्य पाशवी आ�ण रानट� कृत्यांच अवलंब न करताच मराठ� शस्त्रास्त सवर प्रांत
रो�हल्यांच् आ�ण पठाणांच्य हृदया इतक� धडक� भरवल� होती क�, मराठ्यांच नुसता एक स्वा

�दसला पुरे, क� रो�हले मुसलमानांचे सबंध गावच्य गाव वाट �मळेल �तकडे पळत सुटे. त्यांच जे जे पुढार�
वाचले त्यांन त्यांन तराईच्य अरण्याच आश् के ला! तेथे सुद् �ततक्या पावसाळ्याल आरं भ

झाल्यामुळे मराठ्यांच् प्र�तशोधाच खड्गापासू त्यांच बचाव झाला! पा�नपतसाठ� इतके भयंकर

मूल् त्यांन द्याव लागल!े

अशा र�तीने आपल� ध्वज तराईच्य अरण्याच् अगद� सीमाप्रांतापय फडकवल्याव आ�ण

आपल्य सवर शत्रूं शरण आणल्यानंत प्रत्यागमन �नद� श �दला गेला आ�ण महाराष्ट्र सेना
इ.स.१७७१ मध्य �दल्ल�कड परत �नघाल�. तेथे मराठ्यांच् राजकारणी पुरुषांन �न त्यांच्

सेनाधुरंधरांनी �मळवलेल्य �वजयाचा आपल्य कारस्थानांन पुरा लाभ पदरात पाडला. शहाअलम ह्य

वेळी मोगल साम्राज्य नामधार� बादशहा होता. त्याल आपल्य अटके त ठेवावयाचा आ�ण अशा र�तीने

�हंदस
ु ्थानच सावर्भौ सत्त आपल्य हातात घ्यावयाच असा इंग्रजां आ�ण सुजाउद्दौल्य डाव

चालला होता. पण मराठ्यांच् कुशल मं�यांनी त्यांच्या मात के ल� आ�ण त्यांच डाव फसवून
मराठ्यांन शहाआलमला �दल्ल�च नावाचा बादशहा म्हणू मान् करावे आ�ण तव
े ढ्यासाठ समग
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�हंदस
ु ्थानच साम्रा चालवावयाचा आ�ण संर�ावयाचा सवर अ�धकार आ�ण भार त्यान मराठ्यांव

सोपवावा असे अ�धकारपत द्यावयाल शहाआलमला भाग पाडले. ह� त्याच् पदवीची शािब्द
मान्यतासुद, बादशहाने जेव्ह पा�नपतच्य युद्धानंतरच सवर वषा�ची थकलेल� चौथाई मराठ्यांन
द्यावयाच आ�ण ह्यापुढ नवीन �मळणारा प्रा अधार अधार वाटून घ्यावयाच करार के ला, तवे ्हा त्याल

�मळाल�. इ.स.१७६१ मध्य जी गोष् घडवून आणण्याच् बेताने आणल� होती. ती इ.स.१७७१ मध्य प्रत

घडवून आणल�! रो�हल्यांच आ�ण पठाणांचा पूणर पराभव झाल्याव �हंदस
साम्राज्य
ु ्स्थान �हंदं च्य
ू

प्र�तब करणारा कोणीह� मुसलमान सबंध �हंदस
ु ्थाना रा�हला नव्हत. त्य वष� मुसलमानी
स्वातं�याच, सत्तेच आ�ण महत्वाकां�ेच प्रत देहान् झाला. मोगल, तकर
ु , अफगाण, पठाण, रो�हले

आ�ण अराणी उत्तर ेकडी आ�ण द��णेकडील सवर पंथाचे आ�ण सवर मतांचे मस
ु लमान ह्यांन

�हंदस
ु ्थानच् सावर्भौ सत्तेसाठ झगडून ते हस्तग करावयाचा �न प्र�तशोधा �सद झालेल्य �हंदं च्य
ू

हातात आपल� बादशाह� पडू न देता �तला वाचवावयाचा आटोकाट प्रय के ला, पण मराठ्यांन तो सवर
�नष्फ करू टाकला आ�ण पढ
ु े ५० वष� �हंद ू साम्राज्य संर�ण ह्य नात्यान त्यांच ह� पदवी जो जो

अमान् कर�ल �कं वा घ्यावयाल पढ
ु े येईल त्याच्या झगडून �हंदस
ु ्थानाती सावर्भौ सत्त आपल्य

हाती ठे�वल�. इ.स. १७७१ नंतर �हंदस
े ्रात एक सत्त म्हणू मस
ु ्थानच् राजकारणाच्य �त
ु लमानांची
गणती करावयाचे कारण रा�हले नाह�! �हंदं न
ू ी �तची समाप्त के ल� आ�ण अशा र�तीने अटके पासून द��ण
समुद्रापय �हंदस
ु ्था आ�ण �हंद ू जातीचे स्वातं� परत �मळ�वले. ह्यानंत ज्यांच् �वरु प्रय करू

त्यांन दोन हात करावे लागले ते लोक मुसलमान नव्हत; ते लोक स्वभावान, वतर्नान आ�ण योग्यतेन
मुसलमानांहून अगद� �भन् होत;े त्यांच नाव इंग्!

मराठ्यांच ह� दोन मोठ� सैन्य उत्तर ेकड पाठ�वल� गेल� असता ती संधी साधून द��णेकडे

महत्वाकां� हैदरने आपल्य दै वाची पुनः एकदा पर��ा पहावयाचा प्रय के ला नसता आ�ण मराठ्यांच

अ�धराज् अमान् करू तो उठला नसता तरच आश्चयार् गोष् झाल� असती. बरोबर प्र सैन् घेऊन

माधवराव लागल�च तग
ंु भद् उतरले आ�ण शत्रुसैन्य युद्धा युद दे त आ�ण त्यांच दग
ु ार्मागू दग
ु र
िजंक�त पुढे जाऊ लागल.े हैदर अनवडीच्य रानात आश्रया �शरताच मराठ्यांच एक तुकडी तेथे राहून
त्याल जजर् कर लागल�. एके �दवशी रात् मराठ्यांच सैन् मतोडला तळ दे ऊन स्वस पडले असता हैदर
बरोबर वीस सहस �नवडक लोक घेऊन बाहेर �नघाला आ�ण अकस्मा मराठ� सैन्याव तुटून पडला. पण

हैदरच्य बंदक
ु �च्य प�हल्य ध्वनीबरोब मराठ्यांच सेनापती गोपाळराव पटवधर् जागे झाले. आपल्य

सैन्याव भयंकर प्रस आला आहे हे त्यांन लागल�च ताडले. ह्य वेळी यित्कं�च �ढलेपणा �कं वा
अ�निश्चतपण झाल्या मराठ� सैन् जागे व्हावयाच् पूव�च जागच्य जागी कापले जाईल हे त्यांच्

ल�ात आले. त्यांन तशीच घोड्याव उडी मारल�, भगवा झ�डा उभारला आ�ण युद्धाच �सद्धते उभे राहून

सैन्याल सूचना देण्यासाठ नगारे वाज�वण्याच आ�ा के ल�. नगायार्झचध्वन एकताच आपले �नद्रास्
सोडून एकामागून एक सवर सै�नक भराभर रणभूमीवर एकत झाले. शत्रूंच लोकांचा तोफांचा भयानक

मारा अ�धकच होऊ लागला आ�ण सै�नकांमागून सै�नक �वद होऊन पडू लागले. पण मराठे यित्कं�च
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कचरले नाह�त. हैदरच्य तोफांच्य मेघगजर्नेन आ�ण त्यांच् मायार्नच्आवेशाने मराठे आता चोहोकडून

घेरले जातात क� काय अशी भीती उत्पन झाल�. पण गोपाळराव �नधड्य छातीने आपल्य स्थानाव

अचल रा�हले आ�ण मराठ्यांच राष्ट्रध फडफडत तशीच शत्रू �हणवू लागल�! सूचनेचे नगारे अद्याप

वाजतच होते. गोपाळरावांचा एक शर�र�क जवळच उभा होता. तोफे चा एक गोळा फुटला आ�ण त्याच्
मस्तकाच् �चंधड्य उडाल्य. त्याच् देहातून इतक्य वेगाने रक्ताच �चंळकांडी उडाल�, क� �तने
मराठ्यांच् सेनापतीना रक्ताच स्ना घातले! पण पटवधर् घोड्याव आपल्य जागी तसेच उभे रा�हले!

त्यांच् घोड्याल एक गोळी लागल�. ते दस
ु या्र घोड्याव स्वा झाले. ते त्याच्या बसतात न बसतात
इतक्या त्यालाह तोफे चा गोळा फुटून लागला आ�ण पन
ु ः पटवधर्नांन पायउतार व्हाव लागले. पण ते

पन
ु ः �तसयार्घोड्याव स्वा झाले आ�ण अगद� मतृ ्यूच् दाढे तह� आपले स्था धरू रा�हले! त्यांच्

हृदयाल भयाचा स्पश झाला नाह�! त्यांच �नश्च यित्कं�च �ढला झाला नाह�! �णमात धैय र्च्युती,

लवमात स्था त्यागान सैन्याच धीर सट
ु ला असता आ�ण �वजयोन्मु शत्रूच हातात सवर सैन्यच सैन्

पडले असते. पण मराठ्यांच सवर - पाईक आ�ण नाईक - एखाद्य लोखंडी �भंतीप्रमा ती आग सहन

कर�त तसे उभे रा�हले! हैदरने जवळ येऊन हे अदम् धैयार्च दृश पाहताच तो थक् झाला आ�ण
�वस्मयान आला तसा द ्रुतगती परत �फरला. यद
ु तसेच चालू रा�हले. पेठे, पटवधर्, पानसे आ�ण इतर

मराठे सेनानींनी त्याच एकसारखी मग
ृ या चाल�वल� आ�ण जागोजाग त्याच पाठलाग करू शेवट�

मोतीतलाव येथे त्याल पूणर क�डीत धरला �न त्याच् सवर सैन्याच संहार होऊन युद्धसामुग्र सवर
दारूगोळ आ�ण शस्त्रा �वजयी मराठ्यांच् हातात पडल�. आता हैदरला राजक�य �ेत ्रात समूळ

नाह�से करावयाचा मराठ्यांन �वचार के ला. पण इतक्या पुण्याहू महत्वाच पत येऊन पोचले. त्या
पंतप्रध अत्यवस आहे त, तवे ्ह सवा�नी पुण्या �नघून यावे अशी आ�ा आल� होती. मोठ्य कष्टान

मराठ� सेनानायक संधीला मान् झाले आ�ण त्याव हैदरची स्वा�र त्यांन करू घेतल�. ह्य संधीने
हैदरने मराठ्यांच् स्वराज्यापै बळकावलेला सवर प्र द सोडून �दला आ�ण युद्धा सवर व्य सोसून वर
पंतप्रधानां पन्ना ल� रुपय खंडणीप्रीत् �दल.े

मराठे सवर् असे उज्ज् �वजय संपा�दत असता, ज्य राष्ट्रपुरुष समथर �नयंत्रणाखा त्यांन

पा�नपताला झालेल्य अत्याचाराच आ�ण अपमानाचा प्र�तश घेतला आ�ण आपल्य राष्ट्र पुनः
पूव�प्रमा वैभवाच्य �शखरावर स्थानापन के ले, त्यांच् आजाराची वातार �दल्ल�पासू म्हैसूरपय�
पसरलेल्य मराठ्यांच् सैन्या आ�ण राजधान्यां जाऊन थडकल�. ह� राष्ट् आपत्त कोसळल�, तसे

सवर राष् �चंतामग् होऊन गेले! माधवरावांनी जे सेनानायकाचे कौशल् दाख�वले आ�ण युद्ध जे
�वल�ण �वजय �मळ�वले त्यांच् योगानेच के वळ ते इतके लोक�प् झाले नव्हत. त्यांच राज्यकारभा

�ततकाच न्याय आ�ण दयापूणर होता; रावापासून रं कापयत
� सवर प्रजाजनां�वष त्यांन वाटत असलेल�
आस्थ �ततक�च खोल आ�ण कळकळीची होती; थोरापासून लहानापयत
� सवा�ना सारखा न्या �मळावा

म्हणू चाललेले त्यांच प्रय �ततके च जागरूकपणाच आ�ण नेटाचे होते; आ�ण त्यामुळ त्यांच् प्रजेपै
अगद� हलक्यातल् हलक्य मनुष्यालाह त्यांच्या�वष अत्यं भक्त आ�ण प्र वाटे . ब�लष्ठांन
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त्यांच् कडकपणाची आ�ण सत्य�नष्ठे भीती वाटे . आ�ण गर�ब शत
े कर� आपल� दःु खे त्यांच्याज

सांगत आ�ण हे आपले प्रेमा पा�ठराखे आहेत असे त्यांन वाटे . त्यांच् मूखर चुलत्याच् महत्वाकां�ेमुळ

घरगुती भांडणे आ�ण नाशकारक अंत युर् उपिस्थ झाल� असताह� त्यांन पा�नपतच्य युद्धापास दहा
वषा�च्य आत त्य आपत्तीच आपल्य राष्ट्र �वसर पाडला; नव्ह, अ�धक बरोबर बोलावयाचे म्हणज

त्य पराजयापे�ाह� ‘राष्ट्रप्र वाढ�वणारा पराभव’ अशी त्याच स्मृत राष्ट् जागत
ृ ठेवल�. इतके च

नव्ह तर ज्यांन ज्यांन �हंदप
ु दपादशाह�च्य आ�ण �हंद ू स्वातं�याच् कायार्�वर आपल� डोक� वर

उचलल� त्यांच त्यांच डोक� आपल्य समथर हातांनी सडकून काढल�! अद्याप ते तारुण्याच भर

उत्साहा होते. आ�ण इतक्यात भाग्याच् आ�ण लोक�प्रयतेच कळसाला ते पोहोचले होते. तवे ्ह

साहिजकच सवर राष् त्यांच् थोर �पत्याच् हातन
ू घडलेल्य उज्ज् पराक्रमापे�ा वरचढ पराक्

होईल म्हणू आशा कर�त होते. माधवराव दषु ् राजय�म्याल बळी पडले! तवे ्ह त्यांच वय परु ते २७

वषा�चेह� नव्हत! राजवाड्या ते अत्यवस िस्थती पडले असताह� सध
ु ारण्याच् मयार्देच् पल�कडे
गेलेल्य - कारण ह्य वेळीह� राघोबाची �नजामाशी कारस्थान चालच
ू होती! चल
ु त्याच समजत
ू घालन
ू

त्याल वळ�वण्याच त्यांन प्रय के ला; सवर राष्ट् ऋण वारू टाकले; आ�ण आपल्य राजवैद्याल

िजच्य योगाने आपल� वाणी शेवटच्य �णापयत
� चालू राह�ल आ�ण आपल्याल परमेश्वराच नाव त�डात

असताना प्राणत् करता येईल अशी औषधयोजना करण्या�वषय आ�ा के ल�! माधवराव अत्यवस

आहे त ह� वातार बाहे र पडून सवर राज्यभ पसरताच त्यांच्या प्र करणायार्◌सवर प्रजाजनां आपल्य
िजवलग राष्ट्र�पत्य-आपल्य राष्ट्रवीरा - शेवटच्य दशर्नासाठ चार� �दशांनी पुण्या नुसता पूर
लोटला. ते कळताच राजवाड्याच दारे सवा�ना सवर काळ मोकळी राहावी आ�ण लहानातल्य लहान

मनुष्यालाह आपल्य भेट�चा प्र�तब होऊ नये असा त्यांन �नब�ध के ला. ८ नोव्ह�ब १७७२ ह्य �दवशी

ह्य उदार राजपुत्रा राज्याती �वद्वा आ�ण धा�मर् पुरुषांन जवळ बोलावले. त्य सवा�ना नमस्का

के ला आ�ण देवळात ज्याप्रम दाट� होते त्याप्रम राजवाड्या जमलेल्य असंख् लोकांचा �नरोप
घेतला आ�ण ‘‘आम्ह महायात्र जातो, स्वार�च �सद्ध करा’’ म्हणू सां�गतल.े नंतर परमेश्वराच

नामस्मर कर�त ह्य श्रे राष्ट्रपुरु, सवर्जानप उसासे टाक�त आ�ण हुंदके दे त असता, मुखाने
‘गजानन, गजानन’ म्हण मोठ्य योग्याप्रम नेत्रद्व प्र सोडला! त्यांच तरु �नपु�त् आ�ण
महासाध्व पत्न रमाबाई �हने आपले सवर अलंकार आ�ण वस्भूषणे द�नांना आ�ण ब्राह्मणा वाटून

टाकल�. आ�ण सवर आप्तसंबंध आग् आ�ण �वनवण्य कर�त असता त्य दरू सारू आपल्य �प्
पतीच्य �चतेवर आरोहण करू सहगमन के ले! पसरलेल्य ज्वाला आपल्याल जाळून घेऊन �तने

मनुष्याल अद्यापीह प्रा करू घेता येणे शक् आहे अशा मतृ ्यूर�ह प्रेमाच आ�ण स्वग�
सौदयार्च् रहस्याव प्रक पाडण्यासाठ आपल्य आत्म्या �दवट� करू पेट�वल� आजह� ह्यांच् -

आपल्य आवडत्य राजाच्य आ�ण राणीच्य - माधवरावांच्य आ�ण रमाबा�च्य नावाचा उल्ले
झाल्याबरोब महाराष् राज�नष्ठेच् आ�ण प्रेमाच अश्रूं त्यांच् स्मृतील अ�भषेक करतो! अजूनह�
महाराष्ट्र राष्ट्र आ�ण ग�धळी ‘‘द��णचा �दवा मालवला �हरा हरपला’ असे करुणगी गातात!
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१८ : आपसांतील यादवी आ�ण लोकमताची राज्यक्रा
‘इंग्रजां खडे चारले, नाह� लागू �दला थारा

भले बु�द्ध सागर नाना, ऐसा नाह� होणारा !’
ज्यांच् ठायी सवर राष्ट्रा आशा क��द् झाल्य होत्य त्य माधवरावांना अल्पवया मतृ ्य यावा

आ�ण ज्याल सवर राष् �शव्याशा देत होते त्य राघोबाला आपल्य पुतण्यानंत एका �पढ�चे आयुष्
लाभावे ह� घटनाच तशी आहे क� �तजमुळे म्हणता त्याप्रम परमेश्व सवर शिक्तमा नाह� अशी शंका
मनुष्याच् मनात के व्ह के व्ह स्वाभा�वकपण उत्पन व्हाव.

माधवरावांचे अकाल� �नधन ह� गोष् मोठ� राष्ट् आपत्त होती; पण त्याच्यानं राघोबाचे

जगणे ह� त्याहूनह मोठ� राष्ट् आपित् होती. माधवरावांच्य अंतकाळच्य इच्छेप्रम आ�ण सवर
राष्ट्रा मनाप्रमा माधवरावांच्य मागे त्यांच क�नष् बंधू नारायणराव ह्यांन प्रधानक� वस्त

�मळताच त्य अल्पवयस पंतप्रधानाच आ�ण त्याच् सहाय्यकत्या�च �वरु ज्याच पयर्वसा
रक्तपातां झाले पा�हजे अशा राघोबादादांच्य कारस्थानांन पन
ु ः प्रार झाला. त्यान वाड्याच्
संर�णाथर ठेवलेल्य गारद्यांन आपल्य कटात घेतले आ�ण त्यांन नारायणरावांना लगट करू ‘धरावे’

अशी आ�ा �दल�. पण त्यांच रा�सी पत्न आनंद�बाई �हने ‘ध’ चा ‘मा’ करू नारायणरावांना ‘मा’रू

टाकण्याच डाव रचला. �द. ३०-८-१७७३ ह्य �दवशी गारद� बंड करू उठले आ�ण अरेरावीने थकलेल्य

वेतनाची मागणी कर�त त्यांन नारायणरावांना वेढले. जवळ पंतप्रधानां �वश्वास सेवक होता, त्यान

यांच्य ह्य कृत्यासाठ त्यांच जरा कानउघाडणी करताच गारद्यांन तरवार� काढून त्याल जागच्याजाग

ठार मारले. ते पाहून नारायणराव भीतीने शनवारवाड्याती खोल्याखोल्यात पळून जाऊ लागल,े पण
गारद्यांन ते चकवू शकले नाह�त. शेवट� नारायणराव नाटकशाळे त राघोबा बसले होते, तेथे गेले आ�ण
त्यांच् कंबरे ला �वळखा घालून ‘काका, माझा जीव वाचवा!’ म्हणू के �वलवाण्य स्वरान याचना कर

लागल.े ‘काका, मी तुमचे मूल आहे मला वाचवा. तुम्ह सवर राज् करा. मला घालाल ते तुकडे खाऊन मी
�दवस काढ�न!’ पण मारेकर� पाठ�मागेच होते. दादाने आपल्य भोवतालची पुतण्याच �मठ� सोडवल�
आ�ण गारद्यांन तरवार� उपसल्य! स्वा�म�नष चापाजी �टळेकर मारेकया◌
� ेच्य तरवार�च्य आड आला

आ�ण आपल्य धन्याव स्वतःच् देहाचे आच्छाद करू त्यांन वाच�वण्यासाठ काकुळत कर लागले.

पण त्यांन हत्येच मद चढला होता. गारद्यांन आपल्य रक्तां�क तरवार�ंनी कचाकच वार करू

अल्पवय पंतप्रधानां आ�ण जीव जाईपयत
� त्यांच्या आपल्य शर�राचे छत धरणायार्त्यांच् �वश्वास

सेवकाची हत्य के ल�! इतके झाल्याव बंडवाल्यांन राघोबा पंतप्रध झाले म्हणू त्यांच् नावाने द्वाह
�फरवल� आ�ण ते शनवारवाडा हस्तग करू बसले.
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नगरात ह� भयंकर वातार पसरताच लोक संतप् होऊन गेले आ�ण जागोजाग घोळके जमून

हत्याकार राघोबाला आपला पंतप्रध म्हणू आम्ह मान्यत देणार नाह� अशा �नश्चयाच घोषणा होऊ

लागल�! अद्याप महाराष्ट् पुरेशी राष्ट् वतृ ्त शष
े रा�हल� होती. आ�ण नापसंत असलेल्य पुरुषाल
आपला पुढार� मान् करावयाला मराठ्यांन बलात्कारान भाग पाडणे अशक् होते. राजवट�तल्य

�नर�नराळ्य अ�धकारावर असलेल्य पुरुषांच् आ�ण लोकनायकांच्य ह्य ‘बारभाई’ म्हणू प्र�सद
आलेल्य गुप् क्रां�तमंडळा स्थापन झाल� आ�ण राज्यातल मुख् न्यायाधी प्र� रामशास्त ह्यांच
घडलेल्य प्रकारा पूणर चौकशी करण्याच् कामी योजना झाल�. थोड्य अवधीतच ह्य प्रकार

राघोबादादांचे आ�ण त्यांच पापी पत्न आनंद�बाई �हचे अंग आहे अशी �निश्चत झाल�. लागल�च तो
�नभ�ड ब्राह तसाच राजवाड्या गेला आ�ण तेथे आपल्य प�ाच्य संर�कांनी प�रवेिष्टलेल राघोबा

भरसभेत असताना त्यांन त्याच् त�डावर जनतेच्य पंतप्रधानां आ�ण स्वतःच् पत
ु ण्याच हत्य

करण्याच आरोप के ला! ह्य अपराधाचे प्रायिश् काय म्हणू प्र �नघाला असता त्यांन उद्गा
काढले, ‘‘ह्य भयंकर अपराधाला प्रायिश् कोणते असणार? ह्याल जर शास्त्रा एखादे प्रायिश्

सां�गतले असेल तर ते देहान् प्रायिश् होय!’ त्यांच हे धाष्ट्या स्पष्टोद् एकून त्यांन कोणी
सावध�गर�ची सच
ू ना करताच रामशास्त म्हणाल, ‘‘मला राघोबांचे भय नाह�. राज्याती मख
ु ्
न्यायाधी ह्य नात्यान माझे कतर्व मी के ले आहे. त्याल तसे वाटले तर माझीह� हत्य करू त्यान
आपल्य अपराधांची संख्य सुखेनव
ै वाढवावी. ज्य राज्याव असला हत्याकार राज् करतो त्य राज्या

मी राहणार नाह�, क� अन्नग् करणार नाह�.’’ इतके बोलून राघोबाच्य आश्चयर्मु प�पात्यांन हे

काय चालले आहे ह्याच पुरती कल्पन येण्याच् अगोदरच आपल्य साित्व क्रोधाच आगीने एखाद्य
अिग्नज्वालेप्र भासमान होणारा तो �नभर् ब्राह �नघून गेला. वाड्याच् बाहेर पडला, नगराचा

त्या करता झाला आ�ण प�वत कृष्ण नद�च्य तीराला जाईपयत
� अन्नाल �कं वा उदकाला त्यान स्पशर्
के ला नाह�!

इतक्या नारायणरावांची पत्न गंगाबाई गभर्वत आहे असे आढळून आले आ�ण पंतप्रधानां

खरा वारस आ�ण गाद�चा वारस योग् स्वाम उत्पन होईल अशी सवा�ना आशा वाटू लागल�. ह्य वात�मुळे

दस
ु यार् कशानेह� आल� नसती इतक� बारभाईच्य कारस्थानाल बळकट� आल�. मोरोबादादा, कृष्णरा

काळे , ह�रपंत फडके , �यंबकराव मामा, तोफखान्याच प्रम रास्त, पटवधर्, धायगुडे, नारो आप्पाज

आद�करू राज्यातल् प्रम नाग�रकांनी आ�ण अ�धकाया◌
� न
् ीनाना फडणीस आ�ण सखाराम बापू ह्य

दोघा महाराष्ट् राजकारणी पुरुषांच् अग्रगण्यां आ�धपत्याखाल राघोबादादांना प�हल्यान

स्वार�च् �न�मत्तान पुण्याच् बाहे र काढावे आ�ण मग त्यांच्या�व युद्धा घोषणा करावी असा बेत
के ला. लवकरच राघोबाला द��णेच्य स्वार�व जावयास त्यांन आपल्य कारस्थानान भाग पाडले. राघोबा

महाराष्ट्रा बाहे र गेले हे पाहताच त्यांन पुण्या बंड के ले, नगर आपल्य स्वाधी करू घेतले आ�ण
सवर राज्यमंडळाच अध्य��क �न जन्माल येणायार्पंतप्रधानां माता अशी गंगाबाईच्य नावाने द्वाह

�फर�वल�! राजधानीत झालेल� ह� लोकमतानुवत� क्रां राष्ट् त्वर ेन पसरल� नगरांमागून नगरे आ�ण
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गडामागून गड नवीन राज्यसत्ते मान्यत दे ऊ लागले. ह� नवीन राज्यव्यवस म्हणज वास्त�व
लोकसत्ता राज्यपद्ध होती आ�ण �तचे नावह� ‘बारभाईचा कारभार’ लोकांचे राज् असेच पडले. लोक
प्र�ोभा घडवून आणलेल्य ह्य क्रांती वातार राघोबाच्य कानावर एकाएक� जाऊन थडकताच आपले

सवर सैन् घेऊन पुण्याव चालून जावे अशी कल्पन प�हल्यान त्याच् मनात आल�. पण बारभा�चे

सैन्य उलट आपल्याव चाल करू येत आहे हे पा�हल्याबरोब अद्यापीह जे थोडे अनुयायी त्याल
�चकटून रा�हले होते ते आ�ण हाताखालचे जेवढे भाडोत् सैन् होते तेवढे घेऊन तो उत्तर ेच् �दशेकडे पळ
काढ�त �नघाला. जाताना जणू काय आपण युद्धा उभ्य रा�हलेल्य शत्रूच प्र देशात जातो आहो अशा

र�तीने वाटेवर�ल सवर जनतच
े ी आ�ण प्रांता त्यान धळध
ु ाणी आ�ण लट
ू मार के ल�! गंगाबा�ना पत
ु झाला
नाह� तर लोकमताचा कल पन
ु ः त्याच् बाजल
ू ा वळेल अशी त्याल अद्यापीह आशा होती! कोरेगावला
त्याच आ�ण बारभा�च्य सेनेची गाठ पडल� आ�ण त्या बारभा�च्य सैन्याच् पराभव होऊन त्यांच

पढ
ु ार� �यंबकरावमामा पेठे मारले गेले. �यंबकरावमामांचा मतृ ्य म्हणज बारभा�वर आलेला मोठ्य

हानीचा प्रस होता. कारण ते त्य प�ाचे एक प्रम आ�ण पक्क पढ
ु ार� होते. पण नाना आ�ण
सखारामबापन
ंू ी धीर सोडला नाह�. आ�ण महाराष्ट्रा बहुतेक लोकांच्य पाठ�ंब्यान भांडण, मळ
ु ीह�
माघार न घेता, तसेच पढ
ु े चाल�वल.े
आता महाराष्ट्राच �कं बहुना अ�खल भारतवषार्च डोळे पुरंदरकडे लागून रा�हले होते. कारण तेथे

नारायणरावांची पत्न मातुश् गंगाबाई ह्यांन ठेवले असून डोळ्या तल
े घालून त्यांच जपणूक चालल�

होती. त्यांच �दवस अगद� भरत आले होते. एकामागून एक �दवस जाऊ लागले आ�ण तर�ह� पुरंदराहून

अष् वातार येईना. ते पाहून लोकांना �वशेषच काळजी वाटू लागल�. देवळातून आ�ण तीथर्�ेत्रा लोक
जमून परमेश्वराच् कळकळीच्य प्राथर होऊ लागल्य क�, पुरंदरला ईश्वराच् कृपेने मातुश्

गंगाबा�ना पुत्रर होऊन गाद�ला वारस उत्पन व्हाव आ�ण पापी राघोबाच्य दषु ् महत्वाकां�

मुळातच नष् व्हाव्य! राजवाड्यातल् प्रश प्राकारापास सावर्ज�न चौरस्त्यापय सवर् अ�खल
�हंदस
ु ्थानच �चत् तीव उत्कंठतेन भरू गेले होते! आ�ण �दल्ल, इंद रू , ग्वाल्ह, बडोदे , हैदराबाद, म्हैसू,

कलकत्त इत्याद �हंद� राजकारणाच्य क�द्रस्था राजकारणी पुरु अत्यं कुतुहलाने पुरंदरकडून

येणाया्र वात�ची वाट पहात बसले होते. शेवट� �द. १८ ए�प् १७७४ ह्य �दवशी, इतक्य उत्सुकतेन ज्य
वात�ची प्रती चालल� होती, ती वातार आल�! मराठ्यांच स्वा�मन मातुश् गंगाबाई ह्य पुरंदरला प्रस
होऊन पुत्रर झाले!! सवर महाराष् जन्माच् आनंदोत्सवान गजबजून गेले आ�ण नूतन अभर्काच,

जन्मतः राज्याच पंतप्रध आ�ण राष्ट्र सवार्�धकार म्हणू स्वाग झाले!!! लोकमताच्य त्य प्रच

उत्साहाच् ओघात परक� राजसत्ताह वाहून गेल्य आ�ण बाळ पंतप्रधानां अ�भनंदनांचा सवर बाजूंनी
वषार् झाला. त्य वेळचा पत्रव्यव आ�ण कागदपत् पा�हल� म्हणज ह्य पुत्रजन्मा वात�ने सबंध
महाराष्ट् लोकमताच्य क्रांत बहुमत असलेल्य सवर जनतल
े ा �कती �निश्चतत वाटल� आ�ण राष्ट्

आशा आ�ण आकां�ा कशा उचंबळून गेल्य हे उत्तमर�तीन �नदशर्ना येत.े साबाजी भोसले आपल्य
सेना�नवासावरू �ल�हतात, ‘येथे वातार पोचताच सवा�ना अत्यानं जाला. ईश्वरान आमच्य प्राथर
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ऐकल्य. सैन्या िजकडे �तकडे उत्स चालू आहे. रणवाद्य वाजत आहेत. तोफांची सलामी झडत आहे.

देवाने आमच्य आवडत्य पेशव्यांन �दघार्युष द्याव, असाच आनंदोत्स जेथे जेथे बारभा�च्य प�ाचे

सैन् होते तेथे तेथे झाला. सैन्या वतर्मा पावताच ह�रपंत �न सवर आबालवद
ृ ह्यां अवणर्नी संतष
झाला. सरबत्त �न नौबतखाना सुर करू शकर्र पथक
वाटल्य. दे वाने कुलद�पक ला�वला!
ृ ् पथक
ृ

आम्हा आधार बळकट झाला. ईश्वर अमत
ृ विृ ष् करू वंशावळी प्रफुिल के ल�. दे व त्या आयुष्

यथेष् कर�ल, भगवंतास प्रजे पालन आ�ण धमर्संस्थाप कतर्व आहेच, हा �नःसंदेह झाला! जगदात्म

कृपावंत होऊन कुलद�प उदय के ला. त्या आयुष्यवृ� करो. जगिन्नवा पुढे उत्तमोत् कर�ल.
जगिन्नवास प्रजापा करणार उभे के ले!!’

मल
ु ाचे नाव माधवराव ठेवण्या आले. पण बाल पंतप्रधानांच ठायी एकंदर प�रिस्थतीमुळ

जनतच
े ी इतक� भक्त बसल� होती क�, लवकरच माधवरावांचे सवर्तोमुख ‘सवाई माधवराव’ असे रू

झाले. त्यांच् जन्मान अ�खल �हंदस
ु ्थानच् राजक�य भ�वतव्या एकदम प�रवतर् झाले. कारण ह्य
पत
ु ्रजन्म पण
ु ्यातल् क्रां�तका बारभा�च्य कारस्थानांन बळकट� आल�; त्यांन आता राघोबाची

बंडखोर म्हणू बेधडक घोषणा के ल� आ�ण मराठमंडळातील सवर भागीदारांना त्याच नेटाने पाठलाग
करू सापडेल तेथे त्याल बंद करण्याच आ�ा के ल�. ज्याल आपल� बायकोसुद् दाबात ठेवता आल� नाह�

अशा ह्य पुरुषाच् हातात जर मराठ� राज्याच अ�धकारसूत् गेल� असती तर महाराष्ट्रा अंग ीकृत

महत्कायार् इ�तश् के व्हा लागल� असती. पण ह्य पुत्रजन्माम नानासाहेब आ�ण सदा�शवराव भाऊ
ह्यांच् हाताखाल� �हंदप
ु दपादशाह�च्य कल्पनेच् परं परे त जे वाढले होते आ�ण �हंदस
ु ्थानाती

सावर्भौ थोर �हंदस
ू त्त म्हणू महाराष्ट्र संपादन के लेले उच्चस्थ राखण्याच सामथ्य आ�ण दरू दृिष

ज्यांच् ठायी होती अशा देशभक्तांच् आ�ण राजकारणी पुरुषांच् प�ांना राजसत्तेच सूत् आपल्य
हातात ठेवावयाची आ�ण आपले राष् आपल्य राष्ट् ध्येयाव अ�धक द�घर काळपयत
� िस्थ

राखावयाची शक्यत प्रा झाल�; पण नारायणरावांना पुत झाला ह� नुसती वातार ऐकून आ�ण संप ूणर
महाराष्ट्र हा पुत्रज �कती दांडग्य उत्साहान आ�ण प्रच राष्ट् उत्सवांन साजरा के ला �न नवजात
बालकाचे �कती प्रेमा सवर मराठ� साम्राज्य लोक�नयुक् पंतप्रध म्हणू स्वाग के ले हे दृश

पाहूनह� राघोबाची त्याच् मानगुट�वर बसलेल्य रा�सी महत्वाकां�ेच् �पशाच्चापासू मुक्तत झाल�
नाह�! एखाद्य बुजलेल्य गोर्ह्याप्रम राघोबाने अ�धकच �पसाळल्याप्रम आपले मतवतर् चालू

ठेवले आ�ण त्याबरोब दद
ु � व आ�ण बारभा�चे �वजयी सैन्, �ततक्या अ�धक �नश्चयान, त्याच

पाठलाग कर लागले. स्वतःच् राष्ट्रात लोकांपैक� काह�नी जेव्ह त्याल पराभूत के ले आ�ण इतरांनी

त्याच त्या के ला तवे ्ह शेवट� आपल्य राष्ट्रा अत्यं कट् शत्रूं आश् घ्यावयालाह त्यान मागेपुढे
पा�हले नाह�.

ज्य काळाचा �वचार चालला आहे त्य काळी �हंदस
ु ्थानच सावर्भौ सत्त आपल्य हातात

ठेवावयाची महत्वाकां� अजूनह� ज्यांच् ह्रदय वास कर�त होती अशा �नर�नराळ्य राजसत्तांमध्

महाराष्ट् मतभेद नसताना जी महाराष्ट्रा �हंदस
ु ाम्राज्य चक्रव�तर अमान् कर�ल अशी एकह�
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सत्त नव्हत. ज्यांन ज्यांन तसे करावयाचा प्रय के ला त्यांच त्यांच एक तर समूळ नाश झाला आ�ण
त्यांन पराभूत होऊन आ�ण मराठ्यांच् पूणर्पण अं�कत बनून हात चोळीत त�ड लपवून बसावे लागल.े

मुसलमान मग ते दरु ाणी असोत क� अराणी असोत, मोगल असोत क� तुकर असोत, �संधच्य अल�कडचे

असोत क� प�लकडचे असोत राजसत्त ह्य दृष्ट�, इतक्य पूणर्पण ठेचले गेले क�, त्यांन पुन्ह ह्य �हंद ु
साम्राज्या �वरु डोके वर उचलले नाह�! �हंदस
ु ्थानच् राजक�य पटावर�ल एक खेळगडी ह्य नात्यान
त्यांच अिस्तत समूळ नाह�से झाले! दस
ु यार! प्र�तस्पध्या� एके काळी अध्या आ�शयाखंडावर प्रभ

चालवणारे असे जे पोतुर्गी त्यांच्या त्यांच्या कोकणप्रा स्वतं करण्याक�रत जी युद् करण्या

आल� त्य यद
ु ्ध समद
ु ्रा आ�ण भम
ू ीवर मराठ्यांन असे प्रच प्रह के ले क�, ते जे चक्क येऊन खाल�

पडले ते पन
ु ः कधीह� उठले नाह�त! फ्र�चां मराठ्यांश उघड �वरोध करू समोरासमोर सामना द्यावयाच

धैयर कधीच झाले नव्हत. तर�ह� हैदराबादच्य आ�ण अकार्टच् द्वारान पण
ु ्याव �नयंत् चालवावयाचा ते

नेहमी प्रय कर�त; पण प्रत् वेळी त्यांच डाव �नष्फ झाला. अंशतः त्यामुळ आ�ण अंशतः यरु ोपात
चाललेल्य त्यांच् यद
े � कारण रा�हले
ु ्धामु त्यांच्यापास मराठ्यांच् �हंद ु साम्राज्य भीतीचे कोणतह

नव्हत. इतके च नाह� तर उलट त्यांच महत्वाकां� प्र�तस् जे इंग् त्यांच् उमर्टपणाल प्र�तब

करण्यासाठ पढ
� त्यांच अिस्तत
ु े टाकावयाला हे साधन फार उपयोगी पडत असल्यामुळ काह� काळपयत
सापे�तेने इष्ट झाले होत.े इंग्रजांना अगद� �शवाजी महाराजांच्य वेळेपासून ठाऊक झाले होते क�,

पिश्च तटावर आपणाला जे अद्या� रहावयाला �मळत आहे त्याच कारण, आपल� कोणाला आवश्यकत

वाटत होती �कं वा मराठ� राजकारणी पुरुषांच् ती�ण दृष्ट�त आपल्य राजक�य महत्वाकां� वा हे तू

सुटून गेले होते हे नसून, के वळ ह्य वेळी मराठ्यांन इतरत अ�धक बलाढ् आ�ण �नकडीच्य शत्रूं युद

करावे लागत होते, हे होते. इंग्रजांच्यापा भीती त्य मानाने अल् असून �तचे �नराकरण पुढे के व्ह तर�

सोईप्रमा करता येण्यासारख होते �कं वा तशीच �नकड आल� तर त्यांन तवे ्हा सहज �नमूर् करू
टाकता आले असते म्हणून के वळ त्यांन तेथे जगू �दले होते. इंग्रजांना राजकारणाचे अचूक �नदान

करण्याच् शक्तीच देणगी असल्यामुळ पूणर्पण कळून चुकले होते क�, पिश्च तटावर मुंबई जी

अद्या� त्यांच् हातात आहे ती मराठ्यांच् �वरोधाचा प्र�तक आपण कर शकतो म्हणू नसून मराठे

सध्य इतरत गत
ुं ले आहे त आ�ण त्यामुळ आपल्याकड तसे ल� द्यावयाल त्यांन वेळ नाह� म्हणू आहे

आ�ण म्हणू ते सुद् दस
ु या�रवर घाव घालावयाला इतके तत्प असूनह� मराठ्यांव हात टाकावयाला
नेहमी भीत असत. समुद्रावर आंग ् यांचे प्राब मोडून टाकण्यासाठ नानासाहेबांनी त्यांच उपयोग
करू घेतला होता. पण त्यांन तो अशा करारावर करू घेतला होता क�, त्यांच् सकारण अपे�ेप्रमा

जर सवर घडून आले असते तर साकल्यान पाहता मराठ� राज्याच् सै�नक वा सामु�द् सत्तेल त्यामुळ
यित्कं�चतह अपाय पोचणे अशक् होते. प�रिस्थतीन अशी एकाएक� उलट खाल्ल क�, त्यांच्

�पढ�तल्य कोणालाह� तसे होईल अशी कल्पन करणेसुद् शक् नव्हत. तसे होणे अशक् आहे असेच
कोणालाह� वाटले असत,े असे अशक् वाटणारे प�रवतर् एकाएक� झाले नसते तर आंग ् यांच्य ह्य मूळ

सत्तेपासू फुटून स्वतं व्हावयाच् प्रवृत्त आळा बसल्यामुळ दभ
ं लेले आ�ण म्हणू �ीण झालेले
ु ग
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ना�वक बलाचे �नयंत् मूळसत्तेच् हातात एकमुखी झाले असत.े आ�ण त्यामुळ राष् ह्य नात्यान
मराठ्यांच् ना�वकबलाचे सामथ्य प्रत वाढले असते. हा व्यवहा होऊनह� इंग्रजांच हातातील
पिश्च तटावर�ल प्र द बघता त्या कोणतीह� महत्वाच भर पडल� नव्हत ! �शवाजीमहाराजांच्य

वेळे ला त्यांच जेवढा प्र द होता, अगद� त्या मयार्दे तो आजह� होता. पण तच
े बंगालमध्य इंग्रजां
मोकळे रान �मळाले आ�ण क्लाईव्ह तो जागा होऊन पहातो तो जे युद चालू असता आपण झोप घेत

होतो त्य युद्धा आपण �वजयवीर झालो आहो आ�ण तेवढे मराठे मध्य नसते तर थेट �दल्ल�ल जाऊन

हात घालण्याच साधने आपल्य हातात आल� आहेत असे अ�रशः आढळून आले! ह्य �ल�हण्या

आमचा असे म्हणण्या हेतु नाह�, क� बंगालमध्य इंग्रजां �मळालेल्य �वजयाचे त्यांन काह�च श्र

नाह�. �मळालेले यश के वळ योगायोगाने �मळालेले असो �कं वा स्वतःच् सामथ्यार्पे परप�ाच्य
भ्याडपणामुळ अथवा अयोग्यतेमुळ त्यांच् गळ्या पडलेले असो ज्य लोकांना त्याच उपयोग करू

घेता येतो ते त्य भाग्याल पात आहे त हे उघड आहे. इंग्रजां मद्रासक फ्र�चां जे �वजय �मळ�वले ते
खरोखरच त्यांन आपल्य धाडसीपणामळे
ु �मळ�वले होत.े अशा र�तीने त्यांच धाडस आ�ण त्यांच दै व ह्य

दोन्ह गोष्ट�ंमुळ त्यांन मराठ्यांन एकदम त्यांच् �वरू शस् घेऊन उठावे इतक्य प्रत्य� �कं वा
�नश्चयान मराठ्यांच् वचर्स्वा आघात न करताच, मद्रासमध आ�ण बंगालमध्य एक प्र राजसत्त
म्हणू आपल� वाढ करू घेता आल�. पण इतके असूनह� मराठ� पुढाया◌
� ाच्यती�ण दृष्ट�त इंग्र

राजसत्तेच मद्रासमध आ�ण बंगालमधील ह� चोरट� वाढ मुळीच लपून राहू शकल� नाह�. नानासाहेब
आ�ण सदा�शवरावभाऊ हे इतके मुरलेल,े जागरू आ�ण दरू दृष्ट� राजकारण धुरंधर होते क�, �हंद ु
साम्राज्य कोणाह� �वरोधकाला, मग त्याच प्रत बळ �कतीह� असो, त्यांच्या यित्कं�चत कुरघोडी

करावयाला अवसर �मळणे शक् नव्हत. भाऊंनी इ.स.१७६०-६१ ह्य वषार्साठ स्वाया� च जो सवर्व्या
कायर्क आखला होता त्या एक �वशेष कायर्�े म्हणू बंगालचा जो त्यांच्याकड बुद्ध् अंतभार्

करण्या आला होता आ�ण बंगालचा शेवटचा �हंद ु राजा ल�मण�संग ह्याच् काळापासून ज्य अ�हंद ु

राजसत्तेच् पीडेने बंगाल गांज ून गेला होता �तच्य जोखडाखालून त्य संप ूणर प्रांता मुक्तत
करण्यासाठ दोन ब�लष् मराठ� सैन्य जी तवे ्ह �तकडे पाठ�वण्या आल� होती त्याच इंग्रजा

बंगालमध्य एकाएक� वाढलेले सामथ्य, हे एक कारण होते. मराठ� सैन्याच उत्तर ेकडी �वभाग दत्ताज

�शंद्यांच् आ�धपत्याखाल ह्य स्वार�साठ इ.स.१७६० मध्य प्रत चालू दे खील लागला होता. पण पूव�
वणर् के ल्याप्रम अहमदशहाच्य आक्रमणामु मराठ्यांन बंगालचा प्र पुढे ढकलून प�हल्यान त्य

प्र शत्रूं त�ड देणे भाग पडले. नंतर पा�नपतचा प्रस घडला आ�ण त्याच् मागोमागच नानासाहेबांचा
अंत झाला. मराठ्यांव एकामागून एक त्वर ेन कोसळलेल्य ह्य आपत्तीमुळ इंग्रजां �ततकाच नवीन

जीवनाचा पट् �मळाला आ�ण त्याच त्यांन अत्यं कौशल्यान �न �नग्रहा बंगाल आ�ण मद्रासमध

आपले ठाणे अ�धकच पक्क करण्या आ�ण तशी सं�ध प्रा होताच �हंदस
ु ्थानच् सावर्भौमसत्ते
�नयामक सूत् मराठ्यांच् हातातून बलपूव्
र काढून घेऊन त्यायोग �दल्ल�च् बादशाह� कारभारात

वचर्स �मळवावयाच्य दृ �नश्चयान स्वतःच �सद्ध करण्या उपयोग के ला पण ती सं�ध त्यांन
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अद्या� �मळू शकल� नाह�. पा�नपत झाले असो �कं वा नसो अद्या�पह मराठ्यांच् संय ुक् सत्तेल
उघडपणे �वरोध करण्याच त्यांच छाती नव्हत आ�ण अद्या�पह मराठ्यांच सत्त ह�च �हंदस
ु ्थानच
सावर्भौ राजसत्त होती. �हंदस
ु ्थानच् रेखा�चत्र कलकत्याच्याखा जी लहान रक् रे षा होती, ती

वाढून �तने आता अधार बंगाल आरक् करू टाकला होता! �हंदस
ु ्थानच् रेखा�चत्र के वळ मद्र
नगराला रं गवणारा जो रक् रं गाचा �बंद ु होता तो एकाएक� पसरला आ�ण त्यान आता तो अधार प्रा बुडवून

टाकला होता! पण जी लहान तांबडी रेघ �शवाजीमहाराजांच्य वेळेला मुंबई द्वी इंग्रजां म्हणू दाखवीत
होती ती नाना फडण�वसाच्य वेळे पयत
� ह� पूव�प्रमा लहान तांबडी रेघच रा�हल� होती. �हंदस
ु ्थानच्
रेखा�चत्र इतरत सबंध प्रांतच प्रा इंग्र सत्तादशर तांबड्य रं गाने रं गवले जात होते, त्यावेळीह

त्याल पिश्च तटावर एक अंगळभ
रह� अ�धक भ�ू म आपल्य �त
े ्र आणता आल� नाह�! कारण तेथे
ु

सह्याद्र� �शखरावर मराठ� द्वारर� जो कोणी परक�य वीर प�हल्यान पाऊल पढ
ु े टाक�ल त्याल
भोसकून मारण्यासाठ सज् के लेला ती�ण टोकाचा भाला तोल�त जागत
े े उभा होता; आ�ण म्हणू
ृ तन

यरु ोपातील �कं वा आ�शयातील, �ख्रस �कं वा महंमद� कोणाला अ�हंद ु लोकांत महाराष् अ�वभक् आ�ण
संघ�टत उभा असता �हंदस
ु ्थानांती एकमेव सावर्भौ राजसत्त म्हणू मराठ्यांच् �हंद ु साम्राज्य
आ�धपत् नाकारण्याच �कं वा त्याव अ�धकार सांगावयाचे साहस करण्याच सामथ्य नव्हत.

राष् ह्य दृष्ट� एकाशी दस
ु यार्एचतुलना करावयाची तर, ज्य राष्ट् सद्गुणांच् योगाने लोक

राष्ट् �हतसंबंधाच्य आ�ण आकां�ाच्य संर�णासाठ� आ�ण पूत�साठ� आपले वैयिक्त लाभ आ�ण

महत्वाकां� ह्यांना गौणत् देऊन त्यांच बळी दे तात आ�ण अन्नाच् एका गोळ्यासाठ आपल्य

राष्ट्र स्वातं� �वकावयाच्य �कं वा आपल्य जातीय �न राजक�य �हताचा घात करू राष्ट्र
करावयाच्य नुसत्य कल्पनेचाह त्यांन स्वाभा�वकपणे धा�मर् �तटकारा वाटत असतो, त्य राष्ट्

सद्गुणांन इंग् हे त्य काळीह� मराठ्यांच्यापे अ�धक युक् होते हे खरे आहे. पण हे असे असले तर�ह�

आजच्य िस्थतीच् उसन्य प्रकाशातू मुख्यत गतकालाची कल्पन करावयाची जी चुक�ची प्रवृि

असते ती होऊ न देण्याच आपण सावधता ठेवल� पा�हजे. गोष् घडून गेल्याव त्य वेळी काय करावयाला
पा�हजे होते, ह्या�वषय आ�ण बाजू�वषयी मा�हती �मळणे �कं वा कल्पन बांधणे तकर्त शक् होते
तेवढ्या गोष्ट आ�ण बाजू जर आपण �वचारात घेतल्य म्हणजे दोन्ह प�ांमध्य असलेले सै�नक,
राजक�य �कं वा शास�नक बल तेवढे आपण �वचारात घेतले तर ह्य दोन प्र�तस् राजसत्तांपैक, अंती

यशाची माला, कोणाच्य गळ्या पडणार आहे हे �निश्च सांगावयाला एखाद्य अंत�ार्न पुरुषाच

आवश्यकत लागल� असती! कोणाह� राजकारणी पुरुषाल त्याच अचूक अनुमान करणे अशक् होते.
शास्त् �कं वा राज्यघटनात् �वषयात इंग्रजां त्यावेळ जी प्रग करू घेतल� होती ती काह�
मराठ्यांच् त्य संबंधातील कतर्त्वाच्याइ
�नराश होण्यासारख पुढे गेल� नव्हत; क�, �तजमुळे
ृ

�हंदस
ु ्थानच् चक्रव�तर्त्व �कर�टासाठ� ह� जी राजक�य चढाओढ चालल� होती �तच्या मराठ्यांन

�नत्याच अपंग होऊन बसाव.े तशात इंग्रजां आपल्य मायदेशापासून म्हणज जेथून सवर सूत्

हलवावयाची त्य मुख् क�द्रापास सहस्त्रा कोसांच्य अंतरावर अनोळखी स्थळ लढावे लागत
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असल्यामुळ त्यांच् बाजूला स्वाभा�व आ�ण महत्वाच् अशा अ�तशय अडचणी होत्य. मराठ्यांच्

नंतर पुढे एक शतक लोटल्याव जपानने ह्य �दशन
े े प्रग करण्यासाठ कंबर बांधावयाला प्रार के ला;

तर�ह� त्यांच्य आ�ण त्याच् युरोपीय प्र�तस्पध् शास्त् शोध आ�ण राज्यघटनांच अनुभव ह्य

गोष्ट� जे महदं तर होते ते त्यान अध्या शतकाच्य अवधीतच तोडून टाकले! दस
ु यार् गोष्ट तशाच
रा�हल्य असत्य तर मराठ्यांनाह तसेच करू दाख�वता आले असत.े मराठ्यांन मोगल, अफगाण आ�ण

अराणी, त्याचप्रम फ्र �न पोतुर्गी आ�ण स्वत इंग् अतक्यांच् सशस् �न एकसमयावच्छेद�कर
�वरोधाची नांगी ठेचून �हंदस
ु ्थाना प्रत �नयंत् चालवणार� सावर्भौ राजसत्त म्हणू सवर्श्र
स्था प्रा करू घेतले होते. आ�ण आपण ज्य काळाचे पर��ण करतो आहो त्य काळात तर� इंग्

शास्त् �ान आ�ण राज्यसंघटनांच अनभ
े ्र दे खील इतके पढ
ु व ह्य �त
ु े गेलेले नव्हत क�, त्यामुळ
मराठ्यांच् त्यांच् त्य उच्चस्थानापास भ्र करावयाला इंग्र सवार् अ�धक योग् आहेत असे
ठळकपणे �दसन
ू यावे.

इंग्रजांना हे परु े माह�त होते म्हणू ते जोपयत
� मराठ्यांच् आपसातील कलहाना उग स्वर

आले नव्हत आ�ण ते संय क
� मराठ� राज्याच् प्रत वाटे ला कधीह� गेले नाह�त !
ु ् उभे होते तोपयत

आ�ण मराठा मंडळाचे तुकडे अलग झाल्यावरह आ�ण त्यांन आपसात युद्धा प्रार के ल्यावरह यशाच्य
अल्पसंभवाच आशा ठेवून त्यांच्या �वरोध करण्याच आ�ण त्यांच राग आपल्याव ओढून घ्यावयाच

धैय र्सुद इंग्रजांवाच दस
ु यार् कोणातह� नव्हत! मद्रासमधल आ�ण बंगालमधल्य लुट�चा गोळा गट
के ल्याव आता इंग्रजांच अंगात, मराठे आपसातील कलहात पूणर्पण वेढले गेले आहेत हे आढळून येताच,

त्यांन मब
ुं ईकडे ढोसणी द्यावयाच धैयर करण्याइतक पुष्टत आल� होती! राघोबाच्य मठ डोक्यातह ह�

गोष् आल� आ�ण म्हणू स्वतःच् दे शबांधवांकडून प्रचो�, प�रत्यत आ�ण पराभूत झाल्याव त्यान

लोकांच्य इच्छेच् �वरू महाराष्ट्र राज्या�धका चालवावयाच्य महत्वाकां�ेन वेडावून गेलेल्य

आपल्य डोक्या इंग्रजां आश् घ्यावयाच कल्पन घेतल�. आपल्य दे शाच्य सवा�त वाईट शत्रू
आपल्य राष्ट्र स्वातं� �वकावयाचे त्यान वचन �दले आ�ण मराठ� साम्राज्या अभेद् कोटात
आपल्य गोत्रजघात हातानी पाडलेल्य �खंडारातून त्यांन आत घेतले! इंग्रजां हा स्वजनहत्या हात

मोठ्य उत्सुकतेन हातात धरला आ�ण साष्ट, वसई आ�ण भडोचचा वा�ष्
र वीस पंचवीस ल� रुपय
उत्पन्ना प्र द आपल्य स्वाधी करावयाच्य करारावर राघोबाची मराठ� राज्याच् पंतप्रधानांच

गाद�वर प्रस्था करावयाचे कायर अंगावर घेतले! लागल�च राघोबाला बरोबर घेऊन इंग्र सैन्यान

मराठ्यांच �वरोध करावयाला प्रा र के ला आ�ण त्यांच् प्र देशा चाल के ल�. इंग्रजांच आ�ण
मराठ्यांच् मध्य युद्धा प्रा र झाला ह� वातार पसरताच सवर �हंदस
ु ्थानभ असंत ुष् राजांना आ�ण

संस्थानांन मराठ्यांच् �वरु बंड करू उठावयाला प्रोत्स �मळाले! पण इतक्य वेळात बारभाईच्य

राज्यकारभाराच सवर सूत् नाना फडणीसांनी स्वतःच् हातात पूणर्पण घेतल� होती. सवर �दशांनी

वाहणायार् प्र�तक वादळात ते िस्थ उभे रा�हले! पुण्याच ह� राजसत्त नवीनच जन्माल आलेल�.
त्यामुळ राष्ट् िजकडे �तकडे �वसंघ�टतपणा होता. तर�ह� शक् तेवढे सैन् नानांनी एकत के ले आ�ण ते
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ह�रपंत फडक्यांच् हाताखाल� पुढे चाल करू येणाया्र कनर् क��टंगच्य इंग्र सैन्याल आडवून

धरण्यासाठ आ�ण सतावून सोडण्यासाठ पाठवून �दले. ह�रपंतांनी �न त्यांच् लोकांनी ह� काम�गर�
उत्कृष र�तीने पार पाडल�. नापारला आ�ण इतर स्थळीह त्यांन शत्रू चांगल�च हा�न पोच�वल�. पण
इतक� हा�न होऊनह� त्यान धीर सोडला नव्हत. इतक्या इ.स.१७७७ मध्य �हंदस
ु ्थानांती इंग्र
राज्यघटने महत्वाच प�रवतर् झाले आ�ण त्य योगाने कलकत्याच् गव्हनर्रा इंग्रजांच
�हंदस
ु ्थानाती सवर प्र देशा �नयंत् चालवावयाचा अं�तम अ�धकार �मळाला ह्य अ�धकारान्वय त्यान

मब
ुं ईच्य गव्हनर्रा मराठ्यांच् �वरु चाल�वलेले युद बंद के ले आ�ण मराठ� राज्याश संधी करण्यासाठ
आपला प्र�त�न पण
ु ्याल पाठ�वला. नानाह� ह्य यद
ु ्धा सं�ध साधन
ू सवर �हंदस
ु ्थानभ मराठ्यांच्

�वरू जी बंडे आ�ण �वरोध चालू झाले होते ते शम�वण्यासाठ अव�ध �मळवावा ह्य गोष्ट�ल उत्सुक
होते. त्यांन सं�धपत्रा स्वा�र के ल�. ह्य संधीने इंग्रजां राघोबाला मराठ्यांच् स्वाधी करावे आ�ण
मराठ्यांन त्यांन साष्ट आ�ण भडोच द्याव असे ठरले.

इंग्रंजां चाललेल्य यद
ु ्धा प�रसमािप् होताच नानांनी आंतील सार� बंडे मोडण्यासाठ महादजी

�शंद्याच योजना के ल� आ�ण हैदरने मराठ� प्र देश �शरू मांडलेल्य पड
ंु ाईसाठ� त्याच पा�रपत्
करण्याक�रत पटवधर् आ�ण फडके ह्यांन पाठ�वण्या आले.

पण ते मराठ� सेनापती आपआपल्य कामासाठ� दरू गेलेले पाहून इंग्रजां ठरल्याप्रम राघोबाला
मराठ्यांच् स्वाधी करावयाचे नाकारले आ�ण मराठ्यांच सैन्य पण
ु ्याल परत येऊन नानांचे बळ
वाढावयाच्य आधीच नानांचा पुरा मोड करण्याच् हे तूने पुनः एकदा युध्दाल प्रार के ला. इ.स.१७७९
मध्य मराठ्यांन धाक बस�वण्यासाठ त्यांन कनर् ईगटर् ह्याच् आ�धपत्याखाल सैन् पाठवून

प्रत पुण्याव चाल करू जावयाचा धाडसी बेत के ला. मराठ्यांनाह पुरंदरचा सं�ध के व्हा आवडला

नव्हत आ�ण आता महादजीनी मोठ्य पराक्रमा अंतगर् शत्रूंचा समाचार घेतल्यामुळ तो �व�ेप
�ततका कमी झाला होता. तवे ्ह मराठेह� काय तुमच्याच्या होईल ते करू घ्य अशा वतृ ्तीन इंग्रजांच

समोर उभे ठाकले आ�ण आपल्य परं परागत ग�नमी काव्याच् युध्दपद्धत (वक
ृ युद्धा) अवलंबन करू
इंग्रजां हुलकावण्य देत देत आ�ण मुंबईपासून त्यांच संबंध अगद� तुटेल अशी काळजी घेत त्यांन बरे च

पुढे यावयाला लावल.े चाल करू येणाया्र इंग्र सेनेच्य जवळपास �भवराव पानसे आपल्य पथकासह
असत. अशार�तीने इंग्रजांच सामन्याल प्रत न सापडता, पण त्यांनाह �णभर �वसावा घेऊ न देता
मराठ्यांन अशी प�रिस्थत उत्पन के ल� क� स्वतःल इच्छ असेल तवे ्ह त्यांच्या युध् करणे �कं वा

टाळणे हे इंग्र सेनापतीच्य इच्छेव रा�हले नाह�. अडचणीच्य जागेत इंग्र सैन् सापडले आहे असे

पाहून मराठ्यांन त्यांच्या युद करावयाचे मनात आणले तर ते टाळणे त्यांन शक् नव्हत, क� त्यांन
इष् असेल तवे ्ह मराठ्यांन युद करावयाला लावणे हेह� त्यांन शक् रा�हले नाह�. त्यांच् सैन्याच्

�नर�नराळ्य तुकड्यांच संबंध तोडला जाई. त्यांच साधन सामग् मध्ये आड�वल� जाई. असे होता होता
शेवट� जेव्ह तो ( सेनापती) घाट चढून माथ्याल येऊन पोचला तवे ्ह त्याल आढळून आले क�, आपला

मुंबईशी असलेला संबंध पूणर्पण तोडून टाकण्या आला आहे. तर�ह� न �भता तो तसाच पुढे चाल करू
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जाऊ लागला. �तकडे शत् जसजसा राजधानीच्याजव येऊ लागला तसतसा मराठ्यांच �नश्चयह तीव्र
आ�ण त्वेषपूण होऊ लागला. तळेगांवा- पासून पुण्यापय�तच सवर प्र द सोडून दे ऊन ओस पाडावयाचा

आ�ण प्रसं आला तर आपल� प्राण� राजधानी पुण्यनगर �हला आग लावून द्यावयाच; पण ती
देशाच्य शत्रूंच स्वाधी करावयाची नाह� असा त्यांन �नश्च के ला. सवर राष्ट्र हा दृ �नश्च पाहून
इंग्र सैन्यावरह त्याच प�रणाम झाल्यावाचू रा�हला नाह�. खंडाळ्याल कनर् के हा मराठ्यांच्

सैन्याकडू मारला गेला. खडक�ला दस
ु रा �ततकाच महत्वाच सैन्या�धकार कॅप्ट स्टुअट ह्याल
गमावून इंग्रजां त्याच्यासा शोक कर�त बसावे लागल,े प्रत् पावलाला इंग्रजां नाश अ�धका�धक
होऊ लागला. पण, त्यांच्यात कौतक
ु ास्प �नयमबद्धतेमु त्यांन आपले आक्र तसेच चालू ठे वले

आ�ण तळे गावात प्रव के ला. पण तेथे पाहतात तो प्रत महादजी �शंदे आ�ण ह�रपंत फडके ह्यांच्

हाताखाल� प्र मराठ� सैन् त्यांच् �वरोधासाठ� सन्मु उभे! इंग् त्यांच्या चालन
ू गेले पण
त्याबरोब एकाएक� मराठ� सैन् थोडे मागे सरू त्याच �वभाग करण्या आले आ�ण ते �नर�नराळ्य
�दशांना पसरू त्यांन सवर बाजंन
ू ी आपण सरु ��त असू इतक्य अंतरावरू इंग्रजां मारा चालू के ला,

त्यामुळ इंग् ग�धळून गेले. सभोवताल� अनेक कोसपयत
� अन्नाच कण �कं वा चाया्र  च काडी �मळे ना

आ�ण आपण जसजसे पढ
ु े जाऊ तसतसे त्यापे�ाह वैराण प्र देशात आपल्याल जावे लागेल अशी
�वश्वसनी मा�हती �मळाल�. मुरलेले शरू आ�ण �नग्र इंग् तर�ह� पुढेच चाल करू जाऊ लागल;े पण

आता शत्रू चक�वण्या कुशल असलेल्य मराठ्यांन त्यांन जवळ जवळ पूणर वेढून टाकले होते. आपल�

राजधानी शत्रूंच स्वाधी होऊ न देता प्रस आल्या ती जाळून टाकावयाची असा सवर राष्ट्र दृ
�नश्च झाला आहे ह� वातार्ह त्यांन बुद्ध इंग्रजांच कानावर घातल�. इंग्र सैन्याच् सेनापतीला हा
वेळपय�त मराठ्यांच पुरा अनुभव आला होता. आ�ण पुण्याव चालून जाणे म्हणज प्लासीच युद िजंकणे
नाह� ह� त्याल प्रती आल� होती. ह्य प्रसंगात �नभावयाला एकच मागर होता आ�ण तो म्हणज
मुंबईला परत जावयाचे! त्या अत्यं मानहानी होती हे खरे ; पण दस
ु रे गत्यंतर रा�हले नव्हत! हे परत

जाणेसुद् उघडपणे घडून आणणे अशक् होते. तवे ्ह इंग्र सेनापतीने मराठ्यांन कळू न देता हे

साधावयाचा �वचार के ला आ�ण शत्रू चाहूल लागू न दे ता परत चलण्याच सैन्याल आ�ा के ल�. पण
मराठ्यांच् हातावर तुर� द्यावयाच् म्हणज आजीबा�ना स्तनपा �शक�वण्यासारख होते. त्यांन हे

के व्हा ओळखले होते. इंग् बाहे र पडताच त्यांन आपल� पसरलेल� सवर पथके एकत के ल� आ�ण खूण
होताच सवर एकदम शत्रू तुटून पडले. इंग् आपल्य नेहमीच्य �चकाट�ने लढल,े पण मराठ्यांच्यापास

सुटून जाणे अशक् होते. सरते शेवट� वडगांव येथे उध्वस आ�ण पराभूत होऊन इंग्रजां सवर सैन्-जवळ
जवळ नऊ सहस् माणसे - मराठे सांगतील त्य करारावर मराठ्यांच् स्वाधी झाल�! नाना, सखाराम -

बापू आ�ण महादजी �शंदे हयांनी राघोबाला एकदम आमच्य स्वाधी करावे आ�ण पुरंदरच्य संधीने

इंग्रजां जो मराठ्यांच प्र द �मळवला होता तो त्व�र परत मराठ्यांच् हातात द्याव अशी मागणी

के ल�. ह्य व्य�त�रक ठरलेले करार पार पाडण्यासाठ बंधक म्हणू दोन इंग्र अ�धकार� ठेवून घेण्या
आले होते. �वजयी मराठ्यांच् प्र�तबंध पुरा एक म�हना काढल्याव आपले सैन् मुंबईला घेऊन
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जाण्याच् अनुमतीचे मूल् म्हणू हे सवर करार इंग् सेनापतींना मान् करावे लागले! ह्य उज्ज्

�वजयाच्य वात�ने सबंध महाराष्ट् आनंदाचे भरते आले. इतके ताठ यु�नअन जॅक (इंग्रजां ध्व) पण
त्याल महाराष्ट्रा भगव्य झ�ड्यापुढ आ�ण ज�रपटक्यापुढ मस्त लववावे लागले! आपसात कलह

चालू असता आ�ण त्यामुळ देश �न लोक �वभक् आ�ण �वस्कळी होऊन गेले असता राष् प्रसंगा त�ड
द्यावयाल �सध् झाले आ�ण बारभा�च्य सैन्यान असल्य धाडसी आ�ण �चकाट�च्य शत्रूं इतका

�न�वर्वा �वजय �मळ�वला! मराठ� राज्यांच �हंदस
ु ्थानाती सवर्श्रेष मराठ्यांच् सवर शत्रूंपै ज्य

एका शत्रू अद्या� प्रत नाकारले नव्हत �कं वा त्याच्या त्य प्रीत् दोन हात के ले नव्हत, त्य

एकमेव शत्रूला त्यान तसे करावयाचे धाडस करताच त्यांच्यापु शरण आल्याच मान्यत द्याव
लागल�. त्य वेळच्य पत्रव्यवहारा शब्दा सांगावयाचे म्हणज आपल्य लोकांनी इंग्रजां अशी �श�ा

लावल� क�, आजपयत
� तशी कोणीह� लावल� नव्हत. इंग्रजां कोणाकडून आजपयत
� इतका मानभंग
सहन करावा लागला नाह�! ह्य जानपदाच्य राज्यक्रांत क�द जे बाल पंतप्रध त्यांच्या सवर राष्

अनरु त् होते. त्यामुळ लोकांनी प्रेमादरा ह्य बाल पंतप्रधानांच भाग्यर ेषेल ह्य अतल
ु नीय �वजयाचे
सवर श्र �दले. आपल्य �प् बाल पंतप्रधानां सवर काह� जन्मल्यापास गोकुळीच्य परमेश्वर अवतारा-

सारखे चमत्कारम आहे . त्यांच् पण
ु ्यप्रताप आमच्य शत्रूं पराभव झाला आ�ण ह्य धमर्युध्द

परमेश्वरान आपल्य राष्ट्र आ�ण �हंदधम
ु ार्च् कायार्ल यश आ�ण आशीवार् �दला!

www.savarkarsmarak.com

१९. इंग्रजां नमवले !
‘प्रतापम�ह थोर जळाम�ध प�र जळचर बुड�वला
नवी मो�हम दरसाल दे उनी शाह �टपू तुड�वला’

इंग्रजांच मोठ्य सैन्याच् शरणागतीची वातार कलकत्याल जाऊन पोचताच तेथले अ�धकार� रागाने

इतके अनावर झाले क�, त्यांच सत्यासत्या चाड समळ
ू नष् झाल�! मराठ्यांन, संधीप्रमा हातात

सापडलेल्य इंग्र सैन्याल मंब
ु ईला परत जाऊ �दल्याबरोब स्वतःच् सेनापतीने तशा प्रसंग स्वा�र

करू �दलेल्य संधीला संम�त द्यावयाच त्यांन नाकारले आ�ण अ�धक �नकराने भांडावयाला प्रा र
के ला! इतक्या राघोबाह� पुनः इंग्र सैन्या येऊन उपिस्थ झाला! त्यान के लेला राष्ट्र आ�ण
�वश्वासघा इतका मोठा होता क�, दस
ु यार्कोणत्याह दे शात तो हातात सापडताच त्याच गोळी घालून

वध करण्या आला असता. पण मराठ्यांन उदारपणाने त्याल प्र�तबंध असता एखाद्य राजपुत्राप्र

वाग�वले! पण ह्य राजश्री पुनः आपला नीचपणा प्र के ला; आपल्याल �मळालेल्य मोकळीक�चा

दर
ु ुपयो करू तो प्र�तबंधात �नसटला आ�ण इंग्रजां जाऊन �मळाला! पुनः युद रं गात आले! गोडाडर
गुजराथेतून खाल� उतरला आ�ण वसईवर चाल करू गेला. त्याच्या रामचंद गणेशांची योजना झाल�.

त्यांन जेव्ह जेव्ह आ�ण जेथे जेथे शक् झाले तवे ्ह तवे ्ह आ�ण तेथे तेथे एकामागून एक शत्रूं मारे

के ले आ�ण कौतुकास्प �चकाट�ने इंग्रजां पुढची चाल पदोपद� अडवून धरल�! त्यांन चढ�वलेल्य
शेवटच्य माया्
र कतर त्यांन इतके उज्ज् धैयर दाख�वले आ�ण पराक् गाज�वला क�, प्रत शत्रूने

त्यांच कौतुक के ले! पण दद
ु � वाने ह्या मायार्व मराठ्यांच् ह्य शरू आ�ण कुशल सेनानायकाला गोळी
लागून तो युद पूणर भरात आले असता पडला आ�ण मग गोडाडर्न इ.स.१७८० मध्य वसई घेतल�. ह्य

जयाने प्रोत्स �मळून वडगावला इंग्र सैन् मराठ्यांन शरण गेल्यामुळ त्यांच् वीरपणाला जो डाग

लागला होता तो धुऊन टाकावयाचा त्यान �वचार के ला. आ�ण जे कायर साधण्या त्यांच पूव� इतक� छ�ः
थूः होऊन अपेश आले तच
े मराठ्यांश प्रत राजधानी हस्तग करू घ्यावयाच कायर साधावयाचे त्यांन

ठर�वले! ह्य �नश्चयान नानांना आ�ण त्यांच् सहाय्यकत्या� �भववून सोडून शरण यावयाला भाग
पाडण्यासाठ इंग्र सैन् पुण्याव चाल करू �नघाले. पण त्य महाराष्ट् राजकारणधुरंधराच्य

अद्�वती बु�द्धमत्त ह्य प्रसंगासा आधीच अगद� सू�म पण प्राणना जाळे �वणून ठेवले होते.

त्या �हंदस
ु ्थानाती सवर भागांची इंग्र सत्त गुं तवून टाकावयाचा त्यांन डाव रचला! हैदरला �मळवून

घेऊन त्याच्याकड मद्रास स्वार करावयाचे त्यांन वचन घेतले होते; भोसल्यांन बंगालवर चालन
ू जावे
असे ठरले होते आ�ण स्वत नानांनी मंब
ु ईची इंग्र सत्त समळ
ू उपटून टाकावयाचे कायर अंगावर घेतले!
त्याप्रम हैदर मद्रास गेला आ�ण फ्रेचा ंच सहाय्यान त्यान तेथे इंग्रजां �बनतोड जय �मळ�वला.
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परशरु ामभाऊ बरोबर बारा सहस् सै�नक घेऊन पुण्याव चाल करू येणायार्सैन्याच् जवळपास राहू
लागले आ�ण त्यांच् �पछाडीवर �न बाजूवर वारं वार मारे करू त्यांन त्यांन अगद� सतावून सोडले!
सुमारे तीस सहस् लोक घेऊन नाना, तुकोजी होळकर �न ह�रपंत फडके स्वत युद्धा उभे रा�हले.

जसजसा गोडाड र पुढे जाऊ लागला तसतसे त्याल आपणह� कनर् ईगटर्नव जे संकट ओढवले होते त्या

संकटात जाऊन पडतो आहो असे आढळून आले! आता पुढे एक पाऊल टाकावयाचे म्हणज कनर् ईगटर्नच
प्रस आपण होऊन अंगावर ओढून घ्यावयाच अशी प�रिस्थत येऊन ठेपल�! पण तो इतका पुढे �नघून
आला होता क�, आता परत जाणे हे िजतके अपमानाचे �ततके च अनथर्कार झाले होते! तवे ्ह त्या

स्थळ िस्थ राहून त्यान सैन्याच बळकट� करावयाला प्रार के ला. पण अशी िस्थत अ�धक �दवस
चालणे शक् नव्हत. गोडाडर्ल अन् आ�ण इतर साधनसामग
ु ् नेऊन पोच�वण्याच प्रय कर�त असता
कॅप्ट मॅके आ�ण कनर् ब्रा ह्यांच् तक
ु ड्यांव मराठ्यांन इतक्य �नकराचे मारे करू त्यांन

�खळ�खळे करू सोडले क�, ह्यापुढ मंब
ु ईशी कोणताह� संबंध ठेवण्याच प्रय करणे अत्यं कठ�ण
आ�ण घातकारक होऊन गेले. सरतेशेवट� जनरल गोडाडर्लाह चरफडत पण
ु ्याव चाल करू जावयाचा

�वचार सोडून देऊन परत जावयाचा बेत करणे भाग पडले! अशा र�तीने इंग्र सैन्यान �नमट
ू पणे खाल�
मान घालन
े ा त�ड करू प्रत्यागमन प्रार करताच तक
ू बरोबर उलट �दशल
ु ोजी होळकर आ�ण
परशरु ामभाऊ ह्यांच् हाताखाल�ल मराठ� सैन्यांन हातात सापडलेल� ह� पारध चार� बाजूनी अडवून

धरल� आ�ण शौयार्साठ आ�ण अभेद् सेनाशासनासाठ� नावाजलेल्य इंग्रजां त्यांन असा मार �दला

क�, त्यांच् बढाईखोर सेनापतीला �शर वाचवून मुंबईला कसेबसे आपण पोचलो यासाठ� आपल्य ब�लष्
ग्रहांच आभार मानावे लागल.े ह्य राजश्री �वजयवीर म्हणू मराठ्यांच् राजधानीत सन्मानान

नगरप्रव करावयाची उमर्टपणाच महत्वाकां� धरल� होती! पण त्याल, आपले शेकडो सै�नक मत
ृ �कं वा

हयात आहे त अशा िस्थती मागे ठेवून त्यांच् प्रेतांच खुणांनी आपल्य पलायनाचा मागर स्पष कर�त

आ�ण आपला सवर दारुगोळ, शस्त्रसाम, पटमंडप आ�ण �नवासागार, तोफांचे गोळे, इत्याद सवर सामान
�न सहस्त्रा वाहतुक�चे बैल टाकून दे ऊन �कं वा �वजयी मराठ्यांच् स्वाधी करु, पळ काढावा

लागला! अशा र�तीने पुण्याव चालून जावयाची प्र�त करू इंग्रजां दोन वेळा पुढे यावयाची धषृ ्टत

दाख�वल� आ�ण दोनह� वेळा मार खाऊन आ�ण मान खाल� घालून सगळा अपमान �गळीत त्यांन मुंबईला

परत जावे लागले! इतक्य बढाईने के लेल्य आक्रमणा इतक्य लज्जास् प्रत्यागम पयर्वसा
क्व�चत झाले असेल!

उत्तर ेकडेह इंग्र सैन्याल अ�धक चांगल्य र�तीने सुटता आले नाह�, मराठ्यांच् �वरु

गोहदचा राणा त्यांच् प�ाला येऊन �मळाला होता. त्याच् सहाय्यान प�हल्य प�हल्यान त्यांन काह�

लहानसहान जय �मळाले आ�ण ग्वाल्ह त्यांच् हातात आले याच्य पल�कडे कनर् कॅरॅकच्य
हाताखाल�ल इंग्र सेनेला असा कोणताह� भर�व लाभ साधता आला नाह�, क� ज्याच्यामु महादजी
�शंद्याच् त्रासव सोडणाया्र मायार्भपुढत्यान जास् �दवस �टकाव धरावा. त्याल सहाय् करू ह्य

अडचणीतून त्याच सुटका करण्यासाठ कनर् मूर धावत गेला; पण त्यालाह त्याच िस्थत �वशेष सबळ
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करता आल� नाह�. अशा र�तीने द��णेला हैदर, मब
ुं ईच्य बाजूला तुकोजी होळकर �न पटवधर् आ�ण
उत्तर ेल महादजी �शंदे ह्यांन इंग्रजां बेत हाणून पाडल्याव नाना फडण�वसानी त्यांच्याभोव जी ह�
शत्रूं साखळी बांधल� होती ती तोडावयाचा प्रय त्यांन चाल�वला. महादजी �शंद्यांन मराठ�
राज्यसूत्रचालक मन इंग्रजां स्वतं सं�ध करण्यासाठ वळवावे अशा �वनंतीची त्यांच्या बोलणी

करण्या आल�! पण नानांनी स्वतं संधीची गोष्ट बोलू �दल� नाह� आ�ण हैदरचा �वचार घेतल्यावाचू

संधीची वाटाघाट करण्याच स्पष नाकारले! मराठ� समुद्रसेनेने आपला कायर्भा �ततक्या चांगल्य

र�तीने पार पाडला. त्यांच दयार्सारं आनंराव धुळप ह्यांन एक धाडसाचा मारा करू अपूवर �वजय

�मळ�वला आ�ण इंग्रजां र� जर नावाची प्रच रणनौका धरू यद
ु ्ध िजंकलेले पा�रतो�षक म्हणू घेऊन

गेले! पण इतक्या, इंग्रजां संधीची वाटाघाट चालू के ल� असतानाच, हैदर मरण पावला. तवे ्ह

इ.स.१७८३ मध्य नानांनी सं�ध करावयाला मान्यत �दल�. ह्य संधीच्य अन्वय इंग्रजां ह्य सवर
भांडणाचे मळ
ू जो राघोबा त्याल मराठ्यांच् स्वाधी करावे लागले. यद
ु ्धामध त्यांन िजंक ू न घेतलेला
�कं वा परु ं दरच्य संधीने त्यांन �मळालेला सवर प्र द एक साष्ट, सोडून परत द्याव लागला आ�ण

मराठ्यांश त्यांच वैमनस् आहे �कं वा प्रत यद
ु चालले आहे अशा कोणाह� आ�शया खंडातील सत्तेल
आपण साहाय् �कं वा प्रोत्स देणार नाह� असा करार करावा लागला. मराठ्यांनीह इंग्र

�हतसंबंधाच्य �वरु कोणाह� युरोपीय सत्तेश राजक�य संबंध आपण ठेवणार नाह� असे मान् के ले.
सवार् �वशेष गोष् म्हणज ह्य संधीमुळे इंग्रजां ह्यापुढ आपण �दल्ल�च् सावर्भौ राजकारणात

ढवळाढवळ करणार नाह� असे बांधून घ्याव लागले आ�ण आपल्य मनाला वाटे ल त्याप्रम त्याल वळण
द्यावयाच �कं वा त्यांच �नयंत् करावयाचा मराठ्यांच अ�धकार मान् करावा लागला!

अशा र�तीने इंग्रजां आ�ण मराठ्यांच प�हले युद समाप् झाले. अशा र�तीने ज्य एकट्य

पाश्चात राजसत्तेन आतापयत
� मराठ्यांन उघड सामन्याल प्रत आव्हा द्यावयाच टाळले होते त्य

इंग्रजां तज
े ोहरण करू आ�ण त्यांन िजंक ू न मराठ्यांन धारण के लेल� �हंदस
ु ्थानच सवर्श्र �न

चक्रव राजसत्त ह� पदवी रणांगणावर प्रस्था के ल�! अकार्टच् आ�ण बंगालच्य दबर्
बनलेल्य
ु
नबाबाच्य �वरु आ�ण त्यांन धाक दाख�वण्याच् कामी इंग्रजांच उच्छृंख धषृ ्टतेन त्यांन चांगलाच

हात �दला होता आ�ण �तच्य बळावर बंगाल आ�ण मद्रासमध त्यांच सामथ्य आ�ण राज्य�वस्त बराच
वाढला होता. तवे ्ह मराठ्यांनाह नबाबांप्रमा दबर्
समजून सह्याद्र� कडेकोटांचाह� अपमान
ु
करावयाला ते पुढे आले तवे ्ह त्यांच डोक� फोडून मराठ्यांन इंग्रजां नवा धडा �शक�वला!

सालप्याच् ह्य संधीवर उभयप�ांच्य स्वा�यार होताच दे शाच्य �हतसंबंधाचा नाश करू

आपल्य जातीच्य अधमतम शत्रू त्यांच �वक् करावयाचा लज्जास् आयुष्यक संपवावा लागला.
स्वतःच् नीच महत्वाकां�ेच् पायी ज्य महत्कायार्सा महाराष्ट्रात �पढ्यांन प�रश् के ले आ�ण

मरण पत्क�रल ते काय,र महत्काय संपादण्याच् स्फू�तर्दा उद्योगापासू मराठमंडळाच्य सवर
उत्साहशक्ती ओघ वळवून तो अंतयुर्द्धा �वषार� आ�ण प्राणना डबक्या �कं वा �नरुपयोग
प्रवाह सोडून देण्या तो कारणीभूत झाला होता! पा�नपतचे युद ह� िजतक� मोठ� राष्ट् आपित् होती,
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�नदान �ततक� तर� मोठ� राष्ट् आपित् त्यांच पत्न आनंद�बाई ह� होती! सुदैवाने राघोबाचे पापी जीवन
सालप्याच् संधीनंतर फार �दवस रा�हले नाह�. पण तर�ह� त्याच अंत त्याच्यापे�ा अ�धक भयंकर
साडस
े ाती म्हणू मराठ्यांन जे जीवन पुढे भोवणार होते अशा जीवनाला जन् द्यायच् आधी काह�

झाला नाह�! इंग्रजां के लेल्य नीच कारस्थानांच पूणर्पण वाताहात होत असताना इकडे त्याल एक

मुलगा झाला! दै वाचा खेळ असा क�, त्याल त्यांच जगप्र� आजे प�हले बाजीराव ह्यांचे नाव ठेवण्या
आले! आपल्य बापाला अपेश घेऊन जे रा�सी कायर सोडून द्याव लागले ते कायर तडीला न्यावयाच आ�ण
महाराष्ट्र स्वातं� गोळाभर अन्नासाठ �वकून �न अशा र�तीने शेवटच्य थोर �हंद ु साम्राज्य नाश

घडवन
ू आणन
ू आपल्य आईबापांना जे साधता आले नाह� ते साधावयाचे त्याच् दै वी �ल�हले होते.

पण ते इतक्या - �नदान नाना आ�ण महादजी ह� जोडी िजवंत असेपयत
� तर� - घडून यावयाचे नव्हत!
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२० : सवाई माधवराव - जनतेच्य आवडीचे पंतप्रध !
दै न् �दवस आज सरले ।

सवाई माधवराव प्रता क�लयु�ग अवतरले ।
सद
ुं र रू रायाचे कुणावर ना�ह ं रागे भरणे ।

कल�गतुरा �शरपेच पाचुची पडत होती मुखावर �करणे
महोत्स घरोघर लागले लोक करायाला ।

परशराम प्रत आले जणु छत धरायाला ।।
नाना आ�ण महादजी �हंदरु ाज्याच राजकारण �न तरवार - ह्यांन आपल्य �वशाल स्कंधाव ह्य

सवर्श् साम्राज्य भार वहन करावयाचे ठर�वले होते. इंग्लंडन �कं वा फ्रान् �कं वा हॉलंडने �कं वा

पोतुर्गालन साम्रा िजंकण्याच् इच्छेन �हंदस
ु ्थाना ज्य राजकारणपटु आ�ण यद
ु कला�वशारद
पर
ु ुषांन पाठ�वले होते त्यापैक - हे िस्टंग, वेलेस्ल आ�ण कॉनर्वॉल� ह्यांच्यापै एकालाह� ह्य
जोडीशी �वरोध करण्या �कं वा �तच्याव मात करण्या �वशेष यश आले नाह�. नाना �न महादजी ह्य
दोघांनीह� �हंद ु साम्राज्य भरभराट�चे �दवस पा�हले होते. दोघेह�, प्रौढप्र नानासाहेब आ�ण

सदा�शवरावभाऊ ह्यांच् साम्राज्य�वषय़क धोरणाच्या शाळेत आ�ण परंपरा ह्या संबंधातील 
�मळवून महत्कायार्चे उद, धोरण आ�ण परं परा या संबंधातील �श�ण �मळवून पटाईत झाले 

होते. दोघांनीह� पा�नपत प्रत्य� पा�हले होते आ�ण त्यातून दोघेह� वाचले . त्या रक्तलांिच्

रणभूमीवर मत
ृ होऊन पडलेल्य वीरांच्य �पढ�चे कायर पुढे चालवावयाचा दोघांनीह� �नश्च के ला होता.

त्यांन अंतःकलहांनी �वभक् झालेले �वनाशाच्य कडल
े ा जाऊन पोचलेल,े ज्याच् �संहासनावर नामधार�

बाहुले बसले आहे , ज्याच् प्रधानक� भार एका अभर्काव पडलेला आहे आ�ण ज्याच घात करण्यासाठ
बद्धप�र होऊन एक ब�लष् युरोपीय राष् शत्रुस्थ बसलेले आहे असे मराठ� राज् त्यांच्यासम
�दसले आ�ण तर�ह� ह्य �वषम प�रिस्थतीश �नधड्य धैयार्न आ�ण संस्पष दरू दृष्ट� त्यांन त�ड �दल;े

राज्यातल भांडणे आ�ण बंडे मोडून काढल�; आ�ण आपल्य समथर बाहुबलाने आ�ण अचूक दृष्ट�
आपल्य आ�शयातील असो �कं वा युरोपातील असो, सवर शत्रूं खाल� पाडून अपमानाचा पेला प्रा
करायला लावला!

जनतेच्य राज्यक्रांती अ�निश्च आ�ण लहर� विृ त् जागत
ृ करू आपल्य स्वाधी

ठेवावयाचा अत्यं कठ�ण भार त्यांन आपल्य �शरावर घेतला होता. आता, आपल्य सवर शत्रूं �नःपात
करू क्रां यशस्व झाल� होती आ�ण राष्ट् अ�भमताच्य पक्क् पायावर उभारलेल्य नवीन

राजसत्तेन रणांगणावर आपले अिजंक्यत �सद के ले होते. तवे ्ह अशा वेळी ह्य महत्कृत्या �नदश्
र
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असा सवा�चे डोळे �दपवून सोडणारा उत्स करणे स्वाभा�व आ�ण राजक�य दृष्ट आवश्य हते. बाल

पंतप्रध सवाई माधवरावांच्य योजलेल्य �ववाहाने असल्य राष्ट् उत्सवासाठ योग् सं�ध �मळाल�.
ते लोकांच्य �नवडीचे पंतप्रध होते. त्यांच्यासा राष्ट्र युद् के ल� होती. ह्य उघड युद्धातू नाह� तर
त्यांच नाश करण्यासाठ शत्रूंकड �वषप्रय, मारेकर� इत्याद गुप्, भ्याडपणाच आ�ण नश
ं प्रय
ृ स

करण्या आले. त्य सवर प्रयोगातून आता ते सुर��त पार पडले होते. तवे ्ह साहिजकच ह्य अघ�टत

घटनांनी पूणर, असे त्यांच च�रत पाहून लोकांना त्य गोकुळच्य �दव् बालकाच्य बालच�रत्रा तुलनेने
आठवण झाल्यावाचू रहात नसे. आपल्य िजवलग बालराजांनी सुखमय �कशोरावस्थे पद�ेप के लेला
पाहण्यासाठ अ�खल जनतच
े े डोळे लागन
ू रा�हले होते. जवळची आ�ण लांबलांबची सवर महाराष्ट्रज

राष्ट् आनंदोत्सवा भाग घेण्यासाठ पण
ु ्या गोळा झाल�. राजपत
ु , संस्था�न, प्र�तभाशा क�व,
प्र� लेखक, थोर सेनानायक, उद्गी आ�ण अटकच्य रणभ�ू म पा�हलेले �न झज
ंु लेले प्रव रणझज
ंु ार,

राजकारणधरु ं धर आ�ण कारस्थानपट , सवर्ज हा �ववाहसमारं भ साजरा करण्यासाठ �न आपल्य

आवडत्य आ�ण अगाध प्रता पंतप्रधानां दशर् घेण्यासाठ पण
ु ्या जमले. आपल्य बलशाल� �हंद ु

साम्राज्या संघ�टत घटकांचे ऐक् जगाच्य मनावर �बब�वण्यासाठ आ�ण आता मराठमंडळाचे तक
ु डे

तक
ु डे होऊन ते अलग झाल्यावाचू रहात नाह�, ह्य अंत युर्द्धा ते बचावणे शक् नाह� असे मनात मांडे

खाणायार् शत्रूं आ�ण परदेशस्थांच भ् फोडण्यसाठ� नानांनी आपल्य पंतप्रधानांच �ववाहाचा मंगल
प्रस शो�भवंत करण्यासाठ प्रत महाराष्ट्रा छत्रपतीं �नमंत् �दले होते आ�ण ते त्याप्रम
पुण्याल येऊन पोचताच त्यांच अत्यं थाटाने �न सन्मानान स्वाग करण्या आले!

तेथे प्रश राजसभेच्य मध्यभाग छत्रप आपल्य �संहासनावर �वराजमान झाले. त्यांच्-

भोवती त्यांच अष्टप्र, सेनापती आ�ण प्रांता�धप, समुद्रसार आ�ण राजसभापग
ुं व, राजपुत आ�ण

संस्था�न ज्यांच् शासनाखाल� इतर खंडातील देशह
ां ू नह� मोठमोठाले प्रा होते असे राजशासक
आपापल्य स्थान अ�धिष्ठ झाले. तेथे पटवधर्, रास्त आ�ण फडके होते. तेथे होळकर, �शंदे, पवार,

गायकवाड �न भोसले होते. ह�रद्वारपासू रामेश्वरापय� अ�खल भारत वषार्ती �वद्वत् तेथे एक�त्
झाल� होती. जयपूर, जोधपूर �न उदे पूर येथील �हंद ु राजांना मोठ्य अगत्यान �नमंत् देण्या आले होते

आ�ण आपल्य राजप्र�त�नधींच द्वार ते तेथे उपिस्थ होते. �नजामाने, मोगलाने �न युरोपीय राष्ट्रा
आपापल्य राजपुत्रांबरो आ�ण राजप्र�त�नधींबरो अ�भनंदनाच्य देणग्य, आहेर आ�ण राजोपायने

पाठ�वल� होती. राजधानीच्य भोवती अनेक कोसपयत
� राहुट्य राहुट्यातू घोडदळ, पायदळ �न तोफदळ

ह्यांच प्र�त�न�ध महाराष्ट्र तरवार आ�ण ढाल कर�त होती! महाराष्ट्रा समुद्रसेनेच वतीने आंग्
�न धुळप आले होते आ�ण पंतप्रधानांच वतीने सवर पाहुण्यांच आदरसत्का �न व्यवस् करण्याच काम
आं�यांकडे सोप�वण्या आले होत,े हे योग्य होते. आपल्य �वस्तीण छायेखाल� ह्य जगड्व्य
जनसमूहाला आश् देत मराठ्यांच् दोन्ह ध्वज भगवा झ�डा आ�ण ज�रपटका, सवर राष्ट्र त्यान
अंगीकारलेल्य स्वधमर्राज्या -�हंदप
ु दपादशाह�च्य महत्कायार् आठवण दे त फडकत होत्य!
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सूचनेची खूण होताच घोडदळ, पायदळ आ�ण तोफदळ सवर सैन्याच् कंठातून एकच आनंदगजर्न

उठल� �न लोकांच्य आवडत्य पंतप्रधानांच नावाने सा�भवादन जयजयकार करण्या आला. सवा�ना
�दपवून टाकणायार्थाटामाटाने आ�ण समारं भाने आपला प�रवार आ�ण चारण �न भाटगण बरोबर घेऊन
अत्यं सद
ुं र आ�ण �ततक्या अ�भनव पंतप्रधानां स्वार मंद मंद पावले टाक�त आल� आ�ण राजसभेत

प्रव करती झाल�. सभागह
� लौ�कक
ृ एकदम उभे झाले आ�ण सवा�नी मस्तक नम करू आजपयत
कथांचा आ�ण काव्यांच वण्यर्�व आ�ण नायक झालेल्य पंतप्रधानां प्रत राष्ट्रा हृदयाच्
�नवेदनाचा प्रण के ला! आ�ण ज्यावेळ अ�खल भारताची राज्यसूत प्रत ज्यांच् हातात होती ते

�कशोर पंतप्रध त्य उज्ज् सभागह
ृ ात मध्यभाग �संहासनावर �वरािजत झालेल्य, सातायार्तच्

प्रभूं, छत्रपतीं सामोरे गेले, हात जोडून आ�ण भोवती गडंु ाळलेल्य फुलांच्य मालांनी �त्रव बद करू

सामोरे गेल,े त्य वेळी सवर सभासदांना वाटलेल्य कौतक
ु ाचे वणर् काय करावे? महाराष्ट्रा

छत्रपतींसम मराठ्यांच् पंतप्रधानांनीसु सेवकभाव दाख�वण्यासाठ हात जोडून आ�ण बांधन
ू घेऊन
जाणे राजसभेच्य अनल
े ी अंतःकरणे आनंदाने
ु ्लंघनी �वधीप्रमाण धरून होते, त्य दृश्या जनतच
उचंबळून आल�, सेवकभाव (�वनम आ�ाधारकत्वाच �नदशर् म्हणू) सद्ग�द झालेल्य राष्ट् उम� -

�कत्ये कठोर रणझज
ंु ारांच्याह नेत्रात वाहू लागल्य! पंतप्रधानांच भावनागढ
ू आ�ण गंभीर मद
ु ्रेलासु
आतील उमाळा लप�वता आला नाह� आ�ण आनंदाने टपोर अश् त्यांच् गालांवरू ओघळताना �दसू
लागल.े मधून मधून कलहाची विृ त् �दसून आल� तर� अद्या�पह मराठमंडळाच्य घटकांना �नय�मत,

जागत
एकवाक्यतेच् ह्य भव्
ूं
ृ आ�ण उत्तेिज करणायार्संयुक्ततेच्, अ�वभक्ततेच् आ�ण हे तच्य

प्रदशर्न आ�ण उत्सवान इतर �हंद� �न युरोपीय राजांच्य आ�ण राष्ट्रां मनावर जो राजक�य प�रणाम

व्हाव अशी नानांची आ�ण महाराष्ट्रा इतर नेत्यांच अपे�ा होती तो प�रणाम तंतोतंत घडून आला.

तसेच मराठ्यांच् घटकातह� आपण एका उज्ज् आ�ण तुल्या�धकार संय ुक् तच
े े घटक आहत आ�ण

एकत असल्यामुळे प्रत्येक अ�धक सामथ्य, अ�धक महत् आ�ण अ�धक ऐश्वय �मळते आहे. एकटे

राहून ते �मळणे शक् नाह�; अशी जाणीव प्र �न व�धर् करू मराठमंडळाला एकत �नग�डत करणायार्
बंधनाचे धागे दृ करण्यासाठ ह्य समारं भाचा थोडाथोडका उपयोग झाला नाह�.
अंत युर्द्ध झालेल� �ते जशी हळूहळू बुजू लागल� तशी महाराष्ट्र पुनः पूव�च्य इ�तहासातल्य

कोणत्याह वेळेइतक� भरभराट�ची, वैभवाची आ�ण सुखाची वष� �मळाल�. नाना फडण�वसांनी आ�ण

त्यांच् समथर सहाय्यकत्या� राष्ट्र शासनपद्ध, सांपित्त िस्थत आ�ण न्यायव्यवस ह्य

इतक्य सुर��त पायावर आणून ठेवल्य क�, �हंदस
ु ्थानाती कोणत्याह राज्यापे� �कं वा लोकांपे�ा मूळ
महाराष् आ�ण त्याच् प्रत शासनाखाल� असलेला �वस्तीण प्र द ह्यांचा राज्यकारभा सव�त्कृष

समजला जाऊ लागला. त्य वेळची प्रजा�हततत धाराबंद�ची आ�ण उकळक�ची पद्ध, द� आ�ण
लोक�नयं�त् न्यायव्यवस, शेतकयार्वपासू तो राजपुत्रापय, सवा�ना कोणत्याह मानाच्य, क�त�च्य

�न वैभवाच्य आयुष्यक्रमास असलेले इतरांच्य तुलनेने सुगम मुक् द्वा आ�ण सवा�हून �वशेष
म्हणज सव� जनतच
े ी ज्य �दव् महत्कायार्सा आपले पूवर् पडले �न जे आपल्य संतांनी आ�ण दे वतांनी

www.savarkarsmarak.com

भाग घेऊन अ�धक पुनीत के ले ते महत्काय संपादण्यासाठ आपण जन्माल आलो आहो अशी जाणीव

आ�ण �हंदस
ु ्तानाती ज्य जातीने �हंदधम
ु ार्च् आ�ण �हंद ु स्वातं�याच् कायार्च् वाढ�ला आ�ण

संगोपनाला वाहून घेतलेल्य साम्राज्य भार आपल्य ब�लष् स्कंधप्रा धारण के ला आहे, त्या
जातीपैक�, मराठ्यांपैक�, आपण एक आहत असा सद�भमान, ह्य सवर गोष्ट�मुळ त्य वेळच्य लोकांना
आपण असल� थोर कृत्य पा�हल� आ�ण ती घडवून आणण्या भाग घेतला आ�ण अशाच काळात आपला

जन् झाला तवे ्ह आपण धन् आहोत असे अ�रशः वाटू लागले. राष्ट्र वातावरण उदात्ततेच्
भावनांनी भरू गेले होते. आ�ण स्वाभा�वक प्रत्येका श्वासोच्छ्वासाबर ते प्रत्येका शर�रात

प्रव कर�त होते! आज ह्य यद
ु ्ध जय �मळाला, उद्य ते राष्ट्रक साधण्या यश प्रा झाल,े अशा

वाताच
� ा सारखा वषार् होत होता. अगद� मढ
ू माणसाला सद
ु ् तो काळ �वशेष भाग्याच आहे असे वाटे आ�ण

जो तो त्याच संबंध राष्ट्र भाग्यशाल आ�ण प्राण� पंतप्रध सवाई माधवराव ह्यांच्
जन्मकाळच् अत्यं शभ
ु ग्रहां जोडी. त्यांच जन् होण्यापूव� सवर राष्ट्र आपले राज्यकत म्हणू
नतजानु होऊन त्यांन अ�भवादन के ले होते! जनप्रव असा प्रस झाला होता क�, प्रत थोरले
माधवरावच मस
ु लमानी राज्याच नाश करावयाची, �हंदज
ु ातीच्य धमर्पाखं आ�ण परक�य छळकांचा

प्र�तश घ्यावयाच; �न पव
ू र्समुद्रापा पिश्चमसमुद्राप समथर आ�ण दे वभीर �हंद ु साम्रा

प्रस्था करावयाची, त्यांच प�वत इच्छ अतप्
रा�हल्यामुळ ह्य आपल्य आवडत्य दस
ु यार्ि
ृ
माधवरावांच्य रूपान पुनः जन्माल आले आहेत ! आ�ण म्हणू, ह्य बाळराजांचा जन् झाल्यापासू

आपल्य राष्ट् ध्वजेव सुदैवाची नेहमी कृपादृिष होते आ�ण दे वाचा आशीवार् लाभतो. असले �व�चत

लौ�कक� समज म्हणज कधीकधी राष्ट्रा आत्म्याच �नगूढ आकां�ांचे स्वप्नात बरळणे असते

आ�ण त्यावर शेवटच्य थरापयत
� ची सवर जनता राष्ट् पराक्रमाक आ�ण अंग ीकृत काया्
र कड कोणत्य
दृष्ट� पाहते ते स्पष दृग्गो होते.

सालप्याच सं�ध झाल्यानंत लवकरच नानांनी परशरु ामभाऊ पटवधर्नान �टपूचे पा�रपत्

करावयाची आ�ा �दल�. हैदरच्य मरणानंतर हा गाद�वर आला आ�ण मराठ� राज्याच कट्टरात कट् शत्

बनला. नरगुंदच्य �हंद ु राजांचा �टपूने अ�तशय छळ मांडल्यामुळ त्यांन साह्याथ मराठ्यांकड धाव घेतल�
आ�ण इ.स.१७८४ मध्य युद्धा प्रा र झाला. शेवट� पटवधर् आ�ण होळकर ह्यांच् हाताखाल�ल मराठे

आ�ण �नजाम ह्यांच् संय ुक् सेनेने �टपूला संधी करावयाला भाग पाडले. त्यान मराठ्यांन द्यावयाच
सवर खंडणी चुकती करावयाचे मान् के ले आ�ण नरगदुं ाला पुन्ह त्र न द्यावयाच वचन �दल.े पण

�टपूच्य मनामध्य कपट होते. मराठ्यांच पाठ वळताच त्यान संधी धाब्याव बस�वला. नरगदुं चा गड
हस्तग के ला, तेथल्य �हंद ु संस्था�नकाल आ�ण त्याच् कुटुंबातील मंडळीना �वश्वासघा करू

बं�दवान के ले �न महंमदधमार्नुयायांच् सवर्ज परं परे प्रमा संस्था�नकाच मुलगी आपल्य अंत ःपुरात

घालून इतरांना रानट� क्रौयार छळ करू मारू टाकले. नंतर स्वतःक�रत स्वग� पुण्याच संचय

करण्यासाठ आ�ण मुसलमानी फक�र-मौलवींचे आ�ण ‘तवा�रखकारां’ चे आशीवार् �न प्रशिस्
�मळ�वण्यासाठ �टपूने तग
ंु भद् �न कृष्ण त्यांच्यामध सवर �हंद ू लोकांवर मुसलमानी धमर्प्रसाराबर
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नेहेमी आढळून येणारे सवर प्रकार भयंकर अत्याचा करू �न त्यांन बलात्कारान बाटवून त्यांच रा�सी
प्र�तश घ्यावयाल प्रा र के ला. लागल�च ह्य स्तु�तपाठकांकडू त्याल धमर्संर�, गाझी, औरं गझेब

�कं वा तैम ूर अशा उच् पदवीला नेऊन बस�वण्या येऊ लागे. �हंदधम
ु ार्च र�क म्हणू चाललेल�
मराठ्यांच प्रौ नाह�शी करण्यासाठ त्यान �हंदं च्य
बलात्कारान सत
ू
ुं ा कर�वल्य आ�ण इतरह� अनेक

अ�नवार्च अत्याचा के ले. ह्य छळाला बळी पडलेल्य लोकांच्य वतीने हे ल�ात ठेवण्यासारख आहे क�,

त्यांन त्याबरोब सवर �मळून संघ�टत समुत्था करावयाचे पु ्रुषाच प्र आ�ण श्रे कतर्व पाळले नाह�

- श्रीरामदासां �हंदन
ू ा उपदे�शल्याप्रम आ�ण मराठ्यांन �शक�वल्याप्रम आपल्य धमार्च्

छलकांना मारता मारता आ�ण अत्याचाराच नाश अत्याचाराने करता करता त्यान मरण पत्करल नाह�,
तर� त्याच् खालोखालचे दस
ु रे कतर्व त्यांन के ले, त्यांन मानभंगापे�ा - कलंकापे�ा मरण पत्करल.

एखाद दस
नरहत्यार क्रोधा �वशेष �वषय झालेल्य दोन
ु यार्गावची एखाद दस
ु र� नाह� तर �टपच्य
ू
सहस् ब्राह्मणा बलात्कारान धमात
� �रत होऊन बाटगे आयषु ् काढण्यापे� आपल्य िजवाचा नाश

करू घेतला! आपल्य धमार्साठ त्यांन स्वेच्छे आत्माहु� �दल�! मराठ� सत्तेच् उदयापव
ू � ह्य
गोष्ट �नत्यक्रमा झाल्य होत्य. तोपयत
� धमर न सोडता मरण स्वीकारण ह�च सवार् श्रे गोष्
�हंदम
ु ात्रा करता येत होती. श्रीरामद उभे रा�हले आ�ण सह्याद्र� �शखरावरू गजर्ल ‘नाह�, असे

उपयोगी नाह�. ‘धमर सोडण्यापे� प्र सोडणे बरे ’ हे प्रश आहे; पण मारलेह� जायचे नाह� आ�ण

बलात्कारान धमात
� �रतह� व्हावयाच नाह� उलट अत्याचाराच् शक्तीचा नाश करावयाचा असा प्रय

करणे हे त्याहू प्रशस - श्रेष् आहे. धमार्साठ अशक्य असेल तर मरा; पण मरताना स्वराज

घेण्यासाठ, धमर्संर�णासाठ, मारता मारता मरत आपल्य शताव�ध �शष्यांकडू, ‘‘धमार्साठ मरावे।
मरो�न अवघ्यां मारावे।। मारता मारता घ्यावे राज् आपुले।।’’ ह्य युद्धमंत् उपदे श गुप् मंड ळातून,

मठामठातून आ�ण घराघरांतून देऊन त्यांन �हंदम
ु ात्रा नुसता काट्यांच �कर�टच नाह� तर, तसाच

आ�ण त्याबरोबर �वजयाचा मोत्याच तुराह� प्रा करू घ्यावयाल �शक�वले! आ�ण हे असे
झाल्यावरसुद �टपून,े �शवाजीचे वंशज पुण्याल अद्या� राज् कर�त असताना, �हंदं न
ू ा त्यांच छळ
करू बाटवावयाचे आ�ण औरं गजेबाची भू�मका करावयाचे धाष्टय के ले! �टपूच्य धमर्वेडाल बळी

पडलेल्य सहस्त्रा ब्राह्मणां आ�ण कनार्ट, आंध आ�ण ता�मळ प्रांतात �हदं च्य
कंठातून
ु
�नघालेल� ‘‘ह्य मुसलमानी छळापासून आमची मुक्तत करा’’ अशी आतर हाक पुण्याल येऊन पोचल�.

�हंदवी सत्तेल हे सहन करणे कसे शक् होते. कृष्णेपल�कडच् आपल्य धमर्बंधूंव पडलेल्य ह्य
भयंकर दद
ु � वाच्य घाल्याच वतृ ्तान ऐकून स्वस बसणे महाराष्ट्रा �हंद ु साम्राज्य अशक् होते.

मराठ्यांच् �हंद ु सत्तेल हे उघड आव्हा होते आ�ण त्यांन ते स्वीकारल. ह्य वेळी त्यांच सैन्

मोठमोठाल� युद् भांडण्या उत्तर ेल गत
ुं ले होत;े तो वतृ ्तान आपण लवकरच पाहू. पण तर�ह� नानांनी
आपल्य कनार्टकांती दे शबांधवांच्य सुटके साठ� एकदम धावावयाचे ठर�वले! ह्य युद्ध जो प्र द

�टपूपासून िजंकला जाईल त्याच �तसरा भाग द्यावयाच् आ�मषाच्य वचनाने �नजामाला वळवून घेऊन
त्यांन मराठ� सेनांना ह्य मुसलमानी धमर्वेड्या�व प्र स्वार�व �नघावयाची आ�ा के ल�. पटवधर्,
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बेहेरे आ�ण इतर मराठे अ�भमंत्रणासा एकत होऊन पुनः आपापल� पथके घेऊन पथक
झाले आ�ण त्यांन
ृ
शत्रू बदामी आ�ण तशीच इतर ब�लष् स्थळ घेतल� आ�ण त्याल इतक्य वेळा �न इतक्य आवेशाने

चोप देऊन सतावून सोडला क�, शेवट� तो आश्रया राज्याती ड�गराळ प्र देश जाऊन लपून बसला. पण

तेथेह� बायकांना आ�ण पोरांना पीडा देऊन �नरुपद् �हंद ु पुजाया◌
� ानाआ�ण उपाध्यायांन छळून �न �हंद ु
कुमा�रकांना भ्र करू प्र�सद् आलेले हे इस्लाम वीर �हंद ु सेनेपुढे अ�धक वेळ �टकाव धर शकले

नाह�त. त्याच डोके फोडावयाचे सामथ्य आमच्य मनगटात आहे असे �हंदं न
ू ी दाख�वताच त्यान शेवट�

त्या �हंदं च्य
जवळ �मेची आ�ण संधीची याचना के ल�! ह्य आधी सहस्त्रा �हंदं न
ू
ू ी आ�ण �हंद ु

कुमा�रकांनी प्र�तक न करता आ�ण वर मान न उचलता आत्मय के ला होता, पण त्याच् योगाने ह्य
धमर्वेड् नरपशच्य
अत्याचाराच धार बोथट न होता उलट� अ�धक �तखट झाल� होती! पण
ू

प्र�तकारशू हौतात्म्या जे साधता आले नाह� ते धम्य आ�ण प्र�तकारप शक्तीन करू दाख�वले

आ�ण अ�धक पीडा करण्याच अत्याचाराच बळच नाह�से के ले. �टपल
ू ा �हंदस
ु त्तेल जन
ु ्य खंडणीप्रीत्
तीस लाख रुपय जागच्य जागी मोजन
ू द्याव लागल.े आणखी पंधरा लाख रुपय एका वषार्च् आत
देण्यासाठ बांधन
ू घ्याव लागल.े आ�ण वर नरगदंु चे संस्था, �कत्तू आ�ण बदामी ह� स्थळ मराठ्यांच्

स्वाधी करावी लागल�! आता मस
ु लमानांप्रमा नीचपणाला तसल्या प्रकार प्र�तशोधसामथ
दाखवावयाचे मराठ्यांन मनात आणले असते तर �टपूच्य मुसलमानी प्रजे, �टपू सुलतानाच्य आ�न
े े

थोड्या �दवसांपूव� �हंदं च
ू ा छळ करण्या ज्यांन इतक� पाशवी तत्परत दाख�वल� होती त्या मौलवींना

आ�ण मौलानांना, मुसलमानी सुंतेपे�ा �कतीतर� �नरुपद् असा श�डी ठेवावयाचा �व�ध करावयाला

बलपूव्
र भाग पाडून त्यांन �हंद ु बन�वता आले असत;े पण मराठ्यांन प्र�तशोधासा दे खील म�शद�
पाडल्य नाह�त, बलात्कारान मुसलमानी िस्त्रया आपल्य अंत ःपुरात घातले नाह� आ�ण खड्गाच्
धारेवर धरू इच्छे�वर �हंदधमर
स्वीकारावयाल लावून कोणत्याह लोकांच्य धमार्च अपमान के ला नाह�
ु

! ह� पौरुषाच (!) कृत्य साहिजकच त्यांच् स्वभावाल अस्वाभा�व होती! कारण तैम ूरने आ�ण �टपूने,
अल्लाउ�द्दन आ�ण औरं गझेबाने पठण के लेल्य कुराणावर त्यांच �नष्ठ बसलेल� नव्हत! असल�
अत्याचाराच आ�ण लूटमार�ची कृत्य के वळ ‘सद्धमर्भक’नाच करावयाचा अ�धकार आहे, ‘काफरां’ना

नाह�!!

द��णेकडे �टपूच्य धमा�ध क्रौयार्पा �हंदं च
ू ी मुक्तत के ल्याव आता मराठ� सैन्यांन उत्तर ेकड त्यांच्

शत्रूं जो एक मोठा संघ �नमार् के ला होता तो फोडण्याकड आपले सवर प्रय एकवटणे शक् झाले.

इतके �दवस ह्याल महादजी �शंद्यांन एकट्यांन दाबात ठे�वले होते. सालप्याच सं�ध झाल्याव
महादजी उत्तर ेकड गेले. युरोपीय सेनाचालकांच्य हाताखाल�ल �नयमबद सैन्याच् कतर्त्व
ा त्यांच्
ृ

मनावर अ�तशय प�रणाम झाला होता. तवे ्ह सदा�शवराव - भाऊंची योजना पूणर करण्याकड त्यांन
प�हल्यान युरोपीय पद्धती भरती के लेल्य, �नयम लावलेल्य आ�ण �श�ण �दलेल्य वेतनी सैन्याच

महत् नुसते ओळखलेच नव्हत, तर त्याच उपयोग करावयाचा मोठ्य प्रमाणा प्रय के ला होता असे

प�हले थोर �हंद� सेनापती महादजी �शंदे यांनी फ्र सेनानायक डीबॉईन ह्याच् �श�णाखाल� एक ब�लष्
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सैन् �सद के ले आ�ण ते इतके उत्त र�तीने सज् के ले क�, त्याल कोणत्याह पाश्चात्यांच सैन्याश
टक्क घेता यावी. ह्य सैन्याच् बळावर उत्तर ेकडी त्यांच् कारस्थानाच् आड यावयाचे धैयर �न

त्यांन आपण म्हण ते करावयाला लावण्याच सामथ्य त्यांच्यामध आले. यद्य� इंग्रजां �दल्ल�च्

सावर्भौ राजकारणातून आपला हात पूणर्पण काढून घ्यावयाच, अशा र�तीने मराठ्यांन वाटे ल तसे

मोकळे रान सोडावयाचे, वचन द्याव लागले होते; तर� शहाआलम बादशहाला मराठ्यांकड जाऊ न देता

त्याल आपल्य हातात ठेवण्याच प्रय करू मराठ्यांच् �वरु असंतोष पसर�वण्याच आ�ण
महादजींच्य मागार् शक् �ततक्य अडचणी उपिस्थ करावयाचा क् त्यांन बंद के ला नाह�; पण त्य

सवा�चा समाचार घेऊन महादजींनी �दल्ल�च् सावर्भौ राजकारणाची सत
ू ् आपल्य हातात पक्केपण

घेतल�; बादशहाला �दल्ल�ल परत आणले आ�ण विजराच्य जागेसाठ� धडपडणायार् मस
� े
ु लमान धत
ू ाच
सवर बेत ढासळून पाडले. अग�तक बादशहाला महादजी �शंदे यांना आपले वजीर करावे लागले; बादशाह�

सेनेची सत
ू ् त्यांच् हातात द्याव लागल�; आ�ण �दल्ल �न आग् ह्य दोन प्रांतां राज्यकारभा

त्यांच् स्वाधी करावा लागला. अशा र�तीने मस
ु लमान आ�ण यरु ोपीय ह्य दोन्ह प्र�तस्पध्य
जळफळत ठेवन
ू मराठ्यांन मोगल� साम्राज्य शेवटची मठ
ू माती �दल�. ह्याप्रम �दल्ल�च सत
ू ् तर

महादजींच्य हातात आल�; इतके च नाह� तर मोगल बादशहाने पंतप्रधानां वजीर मत
ु ाल�क ह� पदवी
�दल�. म्हणज आपल्य स्वतःच् व्ययासाठ ६५००० रुपयांच वेतन बांधून घेऊन आ�ण नावाचा बादशहा

ह्य पदवीने वैभव संपादन करू त्याच् �व�नमयात बादशहाने पंतप्रधानां राजांचा राजा-

महाराजा�धराज करू टाकले आ�ण आपल्य नावाने सवर कारभार करावयाचा अ�धकार �दला.
राज्यघटनेती ह्य नवीन प�रवतर्नान जी प�रिस्थत उत्पन झाल� �तचे वणर् त्य वेळच्य एका मराठ�
लेखकाच्य शब्दा के लेले बरे. ‘आता बादशाह� आमची झाल� आहे. म्हातार मोगल बादशहा के वळ आमचे

वेतन उपभोगणारा सेवक, आपण होऊन झालेला आमच्य हातातला बंद�वान आहे. त्याल अद्या�
बादशहा म्हणू संबोधतात. तेवढ�च त्याच इच्छ आहे आ�ण थोडा वेळपयत
� हा दे खावा आम्हाल

चाल�वला पा�हजे.’ इंग्रजांना पुढे त्यांन तशी प�रिस्थत प्रा झाल्याव, हा वरचा दे खावा इ.स.१८५७

पय�त सुद् ठेवता आला नाह�.

महादजींनी सवर �हंद ु जनतेच्य धा�मर् विृ त् हे लावून जातील अशी गोष् करू ह� महत्वाच

घटना अ�वस्मरणी करू ठेवण्याच ठर�वले. आता सवर सत्त �हंदच्य
हातात आल� हे दाख�वण्यासाठ
ु
‘अ�खल भारतवषार् गायी �न बैल ह्यांच हत्य कोणीह� �हंदवी साम्राज् करता कामा नये’ अशी

राजा�ा प्रस झाल�! तसेच ह� राजक�य अ�धकारक्रां के वळ शािब्द नाह�, याचाह� प्रत महादजींनी

आणून �दला. लाकडाच्य ओंडक्याप्रम नामधार� राजे राहणे मराठ्यांन शक् नव्हत. त्यांन लागल�च

सवर �वरोधकांना सरळ करू त्यांच महाराष्ट्रमंडळा नेततृ ्वाखाल एक ब�लष् आ�ण श्रे �हंद ु
साम्रा बनवावयाला प्रा र के ला. इंग्रजांक बादशाह� खंडणी �न मराठ्यांच चौथाई आ�ण सरदेशमुखी
बर�च थकल� होती, ती गोळा करण्याच प�हले काम महादजींनी के ले. तसेच �नर�नराळ्य प्रांतांवर

संस्था�न आ�ण प्रांता�धका मूळ सत्तेल न मानता स्वतं सत्ताधीशांसारख वतर् �कत्ये वषा�पासून
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कर�त असत. त्यांच्या सायार्सचआकारणी करण्याच आ�ण त्यांन दाबात आणण्याच काम त्यानंत
�शंद्यांन हातात घेतले. लागल�च सवर �हंदस
ु ्थानभ बंडाची वावटळ पसरल�. सवर सरदार, अमीर आ�ण

खान मराठ्यांच् �वरु शस् घेऊन उठले. इतक्याने थांबले नाह�. तेथील राजे आ�ण रावसुद् ज्य
एकमेव �हंदस
ु त्तेन �हंदस
ु ्थाना �हंद ु राज्याच प्रस्था के ल� असती त्य सत्तेच् �वरु इंग्रजां

आ�ण मुसलमानांना �मळाले! वैयिक्त स्वाथार्च दृष्ट� ते वतर् अत्यं स्वाभा�व होते, पण

राष्ट्र�यदृ �ततके च दद
ु � वाचे होते. जयपूर आ�ण जोधपूर ह्य दोन रजपूत संस्थानांन एक होऊन
इंग्रजांच �कं वा मुसलमानांच्य �वरु के व्हाह के ले नसेल इतके मोठे सैन् मराठ्यांच् �वरु उभे के ले;

आ�ण उत्त �हंदस
ु ्थानाती �वद्रो मस
ु लमानी सेनेशी सहकायर करू �शंद्यांच् सैन्याश लालसोटे ला

प्रच यद
ु के ले. समर अगद� भरात आले असता महादजींच्य हाताखाल�ल बादशाह� सैन्यांती मस
ु लमान
सै�नक पव
ू � ठरल्याप्रम खण
ू होताच सवर्च् सवर रजपत
ु ांन ा जाऊन �मळाले आ�ण अशा र�तीने एकाएक�
�वश्वासघा झाल्यान मराठ्यांच पराभव झाला. पण ह्य अकस्मा झालेल्य पराभवाने ह्य शरू मराठ�
सेनापतीचे तज
े िजतके कसाला लागले �ततके दस
ु यार्कशानेह� लागले नसेल. मळ
ु ीच न कचरता त्यान

लौकरच मराठ्यांच सैन् पन
ु ः एकत के ले. आ�याचा दग
ु र मस
ु लमानांनी चोहोबाजन
ू े वेढून टाकला असता
तेथील मराठ� दग
ु ार्�धकार लखोबादादा ह्यांन त्यांच शौयार्न �न �चकाट�ने प्र�तश के ला आ�ण

�शंद्यांच् शत्रूं ल�ढा थोपवून धरला. इतक्या ज्य नजीबखानाला त्याच् दषु ्कृत्यां न �वसरता
मराठ्यांन पुरे प्रायिश के ले होते त्याच नातू गुलाम कादर आपले रो�हले आ�ण पठाण बरोबर घेऊन

मराठ्यांच् हातातून �दल्ल�च मुक्तत कराण्याच् हे तूने रण�त
े ्रा उतरला. मूखर बादशहाने त्याल

प्रोत्स �दले �न महादजी त्यांच्या�व सवर बाजूंनी शस्त घेऊन उठलेल्य रजपूत आ�ण मुसलमान
सैन्यांश आ�याजवळ युद करण्या गत
ुं ले असता त्यान �दल्ल� प्रव के ला. महादजींनी उत्तर ेकड
प�रिस्थतीन कशी उलट घेतल� आहे ह्याच मा�हती आधीच नानाना कळवल� होती आ�ण ह्य सवर

त्रासाच मुळाशी आपल्य महत्वाकां�ेच् संबंधात �नराश झालेले इंग्र आहेत ह� गोष्टह त्यांच्
ल�ात आणून �दल� होती. मराठ्यांन समोरासमोर �वरोध करण्याच त्यांच छाती नव्हत. त्यांन तो
प्रय करू पा�हला होता आ�ण त्या अपयश घेऊन बसले होते. तर� पण मराठ्यांन आणखी काह�

�दवस बादशहाच्य नावाचा आ�ण अ�धकाराचा उपयोग कर �दला तर ते �नश्चयान ज्य पांघरुणाखाल
ह्य स�गाचे प्रदश चालले आहे तो पातळ पडदाह� फाडून टाकतील आ�ण उघड उघड स्वतः
चक्रवत�पणा �चन्ह धारण करतील - �कं बहुना त्यांन जवळ जवळ तसे के ले आहे - ह� गोष् ते जाणून

होते. तवे ्ह जीणर मोगल सत्तेच् बादशाह� बाहुल्याच सूत् आपल्य हातात आणून ठेवण्याच त्यांन
अत्यं उत्कंठ लागल� होती. मराठ्यांच् ह्य श्रे सेनापतींनी - पाट�लबुवांनी - नानांना पाठ�वलेल्य
पत्र महाराष्ट्रा लोकांना पुढ�लप्रमा ओजस्व भाषेत प्रोत्स �दले. ‘‘आपल्य थोर साम्राज्या
�हताक�रताच के वळ आपण जगतो आहो, कष् करतो आहो आ�ण मरणारह� आहो. मराठमंडळाचे

अ�धप�त हे च आपले सवा�चे एकमेव स्वाम आहेत, हे आपण �वसरता कामा नये. मत्सराच �कं वा

वैयिक्त स्वाथार् सवर �किल्म आपण मनातून काढून टाकू या. जर तुमच्यापैक कोणाच्य मनात

www.savarkarsmarak.com

माझ्य हे तूं�वषयी शंका असेल तर माझी प्राथर आहे क�, ती त्यान अगद� काढून टाकावी. माझ्या�वषय
जे मत्स पसर�वतात ते आपले खरे शत् आहेत; ते आपल्या दह
ु � पाडून आपल� घरे भर�त आहेत. मराठ�

राज्याच मी आजवर के लेल� सेवा त्यांच त�ड बंद करावयाला पुर� आहे. तवे ्ह ह्य प्रसंगासा आपण सवर
�सद होऊन राष्ट् ध्वजेखाल, भगव्य झ�ड्याखाल एकत होऊ या. आपल्य राष्ट्र �शरावर घेतलेले

कायर �न आपल्य वाडव�डलांनी आपल्याव सोप�वलेले श्रे धमर्कृत �हंदस
ु ्थाना सवर्मान झाले
पा�हजे. आपण हे आपले थोर साम्रा �वभक् आ�ण उध्वस होऊ दे ता कामा नये.’’ राष्ट्

�हतसंबंधांवर अशा र�तीने संकट आले असता ह्य उदात् पत्राक दल
ु �र करणारा मनुष् नाना नव्हत.

ह्य वेळी �टपश
ू ी त्यांन यद
ु चाल�वले होते हे आपण पा�हलेच आहे. त्याल अवश् �ततका नम

के ल्याबरोब नानांनी होळकरांना �शद्यांच् सहाय्यासाठ पाठ�वले. आपल्य पव
ू र्जांच भव् स्वप अगद�
खरे होण्याच् बेतात आले असता आ�ण ज्याच् आश्रयाखा अ�खल �हंदस
ु ्था एकत होईल अशी आशा

उत्पन झाल� होती असे मोठे �हंद ु साम्रा संस्था�प होत असता नेमक्य त्या वेळी रजपत
ू आ�ण
मराठे यांचे आपसात यद
शत्रूं त्यामुळ आपल� डोक� वर काढावयाला अनायासे
ु जंप
ु ावे आ�ण �हंदं च्य
ु
सं�ध �मळावी ह्य गोष्ट�च नानांना अ�तशय खेद वाटला.

तवे ्ह नानांनी रजपूत राजांबरोबर आ�ण त्यातह मुख्यत जयपुरकरांबरोबर पंतप्रधानांच वतीने

बोलणे चालू के ले. त्यांन �हंदरु ाज्याच् शत्रू संगनमत कर नये �न कसेह� करू मराठ्यांन जवळ

जवळ स्था�प आणलेल्य �हंद ु साम्राज्य पटवून घ्यावयाच मागर त्यांन शोधून काढावा इकडे त्यांच

मन वळवण्याच प्रय करण्या आला. पुण्याहू पाठ�वलेल्य सैन्याच सहाय् �मळाल्याव महादजींनी

तवे ्हा आपल्य शत्रूं वठणीवर आणले. त्यांन राणाखान, अप्प खंडेराव आ�ण इतर मराठ� सेनानायक
ह्यांन त्यांच् साह्याथ डीबॉयनच्य हाताखाल� �सद झालेल्य दोन राखलेल्य सैन्याच् तुकड्य देऊन,

पा�नपतचे कारस्था रचणाया्र नजीबखानाच्य नातवा�वरु गुलाम कादर�वरु पाठ�वले. मुसलमानांनी
लढाईचा �नश्च के ला. दोन �नकराच्य लढाया झाल्य आ�ण त्या आजपयर् कधीह� �मळाला नव्हत

असा मार खाऊन मुसलमान मोडले गेले. ते सवर �दशांनी पळू लागल.े इस्माई बेग आ�ण गुलाम कादर
ह्यांन �दल्ल�च वाट धरल�, त्यांन �वसाव्याल वेळ न दे ता मराठे मागून पाठलाग कर�त आले. बादशहा
भीतीने कापू लागला. गुलाम कादरने पैशाची मागणी के ल�. बादशहाला ती भागवता आल� नाह�. रागे

बेभान होऊन त्य क्र आ�ण रानट� रो�हल्यान अत्याचारांच् आ�ण बलात्कारांच् पद्धतश सत्राल

प्रा र के ला. त्यान बादशहाला �संहासनाच्य खाल� ओढले. त्याल ज�मनीवर पाडले आ�ण त्याच्

छातीवर गुडघा रोवून त्य अकबर आ�ण औरं गझेबाच्य वद
ृ आ�ण असहाय वंशधराच्य डोळ्या आपल�

सुर� खुपसल� आ�ण त्यातल बुबुळे फोडून टाकल�! ह्य अमानुष कृत्यानेह त्याच तप्त
न होता त्यान
ृ

बादशहाच्य राण्य आ�ण मुल� अंत गर्हातू
ओढून बाहेर काढल्य, दांडगाईने त्यांच वस्त फाडल� आ�ण
ृ

आपल्य डोळ्यासमो आपल्य चाकरांकडून त्यांच्या बलात्का कर�वला! ह्य रा�सी क्रौयार एक
कारण असे होते क�, शहाआलम बादशहाने ह्य गुलाम कादरवर शस् प्रय करू मुसलमानी र�तीप्रमा

त्याच पुरुषत नष् के ले होते! राजधानीत सवर् लुटालूट चालू झाल�. महंमद� धमार्च् नावाखाल�
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मुसलमानांना इतरांच्याव नेहमी जे अत्याचा करावयाची सवय लागल� होती ते सवर अत्याचा
मुसलमानांनी मुसलमानांवरच के ले! बाहे रचा अरे राव घर�सुद् के व्हांन के व्ह अरे राव झाल्यावाचू रहात
नाह� ह्याच हे प्रत्य आहे ! अशा र�तीने अत्याचारप्रवृ आपणच आपला बळी घेते! पण आता

इस्लामच् अनुयायांनी के लेल्य ह्य पाशवी अत्याचारापासू आ�ण चाल�वलेल्य रानट� छळापासून
मुसलमानी बादशहाचे, �दल्ल�च् नाग�रकांचे आ�ण महंमद� अबलांचे संर�ण कोण करणार! दस
ु रे कोण -

काफरांव्य�त�रक - मराठ्यांवाचू दस
ु रे कोण करणार! �दल्ल�च् ह्या मोगलांच्य आ�ण त्यांच्
आधीच्य इतर मुसलमानांच्य �संहासनावर अ�धिष्ठ होणायाि� ◌नीचपथ
ृ ्वीव धमर्संर� आ�ण ‘गाझी’

अशी पदवी प्रा व्हाव आ�ण परलोकात अप्सर आ�ण म�दरा �मळण्यासाठ पण
ु ्यसंच व्हाव या हे तन
ू े
�हंदं च
ू ी देवळे पाडून धळ
ु ीत �मळ�वल� होती, त्यांच् देवम�ू त र भरडून टाकल्य होत्य, त्यांच् अंतःपरु ातील

राजकन्य आ�ण राजम�हषी बलपव
र पळवन
ू ्
ू नेल्य होत्य, त्यांच् कुमार�ंचे शील आ�ण तरुणांच धमर
भ्र के ला होता, आईपासन
ू मल
ु ाची �न भावापासन
ू भावाची ताटातट
ू के ल� होती आ�ण आपले हात आ�ण

हृदय �हंदरु क्तान रं गवन
े हे �हंद ु �दल्ल�व येत होते - पण ते म�शद�
ू घेतल� होती! आ�ण आता तच
पाडण्यासाठ नव्हत, अधर्चं फोडण्यासाठ नव्हत, थडगी तड
ु �वण्यासाठ नव्हत, राजकन्यांव �कं वा

�भकायार्हतल् �भकार मस
ु लमानी झोपडीतील शेतकयार्थच् गर�ब पोर�ंवरसद
ु ् बलात्का दरू च, पण

नुसता स्पशर् करण्यासाठ नव्हत, मुलापासून आईला �कं वा बापापासून मुलाला दरू करू बलपूव्
र

धमर्भ् करण्यासाठ नव्हत, के लेल्य �वनाशाच्य म�दरे ने �झंगण्याक�रत �कं वा रक्तपातान उन्म
होण्याक�रत नव्हत आ�ण तसेच हत्य के लेल्य आपल्य शत्रूंच धडापासून कापलेल्य �शरांच्य उभ्य

के लेल्य �वकट स्तंभाच् उं चीने अथवा शत्रूच जाळपोळ के लेल्य राजधानीतून �नघणायार्ज्वालांन
आपल्य यशाचे महत् मापण्यासाठ�ह आले नव्हत. त्यांन हे सवर करता आले असत;े आ�ण त्यांन तसे

के ले असते तर सरतेपद� मुसलमानांना तर� त्यांन दोष देणे शक् नव्हत! पण �हंद ु के वळ त्या

�संहासनावर बसणाया्र मुसलमानांची आ�ण त्या राजधानीची मुसलमानांच्या हातून होणाया्र बीभत्
आ�ण रा�सी अत्याचारापासू आ�ण छळापासून मुक्तत करण्यासाठ धावून येत होते! मराठ्यांन यावे

म्हणू राजधानीत प्राथर होत होत्य आ�ण �हंदस
ु ाम्राज्या सैन्यान नगरवेशीतून प्रव करताच सवर

नाग�रकांनी मुसलमानांनी आ�ण �हंदं न
ू ी-

अत्यं अंतःकरणपूव्
र
त्यांच प्रच स्वाग के ले.

अ�लजाबहाद्, आप्प खंडेराव, राणाखान आ�ण डीबॉयन ह्यांन राजधानी हातात घेतल�, पण त्यांन

अपराध्यांच नायक जो गुलाम कादर तो के व्हा तेथ ून �नघून गेल्याच आढळून आले. गुलाम कादर
म्हणज नजीबाचा नात,ू मराठ्यांच वंशपरं परे चा शत्. त्याच् अनेक अपराधांना योग् असे शासन

भोगल्या�वन आता त्याच सुटका होणे अशक् होते. �दल्ल�च् बादशहाने थोड्य �दवसांपूव�च
मराठ्यांच्या�व कारस्था रचले होते आ�ण ह्या गुलाम कादरशी त्याच आजा जो नजीबखान त्यान
मराठ्यां�वर पा�नपतला जसे मुसलमानांचे कूट उभारले होते तसेच कूट उभारण्यासाठ संगनमत के ले

होते. तर�ह� मराठ्यान माणुसक�ला स्मर औरं गझेबाच्य वंशजाचीह� त्याच् मुसलमानांच्या
अत्याचार हातातून सोडवणूक करण्यासाठ शक् ते ते के ले! त्यांन गुलाम कादरला पकडण्यासाठ
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सैन्याच एक मोठ� तुकडी पाठवून �दल�. गुलाम कादरने आता मीरतच्य दग
ु ार्च आश् के ला होता. त्यान

�चकाट�ने दग
ु र झुंझवायला प्रा र के ला; पण मराठ्यांच्यापु अ�धक �दवस तग धरणे शक् नव्हत. तवे ्ह

तो घोड्याव स्वा झाला आ�ण पळू लागला पण मराठ्यान पाठलाग करताच त्य गडबडीत घोड्यावर

खाल� घसरला आ�ण बेशद
े ्रा पडला. तेथे जाणाया्र येणायार्◌शत
े कया◌
� ानीत्याल
ु िस्थती रण�त
ओळखून मराठ्यांच् सेना�नवासात पोचते के ले. ह्य मानवी रा�साला सगळ्यांन धाक बसेल अशी

अत्यं कडक �श�ा झाल� पा�हजे अशी मागणी करण्या मुसलमान जनताच सवा�च्य पुढे होती!

गुलामाच्य घराण्याच तीन �पढ्यांच ज्याच्या उभे वैर होते त्य महादजी �शंद्यांच् समोर त्य

नराधमाला आणण्या आले. गल
ु ामाला आता आपल्य सवर दषु ्कृत्यां प्रायिश भोगावे लागले.
दस
ु यार् न �दलेल्य पीडेची कल्पन येण्यासाठ त्याच अवयव �छन्न�व�छन करण्या आले आ�ण तर�ह�

त्याच् त�डातील अभद गा�लप्रदाना खळ पडत नाह� हे पाहून त्याच जीभ आ�ण डोळे ओढून काढून
भोसकण्या आले. इतके झाल्याव भयंकर �वद ्र झालेल्य त्य नजीबाच्य नातवाला- गल
ु ाम कादरला
बादशहाकडे पोच�वण्या आले. कारण ज्य मानवी रा�साने आपला इतका भयंकर र�तीने छळ के ला

त्याल �ततके च भयंकर शासन �मळून त्याच अंत झालेला पहावयास बादशहा अत्यं उत्सु झाला होता.
अशा र�तीने ज्य नजीबखानाने पा�नपतावर मराठ्यांच �नःपात करण्याच प्र�त के ल� होती त्याच्य
वंशाचा मराठ्यांकडू पूणर �नःपात झाला. त्याच �कं वा त्याच् राज्याच �चह्नसुद मागे रा�हले नाह�.

इ.स.१७८९ पयत
� महादजींनी इतर मराठ� सेनानायकांच्य सहाय्या आपले सवर प्र�तस्

वठणीवर आणले. मुसलमानी व्यू ढासळून पाडला, त्याच् रजपूत सहाय्यकांच पा�रपत् के ले आ�ण चूप
बसणे हे च शौयार्च मुख् अंग आहे असे वाटावयास लागावे इतक� इंग्रजां आपल्य शक्तीच चुणूक

दाखवून खाल� मान घालावयास लावल.े वद
ृ बादशहा पुन्ह पूणर स्वाधी झाला आ�ण त्यान बादशाह�तील

वक�ल ए मुताल�क ह� सवा�त वरच्य अ�धकाराच्य स्थानाच पदवी आ�ण महाराजा�धराजपदाचा मान

महादजींना द्यावयाच पुन्ह इच्छ दाख�वताच महादजींनी ती आपले धनी जे बालपंतप्रध त्यांच मान
राखण्यासाठ स्वतःक�रत नाकारल�! �न त्यांच स्वाम - पंतप्रध यांचे नावाने ती पदवी स्वीकृ के ल�.

पण अशा र�तीने मराठ्यांच सेना उत्तर ेकड पूणर्पण गत
ुं ल� असता �टपूने पुन्ह एकदा हात

चालवून बघावयाचा �वचार के ला. इ.स.१७८८ मध्य त्यान आपले स्वर प्र के ले. पण ह्य वेळी
मराठ्यांच् स्वतःच् प्र देशा चालून जाऊन त्यांच राग ओढून घेण्यापे� त्यान अन् मागर पत्करल.

मराठ्यांच् वावरांमुळे कृष्णेच् बाजूला आपले राज् वाढ�वणे त्याल कठ�ण झाले होते. तवे ्ह आपल्य
दबर्
शेजायार्ळवत्रावणकोरच �हंद ु राजावर - स्वार करू त्यान आपला राज्य�वस्त करावयाचा
ु

�वचार के ला. तवे ्ह नानांनी इंग् आ�ण �नजाम ह्यांच्या मैत् जोडून �टपू�वरु युद्धा घषणा के ल�

आ�ण पटवधर् त्याच् राज्याव चढाई करू गेले. मराठे जसजसे पुढे जाऊ लागले तसतसे वाटे वर�ल

प्र देशात लोक म्हैसूरच् ह्य धमा�ध प्रजापीडकाच �वरु त्यांन येऊन �मळाल.े �टपूच्य
अ�धकायाट
� ना आ�ण लोकांना घालवून देण्या मराठ्यांश सहकायर के ले आ�ण थकलेला सारा गोळा
करावयाला सहाय् के ले. ह� गोष् ल�ात ठेवण्यासारख आहे. हुबळी, घोडवड, �मसर�कोट िजंक ू न मराठे
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अिजंक् बलाने पुढे चालू लागल.े �टपूच्य हातात थोड्य �दवसांपूव� पडलेल्य धारवाडला वेढा पडला.

तेथल्य मुसलमान दग
ु र्पालान नेटाने प्र�तर के ला. मराठ� सेनापतीने नको म्हणू सां�गतले असताह�
इंग्रजां मोठ्य तोया्र  न मारा करू दग
ु र घ्यावयाच प्रय के ला. पण त्या त्यांच पूणर �वटं बना झाल�.

दोन्ह बाजू इरेला पेटल्य आ�ण झगडा तसाच चालू रा�हला. सरते शेवट� मराठ्यांन शौयार्च आ�ण
कौशल्याच पराकाष्ठ करू मायार् व मारे चढ�वले आ�ण गड हस्तग के ला. पानसे, रास्त आ�ण दस
ु रे

मराठ� सेनानायक तुं गभद्रेच पार झाले आ�ण त्यांन सांती, बदनूर, माइक�डा, हपेनूर चन
े �गर� इत्याद

शत्रूं ठाणी िजंक ू न घेतल�. मराठ्यांच ना�वक दलह� स्वस बसले नव्हत. ते समुद्राकाठा संर�ण कर�त

होते. काठानेच चाल करू त्यान कारवार आ�ण हंसरमधल्य �नर�नराळ्य स्थानांहू मस
ु लमान
अ�धकाया◌
� न
े ा काढून ला�वले. नर�संगराव दे वजी, गणपतराव मेह� दळे इत्याद मराठ� सेनानायकांनी

चंदावर, होनावर, �ग�रसप्प, धारेश्व �न उद�गनी ह� नगरे घेतल� आ�ण मग मराठ्यांच सेना प्रत
श्रीरंगपट् चाल करू �नघाल�. कॉनर्वाल�सच् हाताखाल� इंग्र सैन्यह दस
े े तेथेच येत
ु यार्◌�दशन
होते. पण ह्य वेळी �टपच्य
हालचाल�ंच्य योगाने ते उपासमार�ने इतके त्रास गेले होते क�, त्यांन
ू

प्र�त�द एकदाह� परु े से अन् �मळेना. त्यांच् घोड्यांन दाणाचारा न �मळाल्यान त्यान भराभर प्र

सोडले आ�ण त्यामुळ त्यांच् घोडदळाचे आपोआपच पायदळ सैन् झाले होते! अशा असहाय आ�ण
बुभु��त िस्थती इंग्र सैन् असताना जेव्ह त्यान मराठे सैन्याच पथकेच्य पथके जीवनाला

आवश्य असलेल्य सवर गोष्ट�नी नाह� तर �वलासाच्याह वस्तूंन भरलेले हाटच समवेत घेऊन

आपल्याकड येताना पा�हल� तवे ्ह त्यांन झालेल्य आनंदाचे वणर् कोठवर करावे! ह�रपंत फडक्यांन

अत्यं काळजीपूव्
र �वचारपूस करू आपल्य �मत्रांच सवर उणीवा दरू के ल्य. �मत्रां सैन्य दहा �दवस

एकत रा�हल�. त्य वेळी मराठ्यांन तसे मनात आणले असते तर त्यांन �टपूचे राज् इतके �नमूर् करू
टाकले असत,े क� जगात त्याच �चह्नह रा�हले नसत.े पण नानांचे धोरण �टपूला पूणर्पण नाह�से

करावयाच्य �वरु होते. मद्रासकड इंग्रजांच महत्वाकां� कारस्थानांन आळा बस�वण्यासाठ त्यांन
तो आणखी थोडे �दवस राहावयाला पा�हजे होता. म्हणू आणखी काह� चकमक� उडाल्याव आ�ण

इंग्रजांकड �न मराठ्यांकडू �टपूला भरपूर मार �मळाल्याव जेव्ह �टपू दाती तण
ृ धरू शरण आला

तवे ्ह परशरु ामभाऊ आ�ण ह�रपंत फडके ह्यांन मध्य पडून त्याच्या सं�ध करण्यासाठ इंग्रजां मन

वळ�वले. ह्य संधीच्य योगाने �टपूला आपले अध� राज् मराठ्यांच् स्वाधी करावे लागल.े तीन कोट�
रूपयांच भरपाई करावी लागल� आ�ण त्रावणकोरच �हंद ु राज्याल इतःपर त्र न देण्याच करार करावा

लागला. �मत्रराष्ट् संधीच्य पालनाथर �टपूचे दोन मुलगे बंधक म्हणू घेतले. �मळालेला भाग �तन्ह

�मत्रा सारखा वाटून घेतला. त्या मराठ्यांन ९० ल� वा�ष्
र उत्पन्ना �वस्तीण प्र द �मळाला!

येणेप्रमा �टपूबरोबरचे �तसरे युद समाप् झाले आ�ण मराठ� सैन् सन्मा आ�ण युद्धनैपुण्यास
प्रख्य संपादन
ू परत इ.स.१७९२ मध्य राजधानीला येऊन पोचले.

पण �ततकाच उज्ज् सन्मा संपादन
ू आ�ण अ�धक �दपवून टाकणारे समर�वजय �मळवून

मराठ� साम्राज्य उत्तर ेकडी सेनापतीह� ह्या वेळेला महाराष्ट्रा राजधानीकडे आपला मागर क्रम
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होते. ह्य दोन प्रच सैन्यांच् �मलनाच्य दृश्या, एक�कडून ज्यान द��णेचा �वजय के ला आ�ण

तेथल्य �हंद ु जनतच
े ी �टपूच्य धमा�ध क्रौयार्पा मुक्तत के ल� ते फडके �न रास्त; दस
ु र�कडून ज्यांन

उत्त �दशा पादाक्रा के ल�, �दल्ल�च् बादशहाला �हंद ु साम्राज्य के वळ वेतनग्रा आश्र बन�वला
आ�ण इंग्, फ्र, पठाण �न रो�हले ह्यांच् डोळ्यासमो एक नाव सोडून सवर प्रका चक्रव�तर धारण

के ले ते महादजी �शंदे; ह्यांच् दोन प्रच सैन्यांच् पुण्याल होणाया्र मीलनाच्य दृश्या �हंदस
ु ्थानाती
आ�ण बाहेर�ल सवर परक�य सत्त ग�धळून गेल्य आ�ण आपला पुढे �नभाव कसा लागणार ह्य �ववंचनेत

पडल्य! ह� दोन्ह सैन्य कोणत्य उद्देशा एक होत आहेत! समथर महाराष्ट्रम ह्यापुढ कोणते कायर
हातात घेणार, कोणा�वरु आता त्याच दृष् वळणार आ�ण कोणाला त्याच् भ�यस्थान पडावे

लागणार? �हंदस
ु ्थानाती सवर डोळे पण
ु ्याकड लागन
ू रा�हले कारण आता �दल्ल गणतीतच रा�हल�
नव्हत! �दल्ल म्हणज पण
ु ्याच उपनगर� झाल� होती! पण महाराष् स्वत अगद� �वरु प्रकारच

आशंकानी अस्वस झाले होते! दोन महापर
ु ू नाना आ�ण महादजी समोरासमोर आले होते! ह्य दोन

देशभक् पर
ु ुषाती दाबन
ू ठेवलेल्य स्पध�च् वतृ ्तीच हळूहळू पण �नश्चयान एकमेकां- �वषयीच्य

भीतीत पयर्वसा होत होते हे सवा�ना माह�त झाले होते. महाराष्ट्रा अनेक �पढ्यांन जे �हंदस
ु ाम्रा
स्थापी आणले होते; आ�ण ज्याच् संर�णासाठ� आ�ण ज्याच् शक्तीच �न वैभवाची वाढ

करण्यासाठ ह्य दोघा पुरुषांइतक दस
ु यार् कोणत्याह जोडीने पूणर �चत्तान प�रश् के ले नव्हत, त्य
मराठमंडळाच्य �हंदप
ु दपाद-शाह��वषयी ह्य दोघांच्य मनात जी सारखीच उदात् भक्त आ�ण प्री

होती त्यामुळे ह� भावना आतापयत
� दबून रा�हल� होती. त्य �नग्र� स्पध�च् वतृ ्तीच एकदम स्फो

होऊन �तचे आता उघड वैरात रूपांत होईल काय? तसे झाले तर �हंदस
ु ाम्राज्य दद
ु � वच ओढवल.े सवर
महाराष् ह्य आशंके ने कं�पत झाले होते आ�ण महाराष्ट्रा योद्ध्यां अग्रग आ�ण महाराष्ट्रा

राजकारण धुरंधरांचा अग्रग ह्य दोघांमधील त्य रा�सी संघषार्कड साशंक �चत्तान, पण सवर ल�य

लावून पाहत बसले होते!

ज्याल मराठ्यान अद्या� बादशहा हे अ�भधान धारण करण्याच मोकळीक ठेवल� होती. त्य

वद
ृ मोगलाने त्याच् हातातील सवर्श्र अशी वक�ल - ए - मुताल�क आ�ण महाराजा�धराज ह्य पदव्य

आ�ण सन्मा महादजींना अपर् करावयाची इच्छ कशी प्रद�श के ल� आ�ण महादजींनी तो मान
आपल्यासाठ स्वीकारण्या नाकारू आपले स्वाम जे पुण्याच पंतप्रध त्यांच्यासा त्य पदव्य कशा
संपादन के ल्य हा वतृ ्तान पूव� सां�गतलाच आहे. हे पदवीदान म्हणज काह� पोकळ प्रदश नव्हत.

असमथर आ�ण अयोग् अशा राजसभासदांच्य हातात ह्य पदव्यांच तर� ज्य चमर्पत्रा �ल�हल्य गेल्य
होत्य �ततके ह� मूल् नव्हत, तर� मराठ्यांच् हातात के वळ पोकळ ध्वनीच् शब्दाप्रम त्य राहणे

शक् नव्हत. त्य धारण करणाराला त्याच्यामु बादशहाच्य नावाने प्रत साम्राज्यकार

चाल�वण्याच पूणर अ�धकार �मळाला होता. वस्तुत त्य पदव्य म्हणज बादशहाच्य वतीने �दलेले
चक्रव�तर्पद त्यागप होत्य! �हंदस
ु ्थानच् सावर्भौ मुकुटाच्य प्राप्तीस इंग्, इतर अ�हंद ु सत्त

आ�ण मराठे ह्यांच्यामध जी स्पधा चालल� होती �तजमुळे तो सावर्भौ मुकुट आ�ण तदं गभूत
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�बरुदावल नावापुरत्या का होईना पण वद
ृ मोगलाकडे ठेवणे अवश् झाले होते. त्याच्यापास त्य
काढून घेण्यासाठ तसे मनात आणण्याच अवकाश होता; पण; एकदा का ह्य पदव्य आपण मराठ्यांच्

हातात जाऊ �दल्य क� ते आपल्य आटोक्याच् पार पल�कडे गेलेच! ह� गोष् इंग्रजां आ�ण

मुसलमानांना पक्क माह�त होती आ�ण म्हणू जीणर मोगलाईच्य स�गापुढे ऊद जाळण्याच प्रय त्यान
ईषार्पूवर चालू ठे�वले होते �न के वळ मराठ्यांच् असूयेने त्याल बादशहा मानण्याच नाटक होत होते.

�हंदस
ु ्थानच् बाह् व्यवहारा ह� प्रवृि कशी प्र होती हे पहावयाचे असेल तर स्वतःच् मनगटाच्य
बळाच्य अ�धकारावर इंग्रजां कधीच गट के लेला ‘नॉदर्न’ सरकारप्रा आपल्य स्वाधी ठेवण्याच
अनम
ु �तपत शहाआलम बादशहाकडून �मळ�वण्यासाठ त्यांन जी धडपड के ल� ती पा�हल� म्हणज स्पष
�दसत.े तवे ्ह मराठेह� प्रत मळ
हस्तग करू बसल्यानंतरह द�घर कालपयत
� त्य वद
ू गठ् पणर्पण
ू
ृ

मोगलाच्य नावाला जी बादशाह� वैभवाची के वळ छाया �चकटून रा�हल� होती, �तच्यापासू शक् �ततका

लाभ करू घेण्या आपल्य प्र�तस्पध्या यित्कं�चतह मागे नसत आ�ण म्हणून महादजीनी
बादशहाला मराठ-मंडळाचे प्रम जे पंतप्रध त्यांन महाराजा�धराज आ�ण वक�ल - ई - मत
ु ाल�क ह्य
पदव्य आ�ण अ�धकार द्यावयाल ला�वले होते. आ�ण आता उत्तर ेकडी इतक्य �दवसांच्य उज्ज्

आयषु ्यक्रमान घराच्य ओढ�ने आ�ण आपल्य बालस्वामींच तारुण्य पदापर् के लेल� देवम�ू तर
पाहण्याच् उत्कंठेन सवर अंतर चालून पुण्याल आल्याव प�हल्य प्र त्यान ह्य पदव्य आ�ण
बादशाह� अ�धकार मोठ्य समारं भाने आ�ण उत्स करू अपर् कराव्य असा महादजींनी �वचार के ला.

पण ह्याप्रम मराठ्यांच सेनापती पंतप्रधानां ‘महाराजा�धराज’ राजांचा राजा-जी पदवी त्यांन

नावांने नसल� तर� प्रत कृतीने �मळवल�च होती ती पदवी आ�ण �तची वस्त समारं भाने अपर्

करावयाला आतुर झाले असता �तकडे त्यांचे ब्राह कारभार� नाना फडणीस ह्यांन तसे करणे हे
सातारच्य छत्रपतीं कमीपणाचे आहे , असे म्हणणायार�वरोधक प�ाचे पुढार�पण स्वीकारल होते. एका

स्वतं राज्याती नाग�रकांनीच नव्ह तर प्रत अ�धकाया◌
� ानीदस
ु या्र राजसत्तेकडू आ�ण त्य
राजसत्तेच् हाताखाल�ह� के वळ मानाच्य जागाच नाह� तर चाकयार्वसुद �मळवल्याच, के ल्याच आ�ण

त्य आपल्य राज्याश अराज�नष् �कं वा �वश्वासघातक न होता इतके च नाह� तर कधी कधी त्यांच �हत

साधण्याच् स्पष हेतूने आ�ण उद्देशा के ल्याच �कत्ये उदाहरणे दे ता येतील. तर�ह� राष्ट् भावना

यित्कं�चतह दख
ु वल्य जाऊ नयेत म्हणू महादजींनी मराठ्यांच छत्रप, सातारचे महाराज
ह्यांच्याकड ह्य समारं भासाठ� अनु�ा मा�गतल� आ�ण ती तवे ्हा �मळाल�ह�. अशा र�तीने

राजघटना�वषयक अडचण दरू होताच तो भव् समारं भ अत्यं थाटाने साजरा करण्या आला आ�ण

वक�ल-अ-मुताल�कची वस्त आ�ण पदवी वंशपरं परे ने आ�ण अ�वभाज् �न सदै व अशा र�तीने त्यांच्य

कुटुंबात �नत् चालण्यासाठ �व�धपूव्
र अपर् करण्या आल�. आता ह्यापुढ पंतप्रधानां बादशहाच्य

नावाने वाटेल ते करण्याच अ�धकार आला, इतके च नाह� तर त्यांच सेनापती महादजी ह्यांन बादशहाच्य

अनेक मुलांपैक� ‘बादशहा म्हणू कोणाला गाद�वर बसवायचा’, ह� �नवड करण्याचासुद अ�धकार
�मळाला! नंतर अ�खल �हंदस
ु ्ताना कोठेह� गोवध �कं वा वष
ृ वध करावयाला प्र�तब करणारे महत्वाच
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आ�ापत वाचून दाख�वण्या आले. �शंद्यांन, नाना फडण�वसानी आ�ण पंतप्रधानांच इतर
अ�धकाया�mनीत्यान अ�भनंदनाची राजोपायने अपर् के ल�. आतापयर् आ�ण युरोपातील मराठ्यांच्

प्र�तस्पध्य के वळ मराठ्यांन तुच् करण्यासाठ �हंदस
ु ्थानाती सवर नैब��धक आ�ण घटनात्म
सत्तेच एकमेव अ�धष्ठा आ�ण उगमस्था म्हणज �दल्ल�च बादशहा आहे असे दाख�वण्याच ढ�ग

चाल�वले होते. आता त्य प्र�तस्पध्या असूयेच्य उरात भोसकण्यासाठ �नवार्णीच शस् मराठ्यांन

�नत्याच आपल्य हातात घेतले. आजपयर् आचरणात मराठे असे कर�तच आले होते पण आता

राज्यघटनेप्रमाण �हंदस
ु ्थानच् बादशहाच्य जागी नव्ह, प्रत बादशहा म्हणून, आपल्याल मानले
पा�हजे असा अ�धकार ते सांग ू लागल;े आ�ण त्याप्रम वागावयाचह
े � त्यांन ठर�वले. सावर्भौ सैन्याच ते
सेनापती होते, साम्राज्य ते मख
ु ् वजीर होते. गाद�चा अ�धकार� �नवडण्याच अ�धकार त्यांच होता;

आ�ण सवा�हून �वशेष म्हणज कधीह� काढून घेता येणार नाह�त अशा र�तीने ते वंशपरं परे ने
‘महाराजा�धराज’ आ�ण ‘वक�ल-ए-मत
ु ाल�क’ झाले होते.

पण एकदा तो समारं भ आटोपल्याव लोकांचा �वस्तीण समद
ु ाय श�नवारवाड्याकड परत

�नघालेल� जनयात् पाहण्यासाठ एकत झाला. लोकांच्य जयगजर्नांन, तोफांच्य गडगडाटांनी, बंदक
ु ांच्य

�ननादांनी हा राजक�य समारं भ करणारांच्य मनात असलेल्य इच्छेप्रम अष् तो प�रणाम घडवन
ू

आ�णला. जनयात् श�नवारवाड्याश आल्याव आ�ण पंतप्रधानां महादजींचा - �हंद ु साम्राज्या
मुख् सेनापतींचा - उलट �वशेष सन्मा के ल्याव महादजींनी सवर राज�चन्ह आ�ण मानाची वस्त्रभू

काढून ठेवल�. ते एकटेच पुढे झाले आ�ण पेशव्यांच जोडे हातात उचलून हळूच म्हणाल, ‘स्वाम - महाराज,

राजपुत आ�ण �फरं गी सवर पराभूत होऊन आपले �हंद ु साम्राज्या एकमेव स्वामींच - आ�ां�कत सेवक
बनले आहे त. स्वामींच् ह्य दासाने स्वामींच् जन्मापासू आपल्य आयुष्याच बहुतेक भाग
मराठमंडळाचे कायर करण्या परक्य भूमीत घाल�वला. पण िजंकलेल्य राज्यांपासू �मळणारा सवर मान

आ�ण लाभ, सवर वैभव आ�ण सत्त ह� स्वामींच् चरणाजवळ बसून वाडव�डलांच्याप्रम स्वामींच
पादत्रा राखण्याच मान �मळवण्याच तष
ृ ा कमी कर शकल� नाह�त! मला, मोगल साम्राज्य मुख्
वजीर म्हणण्यापे लोकानी पूव�प्रमा के वळ ‘पाट�लबुवा’ ह्य साध्य शब्दाने नेहमी महाराष्ट्

संबोधावे अशी मनात अ�तशय उत्कंठ वाटत!े तर� स्वामींन आता ह्य दासावरच्य दरू दे शातल्य ह्य

मोठ्य घडामोडींचा भार दरू करावा आ�ण त्याल आपल्य चरणाजवळ राहू द्याव! माझ्य वाडव�डलांनी
के ल� त्याप्रम आपल्य प्रीतीत चरणांचा दास म्हणू स्वामींच सेवा करण्याच अनु�ा असावी.’

लाघवी भाषणात महादजींचा हातखंडा असे. आ�ण उदारमनस् पंतप्रध सवाई माधवराव तरु,

सुस्वभाव आ�ण मोकळ्य मनाचे असून राजकारणाच्य गत
ुं ागत
ुं ीतील त्यांच स्वाभा�व मती �श�णाने

व�धर् झालेल� होती. महादजींचे त्यांच्या प्र आ�ण �नष्ठ होती ह्या शंका नाह� आ�ण त्यामुळ त्यान

लवकरच आपल्य स्वामींच �चत् आपल्याकड ओढून घेतले. एवढे झाल्याव साहिजकच प्रोत्स
�मळून सवर राज्याच आपणच मुख् कारभार� व्हाव. प्रत नाना फडण�वसाचाच अ�धकार आपल्य

हातात यावा अशी आकां�ा त्यांच् मनात आल�. हळूहळू नानांच्य �नणर्या�वर काह� प्रकरण त्यांन
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उघडपणे मध्य हात घातला. आ�ण पंतप्रधानां महादजींबरोबर �वहारासाठ� �नत् बाहेर जावयाचा नाद

लागला होता. तवे ्ह अशा एके प्रसं इष् सं�ध साधून त्यान त्यांच्याज बोलण्या तशी उघड गोष्

काढल�. पण सुस्वभाव पंतप्रधानां गंभीरपणे �दलेले उत्त ऐकून महादजीह� च�कत झाले. माधवराव

म्हणाल, ‘हे पहा पाट�लबुवा, नाना आ�ण महादजी हे माझ्य राज्याच दोन हात आहेत; त्या नाना उजवा

हात असून तुम्ह डावा हात आहा आ�ण आपापल� कामे करावयाला दोघेह� पूणर योग् आहा. दोघांच्य
एकत साह्यान संबंध साम्राज्य भरभराट होत आहे. मी लुला होऊन माझा सवर्ना झाल्या�वन त्यांच
उलटापालट करणे �कं वा त्यापैक एखाद्याल तोडून टाकणे शक् नाह�!’

महादजींनी सवर काळजी घेतल� होती; पण नानांच्य गप्तचर
ाच् जागरू आ�ण सवर्गाम
ु

दृष्ट�त इतके एकांतातले हे भाषणह� लपन
ू राहू शकले नाह�. वतृ ्तां ऐकून नाना, ह�रपंत फडके �न इतर

पण
� ाच्यप�ातील अग्रणीं काळजी वाटू लागल�. ज्याच् मध
ु ्याती कारभाया◌
ू ार्स्था पंतप्रध आहेत

अशा महाराष् मंडळाच्य �हंद ु साम्राज्या ध्वजेखाल सवर �हंदस
ु ्था एक करण्याच आ�ण मंडळाच्य
एक एक घटकांनी स्वतं फुटून �नघावयाचा के लेला प्रय हाणन
ू पाडावयाचा त्यांच सवर आयषु ्याती

थोर उद्द ढासळून पडतो आहे असे �दसू लागले. जोपयत
� त्यांच् जीवात जीव आहे तोपयर् तसे झालेले
स्वस पाहत बसणे त्यांन शक् नव्हत! पण ह्या ज्य थोर स्थानाव ते आहेत त्य स्थानापासू त्यांन
दरू करणे एवढाच प्र असला तर, जर� त्यांच् मताने तसे करणे हे राष्ट्र�हता दृष्ट� अत्यं
अपायकारक होते; तर�, आपसातील युद टाळण्यासाठ स्थानत्य करणे; हे त्यांच कतर्व होते! तवे ्ह

नानांनी शक् �ततक्य लवकर पंतप्रधानां ह्य गष्ट�च स्पष्ट�क करण्याच सं�ध साधल�.

माधवरावांच्य जन्मापासू त्यांन राज्याच आ�ण स्वत पंतप्रधानां के लेल� �व�वध सेवा त्यांच्

दृष्टोत्पत आणून �शंद्यांच् महत्वाकां� कारस्थानांन पंतप्रधानां जर आपल� �दशाभूल होऊ

�दल� तर �तचे कसे दषु ्प�रणा होतील ह्याच �वषण् करणारे भयाण �चत काढल.े महादजींच्य प्रयत्न
यश आले तर त्याच प�रणाम �दल्ल�च् मोगल बादशहाप्रमा पंतप्रधान त्यांच् हातातले एक बाहुले
बनण्या कसा होईल हे त्यांन स्पष करू दाख�वले. मराठमंडळाच्य घटनेत एवढे मोठे प�रवतर् जर

एकदम घडवून आणले तर त्याच् योगाने आजपयत
� सवा�नी जे थोर साम्रा स्थापल, ते िजच्या बुडून

नष् होतील अशी भयंकर यादवी माजेल, आ�ण �हंदस
ु त्त नष् करण्यासाठ हैदराबादला ज्यांच ह्यावेळ

प्रच �सद्ध चालल� आहे त्य मुसलमानांना �त मराठ्यांच् सवर प्र�तस्पध् महाराष्ट्र �हंदस
ु ाम्रा
उलथून पाडावयाची महत्वाकां� �सध्द� नेण्याच ज्यांच्य अ�धक सामथ्य त्य इंग्रजां, अनायासे

सं�ध �मळे ल. पण त्यांन स्वतःल अ�धकारावरू दरू करण्यापुरता हा प्र असला तर - जर
पंतप्रधानां नाना कामावर नको इतके च वाटत असेल - तर ते वद
ृ आ�ण श्रे कारभार� सद्ग�द कंठाने

म्हणाल, ‘‘ह� माझी वस्त परत घ्य, जर त्याच् योगाने राष्ट्र र�ण होत असेल, अंत युर् टळत असेल;

आ�ण आपले मन प्रस होत असेल; स्वामीन यांचा स्वीका करावा आ�ण सेवकाला काशीयात्रे
जावयास �नरोप द्याव म्हणज मी सवर्संगप�रत्य करू �तथे काळ घालवीन.’’ ते भाषण एकून तरु

पंतप्रध ग�हवरू गेले. ज्यान मराठ� साम्रा स्थापण्यासा अ�वश्रा प्रय करू यश �मळवीत
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आणले. त्य आपल्य अत्यं पूज् कारभायार्यच ती करु �वनवणी माधवरावांच्य हृदया जाऊन

�भनल� आ�ण ते म्हणाल, ‘तुम्हाल असे कशाने वाटू लागले? आजपयत
� तुम्ह मला मोठे के लेत आ�ण
प्रत �पतासुद् करणार नाह� इतके माझ्याव प्र के लेत. तुम्ह माझे नुसते कारभार�च नसून
मागर्दशर, �मत आ�ण गुर आहात. सवर राज्यांच भार आपल्य खांद्याव आहे. आपण �नघून गेलात तर

ते खाल� पडून उध्वस झाल्यावाचू राहणार नाह�!’ नानांचा स्व कं�पत झाला; ‘महाराज! आपल्य
जन्मापासू -

नव्ह आपण गभर्स असल्यापासू आपल्य राज्याच कतर्व्या स्मर सेवा

चाल�वल्यामुळ आ�ण आपल्य पायाशी �नष्ठ राखल्यामुळ मी �कत्ये शत्रूं वैमनस् संपादन के लेले

आहे . पण आता ती सेवा स्मरणातू गेल� आहे आ�ण शत् तसेच रा�हले आहेत!’ हे उद्गा ऐकून उदारहृद

श्रीमंतां अत्यं दःु ख वाटल;े नानांचे सवर कायर आठवन
ू त्यांच् �वषयीचे प्र बलवत्त झाले आ�ण
नानांचे गळ्याभोवत हात टाकून ते स्फुंदू म्हणाल, ‘मला सोडू नका आ�ण वाईटह� वाटून घेऊ नका.

तम
ु ्ह माझे के वळ कारभार�च नाह�, तर बाल्यापासू तम
ु ्ह �पत्याप्रम मला वाढ�वले आहे. माझ्य
हातन
ू चक
ू झाल� असेल तर �मा करा. मी तम
ु ची अ�धकारत्या करावयाची �कं वा सवर्संगप�रत्य
करावयाची कोणतीच गष् ऐैकून घेणार नाह�. मी तम
ु ्हाल कधीह� सोडणार नाह�!’

पंतप्रधानांकड अशा र�तीने हृदयस्प आश्वास �मळताच ह�रपंत फडके आ�ण कारभाया�लच्य

प�ाचे इतर पुढार� ह्यांन महादजीची अशीच अकस्मा गाठ घेतल�. महादजी �कतीह� महत्वाकां�

असोत. महाराष्ट्र स्थापलेल् उज्ज् �हदं स
र कत्या�च इतक�च त्यांच
ु ाम्राज्याच्या इतर सहकाय्

दृढ�नष् होती आ�ण कोणाह� अ�हंद ु शत्रू त्यांच अपमान �कं वा नाश करण्याच् हे तूने के लेला प्रय
मोडून टाकण्यासाठ आपल्य देहाचा बळी द्यावयाल ते सवा�च्य पुढे झाले असत.े महादजी काह�

राघोबादादा नव्हत. मराठ� साम्राज्य सवर सूत् आपल्य हातात ठेवण्याच त्यांच महत्वाकां� असल�

तर� आपसात यादवी माजलेल� पहावयाला ते �सद नव्हत. त्यांन कारभार�पदापे�ाह� जुळवून घ्यावयाच

आ�ण पंतप्रधानांच इच्छेप्रम चालावयाचे एकदम मान् के ले. आपल्य परस्पराती स्पध�मुळ

आपल्य शत्रूं सामथ्य वाढून ज्य �हदं ु साम्राज्य आपले सवा�चे इतके प्र आहे त्याल अत्यं हानी

पोहोचल्या�वन राहणार नाह�, हे �निश्च असता तुम्ह इकडे सवर कारभार आपल्य हातात घेण्याच

प्रय चाल�वला आहे आ�ण �तकडे नानांनी हे पाहून आपले �प् राष् अंतयुर्द्धा आपत्ती
लोटण्यापे� िजच्य नुसत्य हालण्यान नसलेल� नवी राज्य उत्पन होतात आ�ण असलेल� धुळीस
�मळतात अशी आपल� समथर लेखणी खाल� ठेवावयाचे आ�ण आपण होऊन अ�धकार त्या करावयाचे
ठर�वले आहे . ह्य दोन वतर्नाती �वरोध बोलण्याच् ओघात सहजपणे ह�रपंत फडक्यान �न इतर

पुढाया◌
� न
ं ी महादजीपुढे मांडला. त्याबरोब त्यांच् मनावर अ�तशय प�रणाम झाला आ�ण इतःपर नाना
आ�ण त्यांच् प�ाची मंडळी ह्यांच्या आपण �वरोध करणार नाह� असे त्यांन वचन �दल.े इतर पुष्क
प्रसं अनुभव आल्याप्रम ह्य वेळीह� मराठ्यांच् राष्ट् आ�ण उच् �न उदत्त राजक�य हे तूच्य

पूतर्तेसाठ त्य दोघा समथर पुरुषांन �मत म्हणू एकमेकांची प्रेमा भेट घेतल�. पंतप्रधानांच पायापाशी

बसून दोघानीह� �हंदधम
र थ झगडणायार्
ु ार्च् आ�ण �हंदप
ु दपादशाह�च्य प्रचाराच आ�ण र�णाच्य काया्
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थोर राष्ट� महाराष् - मंडळाची आ�ण धन्यांच आपापल्य कायर्�ेत् अखंड सेवा चालू ठेवण्याच्
प्र�त के ल्य.

ह्य दोघां समथर पुरुषांन प्रेमा हस्तांदोल के ल्याच, आपल्य साम्राज्या दोघा अत्यं प्रम
पुढाया◌
� ोचएकमेकां
े
�वषयींचे मनोमा�लन् नाह�से झाल्याच् शभ
ु प्रसंगा वातार कानावर पडताच ह्य

टोकापासून त्य टोकापयत
� समग महाराष् आनंद न
ू गेले. त्यामुळ �हंदक
ु ायार्च् प्रत् �हत�चंतकाला
�कती समाधान वाटल,े ह्याच कल्पन ह� आनंदकारक वातार कळताच, महाराष्ट्र अत्यं बु�द्धव आ�ण

देशभक् राजकारस्थान पुरु गो�वंदराव काळे ह्यांन स्फू�तर्दा पत पाठ�वले आहे, त्यावर, उत्कृष
प्रका होते.

‘‘पत पाहताच रोमांच उभे रा�हले. अ�त संतोष झाला. �वस्ता पत् �कती �लहू ? ग्रंथच ग्र
मनात आले. अटक नद�च्य अल�कडे द��ण समद
ु ्रापावे �हंदं च
ू े स्था-तर
ु ुकस्थ नव्ह. हे आपल� सीमा
पांडवांपासन
ू �वक्रमािजतपावे त्यांन राखन
ू उपभोग घेतला. त्यामाग राज्यकत नादान �नघाले. यवनांचे
प्राब झाले. चकत्यांन (बाबरच्य वंशजांनी) हिस्तनापुरच राज् घेतले. शेवट� अलम�गराचे कारक�द�त
य�ोपवीतास ३।। रुपय जेजया बसन
ू ओले अन् �वकत घ्याव अशी नौबत गज
ु रल�!’’

त्य �दवसात कैलासवासी �शवाजीमहाराज शककत� आ�ण धमर्राखत �नघाले. त्यांन �कं �चत कोन्या

धमर्र� के ले. पुढे कैलासवासी नानासाहेब �न भाऊसाहेब प्रतापसू असे झाले क�, असे कधी झाले

नाह�त. हल्ल श्रीमंतांच पुण्यप्रतापे �न राजश् पाट�लबुवांच्य बुद् �न तरवार�च्य पराक्र करू
सवर घरास आले. परं तु झाले कसे? प्रा झाले तेणेकरू सुलभता वाटल�. अगर मुसलमान कोणी असते

तर� मोठे मोठे तवा�रखनामे झाले असत.े यवनांच्य जातीत इतक� गोष् चांगल� झाल्या गगनाबरोबर
करू शोभवावी. आमचे �हंदत
ू गगनाइतक� झाल� असता उच्चा न करावा हे चाल आहे. झाल्य गोष्ट
घडल्य यवनांच्य मनात क� ‘‘काफरशाह� झाल�’’ असे बोलतात.

‘‘ले�कन ज्यान ज्यान �हंदस
ु ्थाना �शरे उचलल� त्यांच पाट�लबाबांनी फोडल�. न लाभल्य त्य

गोष्ट लाभल्य. त्यांच बंदोबस् शककत्या�प्रम होऊन उपभोग घ्याव पुढेच आहे. कोठे पुण्याई उणे

पडेल आ�ण काय दृष लागेल नकळे. झाल्य गोष्ट ह्या के वळ मुलूख, राज् प्राप इतके च नाह� तर�

वेदशास्त्र, गोब्राह्यणप्र�, सावर्भौमत हाती लागणे, क�त� यश यांचे नगारे वाजणे, इतक्य

गोष्ट आहे त! हे �कमया संभाळणे हक् आपला आ�ण पाट�लबुवांचा. त्या वेत्या पडला क�, दोस्
दषु ्म मजबूत. संशय दरू झाला. अ�त चांगले. अ�त चांगले. दषु ्म उशापायथ्याश लागून आहेत. आता
आपल्य सेनादलांनी लाहोरच्य मैदानात तळ द्याव; आ�ण सीमांकडे दबदबा वाढवावा. आपले शत्

आपापसांत �वरोध खडा करण्याच मनसुबे रचीत होते त्यांच घोर �नराशा होवो. त्य साया्र घटनांनी मी

अस्वस होतो पण आपल्य पत्र�क, ते सारे धुके �नवळले आहे. फारच छान के लेत. खरोखर, फार छान.

आतां मला अगद� शांत शांत स्वस वाटत आहे.’’
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त्य वेळच्य एका काय्
र कत्यार इतक्य सुलभतेने आ�ण ह्रदयंगमपणा �ल�हलेले हे एकटे पत आपल्य

इ�तहासाच्य आत्म्या स्वर िजतक्य यथातथ्यतेन दाख�वते �ततके च पाठ�मागून �ल�हल्य गेलेल्य
शेकडो कंटाळवाण्य ग्रंथांनी दाख�वले गेले नाह�!

पण ह्याप्रम, आशा आशंकांचे लोकांच्य मनात तुमुल युद चालले असता महादजी तीव

�वषमज्वरान आजार� पडले आ�ण पुण्याजव वानवडी येथे आपल्य सेना�नवासात �द. १२ फे ब्रुवा

१७९४ला मरण पावले; त्यांच् मतृ ्यून सवर महाराष् शोकसागरात बुडाले ह्याप्रम मराठ्यांच् सवार्
ब�लष् सेनापतीचा आ�ण नेत्याच मतृ ्य होताच त्याच् शत्रूंच त्यांच् राज्या�वर कारस्थानांन पुनः
स्वाभा�वकपण प्रा र झाला. ह्य भयंकर अपघाताने मराठ्यांच कंबरच मोडल� असावी अशी त्यांच वेडी
समजत
ू झाल� आ�ण त्यातू मराठे सावरण्यापूव� त्यांच्या मारा करायला ते उत्सु झाले; ह्य

शत्रूंपै अल�कडे हैदराबादच्य �नजामाने ज्य �हंदस
ु त्तेन त्याल �पढ्यान �पढ्य आपल्य दाबात ठे वले
होते आ�ण आपला के वळ एक मांड�लक बन�वला होता; त्य मराठ्यांच् राज्याव भयंकर प्र�तश

उभ�वण्यासाठ मोठ� �सद्ध चाल�वल� होती! त्याच्याज पव
ू � राखीव अशा दोन �शकलेल्य सैन्याच्
तक
फ्र अ�धकाया�यच्यहाताखाल� तेवीस पायदळाच्य तक
ु ड्य होत्य. तेथे त्यान आता कतर्त्वव
ु ड्य
ृ
ठेवल्य! त्याच प्रध मशीर उल्मुल महत्वाकां� होता; महादजीच्य नेततृ ्वाखाल मराठ्यान धारण
के लेला चक्रव�तर्पण अ�धकार आ�ण सत्त त्याल अगद� सहन झाल� नाह�. राजशासकांच्य प्रोत्साह

तेथील मुसलमानी प्रजेच अंगात युद्धा ज्व चढला आ�ण ते हाटाहाटांतून आ�ण सवर जनसंमदार्तू
आता लवकरच पुण्याव सद्धमर्�नष्ठ अधर्चंद्रां ध्वज फडकणार आ�ण काफरशाह�चा-�हंदच्य
ू

राज्याच पूणर्पण अंत होणार अशा बढाईच्य गोष्ट�ंच उघडपणे चचार कर लागल.े शेवट� �नजामाच्य

प्रधाना उमर्टपणाच वतर् ह्य थराला गेले क� मराठ्यांच तेथील प्र�त�नधी चौथाईच्य पैशांची मागणी
करताच ह� मागणी समजावून देण्यासाठ प्रत नानाने हैदराबादला आले पा�हजे असे त्यान सां�गतले!

इतके च नाह� तर, पुढे जाऊन ‘नाना स्वत आला नाह� तर मी लवकरच त्याल धरू आणीन असे

बाष्कळपणाच उद्गा त्यान काढले! गोष्ट युद्धापय यावयाला ह्य उद् वल्गन पुयार् पडणार नाह�त

असे वाटूनच क� काय, �नजामाने राजसभेपुढे एक प्रह कर�वले आ�ण त्यासाठ परराज्यांच् सवर
प्र�त�नधीं बुद्घ् होऊन आमंत् �दले. तेथे सवर लोकांसम� आपल्य मानकया◌
� क
् डून�न हस्तकांकडू

नानांची आ�ण सवाई माधवरावांची प्रत पंतप्रधानां स�गे दाख�वण्या आल� आ�ण ती पाहून मोगल�
राजसभा हसू लागल�! लागल�च �नजामाच्य राजसभेतील मराठ्यांच प्र�त�न गो�वंदराव �पंगळे आ�ण
गो�वंदराव काळे उठून उभे झाले आ�ण त्यांन त्यांच्या के लेल्य ह्य उद् वतर्नाच सणसणीत �नषेध

के ला! तेजस्व गो�वंदराव काळे शेवट� म्हणाल, ‘‘मशीर उल्मुल, ल�ात ठेवा! महाराष्ट्र कारभार� नाना

फडणवीस ह्यांन आपल्य राजसभेत ओढून आणण्याच् बढाया तू अनेकदा मारल्य आहेस. आज तू
आमच्य प्रत स्वामींच स�ग आपल्य हस्तकाकडू आणले आहेस! आता माझीह� प्र�त ऐक. जर

मराठ्यांन तुला िजवंत धरू तुझी �धंड �हंदस
ु ाम्राज्या राजधानीच्य पुण्याच् रस्त्यारस्त्य
काढल� नाह� तर हा गो�वंदराव काळेच नाह�!’ असे भ�वष्यगभ उद्गा काढून मराठ्यांच्
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राजप्र�त�नधीं �नजामाची सभा सोडल�, ते पुण्याल आले आ�ण युद्धा �सद्ध करावयाला �वनंती के ल�.
मध्यस्थी आव आणून दोन्ह प�ात समजूत करू दे तो अशी इंग्रजां लुडबूड करावयाचा प्रय के ला.
पण त्यांन अशी थप्प �मळाल� क�, मराठ्यांच् कारभारात हात घालावयाची कल्पनाह त्यांन सोडून

द्याव लागल� क�, �नजामाने पुष्क �वनवण्य के ल्य पण मराठ्यांच् �वरु बोट वर करावयाचे त्यांच

धैयर झाले नाह� ! तवे ्ह �नजामाने आपल्याकडू युद्धा मोठ� �सद्ध चाल�वल�. राज्याती मुसलमानी
प्रजेच धमर्भावन उद्दी� करू त्यांच मने �बघड�वण्या आल�. जो तो मुसलमान धमर्युद्धा िजहाद

करण्याच् गोष्ट बोलू लागला आ�ण ह्य कायार् जवळ दरू च्य सवर मुसलमानांची सहानुभू�त
�मळ�वण्या आल�! ‘सद्धमार्नुथायां’ सेनेकडून पणे
ु लट
ु ू न जाळून टाकण्याच �नश्च झाला!

जनतेच्य ह्य बढाया त्यांच �दवाण मशीर उल्मुल जो प्र�सद् दप�द्गा काढ�त होता त्याच्यापु

काह�च नव्ह. तो आवेशाने म्हणाल, ‘ह्य दषु ् मराठ्यांच् हातातन
ू मोगलांची एकदाची आ�ण

�नत्याच सट
ु का करण्याच मी प्र�त के ल� आहे. त्यांच् मख
ु ्याल तरु ब्राह पंतप्रधाना लंगोट�

नेसवन
ू हाती भोपळा देऊन काशीच्य गंगेच्य काठावर दारोदार भीक मागण्यासाठ धाडल्यावाचू मी
स्वस बसणार नाह�!’

ह्याप्रम हैदराबादच्य प्रधाना मन मानेल तशा वल्गन �न बढाया चाल�वल्य होत्य. त्या

वेळी पुण्याच कारभार� शांत डोक्यान आपल्य सैन्याच जुळणी कर�त होता आ�ण पुढच्य युद्धा बेत

रचीत होता. मराठ्यांच सवा�त ब�लष् सैनापती आ�ण सरदार महादजी �शंदे �नवतर्ल होते. तर�ह�

मराठ्यांन प्रसंगा, त�ड देण्याच �सद्ध के ल�. ह्य प्रसं नानांची अद्�वती बु�द्धम आजपयत
�
कधीह� नसेल इतक्य उज्ज्वलते चमकल�. त्यांच आपल्य लोकांवर�ल वचर्स आजपयत
� के व्हाह नसेल,
इतक्य पूणर्पण �नदशर्ना आले. चौखूर पसरलेल्य �वस्तीण मराठ� साम्राज्या दरू दरू च्य

राजधानीतील सैन्य त्यांच् शब्दान हालू लागल�. एकमेकांशी नेहमी तढ
े �ने वागणारे मराठ मंडळाचे घटक

त्यांच् चातुयार्न एकरू बनले. मराठ्यांच् राष्ट् जगप्र� युद्धध् जर�पटका आ�ण भगवाझ�डा
पुण्याल उभारण्या आल्य आ�ण �हंदप
ु दपादशाह�च्य त्य मू�तर्मं आशेच्य भोवती महाराष्ट्र सैन्
जवळून आ�ण दर
ु ू चार� �दशांनी एकत जुळू लागले. महादजी �शंद्यांच उत्तरा�धकार दौलतराव �शंदे

ह्यांन आ�याचे �वजयीवीर जीवबादादा ब�ी आ�ण ज्यांन सवर उत्त, पठाण, रो�हले, तुकर पादाक्रा के ल�

ते, त्यांच सैन् �न सेनानायक ह्यांच्या तेथे पाचारण करण्या आले. तुकोजी होळकर आपल्य सवर
�शलेदार - बार�गरांसह तेथे आधीच आले होते. आपले ब�लष् घोडदळ घेऊन रघुजी भोसले नागपुराहून

�नघाले. ह्य राष्ट् प्रसंग लढण्यासाठ आपल� चपल पथके घेऊन गायकवाड बडोद्याहू येऊन
�मळाले. नानांचे बोलावणे येताच पटवधर् आ�ण रास्त, राजेबहाद् आ�ण �वंचूरकर, घाडगे आ�ण चव्हा,

डफळे आ�ण पवार, थोरात आ�ण पाटणकर, मराठ्यांच सवर लहानमोठे मानकर�, अ�धकार� �न सेनानायक

तेथे सादर झाले. ह्य प्रच सेनासमुहासमवेत आपल्य थोर कारभाया◌
� ानाबरोबर घेऊन प्रत पंतप्रध

बाहे र पडले. सैन्याच नेततृ ् स्वत स्वीकार युद्धा �नघावयाचा तरु पंतप्रधानां हा प�हलाच प्रस.

ह्य वेळी आपला आवडता राजा आपल्याबरोब आहे या कल्पनेन मराठ� सै�नकांना �वल�ण स्फू�त
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चढल�! त्य स्वार� सवा�च्य कौतुकाची आ�ण अ�भमानाची ती गोष् होऊन बसल�. �नजाम प�हल्यान
रण�त
े ्र उतरला. त्याच सैन्यह घोडदळ आ�ण पायदळ धरू एक ल� दहा हजारापे�ा कमी नव्हत

आ�ण अगद� नवीन सुधारणांनी युक् आ�ण भव् असा दांडगा तोफखाना त्याच् सहाय्याल होता. त्याच
सैन् पाहताच सै�नकसामथ्य आ�ण धमा�ध आवेश ह्यांच इतके प्रभा दृश मनावर उमटे क� जणू काय

ते पाहून मोगल आपण जय �मळ�वणार ह्य �वषयी अगद� �नःशंक झाले होते. मराठ्यांच् सैन्यांपैक
मोठमोठाल्य तुकड्य �हंदस
ु ्थानच् सवर भागात पसरलेल्य त्यांच् साम्राजाच सीमाप्रांता संर�ण

करण्यासाठ स्वाभा�वक राखून ठेवाव्य लागल्य होत्य, तर�ह� एकत झालेले मराठ्यांच सैन् एक ल�

तीस हजार होते. ह्य दोन प्रच दळांची मराठ� प्र देशाच सीमेसिन्न परांड्याजव गाठ पडल�. नानांनी
आपल्य प्रम सेनापतींकडून यद
ु ्धा योजना कशी असावी ह्य �वषयी लेखी मते मा�गतल� होती. ती

पाहून त्यांन जी सव�त्कृष योजना �दसल� ती त्यांन �निश्च के ल�. संय क
ु ् मराठ� सैन्याच् मख
ु ्
सेनापतीच्य स्थान त्यांन परशरु ामभाऊ पटवधर्नांच योजना के ल�. दोन्ह �वरोधी सैन्यांच् आघाडीच्य
टोळ्य परस्परांच् बंदक
ु �च्य माया्र येताच यद
ु ्धा प्रार झाला.

आरं भीच्य एक दोन झटापट�त पठाणांनी मराठ्यांच् एकटदक
ु ट तक
ु ड्यांन माघार घ्यावयाल

लावले. सैन्याच् �नर��णासाठ� �फरत असता परशरु ामभाऊ ह्यापैक एका तुकडीत ह्य वेळी आलेले

होते. ह्य �ुल्ल प्रकारा मोगलांच्य सैन्या लागल�च ज्याच् अ�भनंदनाथर सावर्ज�न राजसमारं भ
करणे अवश् आहे अशा प्रच �वजयाचे महत् देण्या आले, पण मराठ्यांच् मुख् सैन्याश गाठ

पडताच आपल्य समजाची चुक� �नजामाच्य प्रत्यय आल�. महंमद अल्ल�खानान पन्ना हजार

�नवडक सै�नक घेऊन मराठ्यांश गाठ घेतल� आ�ण त्यांच्या प्रच आवेशाने मारा के ला. भोसल्यांच्
हाताखाल�ल मराठ� सैन्यान गोळ्यांच भयंकर वषार् करू त्यांच स्वाग के ले. इतक्या �शंद्यांच
तोफखाना बाजूने प्रलयकाळ आग ओकू लागला. दोन्ह प� त्वेषान लढले ; पण मराठ्यांच्
दोहोकडच्य आगीच्य माया्र सापडलेल्य मुसलमानांना ‘अल्ल हो अकबर’ च्य आरोळ्यांन प्रोत्स

आणावयाचा �कतीह� प्रय के ला तर� आपल� जागा धरू ठेवणे अशक् झाले. त्यांच वाताहत झाल�

आ�ण त्यांच घोडदळ पूणर्पण �चरडले गेले. मराठे पुढे सरसावले आ�ण त्यांन वेढा �दल्याबरोब
मुसलमानी सैन्या पुरताच ग�धळ उडाला. �नजाम भ्याल; त्याल काह� सुचन
े ासे झाले; रणांगण सोडून

तो पळू लागला! त्याच् दै वाने �ततक्या रात पडल्यामुळ �तच्य काळोखामागे त्याल लपता आले! सवर
रात्र चकमक� झडतच होत्य; त्यामुळ मोगल सैन्या इतका हाहाःकार आ�ण ग�धळ माजला क�, बड्य

बड्य मौलवींचे हे धमर्यु आहे अशा प्रकार स्फू�तर्दा आश्वास �मळाल्यावरह ‘सद्धमर्�नष’ च्य

सैन्याल आपलाच सेना�नवास लुटावयाचा आ�ण शक् �ततक्य त्वर ेन जीव बचा�वण्यासाठ पळून

जावयाचा मोह आवरू धरवला नाह�! पण मराठ्यांच बुणगे त्यांच् मागावर होतच
े . त्यांन

अल्पकाळात त्यांच लुट�चे सवर ओझे हलके के ले! सकाळचा प्रक पडताच खड्याच्य गावकोटाच्य
�भंतीच्य मागे �नजामाने आश् घेतला आहे आ�ण रा�हलेल्य जवळ जवळ दहा हजार सै�नकांचे सैन्

युद्धाच �सद्धते भोवताल� उभे आहे असे दश् �दसल!े तवे ्ह मराठ्यांन आपला तोफखाना पुढे आणला
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आ�ण आसमंतातल्य प्रत् टेकडीवरू आ�ण टेकाडावरू अिग्नगोलकांच प्रच वषार् होऊ लागला.

दोन �दवस मोगलानी हे कसेबसे सहन के ले. महाराष्ट्रा तोफखान्याच् आगीने �नजामाची दाढ�च
नाह� तर त्याच मनोधैय र्ह अ�रशः होरपळून काढले! सरतेशेवट� �तसया्र �दवशी तष
ृ ाक्रा झालेल्य,

भाजून �नघालेल्य आ�ण गुदमरू गेलेल्य शत्रू युद बंद करावे अशी याचना के ल�! मराठ्यांच उत्त
�मळाले, ‘प�हल्यान मशीर-उल्मुल स्वाधी झाला पा�हज,े मग अवांतर गोष्ट�ंच चचार. त्यान इतक्य
स्वैरपणान मराठ्यांच् प्र�त�नधी - नव्ह प्रत महाराष् साम्राज्या कारभाया◌
� च
े -ाजो भ्याडपण

आ�ण ग्रा अपमान के ला आहे त्याच त्यान नाक घासून भरपाई के ल� पा�हज!े ’ खाल� मान घालून
�नजामाने आपला सद्धमर्� मंत् मशीर - उल्मुल ह्याल मराठ्यांच् स्वाधी के ले आ�ण मराठे

सांगतील त्य करारावर स्वा�र करू द्यावयाल आपल� �सद्ध असल्याच कळ�वले. त्याल

परांड्यापासू उत्तर े तापीपयत
� सवर प्र द मराठ्यांच् स्वाधी करावा लागला आ�ण वर भोसल्यांन
अलग द्यावयाच् एकुणतीस लाखांच्य भर�ला यद
ु ्धाच हानीची भरपाई �न चौथाईचे येणे म्हणू तीन

कोट� रुपय द��णा द्याव लागल�! पणे
ु लट
ु ू न जाळावयाला आ�ण पंतप्रधानां काशीला दारोदार �भ�ा
मागायला लावावयाला �नघालेल्य शरू ाला मराठ्यांन संधीच्य ह्य करारावर िजवंत आपल्य राजधानीला
परत जाऊ �दले.

�वजयी ‘का�फरा’ च्य रांगांमधून मशीर-उल्मुल्का मराठ� सेना �नवासाकडे नेण्या आले!

बंद�च्य अवस्थे सेना�नवासामधून तो जाऊ लागताच मराठ� सैन्याती लहानथोर सवर सै�नकांच्य
मुखातून �नघालेल्य हरहर महादेवाच्य �वजयाच्य अदम् गजर्नांन आकाश दणाणून गेले. त्यांच्
नानांना शख
ंृ लाबद करावयाच्य वल्गन करणायार् माणसाला त्यांन बं�दवान के ले होते. आपल्य

प्र�त�नधीं प्र�त त्यांन पूणर के ल� होती. पण इतके सवर के ल्याव महाराष्ट्रा सुस्वभाव

पंतप्रधानां आ�ण त्यांच् उदारमनस् कारभाया◌
� न
् ीआपल्य िजंकलेल्य शत्रू सन्मानान वाग�वले.

त्यान मनात आणले तर ते त्याच पुण्याल दारोदार �हंडवून �धंड काढू शकतात एवढे �सद करू

�दल्याव त्यांन आणखी त्यांच अपमान के ला नाह�. नानांनी त्याल �मा के ल�!! आपल्य मनगटात
अपराध्यांन शासन करावयाचे सामथ्य आहे याची जाणीव आणून �दल्याव मराठे बहुधा असेच वागत.

मग पंतप्रधानां आपल्य सवर अ�धकाया◌
� स
े हमोठ्य �वजयसमारं भाने महाराष्ट्रा राजधानीत

प्रव के ला. आपल्य रणवीरांचे आ�ण आवडत्य तरु पंतप्रधानां राष्ट् स्वाग करण्याक�रत

दरू दरू च्य प्र देशात लोकांचे थवेच्य थवे पुण्याल लोटले होते. सवर नगर थाटाने शग
ंृ ारण्या आले होते.

सैन् नगरात येताच पुण्यपुर�न आपल्य �वजयी पुत्रा अत्यं मनःपूव्
र आ�ण उज्ज् स्वाग के ले.
�हंदस
ु ्थानच् सवा�त श्रीम राजधानीतील मोठमोठाल्य वाड्यांच् आ�ण रणमं�दराच्य सौधांवरू,

सज्जातू आ�ण वातायनामधून रमणीसमुदायाने आपल्य समोरू जनयात् जात असता पंतप्रधानांच

राजकारणधुरंधरांच्य , सेनानायकांच्य आ�ण वीरांच्य मस्तकांव मंगल लाह्यांच वषार् के ला. तरु
कुमा�रका आ�ण रमणी आपापल्य दारात उभ्य रा�हल्य आ�ण त्यांन तरु पंतप्रधाना स्वार येताच

त्यांच् सद
ुं र मूत�वरू पंचारती ओवाळल्य. अशा र�तीने आपल्य राज�नष् प्रजे अ�भवादने आ�ण

www.savarkarsmarak.com

अ�भनंदने घेत घेत पंतप्रधानां स्वार श�नवारवाड्याकड गेल�. साम्राज्या अत्यं प्र� आ�ण

पराक्र मानकया�◌ेपैक,� संस्था�नकांपैक आ�ण सेनानायकांपक
ै � बहुतेक प्रम मंडळींनी साम्राज्या
त्य राजधानीच्य भोवती अनेक कोसपयत
� आपल्य �वस्तीण आ�ण �वजयी पथकांसह �श�बरे उभारू
तळ �दला होता, त्य असंख् पसरलेल्य पराक्र, संघ�टत आ�ण �वजयशाल� सेनासमूहाचे जगाच्य
दृष्ट� पडलेले दृश पाहून सवा�ना जेव्ह प्रौढप् नानासाहेब पंतप्रध कारभार चालवीत होते, आ�ण
�वक्रमशा भाऊसाहेब दलसंभार हालवीत होते त्य वेळच्य �हंदस
ु ाम्राज्या अत्यं भाग्याच्
�दवसांची आठवण झाल�.

त्यान काह� काळ तसेच तेथे राहू द्य. तरु भाग्यशाल आ�ण सख
ु ी श्रीमंतां आपल्य
स्वा�म�नष प्रजे लोक�प्रय उपभोगू द्य! थोर, समथर, यशवंत नाना फडण�वसांना शत्रूंपास िजंक ू न

घेतलेल्य अफाट प्र देशा आ�ण वस्तूंच मराठ - मंडळाच्य �नर�नराळ्य घटकांमध्य वाटणी कर�त,
कोणाची तडजोड लावीत, कोणाचा वाद ऐकत, कोणाच्य मागणीचा �नणर् कर�त, राजक�य धोरणांचे नाना

प्र सोडवीत आ�ण सवा�नी अिस्तत्व आणलेल्य वैभवशाल� �हंद-ु साम्राज्या वाढ�साठ� आ�ण
संर�णासाठ� मराठ - मंडळाच्य मांड�लकांनी कोणता कायर्भा उचलावा, कोणता मागर आक्रमा

ह्या�वषय प्र�त�नधीं, प्रांता�धकाया�ि◌ आ�ण सेनानायकांशी �वचार कर�त व्य असू द्य!
महाराष्ट्रा लोकांना इतक्य �नश्चयान संपादलेल्य राष्ट् �वजयांचा आनंद मानू द्य! भाटांना आ�ण

ग�धळ्यांन त्यांच् वाडव�डलांच्य पराक्रमां आ�ण त्यांच् पुत्रा ंच �ततक्या उज्ज् आ�ण भव्
कृत्यांच हृद हालवून सोडणायार् शब्दमा�लकांन भरलेल� गीते रचीत आ�ण रोमहष्
र कस्वर ती गात

बसू द्य! अद्या�पह हे पोवाडे आ�ण ह� पराक्रमगी महाराष्ट्र�या के व्हाह ऐकल� क� त्यांच् नेत्रांत

आनंद ाश् गळू लागतात; त्यांच् नसानसांतून वीरभावना सळूसळू लागतात. श्रवणोत् जनसमूहापुढे

चव्हाट्या खड्याच्य युद्धा कथा वणर् करणारा नवा पोवाडा म्हटल जात असता त्याच्यात तो

प्रस पा�हलेला एखादा वध
ृ ् मराठा आपले नाव �नघाले �कं वा आपल्य पथकाच्य पराक्रमा प्रस
गा�यला गेला, क� त्य खेडवळांच्य �न नाग�रकांच्य आश्चयर्च� जनसमूहातून ताड्क ताठ उभा

राहत आ�ण हळूच आपल्य �मशांना पीळ भर लागतो - आपल्य शत
े ाच्य तुकड्याच् धन्याल -

महाराष्ट्रा शत
े कयार्आलसंत ुष् �चत्तान स्वै लके यार् घेत, जोपयत
� नाना पुण्याच कारभार चालवीत

आहे त तोपयत
� , आपल्याव कोणतह
े � संकट येणार नाह�, आपल्य प�रश्रमा फळ आपल्यापासू कोणी

�हरावून घेऊन जाणार नाह� अशा �वश्वासान आपला नांगर हाक�त राहू द्य! जेथे सहस्त्रा भक्तांच
मेळे अपर् करावयाच्य वस्तूंच संभार घेऊन प्रा झाले आहेत आ�ण मोकळेपणाने आ�ण मन मानेल

त्य प्रकारा आराध्यदेवतेव पूजा चढवीत आहेत अशा दे वमं�दरांना अ�भमानाने आपले अकुतोभय
कळस उभवू द्य! यात्रेकरू, संन्याशांन, साधन
ंू ा आ�ण वेदान्त्यां ह�रद्वारापासू रामेश्वरापय�

�हंदधम
ु ार्च सवर्श्र नी�ततत्व घेऊन जात आ�ण सवर् पसरवीत प�वत भूमीतून प्रव करता करता

त्यांच लहर लागेल त्याप्रम भजन कर द्य �कं वा समाधी लावू द्य. जुन्य शास्त्रा आ�ण �वद्येल
प्रोत्स देण्यासाठ ज्यांन ल�ावधी रुपय �दले आहेत अशा श्रीम संस्था�नकांच् आ�ण धनवंतांच्य
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दानशरू तेम ुळे ज्यांच योग�ेमाची �चंता दरू झाल� आहे अशा �त्रख पं�डतांना आ�ण �ानमूत�ना
भरभराटलेल्य �वहारांतून आ�ण �वद्यालयांतू आपले अध्यय कर�त बसू द्य! आपल्य तरु पत्नी

�कं वा वद
ृ ्धमाते आपल्य जलावर�ल �कं वा स्थलावर� पराक्रमाच गोष्ट सांगत आ�ण त्यांच्

प्रत्यंतरास शत्रूंच रणनौकातून �कवा सेना�नवेशातून िजंक ू न आणलेल्य लुट�तील आपल्य भागांचा

सोन्याच कंठा �कं वा मोत्याच हार त्यांन दाखवीत, प्रत् नौसै�नकाला �कं वा भूसै�नकाला आढ्यतेन

फुलू द्य! राजधानी, नगरे, गावे सवर् राष्ट्र त्यांच् पूवर्जांच् �पढ्यान �पढ्यांच् प�रश्रमा आ�ण

स्वतःच पात्र �सद करू देऊन संपादन के लेल्य राष्ट् ऐश्वयार् आ�ण स्वातं�याच सुख उपभोगीत
बसू द्य! ह्य वैभवाच्य परमोच् �बंदव
ू र कल्पनेल- जर� �तला माह�त आहे क� ह� प�रिस्थत

आजकालच असणार आहे आ�ण म्हणू जर� ह्य भव् �हंद-ु साम्राज्या दै वी लवकर येणायार्
आकिस्म पतनाचे दृश अवलोकन करावयाला ती �सद्ध आहे तर� - त्य परमोच् स्थान र� गाळत

बसावेसे वाटते! म्हणू तर� जोपयत
� तो काळ उलटून गेला नाह� तोपयत
� �तला तेथे आनंद मानीत बसू
द्य.

तोपयत
� महाराष्ट्रा आध�ु नक इ�तहासाच्य येथवर आम्ह अत्यं सं�ेपाने काढलेल्य

रूपर ेखेच, महाराष्ट्रा इ�तहासाचे हा ज्य �वस्तृ आ�ण उदात् अशा अ�खल �हंदस
ु ्थानच्
इ�तहासाचा एक अवयवीभूत आ�ण महत्वाच �वभाग आहे त्य भारतीय इ�तहासाशी त्याच परस्परसंबं

काय आहे , त्याच् कोणत्य �व�शष् स्थाना हा बसतो आ�ण त्याच्य ह्याच योग्यत �कती मोठ�
आहे , ह्य दृष्ट� आपण �नर��ण कर.

प्र खंड संप ूणर
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�हंदप
ू दपादशाह�
द्�वती खण्
एक आढावा
“Go, Freedom, whose smiles we shall never resign.
Go, tell the invaders, the Danes,
'Tis sweeter to bleed for an age at thy shrine
Than to steep but a minute in chains

१. ध्ये

महाराष्ट्रा नेततृ ्वाखाल� अ�खल भारतीय �हंद ु साम्रा.
स्वाम �हंदरु ाज्यकायर्धुरं ; राज्या�भवृ�द्ध ;

तम
ु ्हा लोकांचे आंगेजणीने पावले. संपणर
ू �हंदस
ु ्था �नरुपद राहे ते संपणर
ू

देशदग
ु र हस्तवश करू वाराणशीस जाऊन श्री�वश्वे स्थापन क�रतात.
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-

रामचंद्रप अमात्.

मराठ्यांच इ�तहास स्वतंत्रपणेस �कतीह� महत्वाच आ�ण वैभवपणर
ू असला तर� तो म्हणज प्रत

�हंद ु राष्ट्रा �हंदस
ु ्थानच् इ�तहासाचा एक भाग आहे. ह्य सवर भागांना आपल्या समा�वष् करणारा

समग ग्र म्हणज �हंदस
ु ्थानच इ�तहास, तवे ्ह मराठ्यांच् इ�तहासाच्य पर��णाचे हे काम हाती

घेण्या आमचा हेत,ू यच्चयावत घडामोडींच्य सामान् ग�धळातन
ू ज्य महत्वाच् घटना वेचन
ू काढून
थोडक्या स्पष्टप मांडल्य असता अ�खल �हंदज
ु ातीय �हतसंबंधांच्य दृष्ट� महाराष्ट्रा अवार्ची

इ�तहासाचे महत् उत्त र�तीने अजमावणे आ�ण समजून घेणे �न अ�खल �हंदस
ु ्थानच् इ�तहासाच्य
समग ग्रंथांत त्याच संबंध स्पष करू त्या योग् स्थान बस�वणे शक् �ततके सुलभ होईल

एवढ्या घटना प्रामुख्य पुढे आणणे हा होता. तव
े ढ्यासाठ मराठ� आंदोलनाचे इ�तवतृ ् शक् �ततक्य
सं��प्तपणान कथन करणे आ�ण त्यांच्यासारख सबंध राष्ट्र ज्य प्रे शक्तीन, ज्य अखंड

�नझर्रान, ज्य प्रभा उद्द स्थानान त्यांच् हातून ब�लष् �हंदस
� सा�ेपी
ु ाम्राज्य उभारणी होईपयत
व्हावयाल, झगडावयाला �न आत्मय करावयाला एकसारखे प्रोत्स �दले त्याच �नश्च करणे अवश्

होते. ह्य इ�तहासाचे दोन भाग पडतात. एक बाळाजी �वश्वनाथांच् उदयापयत
� चा आ�ण दस
ु रा बाळाजी

�वश्वनाथांच उदय होऊन मराठा मंडळाची स्थापन झाल्यानंतरच. ह्यापैक प�हल्य भागातील प्रसंगा

मा�हती महाराष्ट्रा बाहे रह� लोकांना बर�च झालेल� आहे �न त्यांच् मनात उत्तरभागापे� ह्य भागाचे

महत् �वशेष �बंबले आहे . तसेच रानड्यांसारख् �वद्वा लेखकांनी �शवाजी महाराजांच्य आ�ण

राजारामाच्य कतर्त्व
ा उठाव यथातथ् स्वरूप लोकांपुढे मांड ू न आधीच ह्य पूवर्भागाती कालखंडाचा
ृ

परामषर घेतलेला आहे तवे ्ह आम्ह त्य काळातील काह� थोड्य महत्वाच् घटनांचा ओझरता उल्ले

करू महाराष्ट्रा उत्त भागाच्य इ�तहासाचा वतृ ्तान ह्य सं��प् कथानकात जर� �वशदतेने

सां�गतला आहे तर�ह� तो त्रोट देता आला. आमच्य जवळील अल् जागेत तो समग देणे शक् नव्हत.

ह्य उत्तरभागापासू मराठ्यांच इ�तहास म्हणज के वळ महाराष्ट्र इ�तहास रहात नाह�. त्याच ते

संक ु �चत स्वर येथे नाह�से होते आ�ण त्याच व्याप् �हंदस
ु ्थानभ वाढून प्रामुख्य तो प्रत अ�खल
�हंदस
ु ्थानचा इ�तहास गणला जावा इतके �वशाल स्वर त्याल प्रा होते.

सवर �हंदज
ु ातीय दृष्ट� ह्य इ�तहासाचे पर��ण कर�त असता आ�ण ज्य तत्वांच् योगाने �पढ्यान

�पढ्य तो प्रज्व रा�हला ती तत्व �निश्च करण्याच प्रय कर�त असता ह्य आंदोलनाचे पुढार�पण
ज्य काय्
र कत्या�क आ�ण �वचारवंतांकडे होते त्यांच् संबंधी आ�ण त्यांच् हे तूंसंबंधी मा�हती आवश्य
�ततक� त्यांच्य शब्दा द्यावयाच प्रय के ला आहे. या पराक्रमशा पर
ु ुषांच् �पढ्य प्रत भर�व

कृत्य करण्या इतक्य गढून गेल्य होत्य आ�ण प्रच घण घेऊन ऐरणीवर आपल्य राष्ट्र भ�वतव्

घड�वण्या त्य इतक्य एकाग्रते �नमग् झाल्य होत्य क�, त्यांच उद्गा अगद� �मत असत आ�ण
त्यांच कृत्य त्यांच् अंगीकृतकायार्च महत् के वळ शब्दांपे� �कतीतर� पट�च्य वक्तृत्वा सांगत असत.
तर� त्यांच उद्गारसुद इतके अल् असन
ू ह� ते त्यांच् कृत्यासारख िजवंत आ�ण प्रभावशा आहेत. ह्य
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दोहोच्य- त्यांच् कृत्यांच् आ�ण उद्गारांच् सहाय्यान आम्ह असे �सद करण्याच प्रय के ला आहे

क�, ह्य महाकाव्यांच महा�वषय, ह्य सामथ्यर्पू गीताचे ध्रु, त्य समग चळवळीला ज्यान उद्दी�
के ले, �पढ्यान �पढ्यान, के वळ �शवाजीच्य आ�ण रामदासांच्य �पढ�ला नाह� तर, मुख्यत, त्यांच्
मागूनच्य, संस्मरणी पराक् करावयाची ज्यान स्फू�त �दल� ते �दव् ध्ये म्हणज �हंदज
ु ातीची

परक�य अ�हंद ु आ�धपत्याच् राजक�य आ�ण धा�मर् शख
ंृ लांपासून मुक्तत करणे आ�ण परक�य

आक्रमणा �न धमर्वेडान उत्पन झालेल्य अ�भ�नवेशाचे प्रय �नष्फ करण्यासाठ ज्याच
�हंदस
ु ंस्कृतील आ�ण �हंदधम
ु ार्ल सामथ्यार्च अभेद् गडाप्रमा आ�ण एखाद्य प्रच कोटाप्रमा

उपयोग होईल असे ब�लष् �हंदस
ु ाम्रा स्थाप करणे हे होते. शहाजीला ज्याच स्वप �दसले त्य
स्वधमर्राज्यापा प्रौढप् �शवाजीमहाराजानी, ह्य, सं��प् �नर��णाच्य आरं भीच आपण
पा�हल्याप्रम आपल� सवर �नष्ठ, ज्याच् ठायी लागल� आहे असे आपले ध्ये म्हणू ज्याच आपल्य

सवंगड्यापाश वणर् के ले त्य �हंदवी स्वराज्यापास, तो थेट बाजीरावांच्य �हंदप
ु दपदशाह�पय�त आ�ण

पंतप्रधानां ब�ु द्धव प्र�त�न गो�वंदराव काळे ह्यांन इ.स.१७९५ मध्य �वजयी प्रौढ� ज्याच हे

�हंदस
नव्ह (It is a land of the Hindus-not a land of Turks) असे वणर् के ले
ु ्था आहे तकर्स्थ
ु

त्यापय�, ह�च संकल्पन देव आ�ण धमर ह्यांच् सेवेत सम�पर्लेल् साम्राज्य िजवंत ध्ये, ह्य सवर

प्रभावपू चळवळीतून अखंडपणे स्फुर असताना आ�ण सळसळत असताना, आपल्याल �दसते. पूणर
स्वातं�याच् मूलतत्वरू गरुडाच्, ‘स्वधम’ आ�ण ‘स्वराज’ ह्य दोन पंखांचे योगाने त्यातू सुप्
इच्छ प्रत्य आणण्यासाठ उत्पन झालेले एक प्र राष् एकदम एक शतकपयत
� अिस्तत्व राहते.

एक सबंध राष् - एक �कं वा दोन व्यक् नाह�त, एक संप ूणर �पढ�सुद् नाह� तर एक सबंध राष् हा

�वचार कर�त असत.े ह� दस
ु र� आ�ण महत्वाच गोष् ह्य सं��प् पर��णापासून �नःसंशयपणे दृग्गो
होते, तीच, आमच्य महाराष्ट्र�य वाचकांच्य मनावर �बंबवावयाची आमची इच्छ आहे! �शवाजीच्य

आ�ण रामदासांच्य �पढ�ने जर� �हंदस
ु ्वातं�याच् युद्धा प्रार के ला असला तर� ते काह� त्यांच्याबरो

समाप् झाले नाह�. त्यांच्यानं ज्य �पढ्य अिस्तत्व आल्य त्यान ते तसे पुढे चालवून
संयुिक्तकपण �वजयोत्स साजरे कर�त यशिस्वतेन शेवटास नेले. जसजसे आपण पुढ� जातो तसतशी
महनीय पात् पुरु आ�ण बायका, राजकारणी आ�ण संग्रामचत वीर आ�ण मंत्, राजे आ�ण राज्यकत,

लेखनीपग
ुं व आ�ण खड्गपुंग ह्यांच सहस्त आ�ण अयुते गद� कर�त आपल्य समोरू जाऊ लागतात
आ�ण अनेक शतकांवर पसरलेल्य संततप्रसरणश रं गभूमीवर एका �हंद ु राज्याच् ध्वजाच्, भगव्य
झ�ड्याच्, जर�पटक्याच् भोवती सवर्ज क��द् होऊन नाट्यवस् पूणर रं गात येते, आ�ण ह्य राष्ट्
महाकाव्याच �वषय वीरत्वपूण ऐश्वयार् आ�ण �वशालतेने आ�वष्कृ होत जातो!

ह्य गोष्ट�बरोबर मराठ� राज्याच लवकरच जणू काय अंतःप्रेरणे जे एकराष्ट् मराठा - मंडळ

म्हणू एका �व�शष् राजक�य घटनेत रूपांत झालेले �दसत,े त्याच �वचार के ला म्हणज �नःसंशयपणे

मनाला पटते क�, मराठ्यांच उठावणी ह� एक वैयिक्त कथा नव्हत तर अ�खल राष्ट् अशी एक घटना
होती; इतके च नाह�, तर �तने �हंदस
ु ्थानच् जीवनक्रमात राजक�य आचारांच्य आ�ण �वचारांच्य
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�वकसनात बर�च मोठ� प्रग घड�वल� होती. कारण, �हंदस
ु ्थानच् आधु�नक इ�तहासात �नर�नराळे

�वभाग एकत संघ�टत होऊन त्यांच बनलेल्य राष्, मराठ� साम्राज्यासा साम्रा, बया�यच द�घर
काळपयत
� प्रस्था करण्या, वाढ�वण्या आ�ण र�ण करण्या यश �मळ�वल्यान एवढे �वस्तृ
आ�ण हे तुतः पूणर्पण खरेखुरे जानपदराज् होते. मराठा - मंडळाच्य ह्य राष्ट् जानपदराज्या
व्यक्तीच राजत्वाच तत् व्यवहारा अगद� संप ुष्टा आले होते; राष्ट् लोकसत्तेच् तत्व�ानाच

�वचार �न आचार यांच्य प�रशीलनाने तसेच राष्ट् जीवनातील आ�ण �हतसंबंधातील एकत्वाच्

भावनेने काय्
र कत पूणर्पण उचंबळून गेले होते. सवर घटकांची स्पष्टते आखलेल� कतर्व् होती, त्यांच्या

ठरा�वक भार होता, त्यांन �निश्च अ�धकार होते. �नर�नराळ्य �वभागांचे एक संघ�टत मंडळ बनन
ू

झालेल्य राजसत्तेच् �श�णात �श��त झालेल्य जनतल
े ा तत्वत व्यवहारत व्यिक्त

राजसत्तेखाल असलेल्य जनतप
े े�ा अ�धक सल
ु भतेने आ�ण �नपण
ु तेन े लोकसत्तात् संय क
ु ्
राजसत्ते प�रव�तर् होता येते हे उघडच आहे. संघ�टत �वभागात्म राष्ट् राजसत्तेच आपल्य
आध�ु नक इ�तहासातले दस
ु रे उदाहरण म्हणज आपल्य �शखांचे!! पण तल
ु नात्म दृष्ट� पाहता मराठा -

मंडळाच्य मानाने ते अ�तशय अल् प्रमाणा होते, �ततके पद्धतश नव्हत आ�ण इतक्य चांगल्य

िस्थती आ�ण द�घर काळपयत
� ते राहू शकले नाह�. पण तह
े � इतक्या देशभिक्तपूण आ�ण उदात्
तत्वांन आ�ण ध्येयांन प्रे� झाले होते आ�ण म्हणू संघ�टत �हंदरु ाजसत्तेच दस
ु रे महत्वाच उदाहरण
म्हणू त्याच गौरवपूणर उल्ले करणे अवश् आहे.

पण मराठ्यांच् अभ्युत्थानाच ह्य राष्ट् आ�ण �हंदज
ु ातीय स्वरूपा अशा र�तीने �वशेष भर

देत असताह� आम्हाल ह� जाणीव आहे क�, ह्य आपल्य सं��प् कथानकात आ�वष्कृ झालेल्य
वतृ ्तान्ताव ह्य उठावणीचे एकंदर�त तसे स्वर होते म्हणू सवर् काय्
र कत यानी के लेल्य सवर्

कृत्या सवर् प्रसं के वळ सावर्ज�न �हताच्य आ�ण �हंदज
ु ातीच्य कल्याणाच्य बुद्धीन प्रे� झाले
होते असे धरू चालणे समथर्नी होणार नाह�. �हंदज
ु ातींच्य काया�च्य प्रसारा आ�ण संर�णाथर राष्ट्र

के लेल्य उदात् चळवळीबरोबर आपसातील वैमनस्य आ�ण अंत युर्द ह�ह� एकसारखी चालू होती!

वस्तुिस्थ अशी होती क�, मराठे हे आधी �हंद ु होते आ�ण मग मराठे होते. तवे ्ह साहिजकपणेच ज्य
जातींपैक� ते होते त्य जातीच्य सामान् आ�ण �व�शष् मनोरचनेतील गुण आ�ण दग
ु ुर्, सामथ्य आ�ण

दबर्लत
ह� काह� अंशाने त्यांच्यात होती. मुसलमानांनी �हंदस
ु
ु ्थाना प�हला चंचुप्रव के ला त्यावेळ
त्यांच्य धमर्वेडान उत्पन के लेल� भयानक एक�, सामािजक संघटन आ�ण पराक् करावयाला

लावणारा उत्सा ह्य गुणांमुळे संघ ह्य दृष्ट� ते अदम् झाले होते. पण �हंदं म
ू ध्य ह्य गुणांचा अगद�च
अभाव आढळून आला. पथ
ृ ्वीराजाच् आ�ण महंमद घोर�च्य वेळी दोन्ह प�ांचे परस्परांच् तुलनेने बल
�कं वा दबर्लत
काय होते ह्याच चचार करावयाचे हे स्थ नाह�. पण तर�ह� एका गोष्ट�च येथे स्पष
ु
उल्ले करणे अवश् आहे . �वरोधी असलेल्य या दोन समाजांपैक� धमार्च प्रस करण्याच् �नश्चयान

जो बाहे र पडला आहे आ�ण ज्याल आपल्य धमर्मताव्य�त�र इतर सवर धमर्मत म्हणज के वळ नरकात

जावयाच्य प्रवेशप�त आहे त आ�ण ह्य सैतानी दग
ु ार्न बलाने �कं वा छलाने �वश्वा उत्पन करणाया�र
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रा�सी तत्वांच मुळापासून �शकवण �मळाल� आहे असा एक समाज आ�ण त्याच्यासम ज्याच् धमार्
धमर्मतासाठ दस
ु या�◌ुवरआक्र करावयाची कल्पनादेखी त्याज आहे, ज्यांच्य दस
ु या�तवरबलात्का

करणे म्हणज �नंद् समजले जाते, इतके च नाह� तर आणखी पुढे जाऊन आपल्य धमार्तू ज्यांन

बलात्कारान ओढून नेले आहे अशानासुद् पुनः आपल्या परत घ्यायल जे �सद नाह�त; ज्यांन

सावर्ज�न प्राथर्नेप प्रत्येक आपाल्य घर� आपापल्य इष्टदेवतांच पूजा करणे महत्वाच वाटते आ�ण

त्यामुळ ज्यांच्य एक �व�शष् धमर या दृष्ट� आपल्य धमर्मताच सवर्साधार संर�ण करणार� संस्थ

�कं वा संघटना �नमार् होऊन वाढू शकत नाह�; आ�ण अशा र�तीने संघटनेने साहिजकच प्रा होणाया�क
सामािजक सामथ्यार् आ�ण ठाम पणे �टकून रहाण्याच त्या पणर
ू अभाव असन
ू ह� तो ती जागा भरू

काढण्यासाठ समान मातभ
ृ �ू म�वषयक �कं वा समान मानववंश�वषयक �कं वा समान साम्राज्य�व
प्रेमा तत् आपल्यापुढ ठेवीत नाह� क�, ज्या समाजातील सवर व्यक् एकजीव होऊन त्यांच एक
समाजपर
ु ु होईल आ�ण त्य आपल्य शत्रूंच इतक्या भयंकर उच्छृंख उत्साहान स्वजातीच्

वैभवासाठ� आ�ण र�णासाठ� आपल्याल वाहून घेतील इतके सामथ्य आहे असे प्रभा राज् प्रस्था
कर�त नाह� असा दस
ु रा समाज समोर उभा आहे. असे दोन समाज समोरासमोर आले तर धा�मर् आ�ण

राजक�य �वजय�ेत्राच प्रसाराच दृष्ट� कोणच्याह र�तीने रणोद्य धमर्पंथाच् एकां�तक

गुणावगुणांचा �वचार के ला तर� प�हला समाज हा बाक�ची सवर प�रिस्थत समान असतानाच आपल्य
प्र�तस्पध्य दोन हात करू त्याल पराभूत करावयाला आ�ण त्यांच्या राज्या�धका गाजवावयाला

अ�धक योग् ठरतो. मुसलमान ज्यावेळ �हंदस
ु ्थाना आले त्यावेळ एका अल्लाच आपण सवर प्रजा

असे जे एक�चे तत् त्यांच्य दृढमू झाले होत,े सवर जग म्हणज अल्लाच् प्रत �नयंत्रणाखाल एक
साम्रा आहे आ�ण म्हणू सवर जगाला ह्य अल्लाप्रभ आ�ां�कत प्रजा बन�वणे हे आपले परम

कतर्व आहे अशी जी भावना त्यांच्यामध पक्केपण �नग�डत झाल� होती त्यामध् अदम् शक्तीच

अखंड झराच त्यांन लाधला होता. �हंदं च
ू ी िस्थत ह्याच् अगद� उलट होती. व्यिक्तस्वातं�य भावना
आ�ण मानवी जीवनाच्य हे तू�वषयीचे �न सवर कारणांच्य मूळ कारणा�वषयीचे �नविृ त्तप तत्व�ा ह�

त्यांच् आयुष्याच भागच होऊन बसल� होती. त्यामुळ त्यांच्य एकमेकांपासून �वभक् करणाया�त
आ�ण दबर्
बन�वणाया◌
� ोसंस्थांच आ�ण समजुतींचा प्रस झाला होता. उदाहरणाथर, दे शाच्य मयार्द
ु

ओलांड ू न जावयाला धमर्�वर म्हणू असलेला प्र�तब ह्य वेड्य समजुतीमुळे त्यांन आक्रमणा
�वचारच सोडून देऊन सतत बचावाची �चंता करावयाची पाळी येई. त्यांच्यात राजक�य संस्थांमध्

दे शभक्तीपे� व्यिक्तमाहात्म् प्र अ�धक असे त्यामुळ साहिजकच राष्ट् दृष्ट� देशाची

अधोगती होऊन तो लहान लहान राज्याच एक जाळे बनला होता. समान संस ्कृतीच् भावनेच्य सुताच्य
धाग्यान ती कशीबशी बांधल� गेल� असतील तेवढ�च. पण ज्य समान गोष्ट�मुळ त्यांच एकराष्ट्र�

�नद�शर् होत होते, ज्य कल्पन त्यांन एक जनता म्हणू एक�त् कर�त होत्य त्यापे� ज्य

�वरोधामुळे धमर्दृष् आ�ण पंथदृष्ट आपण �नर�नराळे �वभाग आहोत असे वाटे त्य �वरोधांचीच

त्यांच्य अ�धक जाणीव �दसून येई. आ�ण म्हणू मधूनमधून एका �हंदध
ु ्वजाखाल सवर दे श एक�त्
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करण्याच तात्पुरत प्रय झाले असताह� रानट� धमर्वेडाच् आ�ण पराक्र हावरेपणाच्य प�हल्य

आघाताबरोबर ती एकामागून एक ढासळून पडल�. एक मुसलमान व्यक् आ�ण एक �हंद ु व्यक्

एवढ्यांचा तुलनात्म �वचार के ला तर �हंद ु हा मुसलमाना इतकाच शरू आ�ण धमर्�नष होता. पण
�भन्न�भन लोकसंघ म्हणू �नर�नराळ्य जा�तदृष्ट� �वचार के ला तर मुसलमानसमाज अल्ल हा ह्य

जगाचा एकच सुलतान आहे ह्य धमर्भक्तीच भावनेने लांडग्यासारख् �हंस् पशच्य
कळपाप्रमा
ूं
संघ�टत झालेला �दसून येई. ह� भावना त्यांन अल्लाच् एका ध्वजेखाल मरा �कं वा िजंका अशा आवेशाने

एकत पाचारण कर� आ�ण �वधम�यांवर आपल� राजक�य सत्त वाढ�वण्याच् प्रत् प्रयत्न
धमर्युद्ध पा�व�य आणन
ू देई. पण जसजशी वषा�मागन
ू वष� आ�ण शतके ह� �नघन
ू गेल� तसतसे �हंदं न
ू ाह�

ह्य कटु पाठाचे �श�ण �मळाल;े आ�ण समान आपत्त करणाया◌
� ् भारामळे
ु आपसातील �वरोध

दाख�वणाया�णगोष्ट�ंपे� त्यांन एक जनता म्हणू �नग�डत करणायाश
� आ�ण एकराष् म्हणू �नद�शर्
करणाया◌
� ् बंधनांची जाणीव अ�धका�धक उत्पन होऊ लागल�. आपण सवर प�हल्यान �हंद ू आहोत मग

दस
ु रे काह�, ह� भावना त्यांच्यात प्र झाल�. संघ�टत न होता आपल्य परु ताच स्वतं �वचार आ�ण

आचार करावयाच्य अंत भूर् प्रवृत्तीम , भावना, अ�भमानस्थळ आ�ण राष्ट् सहानभ
ु त
ू ी ह्या�वषयींच्

समानत्वाच् अभावामळे
खेदकारक र�तीने त्यांच् मनावर
ु आपल्य राष्ट् जीवनात �शरलेल� दबर्लत
ु

ठसल�. क्रमाक्र ज्य �वशेष गोष्ट�ंमुळ मुसलमान �वजयी झाले त्य त्यांन आत्मसात के ल्य. अ�खल
�हंदज
ु ातीय अभ्युत्थाना प्रा र झाला आ�ण राजक�य स्वातं�यासाठ �न एक प्रच �हंदस
ु ाम्रा स्थाप

करण्यासाठ युद चालू झाले. ह्य सवर चळवळींचे �नर��ण के ल्याव आ�ण त्यावेळ प्रच� असलेल्य

�हंदस
ु माजाच्य राजक�य प�रिस्थतीच अभ्या के ल्याव �हंदस
ु ्वातं�याच् त्य युद्धा नेततृ ् धारण

करावयाला आ�ण ते यशस्व करू दाखवावयाला एक महाराष्ट सवार्हू योग् होते असा �नष्कष
काढल्यावाचू कोणालाह� गत्यंत रहात नाह�. अ�खल �हंदस
ु ्थाना पयर्ट करू परत आल्याव

श्रीरामदासस्वामी हे च प्र�तपा के ले. त्यांन अत्यं खेदाने पण �ततक्या उत्साहान उद्गा काढले,

“ह्य अ�खल भारतखंडात मुसलमानांच्य राजक�य बंधनापासून ह्य भूमीची आ�ण ह्य राष्ट्र मुक्तत
करावी अशी ज्याल तळमळ लागल� आहे आ�ण असे ज्याच सामथ्य आहे असा कोणी �हंद ु रा�हला नाह�.
जर काह� आशा कोणा�वषयी करता येईल तर ती एका महाराष्ट्रा�वष.” अशी �निश्चत झाल्याव

त्यांन; आ�ण मग समग �हंद ु कायार्ल आपल्याल वाहून घेतल्यामुळ �हंद ु धमार्च् संर�णाचा आ�ण �हंद ु
जातीच्य पुरस्कतृर्त्व भार ज्यान आपल्य �शरावर घेतला आहे, अशा सुसघ
ं �टत आ�ण समथर मराठ�

साम्राज्या छत्राखा सवर �हंदस
ु ्था आणून, अ�खल �हंदं च
ू े दे वस्था आ�ण �हंदं च
ू े �संहासन
परक्यांच् �नयंत्रणापास मुक् करण्यासाठ प�वत युद उभारू त्यासाठ समथर महाराष्ट्र सैन्

घेऊन जावयाचे असा �नश्च के ला. परं तु ह्य प्रयत्नाम �हंदज
ु ातीतील अधोगामी प्रवृत्त सवर
�हंदस
ु ्थानातू तर नव्हते नव्हत; पण नुसत्य महाराष्ट्रापुरत पूणर्पण �नमूर्ल करणे त्यांन शक्

नव्हत. त्यांन जे काह� करता आले ते इतके च क�, ज्य अधम वतृ ्तीमुळ आत्मप्र�त वाढवावयाला
आ�ण स्वतःच् संक ु �चत वैयिक्त हेतूसाठ� राष्ट् आ�ण �हंद ु जातीय �हतसंबंधाचा बळी द्यावयाल
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लोक प्रवृ होत त्य विृ त् एकंदर महाराष्ट्रा �हंदं च्य
दे शभक्तीच् भावनांना दाबून टाकण्याच
ू

सामथ्य येईल इतक्य त्य �हंद ु जातीत रुजलेल् अधोगामी प्रवृत त्यांन कमी के ल्य. ह्यामुळे
मराठ्यांच् इ�तहासामध्य मधून मधून आपसातील भांडणांनी उचल के लेल� आपल्याल आढळून येते.

पण एकंदर�त पुष्क आणीबाणीच्य प्रसं व्यक्तीं कृती न पाहता राष् ह्य दृष्ट� पा�हले तर

त्यांच्यात राष्ट्, �हंदज
ु ातीय आ�ण दे शभक्तीच् भावनाबलाने आ�ण आपल्य अधोगामी प्रवृत्ती
�वजय �मळ�वण्या आ�ण त्यांच पूणर �नमूर्ल करता आले नाह� तर� त्यांच �वग् करण्या त्यांन यश
�मळालेले �दसत.े ह� अ�खल �हंद ु जातीच्य कल्याणाथ झटण्याच वतृ ्त; ह� �हंदं च
ू ी सबंध भूमी परक्य

आ�ण परधम�य जातीच्य दास्यातू मक
ु ् करण्याच तळमळ आ�ण शक्त; ह� आपल्य स्वभावाती

अधम, स्वाथ आ�ण वैयिक्त प्रवृत्त आळा घालणार� �कं वा त्यांच्याकडू आपल्य राष्ट्रा आ�ण
आपल्य धमार्च् �हताचे कायर करवन
ू घेणार� स्फू�तर्दा दे शभक्त, ह्य ज्य वरच्य प्रतीच भावना

मराठ्यांन आपल्यामध् वाढवन
ू प्र के ल्य त्यामुळ सवर राष्ट् सद्गुणां, मस
ु लमानांच्यापे�,

त्यांन �न�वर्वा श्रेष् प्रा झाले आ�ण ते इतर सवर प्रांतात �हंदं च्यापे�
प्र �हंदस
ू
ु ाम्रा

स्थापावयाल, वाढवावयाला आ�ण तगवन
ू धरावयाला �वशेष प्रामुख्य योग् झाले. हे साम्रा वर
सां�गतलेल्य गोष्ट�ंमुळे मराठ� साम्रा होणे अप�रहायर होते.

कारण, ज्य �हंदप
ु दपादशाह�च्य ध्येयान मराठ� राष्ट्र सवर प्रय प्रस्फु झाले होते त्य

�हंदप
ु दपादशाह�ला एक होणे अवश्यमे होते. �हंदम
ु ात्रां संघ�टत करू त्यांच एक प्र आ�ण �टकावू

साम्रा �हंदप
ु दपादशाह� प्रस्थापीप, �हंदं न
ू ा एक सवर्समथ राजसत्त म्हणू स्था �मळ�वणे,

�हंदं च्य
जातीय कायार्च् सवर �वद्वेषकांच होणारे नेटाचे मार परतवून लावावयाला समथर होणे आ�ण
ू
आपले स्वातं� र�ण करणे अशक् होते; आ�ण त्य प�रिस्थती महाराष्ट्रा लोकांवाचून -

मराठ्यांवाचू-समग �हंद ू जाती ज्य राजक�य दास्या बुडून गेल� होती त्यातू �तचा उद्ध करण्याच

अ�तमानवी कायर करण्यासाठ साधन म्हणू ज्यांच उपयोग करता येईल असे एकह� क�द, असा एकह�

आस, असा एकह� प्रच उत्थानदं नव्हत. उपया�र मुसलमानांपे�ा जर� ते अनंतपट�ने दे शभक् आ�ण

धमर्बांधवांच् दस
स्वातं�याच
ु या�◌ीकोणाह� �वभागापे�ा ते पुष्कळपट�न अ�धक संघ�टत आ�ण �हंदं च्य
ू

युद करावयास राजक�य दृष्ट अ�धक उत्सु �न समथर होते; तर� तेस ुद् सोळा आणे दे शभक्ती आ�ण
सावर्ज�न �हतकारक सद्गुणां - उदाहरणाथर, इंग्रजांच् मानाने म्हणान, पुष्कळ कमी पडले आ�ण
म्हणू इंग्रजां सरतेशेवट� त्यान िजंकलेह�. असे जर� होते तर� �हंदस
ु ्थानाती इतर प्रांतांच मानाने

पाहता, मराठ्यांच �हंदं च्य
राष्ट् अभ्युत्थानाच चळवळीची सवर सूत् आपल्य हातात ठेवण्याच आ�ण
ू

�हंदप
ु दपादशाह�ची सवर राज�चह्न �न सत्त धारण करण्याच आग् अगद� योग् होता. त्यांन प�हल्यान
कायर्�ेत् उडी घ्यावयाच धैयर के ले; त्यांन इतक्य उत्त प्रका यश �मळ�वले; त्यान इतका मोठा

स्वाथर्त् के ला; तवे ्ह ज्य प�रिस्थती ते होते त्य प�रिस्थतीवर �वचार करता त्यान अ�खल
भरतखंड आपल्य भगव्य झ�ड्याखाल संघ�टत करावयाचा उद्द ठेवणे, इतस्तत �वस्कळी झालेल्य

�हंदं च्य
सामथ्यार्च �करणशलाका एका क�द्र आणणे आ�ण लहान लहान �हंद ु राज्य आपल्य समथर
ू

www.savarkarsmarak.com

राजदं डाच्य आधीन राखणे स्वाभा�वक न्याय होते. �हंदं च्य
कायार्च पुरस्का करण्याच भार त्यांन
ू
आपल्य �शरावर घेतला होता. अ�खल �हंद ु जातीय दृष्ट� पाहता त्यांच हे करणे योग् होते असे मानणे

भाग आहे . कारण आम्ह प्रा रं �दलेल्य सं��प् वतृ ्तांतावर �दसून येते क�, त्यांन शत्रूंच सवर
आघातांचा प्र�तक करू हा पुरस्का अमोघतन
े े करावयाला आपण समथर आहोत असे �सद करू �दल.े

आपल्य �हंद ु लोकांपैक� दस
ु या�◌ु एखाद्य प्रांता प�हल्यान ह्य संग्राम उडी घ्यावयाच धैयर दाख�वले

असते आ�ण एवढ� प्रच �सद् �मळ�वल� असती मग महाराष्ट्र आपल्यापुढ नतशीषर होण्यासाठ

आव्हा �दले असते �न आपल्य �हंदस
ु ाम्राज्या अं�कत व्हावयाल भाग पाडले असते तर अ�खल
�हंदज
ु ातीय दृष्ट� त्याच ते करणे �नःसंशय �ततके च समथर्नी झाले असत.े स्थाप करावयाचे

�हंदस
ु ाम्रा - �हंदप
ु दपादशाह� -रजपत
ु ांच ी �कं वा �शखांची �कं वा ता�मळांची �कं वा बंगाल्यांच �कं वा अगद�
कोलारची पादशाह�-साम्रा-व्हावयाच होते हा महत्वाच प्र नव्हत. जोपयत
� ह्यापैक कोणीह�

आपल्य सवर लोकाना एकत आणन
ू आ�ण त्यांच थोर �हंदस
ु ाम्रा बनवन
ू �हंदम
ु ात्राच कायार्च इतक्य

उत्त र�तीने आ�ण इतक्य स�मतेने अग्र परु स्का के ला असता तोपयत
� त्यान ते साम्रा आपल्य
�व�शष् प्रांताच, जातीच्य �कं वा समाजाच्य नेततृ ्वाखाल आ�ण �नयंत्रणाखा ठेवले असते तर�ह� ते
आपल्य �ततक्या आदराला आ�ण कृत�तल
े ा पात झाले असत.े
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२. त्य प�रिस्थतीती सव�त्कृष उपाय
“उपाधीचे काम ऐस,े काह� साधे काह� नासे”

- रामदास

“का�ह �दवस भयर�हत सदो�दत स्वराज चाल�वले
द�रद अटके पार जनांचे ज्यांन घाल�वले

जलचर, हैदर, नबाब, अग् रण करता थकले

ज्यां� पुण्याकड �वलो�कले ते संपित्तल मुकले ।।”
-

प्रभा

पण ज्य जानपदराज्या मराठे, बंगाल�, पंजाबी, ब्राह आ�ण महार ह्यांच स्वतं वै�शष्ट -

मराठेपण, बंगाल�पण, पंजाबीपण, ब्राह्म आ�ण महारपण पूणर्पण �वल�न होऊन सवर के वळ �हंदम
ु ात
रा�हले आहे त अशा खया◌
� े जानपदराज्या सवर �हंदं न
ू ा इच्छे�वरु समा�वष् व्हावयाल लावावयाच्य
जागी जर मराठ्यांन त्यांच मन वळवून �हंदस
ु ाम्रा स्थाप करण्याच अ�धक श्रेयस मागर शोधून

काढता आला असता तर ते अ�धक देशभिक्तप झाले नसते का ? तसे करता आले असते तर ते अत्यं

देशभिक्तप झाले असते ह्या शंका नाह�. पण एका फटकायाव
� सारखे �हंदं च
ू े राजक�य ऐक् घडवून
आणणे शक् असते तर मुसलमानांना �संधुनद� ओलांड ू न येणेच मुळी शक् झाले नसत.े आपण

वस्तुिस्थ जशी होती तशी धरू चालले पा�हजे आ�ण कोणत्याह लोकांच्य वाईट चांगलेपणाचा
त्यांच् भोवतालच्य प�रिस्थतीच �वचार करू �नणर् के ला पा�हजे. एखाद्य व्यक्तीप्र कोणत्याह

राष्ट्र आपल्य भोवतालच्य प�रिस्थतीच स्पशर् होऊ न दे ता �तच्य पणर्पण
वर उड्डा मारणे �कं वा
ू
आपल्य काळच्य सावर्�त वातावरणात श्वासोच्छ् के ल्यावाचू राहणे शक् नसत.े मराठ्यांच्
नेततृ ्वाखाल झालेल्य �हंद ु अभ्युत्थानाच चळवळीत अगद� ध्येयभू प�रपणर्त
आ�ण श्रेष् होती
ू

अशी जर कोणी प्र�तष सांग ू लागले तर �तला वर�ल एकां�तक प्र हे अगद� योग् प्रत्यु झाले असते.

पण अशी प्र�तष �मरवणे म्हणज सत्याच अपलाप करणे आहे. मराठे माणसेच होते आ�ण माणसांतच
रहात होते. ते काह� देवदत
ू ात संचार करणारे दे वदत
ू नव्हत आ�ण म्हणू आम्ह सां�गतलेच आहे क�, सवर
�हंदं न
ू ा समान असलेले राष्ट् दोष काह� अंशाने त्यांच्यात दृग्गो होत होते आ�ण त्यान आपला हे तु

पार पाडण्यासाठ अ�धक देशभिक्तप मागर काढता आला नाह�. �हंदं प
� कोणा पोट�वभागालाह�
ू क� दस
ु यान
तसे करता आले नाह�. इतके च नाह� तर दस
� ाकोणाला मराठ्यांन ते कायर िजतक्य चांगल्य र�तीने
ु या◌

करू दाख�वले �ततक्य चांगल्य र�तीनेह� करता आले नाह�. दस
ु रे असे क�, कोणाचे चांगल्य

गोष्ट�ंक�रत मन वळ�वणे हे एकट्याव अवलंबून नसत.े मन वळ�वण्याच प्रय करणाया◌
� व्यक्तीच
ा
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चातुयार्व ते िजतके अवलंबून �ततके च िजचे मन वळवावयाचे आहे त्य व्यक्तीच हे तच्य
ूं

प्रामा�णकपणा आ�ण नै�तक भावनाशीलतव
े रह� अवलंबून असत.े मराठ्यांन इतर �हंदं च
ू े नुसते मन

वळवून हे कायर साधावयाचे मनात आणले असते तर� इतरांनी आपण होऊन िजच्या सवा�ना समान
अ�धकार आ�ण समान कतर्व् आहे त अशी �हंदप
ु दपादशाह�च्य नावासाठ� �नर�नराळ्य संस्थानांच्

आ�ण राज्यांच् स्वरूप असलेले आपले स्वतं अिस्तत नाह�से करण्याइतक आपले मन वळू �दले

असते का? ज्य �हंदं च
ू ी लहानशी �संहासनेह� त्याव आरोहण करण्यापूव� आपसातील यादवीच्य रक्ता

नेहमी �चंब �भजून गेलेल� आढळत, जे परक्य मुसलमानांना आ�ण इंग्रजां आपल� घरची भांडणे

तोडण्यासाठ वाटेल तवे ्ह अ�नब�धपणे बोलावीत आ�ण जे आपल्य भावांशी हस्तांदोल करण्यापे�
आपल्य वेदांना पायाखाल� तड
� आ�ण आपल्य देवम�ू त र �छन्न�विच्छ करणाया◌
� ामोगलांपढ
ु �वणायाप
ु े
मान वाक�वणे स्वीकृ कर�त त्य �हंदं म
ू ध्य हा दे शभक्तीच उमाळा कोठून येणार होता? राष्ट्

प्रामा�णकपणाच आ�ण राजक�य प्रगतीच इतक्य खालच्य पायर�वर असलेल्य लोकांकडून ते एका
उडीसरशी वर�लप्रमा एकां�तक चांगल
ु पणाच्य समजत
ु ीत अ�भप्र असलेल्य राजक�य �वचारांच्य,
भावनांच्य आ�ण आचारांच्य �शखरावर जाऊन बसतील अशी अपे�ा करणे हे मख
ू र्पणाच आहे आ�ण
त्यापैक के वळ एकालाच - त्याच् वेळच्य �पढ�पैक� दस
� कोणाला
े
जे करण्याच् शक्यतेच कल्पनाह
ु या◌

करवल� नाह� आ�ण जे करण्याच भार �नदान त्याच् इतका तर� इतरांवरह� पडत होता - ते के ले नाह�

म्हणू दोष देणे हे नुसते अन्याय् नाह� तर वेडगळपणाचे आहे. अशा प्रकार आदशर्भू आ�ण यौ�गक
कायार्न यथायोग् �हंद ु साम्रा �नमार् करण्याच् संबंधातील अपयशाच्य दोषाच्य प्रश्ना चचार्

करावयाची असेल तर त्य दोषांत सवर �हंदं न
ू ा सारखेच प्रामुख्य वाटेकर� झाले पा�हजे. आ�ण त्यातह

ज्यांन �हंदप
ु दपादशाह�चे ध्ये साध् करू घेण्या आ�ण परक�य �न धमा�ध प्रजापीडका ज्य
शख
ंृ लांन ी आवळून टाकले होते त्य शख
ंृ ला तोडण्या मराठ्यांन लावला इतकाह� हातभार लावता आला

नाह�, त्यांच् पदर� ह्य दोषाचा मोठा वाटा बांधला पा�हजे आ�ण अशी प�रिस्थत होती तर�ह� एक-

�हंदस
ु त्त उभारण्याच् थोर कायार्ल हातभार लावण्यासाठ इतर �हंदब
ु ांधवांचे मन वळ�वण्याच प्रय

मुळीच के ले गेले नाह�त असे नाह�; आ�ण आपल्य रजपूत, बुं देले, जाट अत्या� उत्तर ेकडी आ�ण
द��णेकडील सहधम�यांपैक� काह� अत्यं उदात् पुरुषांन त्य प्राथर्न �ततक्या तत्परतेन स्वीका

के ल्याच उदात् उदाहरणेह� घडून आल� नाह�त असे नाह�. आपल्य सं��प् इ�तवतृ ्तकथनातह असल�
उदाहरणे जागोजाग भरलेल� आहे त; आ�ण त्य भागात आम्ह कर�त असलेल्य सामान् �वधानांचे
समथर् करणाया◌
� ंसवर महत्वाच् गोष्ट एकदा एकत करू सांग ून टाकल्याव पुनःपुनः त्यांच उल्ले
करू आमच्य वाचकाना कंटाळा आणण्याच आमची इच्छ नाह�.

�हंद ु जनतेमध्य सवाग
� ीण राजक�य �वचार आ�ण �श�ण ह्यांच पुरेशी प्रग झाल� असती आ�ण

�तच्यासाठ अवश् �ततका अवसर �मळाला असता तर त्यामुळ मराठा - मंडळाची असल्य एखाद्य
अ�खल �हंदज
ु ातीय सत्ते �कं वा प्रत �हंदज
ु ानपदसत्तेतसुद प�रण�त झाल� असती असे �नश्चयान

वाटत;े �नदान अशी साधी अटकळ तर� बांधता येते. मराठमंडळामध्य, जसजसे त्यांच साम्रा वाढू
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लागले तसतस,े ह्य वाढत्य लव�चकपणाचे - प�रिस्थ�तप्रवणत -प्रत् ल�ण �दसू लागले होते. त्यान

द��णेपासून उत्तर ेपय� मराठ� नसलेल� �कत्ये लहान आ�ण मोठ� �हंद ु संस्थान आपल्यामध्

समा�वष् करू घेतल� होती आ�ण त्यांच्या आपल्य संय ुक् राजमंडळामध्य समान अ�धकार आ�ण

समान कतर्व् सोपवून त्यांन साम्राज्यसंघट �निश्च स्था नेमून �दले होते. एक प्रच
�हंदज
ु ानपदसत्ता राज्यपद् प्रस्था करण्याक�रत संय ुक् राजमंडळाच्य नावावर आपल्याश

सहकायर करण्यासाठ इतर �हंद ु संस्थानांनाह बोलावण्याच मराठमंडळाचे प्रय नेहमी चालू असत. नाना
फडणवीस इसवी सन १८०० मध्य वारले त्याच् आधीच वस्तुत बहुतेक सवर �हंदस
ु ्था �हंदं न
ू ी परत
िजंक ू न घेतले होते. नेपाळपासन
ू त्रावणकोरपय �वस्तीण प्र द �हंदरु ाजांच्य सत्तेखाल आणला होता

आ�ण सवर राजेमहाराजे कमी अ�धक प्रमाण मराठा - मंडळाच्य �नयंत्रणाखा होते आ�ण त्यांच नेततृ ्
नेहमीच यांच्याकड असे. इतर �हंद ु राज्यांच गोष्ट बोलावयाला नको. प्रत मराठ्यांच्यापे�ा राष्ट्

सद्गुणा, देशभक्ती, चातय
ु ार् आ�ण सामथ्यार इतके श्रे असलेले इंग्लंडसारख राष् अत्यं

अडचणीच्य वेळी पटावर प्र�व झाले नसते तर �नराळेच दृश �दसले असत.े महाराष्ट्र �हंदरु ाज् जे
आता जवळ जवळ �हंदस
ु ्थानचे �हंदरु ाज् झाले होते त्याच मराठ्यांन नेहमी दाख�वलेल्य त्यांच्यात
दस
ु या�वला आपल्या �मळवन
ू घेण्याच् आ�ण संवधर्नाच् �वल�ण सामथ्यार्मु , प्रांत स्वर
पूणर्पण नाह�से झाले असते आ�ण त्यातू सजीव आ�ण पूणर संघ�टत संय ुक् �हंद ु - राज्यमंड म्हणज

�हंदस
ु ाम्रा प�रणत झाले असत.े मुसलमानांच्य हातून �हंदं च
ू ा जो अपमानास्प पराभव झाला

त्यापासू घ्यावयाच सवर �श�ण �हंदं न
ू ी - �वशेषतः मराठ्यांन �न �शखांनी घेतले आ�ण मुसलमानांची

सवर आयुधे आपल्य ढाल�वर बोथटवून पराङ्मु व्हावी अशा र�तीने आपल्य लोकांची सुधारणा

करण्या आ�ण आपल्य राष्ट्र पुनघर्टन करण्या, त्यांन पूणर यश �मळ�वले. त्याचप्रम त्यांन वेळ
�मळाला असता तर त्यांन आपल्य युरोपीय प्र�तस्पध् जे जे काह� उत्त होते ते ते लवकरच

आत्मसा करू घेतले असते आ�ण जपानप्रमाण आपल्य राष्ट्र अशा र�तीने पुनघर्टन के ल� असती

क�, युरो�पयनांना बळकावलेल� सवर भूमी सोडून �नघून जावे लागत.े युरोपीयनांना यश �मळवून देणारा
त्यांच्यात अत्यं महत्वाच एक �वशेष मराठ्यांच् ह्यापूव� ल�यात आला होता. लागलेच त्यान

युरो�पयनानी चालू के लेल्य साम�रक �नयमबद्धतेच आ�ण संघ�श�ेच्य कलेत जवळजवळ पूणर प्रावी
�मळ�वले आ�ण महादजी �शंदे, ब�ी आ�ण इतर तसल्या कतर्त्वव
पुढाया◌
� ोच्यनेततृ ्वाखाल ह� नवी
ृ
आयुधे आपणह� �ततक्या कौशल्यान उपयोगात आणू शकतो; इतके च नाह�, तर ती त्यांच् इतक्या

स�मतेने �नमार् कर शकतो असे �सद करू दाख�वले. ह्य गोष्ट�वरू ज्य मराठा मंडळाची
इतक्यात एका �हंदस
ु ाम्राज् वाढ झाल� होती त्यान युरो�पयनांना जे जे काह� सव�त्कृष होते ते ते

आत्मसा करू घेणे आ�ण वाढ�वणे अ�तशय संभवनीय होते. मुसलमानांना त्यान चोप �दला. त्याप्रम

युरो�पयनांनांह� चोप देणे आ�ण �हंदस
ु ्थानाती संय ुक् राज्या �कं वा त्याहूनह �वशेष म्हणज लहान
लहान जमर् संस्थानांच संय ुक् जमर् साम्रा बनले त्याप्रम संय ुक् �हंदरु ाज्यांच् पायावर
उभारलेल्य �हंदस
ु ाम्राज् प�रणत होणे अ�तशय शक् होते, हे स्पष होते.
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पण ज्य अथ� तसे घडले नाह� त्याअथ आपण जर-तर वर अवलंबून असलेल्य ह्य सवर कल्पन

सोडून �दल्य पा�हजेत आ�ण इ�तहासा वरू �नष्पन होणायार� �निश्च आ�ण प्रत गोष्ट� घेऊन
त्य वेळच्य समाजकल्पनेच् मापाने आ�ण त्य प�रिस्थतीती शक्याशक्यतेच दृष्ट� त्य समजून
घ्यावयाच आ�ण त्यांच महत् ठरवावयाचा प्रय के ला पा�हजे. ह्य ऐ�तहा�सक मापाने मोजून पा�हले
असता, आपल्याल त्य वेळच्य �हंदं न
ू ा एका उसळीसरशी �हंद ु - प्रजासत् राज् प्रस्था करण्या

यश आले नाह�, एवढ्याचसाठ �हंदं प
ू ैक� कोणाह� पोट�वभागाला दोष दे ता येत नाह� आ�ण मराठ्यांन तर
नाह�च नाह�. तसे करणे म्हणज �शवाजीमहाराजांना ते मोटार मध्य बसून �हंडले नाह�त म्हणू �कं वा

जय�संगाला त्यान अ�खल �हंदज
ु ातीय प्रचारका करण्यासाठ एक मोठे राजमद
ु ्रणा स्थाप के ले नाह�
म्हणू दोष देण्यासारख आहे . अशा प्रकार काल्प�न दोष एक तर सवा�ना सारखा �दला गेला पा�हजे;

नाह� तर कोणालाच देता कामा नये. तवे ्ह ह्य संबंधात नस
ु त्य परस्प सापे� दृष्ट� गण
ु ावगण
ु ांचा
�वचार करता असे �दसन
ू येते क�, एकंदर �हंदं च
ू ीच �हंदज
ु ातीय भावना इतक्य उत्कटतेल पोचल� नव्हत

क�, �तच्यामुळ त्यान आपल्य वैयिक्त, सांप्रदा� �कं वा प्रां� स्वतं अिस्तत्वा �हंदज
ु ातीय

कायार्साठ बळी द्यावयाल �सद व्हाव. इतर प्रांतात �हंदं च्य
तल
ू
ु नेने सापे�तः मराठ्यांन एक जनसंघ
म्हणू आपल्यामध् अ�धक संघ�टत सावर्ज�न जीवनक्रमा आ�ण अ�धक उत्क राष्ट् भावनांची

वाढ के ल� असल� तर�ह� आ�ण परक�य धमा�धतेच्य राजक�य पारतं�यातून �हंदधम
ु ार्च आ�ण �हंदज
ु ातीची

मुक्तत करण्याच् थोर आ�ण प�वत कायार्व त्यांच अत्यं मनःपूव्
र �नष्ठ होती आ�ण त्यांन त्याल

आपल्याल वाहून घेतले होते तर� मराठेसुद् त्य राष्ट् �कं वा �हंदज
ु ातीय पूणर्तेल साहिजकच पोचलेले
नव्हत; हळूहळू पण �नश्चयपूवर त्य ध्येयाकड त्यांच प्रग होत होती इतके च. ह्य गोष्ट�कड आम्ह
दल
ु �र कर�त नाह� आ�ण तर�ह� सवर �हंदस
ु ्थानाती �नर�नराळ्य �हंदरु ाज्यांच आ�ण लोकांच्य परस्प

सापे� बलाची अत्यं काळजीपूव्
र छाननी के ल्यावरह इतस्तत पसरलेल्य �हंद ू जीवनाच्य सवर
क�द्रस्थानांप ज्याच्याभोव �हंदवी पुनरुज्जीवनाच शक्त संय ुक् होतील आ�ण यशाचा अल् तर�

संभव वाटेल अशा र�तीने परक�य ब�लष् शत्रूं प्र�तक करतील असा क�द्र�बं के वळ महाराष्ट होऊ

शकले असते असे आढळून येते. अशा िस्थती अ�खल �हंदज
स ंच आ�ण
ु ातीय दृष्ट�नेसु श्रीरामदाा

�शवाजीमहाराजांच्य वेळच्य मराठ्यांच् धोरणांचे आ�ण प्रयत्नां समथर् करण्यावाचू गत्यंत
रहात नाह�. प�हल्यान संप ूणर महाराष् �हंदधम
ु ार्च् ध्वजेखाल एकत करावयाचे; आधी �हंदज
ु ातीच्य

उद्धारासा उत्तोल दं डासारखा ज्याच उपयोग होईल, �हंदप
ु दपादशाह�च्य मं�दराची ज्य पायावर

उभारणी करता येईल असे स्वयंशा�स आ�ण समथर मराठ� राज् स्थापावयाच आ�ण मग
�हंदस
ु ्वातं�याच् युद्धा �ेत महाराष्ट्रा मयार्देच् रे षांच्य पल�कडे वाढवावयाचे -

उत्तर ेकड

नमर्देपासू थेट अटकपयत
� ते न्यावयाच आ�ण द��णेकडे तुं गभद्रेपास समुद्रापय ते पसरवावयाचे
आ�ण अशा र�तीने मराठ� राज्याच् मयार्द वाढ�वण्यासाठ आक्र करू जात असता इतस्तत

�वस्कळी होऊन पडलेल� �हंदं च्य
शक्तीच सवर क�द्रस्थ संघ�टत करू शेवट� �वस्तारलेल् मराठ�
ू

राज्याला प्रत �हंदवी साम्राज्य स्वर आणावयाच;े हाच �हंदज
ु ातीला मुक् करण्याच आ�ण
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�हंदप
ु दपादशाह�ची प्रस्था करावयाचा सवा�त व्यवहाय आ�ण सवार् प�रणामकारक मागर आहे असे

त्यावेळच् मराठ्यांन वाटत होते आ�ण त्याप्रम आपले धोरण ठेवून त्यांन प्रय के ले.

त्य प�रिस्थती यशस्व होण्याच अल् तर� संभव असलेल� ह�च एक �वचारसरणी होती आ�ण पुढे

घडलेल्य गोष्ट�मुळ आ�ण साधलेल्य कायार्मुळ �तची युक्तत आता सम�थर् झाल� आहे. ह्य

�वचारसरणीचा अवलंब करू कायार्ल प्रार के ल्याव �हंदं ू पैक�च काह� लोकांनी आ�ण काह� संस्थानान

त्यांन �वरोध करणे अप�रहायर होते. ह्यांच्यापै काह� आपल्य पायातल्य शख
ंृ लांसंबंधी - मुसलमानानी
ज्यांच् योगाने त्यान दास करू सोडले होते त्य शख
ंृ लांसंबंधी - इतके �नगरगट आ�ण �नलज्ज बनले
होते क�, ती अ�भमानाची गोष् म्हणू ते �मरवू लागले होते! मस
ु लमानांचे ह्य नाह� तर त्य नबाबाचे,

�नजामाचे �कं वा �दल्ल�च् बड्य पादशहाचे अं�कत आ�ण यद
ु भांडत असलेले मांड�लक प्रजा �कं वा

दाससद
ु ् म्हणवू घेण्या त्यान यित्कं�च कमीपणा वाटत नस;े पण त्यांच् डोळ्यासमो

�हंदज
ु ातीच्य सन्मानासाठ आ�ण स्वत्वासा मराठ्यांन �हंदस
ु ाम्राज्यास त्यांच्याकड राज�नष्ठेच

�कं वा खंडणीची मागणी के ल� क�, ती त्यान सहन होत नस!े तवे ्ह मराठ्यांच् घोडस
े ्वारांकडू त्यान जे
प्रायिश �मळत असे त्याच दोष सवर्स् त्यांच्य माथ्याव राहतो. त्यांच् वागण्यामुळ मराठे त्यांन
साहिजकच

मुसलमानांचे

प�पाती

�न

साहाय्यकत

समजत

�न

धाकामुळे

महाराष्ट्रा

�हदं स
ु ाम्राज्यसत्त अ�धराज्याल संम�त दे ईपय�त �कं वा त्यांच धनी जो मुसलमान नबाब तोच

मराठ्यांच खंडणी देणारा मांड�लक होईपयत
� त्यांच पाठ सोडीत नसत. मराठ्यांच् �वरोधकांपैक�

बहुतेकांची जर� अशी िस्थत होती तर� त्यातह काह� असे होते क�, मराठ्यांश जर� त्यांच �वरोध असला
तर� अ�खल �हंदज
ु ातीय चळवळी�वषयीच्य िजव्हाळ्याच भावना त्यांच्यात पूणर नष् झाल्य नव्हत्.
इतके च नाह� तर परक्यांच येथून �नमूर्ल करू �हंदं च
ू े गेलेले स्वातं� परत �मळ�वण्यासाठ त्यांन

मराठ्या इतक�च तळमळ होती; पण मराठ्यांन एकट्यानी �हंदस
ु ्वातं�याच् युद्धा नेततृ ् आपण
होऊन आपल्याकड घेऊन बसावे आ�ण इतर सवर �हंदं न
ू ी त्यांच् साम्राज्यसत्ते मान नम करावी असा

हट धरावा हे त्यांन सहन होत नसे. ह्य �हंदक
ू ायार्च तळमळ असलेल्य मराठ्यांव्य�त�र इतर �हंद ु

राजांपैक� काह�ंची �वचारसरणी अशी असे क�, आम्ह� �हंदस
ु ्थानाती सवर्श्र �हंदस
ु त्त का होऊ नये?

आपल्यापैक काह�ंच्य पूवर्जनांन आपल्य राष्ट्रा अत्यं �वपन् काळात �हंदक
ु ायार्च पुरस्का के ला
होता. आता मोगल साम्राज्य उतरती कळा लागल्याव प्रत्येका शक्तीप्रम लहानमोठे �हंदरु ाज्
स्थापावयाच सं�ध प्रत्येका अनायासे प्रा झाल� आहे. मराठे जर आपल्यापुरत असे राज्
स्थापावयाच प्रय कर�त आहे त तर आम्ह�ह तसाच प्रय का कर नये? त्यांच हे म्हणण बरोबर होते.

पण मग मराठ्यांचेह म्हणण �ततके च न्याय होते. अ�खल �हंदज
ु ातीय दृष्ट� �वचार के ला असता
त्यांच्यापै प्रत्येक आपल्याल िजतक्य उत्त र�तीने मुसलमानांचा �नःपात करता येईल �ततका

करणे आ�ण समथर अजेय असे एकच �हंदस
ु ाम्रा प्रस्था� येत नसेल तर मोगल� साम्राज्या जागी
िजतक� लहान �कं वा मोठ� �हंद ु राज्य उठ�वता येतील �ततक� उठ�वणे हा त्यांच अ�धकार होता- नव्ह

कतर्व होते. पण जेव्ह त्य सवा�ना एका साम्राज् संघ�टत करण्याच प्र आला तवे ्ह त्य काळच्य
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�व�शष् राजक�य प�रिस्थती �न तत्का�ल राष्ट् आ�ण �हंद ु जातीय भावनांची वाढ �वचारात घेता

प्रत्येक दस
ु या�रच्य हे कायर घडवून आणण्याच् सामथ्यार्�वष �निश्चत नसल्यामुळ आ�ण
दस
शद
ु या�mच्यत्यासंबंधीच् हेतच्य
ूं
ु ्धते�वष विृ त् संश�यत असल्यामुळेह एकमेकांशी �वरोध येणे
अप�रहायर झाल.े आपल्य राष्ट् पराक्रमामु आ�ण त्यांच् योगाने आपण के लेल्य उज्ज् कायार्मुळ

आपण �हंद ू साम्राज्य नेततृ ् धारण करण्याच आपल� योग्यत �सद के ल� आहे असे मराठ्यांन वाटले.

मुसलमानांशी, पोतुर्�गजांश, इंग्रजां, फ्र�चां आ�ण इतर सवर �हंदक
ु ायार्च् शत्रूं अट�तट�चे भांडण
आ�ण तह
े � �वजयशाल� भांडण भांड ू न त्यांन राष् ह्य स्वरूप उज्ज् गोष्ट करू दाख�वल्य होत्य.

पण ह्य इतर सद्�वचार �हंद ू राजांना वाटे क�, म्हणू मराठ्यांन त्यांच इच्छ नसताना िजंकल्याच
�चह् म्हणू आपल� लाडक� चौथाई इतर �हंदरु ाज्यांव लादावी, वैयिक्त स्वातं� �गळं कृत करावे हे
समथर्नी ठरत नाह�. त्यांन तसे वाटणे स्वाभा�व होते. तसेच ज्यांन इतके करू दाख�वले, त्य

मराठ्यांनीह आणखी अ�धक करू दाख�वण्याच आकां�ा धरावी, आपल� सत्त संघ�टत करू एकमख
ु ी
साम्राज्यस प्रस्था के ल्याने के वळ राष् आ�ण धमर ह्य स्वरूप �हंदं च
ू े स्वातं� राखण्याच
आ�ण राजक�य �न सामािजक अिस्तत ठेवण्याच आशा आहे असा मराठ्यांच मनापासन
ू �वश्वा

असावा हे ह� �ततके च स्वाभा�व आहे . आ�ण सत्त संघ�टत करावयाची म्हणज सवर घटकांना त्य
सावर्भौ आ�ण सवर्श्र सत्तेखाल आणावयाचे, �तच्य �नयंत्रण ठेवावयाचे आ�ण �तची आ�ा म्हणू

�कं वा �तच्य �हतासाठ� त्यांन इच्छेन �कं वा इच्छ नसतानाह� स्वाथर्त् करावयाला लावावयाचे ह्य

गोष्ट अवश्यमे आल्या. तवे ्ह ज्याअथ इतर सवर �हंदम
ु डं ळीत मराठ्यांच साम्रा हे एकटे संघ�टत

राज् �हंदप
ु दपादशाह�ची स्थापन करू ती चालवावयाला समथर होते आ�ण त्यान त्याप्रम

जवळजवळ करू दाख�वलेह�, त्याअथ �हंदज
ु ातीच्य आत्यं�त �हताच्य दृष्ट�न इतर सवर

�हंदस
ु त्तांन मराठ� साम्राज्या अं�कत असणे भाग आहे असे मराठ्यांन वाटे . अत्यं पराक्रमा त्यांन
�हंदधम
ु ार्च् आ�ण �हंदज
ु ातीच्य कायार्च पुरस्का के ला होता आ�ण परक�य शत्रू अत्यं कडक �श�ा
लावल� होती. तवे ्ह आपण इतके शौयर गाजवून आ�ण आत्मय करू उभारणी के लेल्य �हंदस
ु ाम्राज्य
नेततृ ् आपल्याकड असणे आ�ण त्याच स्वा�मत आपण सोडून न देणे हा आपला अ�धकारच आहे असे

त्यांच मत होते. मराठ्यांन जे करण्यासाठ चंग बांधला आ�ण करू दाख�वले ते करू दाख�वण्याच
�कं वा धाडस करण्याच आ�ण परक�य शत्रूं घातक� आक्र िजला परत�वता येईल इतक� मोठ� मराठ�

सत्त �नमार् करावयाचे सामथ्य आपल्या नाह� अशी �निश्चत झाल� तर� आ�ण अशी प्रती

आल्यावरह इतर �हंदरु ाज्य त्यांच हा अ�धकार स्वाभा�वकपणे अमान् कर�त. अशा प�रिस्थती
एकमेकांची शक्त कसाला लावूनच �हंदस
ु ाम्राज्य पुढार� व्हावयाल कोण योग् आहे ह्य प्रश्न

�नणर् लावणे शक् होते. तवे ्ह जी �हंदस
ं ्थान आ�ण जे �हंद ु लोक स्वतः �हंद ू राज् �नमार् करावयाचा
ु स
प्रय कर�त होते आ�ण आतापयत
� अ�खल �हंदज
ु ातीय दृष्ट� त्यांन के लेल्य प्रयत्नास ज्यांच

अ�भनंदन करणे युक् आहे अशा काह� इतर �हंद ू राजांशी आ�ण मराठ्यांश के व्हान के व्ह मधूनमधून
�वरोध येणे अप�रहायर होते. राष्ट् संघटनेच्य आ�ण राजक�य एक�करणाच्य सवर थोर चळवळींना,
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तसले राष्ट् संघटन घडवून आणण्याच् इच्छेच तीव्र आ�ण राष्ट् कायार्च् प्रगतीसा के वढाह�

मोठा वैयिक्त स्वाथर्त् करावा लागला तर� तो �वशेष नाह�, असे समजणाया◌
� देे शभक्तीच् स्फूत�च

उत्कटत ह्यांच् व्यस प्रमाण असल्य �वषादजनक पण अवश्यमे प�रिस्थतीश त�ड देणे भाग
पडते.

आपण मराठ्यांचे स्वतःच उदाहरण घेऊ. महाराष्ट्रा मुसलमान सत्तेच् अं�कत असलेल्य

आ�ण त्यांच मांड�लक म्हणू राज्यकारभा चाल�वणारे लहानलहान �हंद ू राजेरजवाडे, संस्था�न आ�ण
मांड�लक आपले सापे� स्वातं� राखण्याच् संबंधात अत्यं द� असत आ�ण त्यांच्यापै काह�ंच्य

मनात भोसल्यांप्रमा मस
ंृ ला तोडून फेकावयाची आ�ण स्वतं �हंद ु राजे म्हणू प्रस्था
ु लमानी शख
व्हावयाच महत्वाकां�ाह होती. पारतं�यातील पाशवी सख
ु सोयी आ�ण दास्याती आराम सोडून खडबडून

स्वत जागे होणे �कं वा दस
ु या�तनीआपल्याल जागे करणे ज्यान आवडत नव्हत असे अधःप�तत �ुद लोक

आ�ण त्याप्रमा जे आपल्यापुरत त्य दास्याच बंध तोडण्याच प्रय कर�त होते ते उदारच�रत
महानभ
ु ाव हे दोघेह� �शवाजीमहाराजांच्य आ�ण त्यांच् शरू अनय
ु ायांच्य �वरु रागाने उठले आ�ण

त्यांन ‘मराठा �ततक
ु ा मेळवावयाच्य आ�ण महाराष्ट्र संय क
ु ् आ�ण समथर �हंद ु साम्रा
स्थापावयाच् त्यांच् प्रयत्न �वरोध के ला. �शवाजीमहाराजांच्य कायर्�नष्ठे�वष त्यांन संशय वाटे;
�हंदम
ु ात्रा एक व्हावयाच् आ�ण राष्ट् संघटनेच्य आवश्यकतेसाठ �शवाजीमहाराजानी मराठ्यांन

वारं वार के लेल्य �वनंत्य म्हणज �हंदं न
ू ा मुक् करावयाच्य आ�ण महाराष्ट्र स्वातं� परत

�मळवावयाच्य पांघरुणाखाल स्वतःच महत् वाढ�वण्याच भोसल्यांच् गुप् महत्वाकां�ेच डाव आहेत,

असे ते साहिजकपणे समजत. त्यांच्यापै काह�ंनी असाच खोचक प्र के ला क�, त्यांन भोसल्यांच
अं�कत झाले पा�हजे अशी भोसल्यांन अपे�ा का करावी? �शवाजीची इच्छ जर खरोखर �हंदं च
ू े साम्रा
स्थापावयाच एवढ�च आहे तर आम्ह त्याच्यापे सामािजक प्र�तष्ठ �नःसंशय श्रे आहो तवे ्ह त्यान

आम्हाला आपले नेते का समजू नये आ�ण आम्हाला छत्रप म्हणू राज्या�भषे का कर नये? जे

दासवतृ ्तीच आ�ण नीच लोक होते त्यांन ह्य �हंद ु ‘उपटसुंभा’च्य उमर् आव्हानाल त�ड देण्यासाठ
प्रत इतर मुसलमानांशी �मळण्याच �कं वा त्यांच साहाय् मागण्याचीह लाज वाटल� नाह�. जे इतक्य

अधोगतीला गेले नव्हत, पण जे ह्य महदांदोलनाचे नेततृ ् चाल�वण्याच् �शवाजीच्य सामथ्यार्�वष
�कं वा ते आपल्याकड घेण्याच् युक्तते�वषय साशंक होते त्यांन त्याच्या�व करावयाची युद् आपल�
आपणच करावयाचा कमी �नषेधाहर मागर पत्क�रल. ह्यामुळ आपल� तलवार कधीकधी �हंदं च्य
�वरु
ू
�नष्को�ष करण्याच आवश्यकत �शवाजी-महाराजांना प्रा झाल�; तवे ्ह �शवाजी-महाराजांना त्यासाठ

जो �वशेष दोष लावण्या येतो त्यापासू त्यान �नमक
ुर ् के ल्यावाचू इ�तहासाला गत्यंत नाह�. इतके च
नाह�, तर �हंद ु मानववंशाचे, सवर्प्र पुरस्कत, �हंदधम
ु ार्च संर�णकत� आ�ण मराठे लोकांच्य राज्याच

आ�ण राष्ट्र प्रस्थापन होण्याच त्यांच मानह� कोणाला काढून घेणे शक् नाह�. लहानसहान सवर
संस्था�नकान िजंक ू न त्यांच एक संघ�टत आ�ण राष्ट् सत्त बन�वणे राष्ट् कल्याणाच् दृष्ट�

आवश्य होते. जर इतर �हंद ू राजांची तसे करावयाची �सद्ध असती तर त्यांनाह �शवाजीमहाराजांनी

www.savarkarsmarak.com

उठावणी करावयाच्यापूव� सवा�च्य साधारण शत्रूच �वरु बंड करू उठता आले असते.
�शवाजीमहाराजांनी के ले तसे धाडस करता आले असत,े त्यांन साधलेल� कायर्�स� साधता आल� असती.
समथर आ�ण संघ�टत मराठ� राज्याच प्रस्थापन करता आल� असती. मग �शवाजीमहाराजांना
करावयाला काह� उरले नसते! �कं वा त्यांच्य तसे सामथ्य असते तर �शवाजीमहाराजांशी �वरोध करूनह

त्यांन हे साधता आले असत.े आ�ण अशा राष् संस्थाप या दृष्ट� त्यांच्यापे आपले श्रेष् �सद
करता आले असत.े असे झाले असते तर इ�तहासाने आज ज्याप्रम तो �शवाजी-महाराजांचे आ�ण

त्यांच् सवंगड्याच समथर् करतो आहे त्याप्रम त्यांचेह समथर् के ले असते! पण ज्य अथ� दस
�
ु याय

कोणाह� मराठ� संस्था�नकाल �कं वा पर
ु ुषाल स्वतःच् दोषामळे
ु �कं वा कोणत्याह कारणामळे
ु ते करता

आले नाह� त्य अथ� त्यांन ते त्यांच्यासा �शवाजी महाराजांना �नमट
ू पणे कर द्यावयाल पा�हजे होते

आ�ण ज्याअथ त्यांन असल्य राष्ट् उठावणीचा भार आ�ण त्याती धक्क चपेटे �शवाजीमहाराजांवर
लादले होते त्याअथ त्य चळवळीचे नेततृ ् आपल्याकड घ्यावयाच आ�ण अ�खल महाराष्ट्र छत्रप

म्हणू स्वतःल अ�भषेक करू घ्यावयाच अ�धकारह� त्यांन त्यांच्याकड सोपवावयाला पा�हजे होता.

राष्ट् �हताच्य दृष्ट� जो सवार् प्र - समथर आहे त्यावाचू दस
ु रा कोण राष्ट्र प्र राजा व्हावयाल
पा�हजे?

ज्य कारणांसाठ� आपल्य काह� मराठ� बांधवांच्या �वरू प्रसंगोपा आपल� तलवार �नष्को�ष

करावयाच्य खेदकारक पण अप�रहायर आपत्तील सादर झाल्याच् �वशेष अपराधातून �कं वा दोषातून
�शवाजीमहाराजांना �नमक
र आपल्य आधीन
ुर ् करावे लागते �कं वा �भन् �भन् शीख-जथ्यांन बलपूव्

करू घेण्याच् संबंधात रणिजत�संगाचे वतर् समथर्नी ठरते त्या कारणासाठ� मराठा-मंडळालाह�

गडबड करणायाि� ◌�हंदरु ाजांना वठणीवर आणून आपल्य साम्राज्य मांड�लक बन�वण्याच् संबंधातह�

दोषमुक् करणे भाग आहे . त्याबरोब हे ह� आम्ह पुनः स्पष्टप �नदशर्ना आणून दे तो क�, त्य �हंद ु
राजांपैक� सवा�ना नाह�, पण काह�ंना तर� त्यांन मराठ्यांच् सावर्भौमत्वा �वरोध के ला ह्यासाठ दोष

देता येत नाह�. कारण देशातील राजक�य आ�ण अ�खल �हंदज
ु ातीय कल्पनांच् त्य वेळच्य सवर्साधार
प्रगती �वचार करता आ�ण याप्रमा आपल्यापुरत स्वतं �हंद ु राज्य प्रस्था करावयाच्य त्यांच्
स्वतःच् महत्वाकां� ल�ात घेता आपल्य वैयिक्त स्वातं�याच् संबंधात त्यांन इतके द� असणे

योग् होते आ�ण स्वाभा�वकह होते. पण त्य वेळी मानव वंश म्हणू, �व�शष् संस ्कृत म्हणू, धमर

म्हणू, राष् म्हणू, �हंदं च
ू े प्रत अिस्तत् समथर, संघ�टत आ�ण के वळ �हंदज
ु ातीय साम्रा
प्रस्था करण्याव अवलंबून होते मग ते साम्रा एक राजसत्ता असो क� संय ुक् सत्ता असो,

एकतंत् असो �कं वा बहुतंत् असो, बंगाल� असो क� रजपूत असो, ता�मळी असो क� तेल गू असो, अ�खल
�हंदज
ु ातीय, क�द्र�न आ�ण सवर्समथ असे असावयास पा�हजे होते. आ�ण सवर �हंद ु लोकांमध्य के वळ

मराठेच �हंदज
ु ातीच्य सवर शत्रूं पराभव करू ते साम्रा स्थापावयाल आ�ण चालवावयाला समथर

होते. तवे ्ह �हंदच्या
�वरु त्यांन कधी कधी आपल्य बळाचा उपयोग करावा लागला ह्या�वषय �वशेष
ू

दोष �कं वा भार आपल्याल मराठ्यांच् माथी मारता येत नाह�. ह्या दोष असेल तर त्यामध् आम्ह
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पूव� म्हटल त्याप्रम, सवर �हंदं न
ू ी सारखेच वाटेकर� झाले पा�हजे �कं वा कोणालाच दोष दे ता कामा नये;

�नदान एकट्य मराठ्यांच् माथी तर� तो मारणे शक्य नाह�. �हंदं च्य
स्वातं�याच् युद्ध पुढाकार
ू
घेण्याच् आ�ण एक �हंदस
ु ाम्रा प्रस्थापवया त्यांच् पात्रतेमु इतर सवर �हंद ु लोकांनी आपल्य
वैयिक्त महत्वाकां�, �ुद स्वाथ सोडून द्याव आ�ण त्यांच सावर्भौमत स्वीकाराव आ�ण ते होऊन

स्वीकार� नसतील तर त्यांन तसे स्वीकारावयाल भाग असावे अशी अपे�ा करण्याच अ�धकार त्यांन
प्रा झाला होता.
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३ प्राच आ�ण अवार्ची इ�तहासाच्य
मा�हतीच्य अनुरोधाने �नर��ण

“ज्य प्रका वानरांकरवी लंका घेव�वल� त्य प्रका हे गोष् झाल�.
सवर कृत्य ईश्वरावतारासारख आहेत. जे सेवक हे पराक् पहात
आहे त त्यांच जन् धन् आहेत. जे कामास आले त्यान तो हा

लोक आ�ण परलोक सा�धला ! हे ततुर्, हे मदर्मक
, या समयात
ु
हे �हम्म ! ह� गोष् मनीह� कल्पव नाह� !”
-

ब्रह्र�द्रस् पत्रव्यव

ह्या कारणासाठ� आपल्य पूवर्जान चक्रव�तर्त्व पद्धती, इतर सवर राजांना िजंक ू न �दिग्वज

करणाया◌
� ा �हंद ू �वजेत्यांच, सावर्भौमत्वा सूत् चाल�वण्याच आ�ण अ�खल भारताचा राज�कर�ट

मस्तकाव धारण करण्याच् अ�धकाराचे के वळ समथर्न के ले नाह� तर �तला प�वत पदवीला नेऊन
बस�वले. त्य पद्धत दोषस्थल पुष्क होती आ�ण �तच्य बरोबर संकटपरं परे चा संभव उघडउघड होता.

इतके असूनह� त्यावेळच् प�रिस्थती िजच्यायोगान सबंध �हंदज
ु ातीला राजक�य एक�करणाचे आ�ण

सावर्ज�न जीवनाच्य एकत्वाच �श�ण दे ता येईल अशी राष्ट् संस्थ हळूहळू प�रव�धर् करण्यासाठ

आपल्य पूवर्जांन शोधून काढलेल्य अनेक साधनांपैक� अत्यं सवर्� असे साधन म्हणू ह्य

चक्रव�तर्पदा कल्पनेच उपयोग झाला. �हंद ु राष्ट्र धुरा धारण करावयाला सवा�त योग् असलेल्य

पुरुषाल, संघ�टत सत्तेल �कं वा लोकसमूहाला नेहमी अग्रभा आणले, सवर्सामान सामथ्यार्च

व्यक्तीं, राष्ट् �हतसंबंधाला हानी पोच�वणाया◌
� ीआपल्य योग्यतेहू पल�कडे उड्डा मारणाया�प
महत्वाकां�ान आळा घालावयाला भाग पाडले आ�ण अ�खल �हंदस
ु ्थानच् पढ
ु ार�पणाचा मान आ�ण

त्यांच् बचावाचा भार त्य काळाने उत्पन के लेल्य सवा�हून अत्यं योग् आ�ण समथर अशा पर
ु ुषांच्

स्वाधी के ला. �तने राष्ट्रा सवर नै�तक शक्त एकत करू सवा�त समथर पर
ु ुषाल त्यांच पा�ठंबा
�मळवन
ू �दला आ�ण �तच्यामुळ समाजातील त्यांच्याह अयोग् आ�ण राष्ट्र धरु �णत् घ्यावयाच

अ�धकाराची ज्यांच प्रौ वंशोत्पन्नते �कं वा के वळ असय
ू ेवर प्र�तिष असते अशा ग�वर्ष,
महत्वाकां� आ�ण �नरोधक व्यक्तीं राष्ट् कतर्व म्हणू त्यांच्यापु नम व्हावयाल भाग पाडले.

ह्यामुळ �हंदं च्य
राजक�य सामथ्यार् मध् ह्य प्रांतात त्य प्रांत आज हिस्तनापुराल तर उद्य
ू
पाटल�पुत्रा, पाटल�पुत्राह उज्ज�य�नल, उज्ज�यनीहू प्र�तष्ठा, प्र�तष्ठान कनोजला, तेथ ून

पुनः दस
� �ठकाणी
ा
अशा र�तीने वेळोवेळी �हंद ू साम्राज्य संर�ण करण्याच पात्र आ�ण सावर्ज�न
ु या◌
�न संघ�टत शिक् जेथे वास कर�त असेल तेथे तेथे पालटत असे. जेव्ह जेव्ह राष्ट्रा गरजेप्रमा
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सवर्समथ सावर्भौ सत्त प्रस्था होणे अवश् होई तवे ्ह तवे ्ह �हंदल
ू ोकातील नै�तक शक्त जणू काय
स्वाभा�वकपणे �हंद ु �वश्व�वजेत्यांच ध्वजेभोवत एकत होत; त्य मानासाठ� �वरोध करणाया◌
� ाइतर

सवर �हंद ु प्र�तस्पध्य त्याल युद करावे लागे आ�ण त्यांच पराभव करावा लागे. त्यासाठ तो अपराधी
समजला जात नसे; इतके च नाह� तर ज्याव आपल्य मातभ
ृ ूमीच्य आ�ण कुटुंबाच्य संर�णाचा आ�ण

बचावाचा भार �नभर्रपण टाकता येईल असा सव�त्कृष पुढार� शोधून काढावयाची त्य प�रिस्थती जी

व्यवहाय अशी तीच एक कसोट� आहे असे सवर्ज समजत असत. तसेच त्य सवार् पराक्र पुरुषाच

आपल्यावर� अ�धराज् मान् करण्यापूव त्याल जे प्र�तस् रणांगणांवर युद्धासा आव्हा देत

त्यांचेह वागणे कोणी आ�ेपाहर समजत नसे. जर� श्रीह आ�ण सत्याश पल
ु के शी यांचे प्र�तस्
त्यांच् सारखे �हंद ु होत,े इतके च नाह� तर प्रत त्यांच् जातीचे �कं वा कधी कधी तर रक् संबंधाचे

नातलगच होते, तर�ह� त्यांन िजंक ू न आपले कर देणारे मांड�लक कर�पयत
� हषार्ल उत्तर ेकड आ�ण

पल
ु के शीला द��णेकडे आपण दोष देत नाह�, कारण मनषु ्यस्वभावाप्र त्यांच वागणे स्वाभा�व होते;

�कं बहुना हषर पल
ु के शीच्य �दिग्वजया दस
ु या�  उच् अशा राष्ट् हे तच
ू ा काह� प्र उत्पन होत

असल्यामुळ त्यांन के वळ म्हटल्याबरो ज्यांन आपले वैयिक्त स्वातं� त्यांच् चरणावर वा�हले

नाह� त्यांच वागणे वीरवतृ ्तीचे होते. पण जर� त्यांच वतर् आ�ेपाहर समजता आले नाह� तर�ह� हषर आ�ण

पुलके शी ह्यांन असल� दोन थोर समथर �हंदस
ु ाम्राज स्थापण्य यश �मळवून आ�ण त्यांच्याद्व �हंद ू

जनतल
े ा जे राजक�य �वचारांचे आ�ण जीवनाचे �श�ण दे ऊन जी अतुलनीय राष्ट्रस के ल� �तचा
कृत�तापूव्
र उल्ले करावयाला आपल्याल मुळीच अनमान वाटत नाह�. इतके च नाह�, तर पुढे ज्यावेळ
हषर आ�ण पुलके शी एकमेकांचे बळ कसाला लावण्यासाठ एकमेकांसमोर युद्धा उभे राहतात त्यावेळ

एकादा मल्लश्र �कं वा रणधुरंधर आपल्या दोन �शष्या �कं वा तुकड्या चाललेले युद त्यान त्यांच
�श�ण देण्याच् हेतूने, �कं वा जेव्ह आ�ण जर तसा प्रसं येऊन ठेपेल तर आ�ण तवे ्ह शत्रूं दोन हात
करावयाचे कायर त्य दोहोपैक� कोणावर �वश्वासान सोपवून दे ता येईल हे शोधून काढण्याच् बुद्धी

ज्याप्रम ती एक आवश्य आपत्त आहे असे समजून समथर्नी समजतो, त्याप्रम आपण अ�खल

�हंदज
ु ातीय दृष्ट� ह्य दोघा वीरश्रेष्ठा �नःप�पातीपणाने त्यांच अवलोकन करतो. जर �हंदस
ु ्थाना
आ�ण आपल्य �हंदज
ु ातीत काह� राष्ट् उपजतबुद् आल� असेल, आपल्या �कतीह� भेद असले तर�

आपण तत्वत एकराष् आहो, आपल्य धमन्यातू एक रक् वाहत आहे, आपल� प�वत भाषा एक आहे.
आपले राजकारण एक आहे . आपले तत्व�ा एक आहे, आपल्य समाजसंस्थ एक आहेत, आपले
आचार�वचार एक आहे त, अशा भावना उत्पन झाल्य असतील तर, त्याच मुख् कारण म्हणज

चक्रव�तर्त्व संस्थेमुळ पोसल� गेलेल� ह� �वस्तीण साम्राज् होत हे �नःसंशय आहे. ह्य साम्राज्य

मध्य�बंद जसजसे कािश्मरातू कनोजला आ�ण पाटल�पुत्रा, कांचीला, मदरु े ला आ�ण कल्याणाल
पालटत गेले तसतसे त्यांन आपल्य प्रांत जीवनाचे �भन् �भन् झरे आपल्याबरोब इकडून �तकडे

घेऊन गेले आ�ण त्यांन एक�त् करू त्य सवा�चा एक प्र राष्ट् प्रव बन�वला. ह्य त्यांच्

कायार्मुळ आपल्य इ�तहासातील ह्य सवर प्राच साम्राज्या आपल्याल महत् वाटते आ�ण
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रणांगणावर पराक् गाजवूनह� जे दद
ु � वाने पराभूत झाले त्यांच आ�ण पराक् करू जे �वजयी झाले
त्यांच दोघांचह
े � आपण कौतुक करतो. हषर आ�ण पुलके शी ह� आपल्य इ�तहासातील अत्यं आदराची नावे

आहे त. मगधांच्य �कं वा आंध्रांच �कं वा आंध्रभृत्यां �कं वा राष्ट्रकूटां �कं वा भोजाच्य �कं वा

पांडवांच्य साम्राज्याप एकालाह� जर� काह� लहान �हंद ू राज्यांन िजंक ू न आपले मांड�लक के ल्यावाचू
आ�ण इतराना पूणर्पण आत्मसात के ल्यावाचू एक प्र �हंदस
ु ाम्रा म्हणू आपल� वाढ करू घेता

आल� नाह� तर� ह्य सवर साम्राज्य के लेल्य पराक्रमा आपण अ�भमान बाळगतो. आज आपण
ज्यांन प्रां�तकदृष �भन् �भन् प्र द म्हणू समजू लागलो आहो त्या �नर�नराळ्य प्रांता िजंक ू न

घेऊन त्यांच् िजवावर जर� ह्य साम्राज्या आपले वैभव वाढ�वले हे आपल्याल माह�त असले तर� हे

राजक�य ऐक् साधण्यासाठ त्यांन अ�धक दे शभक्तीच आ�ण अ�धक प्रश मागर का शोधन
ू काढला
नाह�; म्हणू प्रश्ना मारा करू त्यांन भंड ावन
ू सोडीत बसत नाह�. तवे ्ह ज्य मराठ्यांच् उठावणीने

ह्य प्राच साम्राज्यांप कोणापे�ाह� अ�धक �वस्तृ आ�ण अ�धक ब�लष् �हंदस
ु ाम्रा �नमार्
करण्या यश �मळवले आ�ण तह
े � अंतःकलहात आ�ण आपसातील यद
ु ्ध राष्ट्रा लोकांच्य सांडाव्य

लागणाया◌
� ् रक्ताच �कती तर� अल् प्रमाण मल
ू ् दे ऊन �मळ�वले, �तला अगद� त्या कारणासाठ�

आपण सवर �हंदन
ू ी, मग आपला प्रा कोणताह� असो, पंथ कोणताह� असो, जात कोणतीह� असो �ततकाच

मान �दला पा�हज,े �तच्याकड �ततक्या कौतुकाने ब�घतले पा�हजे आ�ण �तच्या�वषय �ततकाच आदर
बाळ�गला पा�हज.े

नाह�! मराठ्यांच् उठावणीचे महत् त्यांच्यापे�ा अ�धक आहे. कारण ज्य अथ� मराठ्यांच्

उठावणीला कारणीभूत झालेल� तीव राष्ट् प�रिस्थतीच �नकड ह� अगद� परमावधीला गेल� होती

त्याअथ अ�खल �हंद ु जातीय दृष्ट� �वचार करता हषर �कं वा पुलके शी ह्यांच् �दिग्वजयाच समथर् ज्य

प्रका करता येते त्यापे� �कतीतर� उदात् तत्वाव मराठ्यांच् ह्य प्रयत्न, युद्धा आ�ण �वजयाचे

नै�तक समथर् करता येते. के वळ उत्सा �कं वा �दिग्वजयाच हाव म्हणू काह� त्यांन ह्य कायार्साठ
तलवार �नष्को�ष के ल� नाह�. के वळ चक्रव�तर्पद ऐश्वय स्वतःसाठ �मळवावे म्हणू काह� त्यान
इतराना िजंक ू न आपल्य सत्तेखाल आणले नाह�. त्य वेळी राष् म्हणू, एक स्वतं धमर म्हणू, �हंदं न
ू ी
कसे िजवंत रहावयाचे असा प्र उत्पन झाला होता! उत्तर ेकडी क�वभूषण कवीने ‘काशीजीक� कला
जाती, मथुरा मशीद होती, �शवाजी न होते तो सुन्न हो�त सबक�’ म्हणू जे वणर् के ले आहे ते काह�
पोकळ क�वप्रशं नाह�! एखाद� गोष् पुराणकाल� घडल� असल� तर �तच्या�वषय �तच्य जुनाट-

पणामुळे च �तच्याभोवत मनुष् एक प�वत्रते तेजोवलय �नमार् करतो पण तीच आपल्य दे खतची

�कं वा अल�कडे झालेल� असल� म्हणज �तचे महत् �कं वा पा�व�य �ततके माणसाला वाटत नाह� असे कधी
कधी होते, नाह� तर मराठा - मंडळाने �हंद ु - �हतसंबंधाची जी महत्वाच सेवा के ल� ती �वक्रमा�दत्या,

शा�लवाहनाच्य �कं वा प्रत चंद ्रगुप्ता परम वैभवाच्य काळात आपल्य प्राच �हंदव
ु ीरांनी के लेल्य
सेवेपे�ा तत्वत यित्कं�चतह कमी महत्वाच नाह� आ�ण प्रमाणा तर �कती तर� मोठ� आहे. चंद ्रगुप्त

प्रस्था के लेले प्रच साम्रा पांडवानंतरच्य �हंदस
ु ्थानच् इ�तहासात वणर् के लेल्य इतर
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साम्राज्यांप वैभवात आ�ण सामथ्यार �नःसंशय अत्यं श्रे होते, पण जी राष्ट् आपत्त दरू

करण्यासाठ ते अिस्तत्व आले ती मराठ्यांच् वेळेपे�ा �कती तर� �ुद स्वरूपा होती आ�ण त्याल
उपलब् असलेल� साधने मराठ्यांच् उठावणीपे�ा �कती तर� अ�धक आ�ण कायर्� होती. �शकंदराच्य
भारत�वजयाची पाश्चात इ�तहासकार मोठ� चटकदार वणर्न करतात; पण हा भारत�वजय म्हणज

नुसत्य एका एका कोपया◌
� ोचाके वळ पंजाबचा �वजय आहे! �हंदस
ु त्तेच् पाटल�पुत्रा असलेल्य मुख्

क�द्र त्य आघाताला स्पशर् करता आला नाह�. साम्राज्या�ध नंदाला म्ल�च्छा �हंदभ
ु ूमीतून
हाकलून द्यावयाच कतर्व पार पाडता आले नाह�. लागल�च आयर चाणक्यांच् बु�द्धमत्त आ�ण
चंद ्रगुप्ता बाहुबलाने नंदाना आपले उच् पद सोडून देणे भाग पाडले, साम्राज्य भार आपल्याव
घेतला आ�ण ह्य साम्राज्य सवर साधने त्याच् हाताशी आल्याव त्याच् बळावर ग्रीकां मोठ्य
पराक्रमा �हंदं च्य
भम
ू
ू ीतन
ू हाकलन
ू लावले. पण ह्याच्या तल
ु ना करता मराठ्यांन हातात घ्याव

लागलेले काम �कती कठ�ण होते; त्यांच्या ओढवलेल� आपित् के वढ� प्रच होती आ�ण �तच्याश त�ड
द्यावयाल त्यांच्याज असलेल� साधने �कती �ुद होती! शतकानश
ु तके सबंध �हंदस
ु ्था परवश होऊन

मस
ु लमान, पोतुर्गी आ�दकरू परक� आ�ण बलाढ् शत्रूंच पायाखाल� तड
ु वले जात होते! सवर पौरु
आ�ण आशा सद
ु ् त्याच्यात �पळून �नघन
ू ते �नपटणारे बनले होते. नेहमी होणाया�  पराजयामळे
ु उत्पन
झालेल्य ह�नवतृ ्त राष्ट्रा जीवभूत गोष्ट�ंच ग्र कर�त पुष् होऊन शेवट� म�गल बादशहा हे

आपल्याव राज् करावयालाच जन्माल आलेले आहेत आ�ण त्यांन तसे करावयाचा दे वानेच अ�धकार

�दला आहे अशी समजूत रू होऊन बसल� होती. �हंदं च
ू ी तलवार अ�रशः तुटून पडल� होती. �हंदं च
ू ा ध्व
अ�रशः फाटून गेला होता! आ�ण तर�ह� मराठ्यांन उठावणी के ल�, तर�ह� त्यांन रणभू�म जागवल�,
तर�ह� त्यांन �हंदं न
� राष् ह्य नात्यान ज्याच्या कधीह� त�ड देण्याच पाळी आल� नव्हत अशा
ू ा तोपयत

अट�तट�च्य सामन्या जय �मळ�वला! ग्रीकां �हंदस
� प्रव झाला होता त्यापे�
ु ्थाना जेथपयत
हूणांचा आ�ण शकांचा जर� पुष्कळ दरू वर प्रव झाला होता तर� त्यांन शत् म्हणू इतके प्रबल कधी
प्रा झाले नव्हत आ�ण सवर �हंदस
ु ्था त्यांन के व्हाह आपल्य साम्राज्याख आणता आला नव्हत.

तोरमाण �कं वा रुद्र राज् कर�त असता राष्ट् जीवनाच्य तत्वाव, राष्ट् संस्कृतीव एवढा
प्राणघा आ�ण बलवत्त आघात के व्हाह झाला नव्हत जेवढा मुसलमानांच्य आ�ण पोतुर्गीजांच्

धमर्वेडान के ला! हूणांच्य आ�ण शकांच्य आघातातून आपल्य भूमीचे आ�ण आपल्य राष्ट्र संर�ण
करणारा पराक्, देशभक्त, उसळी आ�ण आत्मय ह� खरोखरच उज्ज् आहेत आ�ण आपल्य ज्य
राष्ट् वीरांनी, योद्धयां आ�ण राजकारणकुशल पुरुषांन आपल्य भूमीची परक्य संतापोत्पाद

जोखडापासून मुक्तत के ल�; इतके च नाह� तर सवर �हंद ू जनता मगधांच्य �कं वा मालवांच्य सावर्भौ

ध्यजेखाल, चंद ्रगुप्ता �कं वा �वक्रमा�दत्या �कवा शा�लवाहनाच्य प्र राजदं डाखाल�, एकत करू
आपल्य राष्ट् ऐक्या आ�ण सामथ्यार इतक� भर घातल� त्या�वषय आम्हांल अत्यं कृत�ता

वाटत.े �हंदस
ु ्था देशावर प्र असलेला प्रत् �हंद ु मग तो कोणत्याह प्रांता असो �कवा कोणत्याह
जातीचा असो, वर�ल सम्राटां स्थापलेल् साम्राज्या जर� आज त्य प्रांता तो आपला प्रा म्हणत
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त्य प्रांता िजंक ू न आपल्य सत्तेखाल ठेवावे लागले असते आ�ण त्यांच् �दिग्वजयासाठ त्यान
के लेल्य अंत युर्द् त्यांन कदा�चत ् त्यांच्य पूवर्जांच रक् जर� सांडावे लागले असले तर�ह� �हंदस
ु ्था

देशावर प्र असलेला प्रत् �हंद ु त्य �व�शष् प�रिस्थती आपल्य राष्ट्र स्वातं�याच्
अ�भमानास्प शांततच
े ा, अजेय शक्तीच अमूल् ठेवा �मळ�वण्यासाठ द्याव लागणारे एकमेव मूल्
म्हणू ह्य अप�रहायर आपत्त आपण स्वीकारल् पा�हजेत हे ओळखून चंद ्रगुप्ता, पुष्य�मत्रा,

समुद्रगुप्ता �कं वा यशोधम्यार्च �कं वा त्य �वख्या गौतमीपुत्राच नामोच्चाराबरोब त्यान ह्य

प�वत भरतभूमीची हूणांच्य आ�ण शकांच्य राजक�य बंधनापासून मुक्तत के ल� म्हणू आदराने आपले

मस्त �वनम करतो आ�ण त्यांच् स्मृतीच पज
ू ा करतो तवे ्ह ह्य चंद्रगुप्ता �कं वा �वक्रमा�दत्या
ज्य संकटाला त�ड द्याव लागले त्यापे� �वशालतेच्य आ�ण तीव्रतेच दृष्ट� �कती तर� अ�धक

प्राणघा संकट, ज्याच्यामु आता सवर्ना झाल्यावाचू राहत नाह� असेच जवळजवळ �दसू लागले

होते, असे संकट मराठ्यांच् वेळेला देशावर आलेले होते. त्य संक टातन
ू ज्यान अ�खल �हंदज
ु ातीला
वाच�वले आ�ण तह
े � आपल्य त्य प्राच वीरांच्य हाताशी असलेल्य साधनापे�ा �कतीतर� कमी प्रतीच

साधनांनी वाच�वले आ�ण एवढे दै द�प्यमा कायर करू दाख�वले, क� एक दोन उदाहरणे सोडून �दल� तर
त्यांच्या नस
ु ती बरोबर� करावयालाह� आपल्य इ�तहासात व�णर्लेल् प्राच साम्राज्यांप एकह� पढ
ु े
येणार नाह� त्य �शवाजीमहाराजांच्य आ�ण बाजीरावांच्य, भाऊंच्य, रामदासांच्य, जनकोजींच्य

नामोच्चार- बरोबर �हंदन
े े आपले मस्त लववावयाला नको का? आ�ण
ू े आदराने आ�ण उत्कृष कृत�तन

अत्यं प्रेमाच आ�ण राष्ट् अ�भमानाच्य भावनेने भरलेल्य ह्रदया त्य साम्राज्य स्मृ�

बाळगावयाला नको का?

ह्य वाफेच्य आ�ण �वजेच्य �दवसात दे खील गॅ�रबॉल्ड �कं वा मॅ�झनीसारख्यानाह के वळ नै�तक

प्रचारका करू सबंध इटल� संघ�टत करणे अशक् आहे असे आढळून आले, सवर प्रां� भेदभाव नाह�से

करू टाकावे आ�ण आपले सवर लोक एकत करू त्यांच सगळ्य इटल�त एक राज् करावे असे उच् हे तू

असूनह� त्यांच सापे�तः संश�यत स्वरूपाच साधनांचा अवलंब के ल्यावाचू चालले नाह�. नेपल् �कं वा
रोम येथील लोकांना संय ुक् इटल� बनवावयाच्य �नरथर् ओरडीसाठ� आपण आपल्य वैयिक्त

ं
ं च असलेले ह्य
स्वातं�याच ब�लदान का करावे ह्याच उमज पडेना. पीडमॉटचा
राजा आ�ण पीडमॉटचे

चळवळीचे ‘गॅ�रबॉल्ड’, क्र�स, कॅव्हू अत्याद सवर पुढार� जेव्ह बु�द्धपुरः प्रांतामाग प्रा
पीडमाँटच्य साम्राज्य जोडू लागले तवे ्ह ह्य प्रां� वतृ ्तीच् लोकांना स्वाभा�वकपण त्यांच्

कृती�वषयी आ�ण आश्वासना�वषय शंका वाटू लागल�. ऑिस्ट्रया �कं वा फ्रान्स दास्याच त्यान

काह� वाटत नव्हत; सवयीने त्या�वषय त्यांच मन इतके �नढार्वू गेले होते. पण दासांच्य नेहमीच्य
वतृ ्तील अनुसरू त्यांच् िस्थती असलेल्य पैक�च एकाला आपल्यापे� श्रे, आपला स्वाम
मानावयाची आ�ण त्याच आ�ा पाळावयाची कल्पनाह त्यान सहन होत नव्हत! म्हणू इटल�चीच एक�
करण्यासाठ देखील गॅ�रबॉल्ड, िव्हक् इमॅन्युअ अत्याद पुढाया◌
� ानानुसत्य परक�यांबरोबर नाह�, तर
आपल्य प्रत दे शबांधवांबरोबर युद करावे लागले. पण इ�तहास त्यान बंधु�वरोधाच्य आरोपापासून
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दोषमुक् ठर�वतो; आ�ण आज सवर इटल� दे श ज्यांन ज्यांन युद्ध िजंकले त्या �नओपॉ�लटन आ�ण
रोमन लोकांच्य वंशजासुद् सवर देश इट�लच्य ह्य दे शकत्या�च् नामोच्चाराबरोब अत्यं आदराने

ं
आपले मस्त नम करतो आ�ण प्रेमा आ�ण कृत�तन
े े नतजानु होतो. पीडमॉटचा
तोच राजा पुढे
ज्याप्रम संप ूणर इटल�चा राजा मानला गेला त्याप्रम अनुकूल काळ आ�ण प�रिस्थत येताच संबंध

�हंदस
ु ्ताना वास्त�व ज्यांच सत्ता प्रत चालल� होती त्य मराठ्यांच् राजावरह� अ�खल

�हंदस
ु ्थानच सम्र म्हणू अ�भषेक के ला गेला असता. सवर �हंदस
ु ्थानच सम्र म्हणू �वश्वासरावांच्

नावाने भाऊंनी अशी द्वाह�देखी �फर�वल� होती असे शत् आ�ण �मत दोघेह� सांगतात. आधु�नक जमर्
संस्थानांच आ�ण त्यांच् स्वातं�याच् �न संघटनेच्य इ�तहासाचे मराठ्यांच् काळच्य �हंदस
ु ्थानाती

राजक�य घटनेशी अ�धक साम् आहे . जमर् साम्राज्याप् येथेह� मराठ्यांच छत्रप हे ज्याच

मध
ू ार्�भ�षत सम्र आहे त असे �हंद ु राजांचे संय क
ु ् साम्रा जवळजवळ प्रस्था होत आले होते.

पीडमाँटच्य इटा�लयन राज्याप्रमा, प्र�शयाच जमर् साम्राज्याप्र, अंत युर्द करावी लागल�
असल� तर� महाराष्ट्र �हंदस
ु ाम्रा हे ह� अ�खल �हंदज
ु ातीय आ�ण राष्ट् असे महत्कृत होते आ�ण
त्यासाठ प्रत् �हंद ु देशभक्ता ते साम्रा स्थापण्याक�र ज्यांन श् के ले आ�ण धारातीथ� देह
ठेवले त्यांच् स्मृ�त�वषय सा�भमान कृत�ता वाटल� पा�हजे.
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४ साधने : मराठ्यांच यद
ु ्धपद
“आपणास राखून गनीम घ्याव. स्थळा ग�नमाचा वेढा पडला तो रोज झुं जून स्थ जतन करावे.

�नदान येऊन पडले तर� प�रिच्छन्नव होऊन लोक� मरावे. पण सल्ल दे ऊन, स्थ दे ऊन जीव वाच�वला
असे सव्
र थ न घडावे.”

- राजा�ा
“ऐस� अवघ�ची उठता । परदळाची काय ती �चंता
ह�रण� पळती उठतां �चत्त । चहूंकडे”

-

रामदास

आम्ह �दलेल्य सं��प् वतृ ्तांताच् प्रारं आम्ह म्हटल आहे क�, �शवाजीमहाराजांच्य जन्मान

आपल्य �हंदज
ु ातीच्य अवार्ची इ�तहासाने ज्य इतक्य महत्वाच् आ�ण यशःशाल� युगाचा आरं भ के ला
त्याच श्र �शवाजीमहाराज आ�ण त्यांच धमर्गु श्रीरामदासस्व ह्यांन आपल्य लोकांपुढे ठेवलेल्य

थोर राष्ट् आ�ण आध्याित् ध्येयाल िजतके आहे �ततके च मराठ्यांन रणांगणावर जी �व�शष्

प्रकार डावपेचांची युद्धपद प्रच� के ल�, �तला आहे. आम्ह इतक्य सं�ेपाने �ल�हलेल्य
इ�तहासातह� ज्य घटना आम्ह �दल्य आहेत तेवढ्यांन दे खील महाराष्ट्र ह� जशी �हंदज
ु ातीच्य

मरणोन्मु जीवनाला चैतन् देणार� नवीन शक्त होती त्याप्रमा मराठ्यांच (ग�नमी काव्याच) वक
ृ ्
यद
ु ्धपद ह� �ततक्या सत्यते त्य काळी �हंद ु लोकांत प्रच� असलेल्य यद
ु ्धशास्त् महत्वाच
वाट होती हा �सद्धा असं�दग्धपण �सद होतो असे आम्हाल �निश्च वाटत?े �शवाजीमहाराजांच्य

प�रिस्थती ती अत्यं उपयक
ु ् होती हे �न�वर्वा आहे आ�ण कदा�चत ह्य आवश्यकतेमुळे ती त्य

वेळी स्वाभा�वकपण प्रच� झाल�; पण �शवाजीमहाराजांच्य नंतरच्य �पढ्यांनाह ती इतक� लव�चक
आ�ण मराठ्यांच् �व�शष् सत्तेल आ�ण बद
ु ्धी इतक� सोयीस्क आढळून आल� क�, आपल्य
उपक्रमाच प्रारंभीच �दवसात �मळालेल्य थोड्याश क्रां�तकारकांच टोळ्यांच पुढार� असताना

�शवाजीमहाराजांना �तचा अवलंब करावा लागला त्य स्थान आता मोठमोठाले दलभार बरोबर घेऊन जात

असतानाह� त्यानंतरच् मराठ� वीरांनी आपल्य शत्रूंच्या� ह्य पद्धती �ततक्या �वल�ण

कायर्�मतेन उपयोग के ला. पुढ�ल मराठ� सेनानायकानीह� आपल्य थोर स्वराज संस्थापकांच् सै�नक
डावपेचात �तचा अवलंब के ला आ�ण मोठमोठ्य सैन्यभारांच् हालचाल�ंनाह� तीच युद्धपद लावल�.
त्यांन ह� युद्धपद इतक्य प�रणामकारक र�तीने उपयोगात आणल� क�, त्यांच्या गाठ पडल्याव
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त्यांच्, शत्रूं आशा कशी सोडून द्याव लागे हे वर�ल सं��प् कथानकात पानोपानी �दसून आलेच आहे.
ब�लष् शत्रूं गाठ पडल� क�, मराठ्यांच घोडस
े ्वा चार� �दशानी नाह�से होऊन जात आ�ण जवळच्या
ड�गरातून �कवा झाडीतून त्यांच टेहळणी कर�त. ते परतलेले पाहताच आपल्याश दोन हात करावयाचे

त्याच धैयर झाले नाह�, हे आपल्याल भ्याल असे बहुधा शत्रू वाटे आ�ण तो �वजयभराने तसाच पुढे जाऊ
लागे. अशा र�तीने अगद� अवघड जागी तो ओढला जाई. कधी कधी तर मराठ्यांन तो ज्य जागी यावयाला
पा�हजे असेल अगद� त्या जागी तो नेमका चालून जाई! लागल�च मराठ� स्वा िजतक्य चपळाईने ते

चार� �दशाना नाह�से होत �ततक्या चतुराईने एके जागी येत; संघ�टत होऊन आपणहून आलेल्य त्य
भ�यावर वज्रपातासार जाऊन आदळत आ�ण ‘हे काय होते आहे’ हे शत्रूच ल�ात यावयाच्य आधीच
त्याच चक्काचू करू टाक�त. त्यांन ज्य वेळेला लढावयाचे असे त्य वेळी ते इतक्य �चकाट�च्य

शौयार्न लढत क�, शत् त्याच �नत्याच ‘हाय’च घेई! हंबीररावाने के लेले यद
ु �न बदाऊच्य घाटात झालेला
संग्र आ�ण इतरह� अनेक रणप्रसंगांव मराठ� वीरांचीह� शौयर्पूण �चकाट� उत्त �नदशर्ना येते.
�तच्यामुळ मराठ्यांच ज्यावेळ इच्छ नसेल त्यावेळ त्यान यद
ु करावयाला आणल्याव त्यांच्या
उघड्य रणांगणावर दोन हात करणे हा�नकारक होई.

मराठ्यांच यद
ु ्धपद आ�ण आत्मय�ाच उपपत्त श्रीरामदासस्वामीं “शक्तीन �मळती राज्य

युक्तीन यत् होतसे” ह्य वचनातील तत्वांव बस�वलेल� होती. सत्कायार्सा करावे लागणारे युद ते

प�वत समजत कारण तसे युद के ल्यावाचू स्वातं� �कं वा साम्रा �मळ�वणे शक् नाह�. आत्मय
आ�ण अमयार् पराक् तानाजीने �संहगडावर के ला तसाच आत्मय �न पराक् ह्य दोन गुणांच्य
बलावर मराठे अ�खल भारताचे स्वाम झाले. पण प्रराक्रमा ते चातुयार्ल अ�धक महत् दे त. कारण
चातुयार्वाचू पराक् म्हणज पशच
ू ा गुण होतो. आत्मय�ह तवे ्हा पूज् असतो क�, जेव्ह प्रत

म्हणज प्रत �कं वा अप्रत असला तर� बुद्धी पटे ल अशा र�तीने तो यशाला आवश्य असतो. जो

आत्मय अं�तम �वजयाकडे घेऊन जात नाह� त्याल मराठ� युद्धपद्धत डावपेचात स्थ नस.े ‘कातय�

के वला नी�त : शौय� श्वापदचेिष्टत’ ह्य श्लोकाधार्त मा�मर् अनुभवाचाच उपदे श श्रीरामदासा

“शिक् युिक् जये ठायीं। तेथे श्रीम नांदती!” ह्य ओवीत के ला आहे. ज्याच् योगाने एकंदर�त
शेवटपय�त आपल्याल िजतक� हानी सोसावी लागेल त्यापे� शत्रू अ�धक हा�न घडणारे मागर शोधून ते

उपयोगात आणावयाला ते नेहमी अत्यं सावध, अगद� फुंकून पाऊल टाकणारे असत पण तशी वेळ आल�
त्य �णी साहस करणे म्हणज एकंदर�त सावधपणाच आहे असे �दसले म्हणज ते �ततके च साहसीह�

असत. समरभूमीवर�ल समोरासमोरची ठाणे मांड ू न युद् मराठे बहुधा टाळीत. पण एकदा का ते तशा
युद्धा उभे झाले म्हणज मग त्य �वरोधाचा शेवट कोणाचा तर� अंत होण्यात होई.

शत्रूंच आघाडीचे लोक अलग एकटे सापडले तर त्यान कापून काढण्याच �कं वा लपून बसून

लहानसहान टोळ्य सापडताच अचानक त्यांच्या मारा करण्याच् �सद्धते ते प�हल्यान शत्रूसेनेच
आसपास टेहळणी कर�त रहात; त्यांच पाठलाग करावयाला गेले क�, ते पार पसार होत. कंटाळून पाठलाग

करणाया◌
� ेशत्रू पाठलाग सोडून �दला, क� एका �णात चार� �दशांनी ते त्याच्या येऊन पडत. पुढे जेव्ह
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मोठमोठाले सैन्यभा ते हाताखाल� वागवू लागले त्य वेळीह� हेच डावपेच त्यांन मोठ्य प्रमाण
उपयोगात आणले. पूव� एकटा - दक
ु टा सै�नक गाठून ते त्याच वाट लावीत असत. मग शत्रूं सबंधच्य
सबंध सैन्य ह्य प्रमा गाठून कापून काढ�त. इंग् आ�ण मराठ्यांमधल् प�हल्य युद्ध होळकर आ�ण

पटवधर्नांन इंग्रजांच �वरुध उपयोगात आणलेल्य युद्धपद्धत मराठ्यांन आपल्य जगद्�वख्य
छत्रपतीस्वामी युद करण्याच पद्धत अगद� नाना फडणीस आ�ण महादजी �शंदे ह्यांच् वेळे पयत
�

�कती यशस्वीपणान स्वीकारल होती आ�ण त्य वेळच्य प�रिस्थतील अनुरू अशा प्रमाण वाढवल�
होती हे उत्कृष्टप �नदशर्ना येत.े

त्यांच् यद
ु ्धपद्धत दस
ु रा महत्वाच �वशेष म्हणज कोणाह� शत्रू यद
ु ्धा प्रार होताच ते एकदम

शत्रू बचावाचे धोरण स्वीकारावया भाग पाडीत म्हणज सामान्यत शत्रूच प्रांत ह्यांच प�हल्यान

स्वार होई; अशा र�तीने आपला सवर प्र द पाठ�मागे सरु ��त राहू द्यावयाच ते काळजी घेत आ�ण
यद
ु ्धामु स्वाभा�व होणार� वैराणिस्थत शत्रूच प्र देशा भोगावी लागे. यद
ु देण्याच टाळून ते इकडून
�तकडे वाया◌
� ाप्रमास्वाया�िकर�त, शत्रू दाणापाणी मारू काढ�त आ�ण सै�नकांच्य त्रासा शत्रूंच

प्रजाजनां ‘त्रा भगवान’ करू सोडीत. त्यामुळ काह� �दवसात शत्रूच सै�नकांचेह� मान�सक धैयर
अवश् खचून जाई आ�ण त्यांच्यात �चकाट� आ�ण �नयमबद्ध नाह�शी होई. असा ग�धळ माजताच
त्याच पयर्वसा महागाई होण्या, अन्नपाण्या टं चाई पडण्या आ�ण राजव्यवस्थे �नयंत् �श�थल
होण्या होई. अशा र�तीने एक�कडे ते शत्रू अडचणीत टाक�त आ�ण त्र कर�त असत! दस
ु र�कडून

शत्रूच प्र देशात युद्धव्ययास खंडण्य उकळीत आ�ण आपल्य नावाने अ�नब�धपणे धारा बसवीत.

म्हणज शत्रू आपल्य सैन्याच व्य तर चालवावाच लागे आ�ण वर ह्यांच् सैन्यालाह त्याला
पोसावे लागे. शत्रू ह्यांन टाळता येत नस,े क� मनात आणील त्यावेळेल ह्यांच्या सामना दे ता येत

नसे. त्याच् त�डातून �नराशन
े े अद्गा �नघत, “ह्य मराठ्यांश युद करावयाचे म्हणज वाया�◌ेशी

भांडण्यासारख आहे , पाणी दभ
ं करण्यासारख आहे!” ह्य पद्धती सवा�त उत्कृष उदाहरण रघूजी
ु ग

भोसल्यांच् बंगालच्य स्वार� पहावयाला �मळत.े त्यान वषार्नुवष बंगालच्य उन्मत मुसलमान
सुभेदाराच्य प्रांतात सवर लोकांना कसे त्र करू सोडले, त्यामुळ शेवट� त्याल कसे शरण जावे लागले,

ओढ्य प्रा मराठ्यांच् कसा स्वाधी करावा लागला आ�ण �हंद ु राजाला खंडणी दे ऊन त्याच मांड�लक
होणे कसे भाग पडले हे आम्ह मागे दाख�वलेच आहे.

ह्य स्वार�वर स्पष �दसून येईल क�, शत्रू भूमी वैराण करावयाची, शत्रू राष् त्र करू

सोडावयाची, मराठ्यांच युद्धपद, �शवाजीमहाराजांच्य वेळेला समथर्नी असल� तर� पुढे जेव्ह त्यांच्
�नय�मत उत्पन्नात मोठमोठाल� सैन्य ठेवण्याच त्यांन सामथ्य आले, तवे ्ह म्हणज पेशव्यांच् वेळी

त्यांच ते करणे म्हणज के वळ लूटमार करण्यासारख होते. हे जे काह� लोकांचे म्हणण आहे ते चुक�चे आहे.
कारण एकतर त्य �दवसात ह्य पद्धती एक �व�शष् युद्धा अंग म्हणू मान होता. तवे ्हाच सवर् राष्ट

�तचा उपयोग कर�त असत. मुसलमानांच्य �वरूध �कं वा �हंदच्य
�वरुध भेदाभेद न करता मुसलमान ती
ू

सरसहा उपयोगात आणीत. पोतुर्गी, इंग् अत्याद युरोपातील �कं वा आ�शयातील सवर राष्ट शत्रू जी
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नगरे �कं वा प्र द हस्तग करण्या त्यांन यश येई त्य नगरावर आ�ण प्र देशा युद्धा खंडणी बसवून
वसूल करणे आवश्य समजत. दस
ु रे, मराठ्यांन एकाच वेळी अनेक जागी �नर�नराळ्य शत्रूं युद करावे

लागे आ�ण हे त्यांच शत् बहुतेक परक�, प्रजापी आ�ण परराज्यहर असत. तवे ्ह पुण्याच्
मुख्यक�द्रापा इतक्य दरू वर, एक�कडे पंजाबमध्य तर दस
ु र�कडे अकार्टमध् कराव्य लागणाया�◌ु

नेहमीच्य युद्धासा �ठक�ठकाणी मोठमोठाल� सैन्य स्वतःच् पैशाने ठेवणे मराठ्यांन शक् नव्हत

आ�ण शक् असते तर� त्यांन तसे करावयाला नको होते. त्यांन ह� पद्ध सोडून देणे योग् नव्हत. कारण

ह� पद्ध म्हणज शत्रूच युद्धसामथ्यार नाड्यांवर घाव घालावयाचे आ�ण अशा र�तीने शत्रू लवकर
शरण आणावयाचे त्यांच् हातातील प्र शस् होते.

मराठ्यांच् यद
ु करण्याच् पध्दतीती ह्य अंगाला मराठ्यांच शत् नेहमी लट
ू �कं वा वाटमार� अशी

सं�ा देतात. एखाद्य बोअरयध
ु ्दा, एखाद्य जमर्नयुध्द, डलहौसीच्य दस
ु या�यची राज्य आपल्य

राज्याश जोडून घ्यावयाच् कूटनीतीने �कं वा इ.स. १८५७ च्य नीलच्य स्वार� असे करणे एक साम�रक
धोरण म्हणू �म् समजले जाते, तवे ्ह �हंदस
ु ्वातं�यसारख् न्याय यध
ु ्दा आ�ण �वशेषतः औरं गझेब,

�टप,ू गल
ु ाम कादर असल्य शत्रूं प्रस असता ते साहिजकच �म् नव्ह तर न्याय समजले जावे असे
कोणालाह� वाटेल. तसे पा�हले तर युध्दा काह�ह� करणे न्याय आहे हे तत् आज सवर्सामान, कराव्य

लागणाया◌
� ् युद्धा कमीतकमी �म् तर� असले पा�हजे. वर�ल नेहमीच्य, �शळ्य आ�ण आपमतलबी
आरोपाला ह� उत्तर आहे तच. पण त्य व्य�त�रत प्रत श्री�शवाजीमहाराजां आपल्य शत्रूं ह्य

संबंधात जे एकदाच उत्त देऊन ठेवले आहे त्याच येथे नुसता उल्ले के ला म्हणज पुरे आहे. त्यांन
�ल�हले, ‘माझ्य देशाच्य आ�ण माझ्य लोकांच्य संर�णासाठ� ह� सैन्य ठेवावयाला तुमच्य बादशहाने

मला लावले आहे ; तवे ्ह आता त्याच व्य त्याच प्र म्हणवणाया�लोकांनीच �दला पा�हजे!’ तत्काल�

इंग् लेखकानादेखील स्वीका करावा लागला आहे क�, �शवाजी स्वार�ल �नघाला म्हणज वाटेवर�ल सवर
लोकांना आमची आ�ा, अ�धकार जे मान् करतील त्यांन माझ्याकडू �कं वा माझ्य सै�नकांपैक�
कोणाकडूनह� यित्कं�च उपसगर पोचणार नाह� असा तो कौल दे तो. आतापयत
� त्यान आपले वचन पाळले

आहे ! ह्याच् जोडीला आम्ह असेह� सांगतो क�, वर�लप्रमा थेट खड्याला इ.स. १७९५ मध्य �मळालेल्य

मराठ्यांच् दै द�प्यमा �वजयाने ज्याच शेवट झाला त्य �नजामाबरोबरच अं�तम युध्दापय�तह
मराठ्यांच् सेनानायकांनी �दलेल� असल� वचने अशीच प्रामा�णकपणा पाळल� आहेत.

आता हे खरे आहे क�, ह्य स्वाया�◌ीबहुधा शत्रूंच �हंदप्रजाजनां त्र भोगावा लाग.े पण एकदा युद

चालू झाले म्हणज अशा प�रिस्थती सू�म भेदाभेद ठेवणे अशक् होऊन जाते �कं बहुना कधी कधी असा
भेदाभेद करणे इष् नसत;े युद्धकाळात ह्य अप�रहायर गोष्ट�ंच पुनरुच्च करण्याच आवश्यकत

�दसत नाह�. कारण मुसलमानांना �कं वा इतर �वरुध लोकांना युद्धात व्ययाच भरपाई म्हणूनह खंडणी

द्याव लागे तशी ती शत्रूंच्याक �हंदं न
ू ाह� द्याव लागणे योग्य होते. ह्य �हंदन
ू ी वास्त�व
मराठ्यांच् प�ाला �मळून प्रत साह् करावयाला पा�हजे होते. ते न करता जे वारा येईल तशी पाठ

देण्याच् �सद्धते असत �कं बहुना त्यांच् �वरुध् प्रय कर�त, त्यांच त्य राष्ट् झगड्यासाठ
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काह�च स्वाथर्त् करावयाची �सद्ध नसे. तवे ्ह त्यान �नदान द्रव्यलाभ पुष्कळस आपला भाग
उचलावयाला साहिजकच बलपूव्
र भाग पाडले जाई. ज्य �हंदस
ु ेनेच्य पराक्रमामुळ के वळ �हंदच
ु ा वंश,

�हंदं च
ू ी संस ्कृ� आ�ण �हंदं च
ू ी दे वळे बचावल� गेल� होती �न ज्य सेनेने आपले सामथ्य दाख�वले नसते तर

बहुधा �हंदं न
ू ा बळाने बाटवून मुसलमान के ले गेले असते आ�ण �हंदच
ू े �हंदप
ू णच संप ुष्टा आले असते.
सेनांचा व्य चाल�वण्यासाठ उपयुर्त खंडणी म्हणज अप्रत युद्धक असे. तो सवर �हंदं क
ू डून उकळला
जात असे.

तो उकळीत असता मराठ� सै�नकांकडून एखादे वेळी कोठे कोठे �वशेष अत्याचा झाले असतील त्यांच

काह� आम्ह समथर् कर�त नाह�. पण त्या वेळी हेह� ल�ात ठेवले पा�हजे क�, मराठ्यांच अत्याचा

मस
ु लमान, पोतुर्गी अत्या� ज्य लोकांशी मराठ्यांन यद
ु करावे लागले, त्यांन �म् इतके च नाह� तर
अवश् आचरणीय म्हणू ठर�वलेल्य भयंकर अत्याचारांच् कृत्यांपुढ काह�च नसत. �हंदं न
ू ा बलात्कारान

बाटवन
� े धमर्वेड् मौलवींना दे खील मराठ्यांन तसे त्यांच् अंगात सामथ्य
ू मस
ु लमान बन�वणाया◌

आल्यावरसुद कधीह� �हंदधमर
स्वीकारावयाल लावला नाह�. अल्लाच �कं वा आकाशातल्य प्रभू सामथ्य
ू
�सद करू दाख�वण्यासाठ आपल� शक्त असतानाह� आ�ण श्रीरामा, श्रीकृष्ण सामथ्य �सद करू
देण्यासाठ त्यांनासुद तसे सहज करता येत असतानाह� त्यान एकह� मशीद पाडल� नाह� क� एकह�

पुतळीघर भू�मसात के ले नाह�. आ�ण नै�तक अत्याचाराच् �कं वा गड
ुं �गर�च्य कृत्यांच् दृष्ट� पा�हलं

तर मराठ्यांच् अत्यं कट् शत्रूंनासु सरसहा हत्याकां चालू के ल्याच �कं वा स्त्रीजाती
शीला�वरुध अत्याचा के ल्याच �कं वा �वरुध धमर्मताच पुस्तक जाळणे अत्याद अ�वचार�पणाचा आ�ण
धमर्वेडाच उपद् के ल्याच दोष त्यांन लावता आला नाह�. ज्यांन युद्धतृष लूट अशी सं�ा �दल� जाते

तेवढ्या गोष्ट म्हणज युद्धा खंडणी उकळणे आ�ण सवर अन् आ�ण दाणापाणी मारू प्रा उध्वस
करणे एवढ�च त्यांच कृत्य त्यांच्या�व म्हणू त्यांच् शत्रूं सांगता येतात. पण जेव्ह एखादा परक�

शत् मराठ्यांच् प्र देश चालून येई, त्यावेळ मराठे आपल्य प्रांतातसु ह्या साधनांचा अवलंब कर�त.
ह्य गोष्ट�वर त्य प�रिस्थती युद्धाच दृष्ट� ते साधन �कती प�रणामकार� आ�ण आवश्य होते हे

उत्त र�तीने �नदशर्ना येते. राजाराम महाराजांच्य वेळेला औरं गझेबाने चाल�वलेल� स्वार आ�ण
पुण्याव चालून जावयाचे इंग्रजां के लेले दोन्ह प्रय इतक्य अपमानास्प र�तीने अयशस्व व्हावयाच

मुख् कारण म्हणज मराठ्यांन त्य वेळी आपल्य प्र देशातीलसुध धान् आ�ण चारापाणी नाह�से करू
टाकून तो उध्वस आ�ण �नजर् करू सोडावयाला अनमान के ला नाह�. इंग्रजांच वेळेला तर त्यांन

पुण्याल जवळ येऊन पोचण्या यश आल्या आपल� राजधानी सुद् अिग्ननारायणाल समपर्
करण्याच त्यान धाक घातला हे आहे . ह्यावर हे स्पष्टप �सद होते क�, प्रसं मराठ्यांन आपले
सैन् शत्रूच् प्र देशा चरावयाला सोडून द्यावयाच, तेथील शांतता, सुव्यवस् आ�ण राज्यकारभा

पार मोडून टाकावयाचा आ�ण अशी शत्रू सवर साधनसामुग्, द्रव्यस आ�ण शत्रूच प्रजेवर त्याच

नै�तक दाब आ�ण त्याच नै�तक धैय र्देखी अगद� पोखरू टाकावयाचे ह्य युक्तीच जो उपयोग करावा

लागे त्याच् मुळाशी �हंदस्थानच् इतर भागातील आपल्य �हंदं ू बांधवां�वषयी �नष्कार द्वे �कं वा
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त्यांच् �हतसंबंधा�वषयी अ�वचार� अनास्थ ह� मुळीच नव्हत. ह्य गोष्ट�ह ते युद संपेपयत
� �कं वा
मराठ्यांच् मागण्य मान् होईपयत
� कर�त. तो प्रा मराठ्यांच् साम्राज्य प्रत्य� जोडला गेला
�कं वा त्यान मराठ्यांच अ�धराज् मान् करू खंडणी देण्याच वचन �दले क� त्य एकदम थांबत. जेव्ह

युद्धप्रदेश लोकच मुसलमानी �कं वा युरो�पअन दास्यापासू आपल� मुक्तत करण्यासाठ त्यान

पाचारण कर�त �कं वा जेव्ह मराठे स्वत तो प्रा परक्याच् हातातून परत घेण्यासाठ स्वतः गेले
असता �नदान त्यांच्या�वष सहानुभूती दाखवीत तवे ्ह मराठे त्य प्र देशात लोकांना शक् �ततक्य

उदारपणाने आ�ण प्रेमा वागवीत हे सांगावयाला नकोच.

प्रसंगोपा घडलेले अत्याचारह दोषाहर् आहेत हे बरोबर आहे. पण तसले अत्याचा रोमहून
जेव्ह गॅ�रबॉल्ड परत आला त्य वेळीह� घडले आहेत हे आपण �वसरता कामा नये. प्रत् मोठ्य
राज्यक्रांती चळवळीच्य वेळेला फ्र राज्यक्रांतीपा जमर्नीच् सावर्भौ एक�करणाच्य आ�ण

स्वातं�याच् यद
ु ्धापय सवर्द असले अत्याचा घडले आहेत. जसे ह्य अत्याचारामुळ त्य तेजस्व

राष्ट् चळवळीच्य मळ
ू उज्ज्वलते कृष्णछट पसरत नाह� आ�ण त्यांन प्र के लेल्य उदात् आ�ण
देशभक्तीच् संदे शाचे पा�व�य संश�यत होत नाह�, तर कोठे कोठे घडलेल्य थोड्याश अत्याचारामुळ

त्यांच् शत्रूं त्यांच्या के लेल्य अत्याचारांच् पवर्तापुढ राईसारख्य भासणाया◌
� े अत्यं �ुद

अत्याचारामुळ �कं वा अप�रहायर अंतःकलहामुळे ज्य अभ्युत्थाना �हंदं च
ू ी ध्वज शतकांच्य दबर्लतेच्
ु
आ�ण दास्याच् धुळीतून बाहे र काढल�, �तला राजांच्य आ�ण सावर्भौमांच्, शहांच्य आ�ण

बादशहांच्य, प्र �वरोधाशी झुं जून उभी के ल� आ�ण थेट अटके वर रोवून त्या शहांना आ�ण बादशहांना

गुढघे टेकून �तच्यापुढ अ�भवादन करावयाला लावले त्य मराठ्यांच् अभ्युत्थाना आ�ण त्यान

�नमार् के लेल्य त्य �हंदस
ु ाम्राज्याच प्रत् दे शभक्ताच �हंद-ह्रदयात प्रेमा आ�ण कृत�तेचा
उपहार होण्याच अ�धकार नाह�सा होत नाह�.
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५ : साम्राज्याक सवा�गीण

�हंद-ु पन
ु रुज्जीवना संवधर्
‘शस्त् र��ते राष्ट शास्त्र�च प्रवतर !’

मराठ्यांच् उदयाने सू�चत झालेल्य �हंद-ु पुनरुज्जीवना जर� प्र राजक�य आ�ण सै�नक

कायर्�ेत् आपले अिस्तत प्रस्था करू एक समथर आ�ण राष्ट् राजसत्त �नमार् करणे

आवश्य झाले- कारण असे राष् के व्हाह जीवनाच्य इतर सवर शाखांना जीवनभूतच असणार तर� मग
मराठ� राज्यसत्तेच छत्राखा राष्ट्रा राजक�य स्वातं�याच सवर संमत अत्यावश् कायर साधताच

इतर सवर गोष्ट�ंतह ते �दसून आल्यावाचू रा�हले नाह�. महाराष्ट्रा �हंद सावर्भौमसत्ते �हंद
जनतेमध्य पुनरुज्जीवनाच आंदोलनामुळे स्फू�त �मळालेल्य अनेक चळवळी आ�ण सुधारणा प्र�व

के ल्य, त्यांन आश् �दला, त्यांच व्यवहा चाल�वला आ�ण त्य वाढ�ला लावल्य. आपल्य शत्रूमध

ज्य काह� चांगल्य गोष्ट होत्य बहुतेक त्यान आत्मसात करू घेऊन �हंद ु जीवनाची परक�य
वचर्स्वाच प्राणघा अ�तरेकाच्य मगर�मठ�तून सट
ु का करावयाचा आ�ण ते स्वतं बनवावयाचा
प्रय के ला. त्य वेळी �हंदस्थानाती सवर दे शभाषांवर फारशी आ�ण अरबी भाषांनी आक्र करू
अगद� गुदमरू जाईपयत
� पगडा बस�वला होता. सवर राजसत्तेच �लखाण सामान्यपण फारशी भाषेत

ठेवले जाई. पण मराठ्यांन �हंद राज्याच प्रस्था के ल्याबरोब कोणतह
े � राज् कारभाराचे �लखाण
फारशीमध्य �ल�हता कामा नये अशी आ�ा काढल�. मग त्यान आपल� भाषा शद
ु करण्याच प्रय के ला.

मराठ्यांन जर अगद� वेळेवर भाषाशद
ु ्धीकरणा प्रय के ला नसता तर मराठ� भाषा ह� �संधमधील
आ�ण पंजाबातील प्रच� �शष् भाषेची आ�ण �लपीची जशी अवस्थ झाल� आहे �ततक्य अधोग�तपूव्
र
अरबी �कवा उदर ू भाषांच्य आहार� गेल� असती; पण राष्ट् सत्त प्रस्था होताच राष्ट्रभाष
पुनरुज्जी झाले. राज्यव्यवह कोश नावाचा एक अ�धकृत शब्दको रचण्याच् कामावर एका

�वद्वा पं�डताची योजना झाल� आ�ण त्या ज्य परक्य मुसलमानी शब्दांन राजक�य �लखाण आ�ण
�वचार अगद� आत्मपरतं करू टाकले होते, त्य सवर शब्दांच् योग् प्र�तशब्दा संग् करू ते
क्रमव देण्या आले. परक�य अशद
ु शब् उपयोगात आणण्या�वर लोकमतह� बन�वण्या आले.

परक�य शब्दां�वर के लेल्य ह्य चळवळीचा मराठ� भाषेवर �वल�ण प�रणाम झाला. नंतरच्य

राज्यकारभाराती पत्रव्यवहा आ�ण राजकारणी पर
ु ुषांच् �ल�हण्या अ�तशय सध
ु ारणा �दसन
ू येते

आ�ण कधी कधी तर एकह� परक� शब् आपल्य �ल�हण्या येऊ न देण्याच ब�ु द्धपुरःस प्रय के लेला
आढळतो. अशा र�तीने ऐ�तहा�सक �कं वा राजक�य, काव्, गद्, वाड.मय हळूहळू अ�धका�धक शध
ु ् होऊ

लागन
ू त्याच कळस मोरोपंतांच्य प्रच महाभारत ग्रंथ झाला. ह्य एवढ्य संस्मरणी काव्या
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दहावीस परक� शब् शोधून काढणे कठ�ण जाईल. बखर�च्य स्वरूपा ग्रंथ�नष्पत् काह� कमी

महत्वाच नाह�. �कं बहुना त्याच्यापै काह�तील मराठ� भाषा इतक� सजीव आ�ण चैतन्यान प्रस्फु

आहे क�, त्याती आवेश आ�ण उठावदार साधेपणा ह्याच अनुकरण अशक् वाटते. तत्काल� राजक�य

जीवनक्रमा इ�तहास सजीव के ला होता; आ�ण ज्य �पढ�तील लोकांचा बहुतेक काळ पूणाश
� ाने थोर आ�ण
शौयार्च कृत्य करण्या व्यती होत होता आ�ण म्हणू ज्यांन बोलावयाला वेळ क�चत ् �मळत होता

त्यांच मोहक वाणी स्वाभा�वकपणे वक्तृत्वपू झाल� होती. आजच्य काळात ती ओजिस्वत �न महत्
आपल्य भाषेत आणण्याच प्रय �नराश होऊन सोडून द्याव लागतो. कारण, आजच्य युगात इ�तहास,

घड�वल्यावाचू �लहावा लागतो आ�ण तशी कृत्य आयषु ्या प्रत करू दाख�वण्याल लागणाया�ि◌
धाडसी कायर्�मतेवाचू आ�ण संधीवाचन
ू पराक्र कृत्यांच काव्य गावी लागतात!

मराठ� राज्या के वळ मराठ� भाषल
े ाच नाह� तर अ�खल �हंदं च
ू ी प�वत भाषा जी संस ्कृ �तलाह�
स्वाभा�वकपण अ�तशय उत्तेज �मळाल.े परु ातन �वद्येच् सवर शाखांच,े वेदांचे, वेदांगांचे, शास्त्रा,

परु ाणांचे, काव्यांच, ज्यो�तषाच, आयव
ु �दाचे आ�ण �हंद ु सा�हत्याच सवर प्रकार - पन
ु रुज्जी झाले.
मराठ्यांच् �हंद ु साम्राज्या सवर �हंदस
ु ्थानभ �वखरु लेल� लहान मोठ� जी दहाबारा राजधान्यांच नगरे

होती ती �हंद ु �वद्वत्ते क�द्रस्थ बनल� आ�ण त्यांन �हंदस
ु ्थानभ �श�णाच्य शाळा आ�ण �वद्यालय

चाल�वल�. लोकांच्य नै�तक �श�णाकडह
े � दल
ु �र के ले गेले नाह�. मराठ्यांच् बाहुबलाच्य छत्राखा
साधुसत
ं ांच्य मंडळांना, रामेश्वरापासू ह�रद्वारापय� आ�ण द्वारकेपासू जगन्नाथापय�, �हंद ु

स्त्रीपुरु �हंद ु नी�तशास्, �हंद ु तत्व�ा आ�ण �हंद ु परं परा ह्यांच उपदे श कर�त आ�ण धडे दे त सवर्भ
स्वैरसंचा करता येऊ लागला. त्याच परामषर घ्यावयाच, तर, त्यान साह् करावयाचे आ�ण त्यांच्

इच्छे येईल त्याप्रम त्यांन वागता येईल अशी सोय करू द्यावयाच, ह्यासाठ साम्राज्या
राजांची आ�ण राजप्र�त�नधीं, प्रांता�धकाया�◌े आ�ण सेना�धकाया◌
� ाचीएकमेकांशी चढाओढ चाले.

श्रीरामदासस्वामी प्रस्था के लेल्य संस्थांसारख् �वस्तृ आ�ण संघ�टत संस्थांन सवर्भ मठांचे

एक जाळे च �नमार् के ले होते. �हंदस
ु ्थानभ पसरलेल्य हया मठांचा योग�ेम साम्राज्याक चाले आ�ण

के वळ धा�मर्क नाह� तर राजक�य प्रचारकायार्च क�द् म्हणू त्यांच उपयोग होई. ह्य व्य�त�रत
प्रत पंतप्रधानांच आश्रयाखा पुण्याल प्रत् श्रावणमास अ�खल भरतखंडातील शास्त्रीपं�डता

वा�षर् रमणा भरे. �हंद ु �वद्येच् सवर शाखांमध्य तेथे �नय�मत पर��ा घेतल्य जात आ�ण त्या उत्तीण
होणाया◌
� ामानाहर �वद्वानांन पा�रतो�षके वाटण्या येत, पदव्य �दल्य जात आ�ण वषार्सन �मळत. ह्य

एकाच प्रसं �हंद ु �वद्येल उत्तेज आ�ण पा�रतो�षके देण्या एक लाखावर रुपय उडून जात. �हंदं च्य
ू

�वचाराचे आ�ण नै�तकबलाचे इतस्तत �वस्कळी झालेले सवर प्रव एका �दशल
े ा वळवून एक�त्
करण्या ह्य ‘रमण्यांच’ फार उपयोग होई. हे ‘रमणे’ ह्य सवर आचार�वचारांना, त्य सवा�शी जोडून,

ज्याच अवयव परस्परांश संबद आहे त असा त्याच एक दे ह करण्या साह् कर�त आ�ण आपल्या
जातीचे आ�ण पंथांचे इतके भेद असले तर� आपण सवर �हंद ु राष्ट्रा शत्रू परास् के ले; आ�ण �हंदं च्य
ू
धमार्च्, �हंदं च्य
देशाच्य आ�ण �हंदं च्य
संस ्कृतीच् कायार्च पुरस्का आ�ण संर�ण के ले. �हंद
ू
ू
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राज्याव �वजयभराने डुलते आहे अशा एका राष्ट् ध्वजेखाल संय ुक् झालेले �हंद आहोत अशी भावना
हे ‘रमणे’ सवा�च्य अंतःकरणात जागत
ृ कर�त.

सावर्ज�न उपयोगाच्य काया्
र कडेह पंतप्रधानां आ�ण त्यांच् अ�धकाया◌
� च
् े �वशेष ल� असे.

उत्तर े अटक आ�ण द��णेस रामेश्वरापासू कारभाराच्य रूपान सुवणर नद्य वाहून त्यांच संगम
पुण्या होत होता खरा, पण कृपणपणाने तो संचय काह� तेथे गाडून ठेवण्या येत नसे क� भ्रष्ट�वला
स्वैरपण उडवला जात नस,े तर अंती अत्यं उपयुक् पात्रांत �हंदस
ु ्थानच् सवर भूमीवर तीथा�कडे आ�ण
�त
े ्रस्थानां तो परत वाहत जाई. िजच्य काठ� सद
ुं र आ�ण लोकोपयोगी घाट बांधलेले नाह�त अशी

एकह� प�वत नद� �हंदस
ु ्थाना नाह�; ज्याल एखाद्य प्रश धमर्शालेन �कं वा गगनचंब
ु ी कळसाच्य
मनोहर देवालयाने शोभा आणल� नाह� असा महत्वाच घाटच नाह�; ज्याल एकाद� थोर देणगी, अग्रह

�कं वा वषार्स �मळालेले नाह�, जे महाराष्ट्रा �हंद ु साम्राज्या उदार दाततृ ्वाच सा� दे त उभे रा�हलेले
नाह� असे प्र� देवालय नाह�. जर� इतक्य प्रच आ�ण �नकडीच्य सै�नक� उलाढाल�, यद
ु ् आ�ण

यद
ु ्धवात सतत चाललेल्य असत, तर�ह�, िजंजी आ�ण तंजावरपासन
ू ग्वाल्ह आ�ण द्वारकेपय�

पसरलेल्य �वस्तृ प्र देश वास्तव करणायाष
� त्य साम्राज्या प्रत राजशासनाखाल� असलेल्य

लोकांना �हंदस्थानाती इतर कोणाह� राज्याती प्रजाजनांपे पुष्क कमी कर द्याव लागे. न्याय्य

शासनपद्ध लाभे आ�ण अ�धक शांतता �न समद
ृ ्ध उपभोगावयाला �मळे. मराठ� साम्राज्या रस्त,

पत्रां ने - आण करण्याच योजना, कारागह
ृ ाची व्यवस्, रुग्णालया सोय आ�ण इतर सावर्ज�न
उपयुक् तच
े े राज्य�वभा इतर समकाल�न राज्याती ह्य गोष्ट�ंपे� अ�धक सुिस्थती होते आ�ण
अ�धक �नय�मतपणे चालत असत हे दाखवावयाला पुष्क पुरावा उपलब् आहे. त्य काळच्य लोकांना

एकंदर�त स्वातं�याती सुखाची गोडी वाटत होती, त्यांच आपल्य राज्याव प्र होते, इतके च नाह� तर

त्यांन आपल्य राष्ट्रा�व अत्यं अ�भमान वाटे आ�ण आपल्याल असल्य वैभवाच्य �दवसात
जन्माल घातले म्हणू ते त्य दयाघन परमेश्वराच अत्यं कृत�तापूव्
र उपकार मानीत असत, हे त्य
वेळची उपलब् पत्, क�वता, पोवाडे, बखर� �न इतर तत्काल� वाड़मय अत्या� प�हल्य प्रतीच
पुराव्याच् वाचनाने उत्कृष्टप �नदशर्ना येते.

�वचारात प्रग करणाया�णआ�ण ज्याच प�रणाम दरू वर पोहोचतील अशा चळवळींचीह� उणीव

नव्हत. लोकांच्य राजक�य �कं वा सामािजक प्रगतीच आड येणायात
� �कती तर� चाल�र�ती आ�ण भोळ्य

समजुतीतील तीव्र जाऊन त्य �श�थल झाल्य आ�ण काह�ंचे तर समूळ उच्चाट झाले. देवपूजेचे
सुधारलेले मागर प्रच� करणे, �नर�नराळ्य पोटजातीत लग्नव्यवह घडवून आणणे, समुद्रावर

प्रवासा उत्तेज देणे, ना�वक धाडसाचा आ�ण शक्तीच् कृत्यांच पुनरुद् करणे, समुद ओलांड ू न

जाऊन युरोप खंडात प्रव के लेल्य �कं वा अटकेच्य पल�कडे गेलेल्य व्यक्तीं पुनः समाजात परत घेणे,

�ख्रस्त्य �कं वा मुसलमानानी बलाने �कं वा छलाने ज्यांन बाटवून परधम� बन�वले अशांची श�ु द करू
त्यांन पुनः �हंदधम
ु ार् घेणे अत्या� गोष्ट�ं ल�ात भरण्यासारख प्रय करण्या आले. पोतुर्गीजांच्
लेखावरू �दसून येते क�, प्रम ब्राह मधूनमधून शध
ु ्द�समारंभाच बेत घडवून आणीत आ�ण तेथे
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पोतुर्गीजांन ज्यांन बलात्कारान बाटवले असेल त्यांच्याकड गुप्तपणान स्नाना� प्रायिश्च करवून

घेऊन त्यान �हंदधम
ु ार् पुनः परत घेण्या येत असे. अशाच एका प्रसं पोतुर्गीजान त्याच वातार लागून

त्यांन त्य शद
ु ्धीसमारंभासा गुप्तपण जमलेल्य मंडळींवर एकाएक� वेढा घातला आ�ण त्य �नःशस्

लोकांवर शस्त चालवून सभा उधळून �दल�. त्य वेळी एक गोसावी ‘माझे तुकडे करू फेकून �दल्यावाचू

मी येथून रे सभर ह� हालणार नाह�’ म्हणू एकटा तेथे उभा रा�हला. त्याच ते धैयर पाहून त्य धमा�ध
शत्रूंनादेख त्याच कौतुक वाटल्यावाचू रा�हले नाह�. �नंबाळकरांचे उदाहरण तर आता सवर्प्र� आहे.

ह्य थोर मराठ� मानकया◌
� ाला�वजापूरच्य बादशहाने छलबलाने बाटवून मुसलमान के ले आ�ण मग त्याल

आपल� प्रत मल
ु गी �दल�; पण तर�ह� ते सवर सोडून तो पळून गेला आ�ण मराठ्यांच् सैन्या येऊन

�मळाला. तेथे �शवाजीमहाराजांची प्र� माता िजजाबाई �हने पढ
ु ाकार घेऊन शास्त्रीपं�डता संम�त

�मळ�वल� आ�ण त्याल शद
ु करू परत �हंदधम
ु ार् घेतले. पण कदा�चत एवढ्यान ज्य कमर्माग
लोकांच्य सवर शंका दरू होणार नाह�त असे �दसन
समाधान करण्यासाठ त्याच्
ू येताच त्यांच पणर्पण
ू
वडील मल
ु ाला �शवाजी-महाराजांनी आपल� मल
ु गी �दल�. दस
ु रे असेच प्र� उदाहरण म्हणज नेताजी

पालकरांचे. मराठ� घोडस
े ्वारांच हा सेनाप�त म्हणज शरू पणात प्रत दस
ु रा �शवाजी समजला जाई. तो
मोगलांच्य हातात सापडताच त्याल �हंदस
ु ्थानच् उत्त सीमेवर�ल प्रांत पाठ�वण्या आले.

बलात्कारान त्याल बाट�वण्या आले होते आ�ण औरं गझेबाच्य आ�न
े े सीमाप्रांतातल क्र आ�ण

रानट� लोकांमध्य त्याच नेमणूक के ल� गेल�; पण तेथ ून सं�ध साधून कसा तर� �नसटून तो महाराष्ट्

परत आला आ�ण आपल्याल परत �हंद ु धमार् घ्याव म्हणू त्यान लोकांची �वनंती के ल�. शास्त

पं�डतांनी त्याल संम�त देऊन त्याच प्र �शवाजीमहाराजांपुढे मांडला आ�ण त्याचीह शद
ु ् करू त्याल
पुनः �हंदधम
� आ�ण त्यानंतरह हा
ु ार् घेण्या आले. पंतप्रधानां अगद� नाना फडण�वसाच्य वेळेपयत

उपक् असाच चाल�वला. पेशव्यांच् रोज�नशीत प्र� झालेल्य मूळ आ�ापत्राव आ�ण लेखावरू
�दसून येते क�, मुसलमानांनी �कं वा �ख्रस्त्य बलात्कारान बाट�वलेल्य �हंदल
ू ा मग पश्चाता
झाल्यामुळ �हंदं न
ू ी पुनः आपल्या परत घ्याव आ�ण त्याच्या अन्-�ववाहा�द सवर सामािजक व्यवहा

जातीने पूवर्वत करावे असे आ�ापत् काढण्या आले; अशी पुष्क उदाहरणे घडत असत. सुरत प्रांत

ठेवलेल्य मराठ� सैन्या पुताजी नावाचा एक सै�नक चाकर�त होता. तो मुसलमानांच्य हातात सापडला
आ�ण त्याल त्यांन बलात्कारान मुसलमान बन�वला; पण जेव्ह बाळाजी बाजीराव �दल्ल�हू परत

येताना त्य वाटेने आले तवे ्ह पुताजी मुसलमानांच्य हातातून �नसटला! आ�ण पंतप्रधानांच सैन्या
येऊन �मळाला. नंतर त्यांच् सवर जातीची पंचायत भरल� आ�ण तेथे त्यांन त्याल परत आपल्य जातीत

घ्यावयाल जात �सद असल्याच ठराव के ला. पंतप्रधानां ह� जातीची �सद्ध कळ�वण्या आल� आ�ण
मग त्यांच् �वशेष अनु�न
े े त्याच शद
ु ् करू घेतल�. तुळाजीभट जोशांचे उदाहरण बलात्कारान

बाट�वल्याच नाह�. मोहाला गुं तून ते मुसलमान झाल,े पण मग त्यांन आपल्य कृत्याच पूणर पश्चाता

झाला. ते पैठणला गेल;े तेथल्य ब्रह्मवृंदास हात बांधून उभे रा�हले, आपला अपराध मान् के ला आ�ण

त्यासाठ त्यांच �मायाचना करू त्यान ‘पुनः आपल्याल �हंद ु करू घ्याव’ म्हणू त्यांच अनु�ा
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मा�गतल�. पैठणचा ब्राह-समाज म्हणज जुन्य कमर्ठपणाच कडल
े ोट समजला जात असे; पण
तेथल्य ब्रह्मवृंदान सभा भरवून त्याल आता मनापासून आपल्य कृत्याच पश्चाता झाला आहे एवढे

एक कारणच पुरेसे धरू ‘त्याच श�ु द करता येत’े असा �नणर् �दला आ�ण त्याच्या सवा�नी भोजन
के ले! नंतर ब्रह्मवृंद हा �नणर् बरोबर मानला जाण्यासाठ राजसभेच्य योग्या�धकाया�नकडू तसे
आ�ापत काढण्या आले आ�ण आपल्य जातीचे सवर अ�धकार जोशांना पूव�प्रमाण उपभोगता येऊ
लागल.े संभाजी महाराजांचा काळ इतका धामधुमीचा; पण त्य वेळीह� ह्य उपक्रम खंड पडला नव्हत.

महाराष्ट्र राजे आ�ण छत्रप संभाजी- महाराज ह्यांच् �नद�शान्वय योग्या�धकाया�मनकाढलेले एक
महत्वाच आ�ापत उपलब् आहे . त्या मस
ु लमानांनी बलात्कारान बाटवन
ू मस
ु लमान के ले त्य गंगाधर

कुळकण� नावाच्य गह
ु ्ह �हंदस
ु माजात शद
ु करू प्र�व करू घेतल्याच वतृ ्तां असन
ू
ृ स्थाल पन
त्याबरोब त्याल शद
ु करू घेण्यासाठ के लेल्य �वधीची �न सामग
ु ्री समग मा�हती �दल� आहे; आ�ण

अंती मनस
सदृश असा जो कोणी �ानी ब्राह ह्याच्या ह्यापुढ
ु ्मृतीती एका वचनाशी पणर्पण
ू

अन्नोदकाच �कं वा अन् कोणताह� सामािजक व्यवहा करणार नाह�त त्यांन देवब्राह्मणा कायार्

�वघ् के ले असे होईल आ�ण त्यांन त्यामुळ महापातक लागेल असे सवर लोकांना �नषेधवाक् �लहून त्य
आ�ा-पत्रा शेवट के ला आहे . जाताजाता हया संबंधात जोधपरू च्य इंद्रकुमार�च वतृ ्तान्ताचा आम्ह

येथे उल्ले करू ठेवणे योग् होईल. मोगल बादशहाशी �तचे लग् करू देण्या आल्याव पुष्क

वषा�नंतर जेव्ह ती �दल्ल�हू परत आल� तवे ्ह रजपुतांन ी �तला परत �हंदज
ु ातीत घेतले आ�ण हे

साहिजकह� होते. आपल्य मातभ
ृ ूमीला झालेल्य भयंकर आघाताचे राजक�य व् बुजवावयाचे कायर
ज्यांन आपल्य �शरावर घेतले होते तच
े �तला झालेले धा�मर् आ�ण सामािजक व्रण बुज�वण्यासाठ
आपल� पराकाष्ठ करावयाला पुढे येणार. हे सामािजक �न धा�मर् व् एका दृष्ट� राजक�य व्रणांपे�ा
फार प्राणघा. ज्य �हंदस
ु ्थानच् स्वातं�याच् आ�ण �हंद ु संस ्कृतीच् पुनरुज्जीवनाच चळवळीच्य

स्फूत�न राजक�य आ�ण सामािजक �त
े ्र एवढाल� महत्कृत् घडवून आणल� �तच्याकडू आपल्याल
मध्यंतर शतकानुशतके कराव्य लागलेल्य प्रच संघषार् आपल्य संस्कृतील, नीतीला आ�ण धमार्ल

जी खेदकारक हानी पोचल� होती ती भरू काढण्याच् उत्कटते आ�ण प्रयत् तसल� मारक अनास्थ

दाख�वल� जाणे शक् नव्हत; पण एका शतकापे�ा दे खील कमी वषार् मुसलमानी राजसत्तेन सवर द��ण
�हंदस
� र करावयाला लावणाया◌
� ेतलवार�ला
ु ्थाना आपल्य धमार्च इतका प्रस के ला क�, त्यांच् धमात

शेकडा हजार �हंद ु बाट�वण्याच प्रौ �मरवता येऊ लागल� होती. �तथेच िजने मुसलमानी �संहासने आ�ण

राज�कर�ट िजंक ू न चूणर करू टाकले त्य �हंदस
ू त्तेच शासनाखाल�ह� �हंदं न
ू ा काह� शेकड्यांपे� अ�धक
मुसलमानांना �हंद ू करता येऊ नये �नदान आपल्या परधमार् गेलेल्य �हंदं न
ू ा परत स्वधमार घेता येऊ

नये ह� �कती खेदाची गोष् आहे ! त्यांन आपल्य पराक्रमा आता जी धमात
� र कर�वणार� मुसलमानी
तलवार मोडून �विच्छन के ल� होती आ�ण त्यांन मनात आणले असते तर त्यांन वाटे ल ते करता आले
असत.े पण, त्यांन त्य परं परे चे �श�णच �मळालेले नव्ह. कारण, हेच �दसते क�, राजक�य पारतं�याच्य

शख
ंृ ला कधीकाळी झटकून टाकता येतात �कं वा तोडून टाकता येतात; पण, सांस ्कृ�त अंधश्रद्ध शख
ंृ ला
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काढून टाकणे नेहमीच फार कठ�ण जाते. तशात महाराष्ट् लोकांची बहुतेक कतर्त्वशक
, आपल्य
ृ
राष्ट्र आ�ण त्यांन स्था�पलेल् अ�खल भारतीय �हंद ु साम्राज्य राजक�य स्वातं� �मळ�वण्याच्
�न र�ण करण्याच् सवर प्र आ�ण अत्यावश् कायार्त त्यांन, स्वाभा�वकपण, व्य करावी

लागल�. �हंदं च
ू े राजक�य वचर्स नष्टप् करू टाकण्याच प्र�त करू, पुढे सरसावेल्य अनेक शत्रूंच

मरणांतक �वरोधाला बाजूस सारू त्यांन ते साम्रा �नमार् करावे लागल.े ह� गोष् ल�ात घेतल�

म्हणज सामािजक सुधारणेच्य आ�ण शद
� ृ
ु ्धीच स्वतःपुरत् अत्यं महत्वाच् पण एकंदर�त दस
ु या◌
प्रतीच चळवळीकडे त्यांन त्यांन �दला त्यापे� अ�धक वेळ का �दला नाह�, या �वषयी आपल्याल
आश्चय वाटेनासे होते. त्यांन शद
ु ्धीसार आमल
ू ाग क्रां�तका चळवळ मळ
ु ीच चालू के ल� नाह� आ�ण

�हंद ु मनोवतृ ्ती आ�ण लोकमतात धमर्बाह झालेल्यांन �हंद-ु समाजात परत प्र�व करावयाला आ�ण

त्याहूनह अत्यं कठ�ण म्हणज शद
ु के लेल्यांन आपल्य जन
ु ्या जातीत आ�ण पंथात स्था �मळवन
ू
द्यावयाल अनक
ु ू ल असे प्रत प�रवतर् घडवन
ू आणण्याइतक जन
ु ्य अंधश्रद्ध क�द्रा आघात
करण्या यश �मळ�वले हे च आश्चय आहे !
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६ : प्रेमा आ�ण कृत�तेचे ऋण
सौख् स्मरु राज्याच मीनाप�र अखंड तळमळती !

-

प्रभा

आता, ह्य आपल्य शेवटच्य �न आपल्य वंशाच्य प्राच इ�तहासापुरतच
े पा�हले तर आपल्य �हंद ु

साम्राज्याप सवार् श्रे अशा �हंद ु साम्राज्य पडदा पडू द्य! अत्यं दःु ख वाटते क�, तो इतक्य
अकस्मा पाडावा लागतो आहे !

ज्य कृष् �दवशी आपला �संध प्रांता शरू राजा दाह�र हा �सधूच्य काठ� युद्ध पतन पावला,

त्या वेळी त्याचबरोब आपल� सौभाग्यल�म अस्तंग झाल�! काबूलचा �हंद ु राजा �त्रलो पाल,

पंजाबचे जयपाल आ�ण अनंगपाल, �दल्ल�च पथ
ृ ्वीरा, कनोजचा जयचंद, �चतूरचा संग, बंगालचा

ल�मण सेन, देव�गर�चे रामदेवराव आ�ण हरपाल, �वजयनगरचे सम्र आ�ण सम्रा, �कर�ट आ�ण
राज�चह्न एकामागून एक �संधू नद�पासून द��ण समुद्रापय सवर्भ धुळीत लोळल�; आ�ण धाडसी,

‘अहंमन् आ�ण दद
� व�ःस्थलाव पक्क रोवून
ु ा�त शत् आपला गुडघा आपल्य जातीच्य धापा टाकणायाज

ताठ उभा रा�हला! के वळ �चतोडच नाह� तर त्याहू अ�धक मोठ्य प्रमाण आ�ण त्याहू कमी

अ�भमानास्प र�तीने सवर �हंदस
ु ्था पार जळून जाऊन त्याच् राखेचा प्रच ढ�ग बनला; त्या

मधन
� ाहुतात्म्या एखाद दस
ू मधन
ू ��णक प्रक देत असणाया◌
ु र� ज्यो चमके ल तेवढ�च आ�ण

आपल्य �हंद ु जातीच्य आशेच्य राखेचा तो प्रच ढ�ग आपल्य पायाखाल� घालन
ू औरं गझेब याने

क्रोधभरा �कं �चत पदाघात करताच �नष्को�ष होऊन दस
� ीलाकंठस्ना घालण्याच वाट पहात लाखो
ु या◌
तलवार�नी प�रवेिष्ट अशा आपल्य मयरू ाकृती सावर्भौ �संहासनावर सरु ��तपणे आरू झाला होता!

ह्याप्रम ‘या सकल भम
ू डं ळाचे ठायी, �हंद ु ऐसा उरला नाह�’. अशी िस्थत झाल� असताना ‘एका

लहानशा कोनात �हंद ु तरुणांच एक मंडळ गुप् र�तीने एकत झाले आ�ण आपल्य मत
ृ राजांच्य �न

राण्यांच् पडलेल्य �संहासनांच्य आ�ण गळालेल्य �कर�टांच्य, आपल्य जातीच्य आशांच्य बनलेल्य

त्य पवर्तप् �ढगाच्य नावाने आपल्य राष्ट्र आ�ण धमार्व के लेल्य अन्यायांच वचपा
काढण्यासाठ� आ�ण �हंद ु ध्वजेच् आ�ण �हंद ु राज्यदेवतेच् मानाची पुन्ह प्र�तष करण्यासाठ,
आपल्य भयंकर शत्रू�वर बंड करू उठावयाच्य त्यांन शपथा घेतल्य. थोड्याश मोडक्यातोडक्

गंजलेल्य तलवार�तून आपल्य प्र�त�ेक�र सा� ठेवून हे तरुणमंड बाहेर पडले. ‘�नव्व वेडेपण!’

स्वाभा�वकपण सवर लोकांनी उद्गा काढले. ‘ऊ’ म्हणू औरं गझेबाने तुच्छत दशर्�वल. ‘आत्महत्’
स्वतःल शहाणे समजणाया◌
� ालोकांनी सूचना �दल�. आ�ण त्यांच म्हणण मोठेसे चुक�चे नव्हत. कारण,

�शवाजी काह� प�हला बंड करू उठणारा नव्हत. त्यांच्यापू पुष्क तेजस्व, तरुणांन बंडाची उठावणी
के ल� होती आ�ण अपयश येऊन अयशस्व बंडांचे भयंकर प्रायिश भोगले होते. तर� पण न खचता

अत्यं सावध�गर� ठेवून ह्य तरु मंडळींनी �चकाट� धरल�. कारण त्यांच �नष्ठ होती क�, हया
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उठावणीत आपल्यालाह जर� अपयश आले आ�ण अपेशी बंड करणायाच
� चघोर
े
शासन भोगावे लागले तर�
आयुष्यभराच् पारतं�यापे�ा वरपांगी �दसणाया�ण�वस्मृतीमध् अंक ु �रत होणाया◌
� े बीजाप्रमा ज्याच
स्मृ� मागे राह�ल अशी स्वातं�याच उठावणी, नंतर, �कत्ये पट�ने अ�धक वणर्नी आहे.

त्य गोष्ट�ल जवळपास वीस वष� झाल�. औरं गझेबाच्य कपाळावर औदास् स्पष �दसत होते

आ�ण त्याच शब् मंद झाला होता, कारण आज ते मराठ� तरुणांच लहान मंडळ एका �हंद ु राज्याच क�द

झाले होते. त्य सामथ्यर्शा मोगल बादशहाने उद्गा काढले, ‘���त नाह�! हे काफर त्य �ुद लहान

कोनात आहे त तोच मी त्यान ह्य जगातून पार नाह�से करू टाकतो.’ लागल�च आपल्य त्य शंभर
हजार लवणाया◌
� ोतलवार� घेऊन रागावलेला बादशहा त्य लहानशा एक�नष् �हंद ु राजसत्तेव जाऊन
पडला आ�ण आपल्य अनावर क्रोधाच भरात त्य भरु ट्य बंडखोरांना जन् देणायाच
� भम
ू ीवर इतक्य

बलाने आघात के ला क�, ती भम
ं होऊन गेल�! बलशाल� मोगल सम्र
ू ी त्याच् दोन्ह पायाखाल� दभ
ु ग

हालू लागला. त्याल स्वतःल िस्थ करता येईना, क� त्य ‘आ’ पसरलेल्य आ�ण एकसारख्य रुंदाव

चाललेल्य खोल भेगेच्य बाहे र �नघन
ू जाता येईना. त्यान िजतक्य अ�धक त्वेषान आदळआपट आ�ण

धडपड के ल� �ततका तो अ�धक खोल रुतल. त्यातू त्याल पन
ु ्ह बाहेर �नघणे शक् झाले नाह�. त्याच्
आ�ण त्याच् त्य लवलवणायाि� ◌शंभर हजार तलवार�ंच्य थडग्याव त्यांन आपल्य पोटात साठवून

पुन्ह त्य लहान कोनातल� भू�म सांधल� गेल� आ�ण त्य बादशाह� थडग्याच् पायया�ककरू त्यावर
ती, लहान �हंद ु - साम्राज्या, उच् �शखरावर चढून गेल�. कारण, लवकरच महाराष्ट्र ती शरू मंडळी

बाहे र पडल� आ�ण आपला भगवा झ�डा- �हंदतु ्वाच ती प�वत प्र�त - पुढे करू त्यांन �हंदस
ु ्वातं�याच युद

सवर देशभर पसर�वले. त्यांन गुजराथेत प्रव के ला; त्यांन माळव्या प्रव के ला. त्यांन गोदावर�

ओलांडल� ते चंबळा पार झाल,े ते कृष्ण उतरू गेल,े त्यांन तुं गभद्रे परतीर गाठले. त्यांन आपल्य
सेनेचा तंजावरला तळ �दला. त्यांन िजंजी भांड�वल�, त्यांन नागपूर िजंकल,े त्यांन ओ�रसा पादाक्रा

के ला, त्यांन पायर�वर पायर� उभी करू, दगडावर दगड रचून बांधणी के ल�. अशा क्रमाक्र शेवट�
यमुनेपासून तुगंभद्रेपय आ�ण द्वारकेपासू जगन्नाथापय� सवर प्र द पद्धतश र�तीने आ�ण

पूणर्पणान मुसलमानी परसत्तेपासू स्वतं करण्या आला आ�ण त्या समथर �न सलग अशा �हंद ु
साम्राज्य स्थापन झाल�. एवढे के ल्याव ते यमुना उतरले, गंगापार झाले आ�ण गंडक� ओलांड ू न गेले.

त्यांन चक्रव गुप्तांच राजधानी पाटणा नगर� हस्तग के ल�. कलकत्याल काल�वर पूजा चढवल� आ�ण
काशीला �वश्वेश्वरा आरती ओवाळल�. आता ते - ज्य मंडळाने १०/१२ च्य टोळ्य करू गुप् सभा

भरवल्य आ�ण गंजलेल्य तलवार�ंना सा� ठेवून शपथा घेतल्य त्यांचे वंशज ते दहा दहाच्य टोळ्यांन
�हडत नव्हत, तर त्यांच संख्य हजाराच्य शतकांनी मोजावी लागत होती, ते गुप् षड्यं कर�त नव्हत

तर ध्वज फडफडवीत आ�ण रणवाद्य वाजवीत होते. ते मुसलमानी साम्राज्या प्रत राजधानीवरच

चालून गेले आ�ण त्यांन �तच्य वेशीच्य दारावर मोठ्यान ठोठावले. तेथे मौलवी आ�ण मौलाना

अद्यापपय�, पुराणाच्य अनुयायांच्य सैन्याव, कुराणाच्य अनुयायांच्य शस्त्रा, �मळ�वलेल्य
काल्प�न राजक�य �वजयाच्य कथा वणर् करू, कुराणाच्य सत्यत्वा�वष स्वतःच समजूत करू
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घेण्या आ�ण इतरांना तशी समजूत करू घ्यावयाल भाग पाडण्या, गकर होऊन गेले होते. तोच, इतक्य

जाती असूनह�, अनेक धमर्पं असूनह� मू�तर्पूज कर�त असूनह� आ�ण हनुवट�वर दाढ�चा के स नसूनह�

�हंदं न
ू ी �दल्ल�च् दारावर प्रह के ला आ�ण अप्र�त बलाने पुढे घुसून अगद� इस्लामच् शक्तीक�द्र

भगवा झ�डा उभारला. हे प्रत डोळ्यांन पाहून त्यांन लाजेने खाल� माना घालाव्य लागल्य,
मुसलमानांच्य समजुतीप्रमा पूव�च्य �दवसात इस्लामावरच् संकटसमयी िजब्इल असा धावून येत

असे तसा ह्य वेळी पुराणांनी कुराणावर �मळ�वलेला हा �वजय हरण करू घेण्यासाठ कोणी िजब्रा

आला नाह�. आता ह्यापुढ मुसलमानांच्य अधर्चंद्राबर अ�य राहणारा �वजय हाच मुसलमानी धमा�च्य

सत्यतेच अत्यं �नणार्य असा परु ावा आहे आ�ण पदद�लत �हंद ू - देवस्थानांच झालेल� धळ
ू ह� �हंद ू
धमा�च्य �शकवणीच्य असत्यपणाच �ततके च �नरुत् करणार� सा�ीदार आहे असे म्हणण अशक्

झाले. ह� �वचारसरणी उघडउघड भ्रमपू असल� तर� राष्ट् पराजयाच्य आ�ण जातीय �वप्लवाच् �न
तदङ्गभू धैयर्भ्रष्टत काळात इतक� प्रभा होत,े क� आजपयत
� इतर सवर �हंदधम
ु ार्ती लोक

मस
ु लमानी कळपात ओढून नेले असतील त्यापे� अ�धक �तच्यामुळ गेले आहेत. �दल्ल�च् दारावर
�दलेल्य धडकांबरोबर मराठ्यांन ह्य �वचारसरणीच्य डोक्याव इतका भयंकर टोला �दला क�,

त्याचबरोब �तच्याकडू अगद� उलट गोष् सहज वदवन
ू घेता आल� असती. आता मशीद ठ� गणी होऊन

देवालयांना �तच्याव आपले कळस अुंच क�रता आले; चांद अ�धक �ीण होऊन धापा टाकू लागला आ�ण
�हंदतु ्वाच् उन्न आ�ण �दव् �शखरांना रसरशीत सुवणर्रसान उजाळा दे त सूयर वर आला. पुनः एकदा

पथ
ृ ्वीराजाच् धमर्वंशजांन �दल्ल िजंक ू न �तच्याव राज् के ले आ�ण भाऊंनी म्हटल्याप्र
हिस्तनापुराच राज् �हंदं न
ू ी परत �मळ�वले. औरं गजेब मराठ्यांन तुच्छतेन अुंद�र म्हणाल होता. ‘अुंदरा’

ने �संहाची त्याच् गुहेत जाऊन आयाळ ओढल� आ�ण त्याच नखे आ�ण दात एकएक धरू उपटून
काढले. ‘गायी’ नी खा�टकाला मारले! गुरूगो�वंद�संहान भ�वष् वतर्�वल्याप्र ‘�चमण्य’ नी
ससाण्याच तुकडत
े ुकडे करू टाकले!

त्यानंत त्यांच् सैन्यान योध्द्यांच प�रपाठ�प्रमा हुतात्मतेच् प�रपाठ�प्रमा कुरु�ेत् स्ना के ले
आ�ण ते आपल्य �वजयी �हंद ु तलवार� लाहोरच्य �भंतीपय�त घेऊन गेले. अफगाणमध्य आल;े त्यांन

अटकेच्य सीमेच्य पल�कडे हाकलून देण्या आले. आता त्य सीमारे षेवर मराठ� घोडस
े ्वारान आपल्य

घोड्याच् रश्म (लगाम) ओढून धरल्य. तो घोड्यावर खाल� उतरला आ�ण �तकडे, त्याच सेनानायक
आ�ण नेते �संधुनद पार होऊन आपले �हंद ु सैन् �हंद-ु कुशाला आ�ण काबूलला घेऊन जावयाच्य
स्वार�च् योजना ठर�वण्या गत
� , त्यान थोडासा �वसावा घेतला. पार�सकांच्य देशातून,
ुं ले होते; तोपयत

इंग्लंडहू, पोतुगीजांकडून, फ्र�चांकड, हॉलंडमधून आ�ण ऑिस्ट्रया राजप्र�त�न पुण्याल आले;

आ�ण आपल्याल आपापल्य राज्याच् वतीने महाराष्ट्रा सावर्भौ राजसभेत सुमत
ं म्हणू तेथे राहू
द्याव अशी �वनवणी कर लागल.े बंगालच्य मुसलमान सुभेदाराने, लखनौच्य मुसलमान नबाबाने,

हैदराबादच्य

मुसलमान

�नजामाने,

म्हैसूरच्

मुसलमान

सुलतानाने -

मग

अकार्टपासू

रो�हलखंडापयत
� च्य त्य छोट्यामोठ् मुसलमान अ�धकाया◌
� च
ु ी आ�ण संस्था�नकांच गोष्ट
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सांगावयाला नको, आपल्याल मराठ्यान के वळ िजवंत राहू द्याव ह्याच मूल् म्हणू त्यांन खंडणी
�दल�, चौथाई भरल�, सरदेशमुखी चुकती के ल�! �नजाम म्हणज आता त्याच् स्वाधी असलेल्य

प्र देशा मराठ्यांच थोडासा आडदांड आ�ण त्रासदा, पण, के वळ कर गोळा करणारा चाकर झाला होता.

वेळोवेळी जे जे उत्पन तो गोळा कर� ते सवर, त्याल कसेह� करू, के व्हातर, मराठ्यांच् सावर्ज�न
कोषागारात नेऊन �रचवावे लागे! ह्य मुसलमानांशीच के वळ त्यांन भांडावे लागत होते असे नाह�. आपण
पा�हल्याप्रम, इराणचा शहा आ�ण काबूलचा अमीर, तुकर आ�ण मोगल, रो�हले आ�ण पठाण, पोतुर्गी

आ�ण फ्र, इंग् आ�ण हबशी ह्यांपैक प्रत्येक आ�ण ह्य सवा�नी, त्यांच् प्रमुखपणा �वरोध के ला;

आ�ण भम
े झंज
सेनेने दे वाच्य आ�ण
ू ागार्न �न जलमागार्न सामना देऊन प्रत् रण�त
ु �वले. पण �हंदं च्य
ू

देशाच्य नावाने तलवार �नष्को�ष के ल� आ�ण �हंद-ु �हतसंबंधांच्य, �हंद ु स्वातं�याच् सवर द्वेष्टया ते
जेथे भेटतील तेथे, भम
ू ीवर �कं वा समद
ु ्र कापन
ू काढल.े रांगणा, �वशालगड आ�ण चाकण, राजापरू , व� गल
ु �

आ�ण बाल�सनोर, परु ं दर, �संहगड, ग्वाल्ह, उमराणी, सावनरू , संगमनेर, फ�डा, वाई, फलटण, िजंजी,
सातारा आ�ण �दडोर�, पालखेड आ�ण पेटलाद, �चपळूण, �वजयगड, श्रीग, ठाणे, तारापरू आ�ण वसई,

सारं गपरू , �तरळ आ�ण जैत परू , �दल्ल आ�ण दरु ई, �सतई आ�ण भोपाळ, अकार् आ�ण �त्रचनापल,

कादरगंज, फरुखाबा, उद्गी, कंु जपरु ा आ�ण पा�नपत, रा�सभव
ु न, वानवडी, मोतीतलाव आ�ण धारवाड,
शक
ु ्रत आ�ण नशीबगड, वडगाव आ�ण बोरघाट, बदामी, आग् आ�ण खड�- कोठे खंदक उडून गेले, कोठे

वेढे थोपवून धरले, कोठे �वजय�चह्न िजंक ू न घेतल�, कोठे समुद्रद परास् के ल� �न कोठे भू�मयुध्द

िजं�कल�. त्यांच् भू�मसैन्यान आ�ण समुद्रसैन्य पराक्रमा सीमा करू नांव गाज�वलेल्य

रणभूमीपैक� ह� थोडीशीच नांवे आहे त. ह्यांपैक प्रत् प्रसंगाच स्मरणाथ, कोणच्याह इतर दे शाच्य

इ�तहासात आ�ण आपल्याह प्राच इ�तहासाच्य काळी, जयस्तं उभारण्या आले असते.

�शवाजीमहाराजांच्य जन्मापासू नाना फडण�वसांच्य मरणापयत
� , ह�रभक्तांन, अ�रशः पराभव कसा
तो माह�त नव्हत. जसजसे ते पुढे चालून गेले तसतशा त्यांन आपल्य उपराजधान्य- ह्यासुद जगातील

अनेक स्वतं राष्ट्रां प्रध राजधान्यांच् एवढ्य मोठ्य होत्य - द्रव्य भरू सांडणाया◌
� �खशात
ू
ून

आपण तांब्याच नाणी िजतक्य सहजगतीने आ�ण प्राचुयार काढून टाकतो, �ततक्य सहजपणाने सोडून
�दल्य. सातारा, नागपूर, कोल्हापू, तंजावर, सांगल�, �मरज, गत
ुं ी, बडोदा, धार, अंद रु , झांशी, ग्वाल्ह ह�

नगरे म्हणज युरोपातल्य स्वतं देशाच्य एवढाल्य प्रांता �कं वा िजल्ह्यां मुख् �ठकाणे होती.
ह्यांहू लहान अशा �ठक�ठकाणच्य असंख् प्रम नगरांची आम्ह गणतीच कर�त नाह�. ह�रभक्तांन

ह�रद्वा आ�ण कुरु�े , मथुरा आ�ण डाकूरजी, अबु आ�ण अवंती, परशरु ाम आ�ण प्रय, ना�शक आ�ण

�यंबक, द्वारक आ�ण जगन्ना, मिल्लकाजुर आ�ण मदरु ा, गोकुळ आ�ण गोकणर ह� प�वत �ेत्
�हंदधम
ु ा�च्य द्वेष्टयांच मू�तर्भंज अत्याचारांपासू मुक् के ल�. काशीने, प्रयागा, आ�ण रामेश्वरान

पुन्ह एकदा �नभर्यपणान आपले कळस आ�ण सौध उभवले आ�ण आपल्याव कोसळणाया�  घोर

�वपत्तींच, दारु दःु खांचा प्र�तश घेण्यासाठ अजूनह� �हंद ु सावर्भौमसत् िजच्यामध् चौखटाच्य,
चालुक्यांच्, पल्लवांच्, पांड्यांच्, चौलांच्य, के रळांच्य राष्ट्रकूटां, आंध्रांच, के सर�ंच्य,
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भोजांच्य, मालवांच्य, हषर आ�ण पुलके शींच्य, राठोड आ�ण चव्हाणांच्, प्राच इ�तहासातील
नावाजलेल्य सवर सावर्भौ राजवंशांच्य पुरातन साम्राज्यस िजवंत आहे म्हणू परमेश्वराच आभार

मानले! त्यांच् प्रांता�धपां आ�ण सेनापतींचा कधी कधी महादजी �शंद्यांच् उदाहरणाप्रमा एवढ्य
�वस्तीण प्र देशा अ�धकार चाले क�, प्राच काळात तेवढ्य प्र देशाच राजाला ‘अश्वमे य�ाला’

अ�धकार �मळाला असता. प�हल्य चंद्रगुप्त वैभवशाल� साम्रा आ�ण कदा�चत दस
ु यार� गुप्ताच

वैभवाच्य �शखरावर�ल �दवसांतील साम्रा वगळले तर�, त्याच्या �वस्तारा, श्रेष्ठत �कं वा

पराक्रम तुलना करता येईल असे दस
ु रे �हंदस
ु ाम्रा सवर �ल�खत इ�तहासात आ�ण पुराणात आढळणार

नाह�. राष्ट् स्वाथर्त् आ�ण काम�गर� एवढ्यापुरता �वचार के ला तर बहुधा दस
� कोणालाच अशा
ु याश
भयंकर अडचणींना, संकटांना आ�ण अपयशांना त�ड द्यावयाच प्रसंग आला नाह�. इतक्य
उज्ज्वलपणा त्याच्या त�ड देऊन त्यांन दरू सारण्या यशह� आले नाह�.

आपल्य प्राच इ�तहासात चक्रव� �वक् �कं वा �वक्रमा�द ह्य शब्दांन �व�शष्टाथार् महत्

प्रा झाले आहे असे �दसत.े ज्य राजाने इतर सवर �हंद ु राजांना पादाक्रा के ले आ�ण मंडलेश्व सम्र ह�

पदवी धारण करावयाची आपल� योग्यत �सद के ल�, त्याल चक्रव म्हणू; पण, त्यान चक्रव�तर
धारण करण्याइतक �वजय संपादले आहे तच; पण, त्यातह ज्यान के वळ दे शी राजानाच िजंक ू न श्रेष्

�मळ�वलेले नाह�, तर, ज्यान एखाद� प्र परक� सत्त पादाक्रा के ल� आ�ण आपल्य राष्ट्र �कं वा
संस ्कृतीच दस
ु या�र परक� वचर्स्वापास मुक्तत के ल� अशा नप
ृ श्रेष्ठा �वक्रमा�द ह्य पदवीचा मान
�मळत असे. प�हल्य �वक्रमा �स�थअन लोकांना भारतवषार्तू हाकलून लावले अशी प्र�स आहे;

दस
� �वक्रमाने पािश्चमात शकांच्य पारतं�य-शख
ंृ लातून आपल्य मातभ
ु यास
ृ ूमीची आ�ण आपल्य

जातीची मुक्तत के ल�. यशोधमार हा �तसरा �वक्रमा�द; ह्यानेह हूणांना पळवून लावले आ�ण
महासंग्र करू त्या त्यांच् राजाला ठार मारले. तवे ्ह हा आमचा तकर बरोबर असला आ�ण
�वक्रमा�द ह्य नाम �वशेषाने आ�ण अ�त श्रे पदवीने ज्यान धम्य आ�ण प�वत अशा युद्ध आपल्य

देशाच्य आ�ण राष्ट्रा परक�य शत्रूंच्या�व युद् के ल� अशा योद्ध्यां, जो आपल� युद्धात श्रेष्
�सद करण्याक�रता के वळ नाह� तर आपले नै�तक आ�ण दे शसंबंधी कतर्व्यपा करण्याक�रत आपल�

राष्ट् आपत्त दरू करण्याक�रत - �दिग्वजयाल �नघतो आ�ण द्रव्यतृ आ�ण धमर्वे ह्यान अंध

झालेल्य अत्याचार सैन्याल िजकून आपल्य समाजाचे आ�ण जातीचे अगद� प्राणा गाठ घालणाया�◌ा
भयंकर संकटापासून सरं �ण करतो अशा �वश्व�वजेत्या �नद� श होत असला तर ज्यांन आपल्य �हंद ु

साम्राज्याप शेवटचे �हंद ु साम्रा �नमार् के ले - आपल्य प्राच इ�तहासापुरताच �वचार करू ज्याल
येथे शेवटचे म्हटल आहे, ज्यांन पूव�च्य कोणाह� चक्रव�तर्प �कं वा �वक्रमा�दत्याप हे तूच्य दृष्ट�

पा�हले तर उदात्तते आ�ण पराक्रम जी यित्कं�चतह कमी भरणार नाह�त आ�ण महत्वाच् दृष्ट�

अनंत पट�ने उज्ज् भरतील अशी अचाट कृत्य के ल� त्यांनाह, आम्ह �हंद,ू आपल्य प्राच

इ�तहासातील त्य प्र�स आ�ण पूज् नावा�वषयी जो आदर, जे प्र आ�ण कृत�ता बाळगतो आ�ण
ठेवतो तोच आदर, तच
े प्र आ�ण तीच कृत�ता आपल्याकडू प्रा व्हावी हे आवश्य आहे. कारण,
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त्यांन आपल्य जातीची ध्वज रजपूत राजवद
ं ृ ाच्य �श�थल झालेल्य हातातून आपल्य हातात घेतल�.

�हंदं च्य
�हतसंबंधांशी ज्यांच हाडवैर अशा सवा�च्या�वरु धमर्युध्दा घोषणा के ल� आ�ण दाह�र आ�ण
ू
अनंगपाल, जयपाल आ�ण पथ
ृ ्वीरा, हरपाल आ�ण प्रत, प्रतापा�द आ�ण �चतोड, माधवाचाया�च्य

आ�ण सायणाचाया�च्य बुिध्दबलान ह�रहरांच्य आ�ण हक्क-बुक्कांच् भुजबलाने, जणू काय आपल्य

देवासाठ� बांधलेले देऊळच असे �वजयानगर ह्य सवा�च्य हौतात्म्या प्र�तश घेतला.

इतक्य �नकराने आ�ण आवेशाने उभी सहा शतके सतत चाललेले महायुद त्यांन िजंकले; आ�ण अधर्व

संघ�टत असताना आ�ण के वळ अधर्व जागी झाल� असतानाह� �हंदज
ु ाती, के वढे �वजय संपाद ू शकते हे

प्रत्यंतर आणन
ू ; जर, कधी काळी �तला पणर
ू जागत
ृ ी आल� आ�ण सामािजक जीवन �न प्रय यांच्य
पणर्तेल
ती पोचल� तर �तच्या �कती उज्ज् सामथ्यर्गभर आहे, हे, दाखवन
ू
ू �दल.े

तवे ्ह त्यांच आम्ह सवर �हंदं व
े े ऋण आपण मान् कर या आ�ण
ू र झालेले प्रेमा आ�ण कृत�तच

त्यांच् चरणी, ते पव
ू र भागात दाख�वल्याप्रम सामथ्यार्च आ�ण वैभवाच्य �शखरावर आरू झालेले
आहे त तोच, कृत� जनपदाची राज�नष्ठ आ�ण समादर वाहू या; आ�ण त्यांच त्यांन इतक्य पराक्रमा

प्रस्था�पले थोर �हंदस
ु ाम्राज्य शक् �ततके र� गाळत अं�तम दशर् घेऊया. कारण लवकरच पडदा

पडणार आहे ; इतक्य अकस्मा आ�ण झटकन पडणार आहे क�, त्याबरोब, �वजेची गडंु ी दाबल्याप्रम

तो उज्ज् भूतकाल, पतर्मानाच् पाण्यान भरलेल्य नेत्रासमो अदृश होऊन जाईल.
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७ : पडदा पडतो
“.............. In his eyes
Was mingled with surprize
The stern joy which warriors feel
In foemen worthy of their steel.”

“...(.नयनांत तयाच्य �वलसत क�ं नवलाई,
सानंदे दाटु�न येई �मसळुनी पर� जी राह�,

�थजु�न �नष्ठुरतेन �रपुमनीं तयांच्य उ�चत�च अ�सधारेची
अनुभू�त असे जी सदा�च रणनवया�षची”)

“�हमत सोडू नये, सवर पुनः येईल उदयाला”
-

प्रभा

खड्याच्य युद्धापय असवी सन १७९५ पयत
� आम्ह आपले सं��प् इ�तहास समालोचन आणले

आहे . मागल्य काह� प्रकरण आम्ह के लेल� �वधाने समालोचन के लेल्य ह्या कालखंडाला अवश्यत

उद्देश आहे त. मराठ्यांच् ह्य उठावणीच्य सवर बार�क सार�क प्रसंगां वणर् करावयाचे �कं वा पर��ण
करावयाचे हा आमचा हेतू के व्हा नव्हत. ज्य प्रम उद्देशा आ�ण ज्य मूलभूत तत्वान त्य उठावणीची

स्फू�त झाल� होती आ�ण �तला स्वर आले होते तो उद्द आ�ण ते तत् �निश्च करावयाला आ�ण त्य
�नणर्याप्रम �तचे आपल्य �हंद ु लोकांच्य इ�तहासातील खरे स्था ठरवावयाला ज्य उपयोगी पडतील

तेवढ्या घटना पुढे मांडावयाचा आमचा प्रय होता. ते कायर आता झाले आहे. तर� इ.स. १७९५ पासून

मराठ� साम्रा अस्ताल गेले त्य इ.स. १८१८ पयत
� चा काल इतका दःु खसमाकुल करणारा आहे क�,
त्याव एक अश्रु�बं ढाळल्यावाचू, एक उसासा टाकल्यावाचू पुढे जाणे अशक् आहे.

आपण पा�हलेच क�, मराठ्यांन ह्य वेळी ज्यायोग शतकानुशतके चाललेले �हंद ु स्वातं�याच �चरं जीवी युद

िजंकले गेले असा कायर्समाप्ती अं�तम घाव मारला होता आ�ण आपला वंशपरं परे चा मुसलमान शत् पुरा
�नजवला होता. अवसन्नगा िस्थती त्यान ‘सुटलो आता’ म्हणू �निश्चंततेच उच्छ्व सोडला आ�ण

आपल्य तलवार� उशाशी घेऊनच एक �णभर ते �वसावा घेत पडले. अगद� बरोबर ह्य �णी एक नवीन

आ�ण पूव�पे�ा �कती तर� अ�धक बलाढ् शत,् दोनदा त्यांन त्याच रग िजरवल� असताह� पुन्ह

रण�त
े ्र उतरला आ�ण त्यान त्यांच्या सवर बळ एकवटून �नकराचा मारा के ला.

अशा िस्थतीतह त्यांन िजंकले असत,े �नदान त्याल �तसया�नदापळून जावयाला लावले असते;

पण इतक्यात दभ
ु ार्ग्या डाव साधला. नाना मरण पावले आ�ण दस
ु रे बाजीराव आपल्य लोकांचे
अप्र�त स्वाम आ�ण त्याच् शत्रूं प्र�तकारशू दास झाले. हे दोन पर
ु ु - नाना आ�ण दस
ु रे
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बाजीराव- म्हणज मराठ्यांच् ह्य उठावणीच्य समग काळात ज्य दोन �वरोधी प्रवृत एकमेक�ंशी
झगडताना आपल्याल आढळतात-राष्ट्र�वघ आत्मप्र�तष्ठ आ�ण अधम स्वाथार्क कलणार� एक;

आ�ण ज्याच् योगाने मनुष्याल स्वतःच् राष्ट्रा मानाचे आ�ण स्वातं�याच मूल् दे ऊन संपादलेल्य
राज�कर�टापे�ा, राज�चह्नांपे� त्याच् स्वातं�या आ�ण सन्माना अ�धक भूषण वाटू लागत,े अशा

सावर्ज�न गोष्ट�ंती स्वाथर्र� तत्वांकड आ�ण देशासाठ� करावयाच्य आत्मत्यागाक कलणार�
दस
ु र�- त्याच मू�तर्मं पुतळे होते. मराठ्यांन अधम मनःप्रवृत आपल्यातू �नमूर् करू टाकता आल�
नसल� तर� नाना आ�ण त्यांच �पढ� होती तोपयत
� त्यांन �तला पूणर दाबात ठेवण्या यश �मळ�वले होते.
त्याच फळ म्हणज त्यांन प्रस्था�पल थोर �हंदप
� े बाजीरावानी - आ�ण
ु दपादशाह�. पण आता दस
ु या◌

त्याच् नाम�नद�शात िजच्यामध् अधमप्रवृत प्र�त�न�वर झाल� होती त्य त्याच् समग �पढ�चा

आम्ह समावेश करतो - वचर्स प्रा करू घेतले होते. तवे ्ह त्याल एकत बद करणारे सां�घकतेचे तत्
सट
ु ल्यामुळ साम्राज्य �निश्चतपण कोलमडून पडण्यावाचू ग�त रा�हल� नव्हत. कारण अगद� ह्या
वेळी आपण पा�हल्याप्रम त्याच्या एखाद्य �हंद� �कं वा आ�शयातील राजसत्तेन नाह� - तसे असते

तर अद्या�पह मराठे एकंदर�त त्य कोणापे�ा अ�धक संघ�टत आ�ण जास् दे श�नष् असल्यामुळ त्यांन
आपले ठाणे सोडले नसते - तर इंग्लंडन आघात के ला होता. तवे ्ह सामन्याच �नणर् ठरलेलाच होता.

कारण, ह्य वेळी इंग्लं तुलनेने महद्�वज �मळवून देण्याल अवश्यभू असणाया�◌ू सवर

गोष्ट�ंन �कतीतर� पट�ने अ�धक सज् होते; त्याच राष् आपसातील वैमनस्य, गुलाबाच्य ( roses)
लढाया, धा�मर् छळ आ�ण न्यायालयाती प्रपी ह्यांच्यात, अंडकोशातून बाहेर पडण्याच् काळातून

�नघून जाऊन �कतीतर� �दवस लोटले होते. आ�ा करावी कशी आ�ण पाळावी कशी, अ�धकार चालवावा

कसा आ�ण मानावा कसा या�वषयीच्य, स्वतंत्रराजसत् राष्ट् प्रमाण�च असा आपला राजा आ�ण
आपला देश ह्यांच्या�वष देशभक्तीच एक�नष्ठ आ�ण सवा�हून अ�धक म्हणज जातीय संिश्लष्ट,

उद्देशां आ�ण आकां�ाची एकवाक्यत आ�ण प्रेमपूव राज�नष्ठ अत्याद ब�लष् संघटनेवर

उभारलेल्य राष्ट्रराज्या उत्पन झालेल्य सावर्ज�न कायार्ती सवर सद्गुणा ते बया�ि◌च
�दवसांपासून पारं गत झाले होते. मराठ्यांच िस्थत तशी नव्हत. �हंदस
ु ्थानाती सवर राजसत्तांपे�, ह्य
दृष्ट�ने, ते योग्यत असले तर� त्यांच्यात इंग्रजांच तुलनेने ह्य गुणांचा खेदजनक अभाव होता.

तर�ह� ते एकाक� सामन्याल उभे रा�हले. शेवट�शेवट� ते प्राणर�णासा भांडण आहे हे पुरतेपाणी

उमगल्याव त्यान अगद� भान �वसरूनह युद के ले. ते थोर दे श�नष् मराठे -

बापू गोखले;

त्यांच्यासार, काह�नी �नराशा आ�ण मरण हे त्यांच्याक डोळे वटारू पहात असतानाह�, शरण न

जाण्याच, शेवटचा, �नश्च के ला. ते एका इंग्र अ�धकाया◌
� ल
े ाम्हणाल असतील, “आम्ह आमची �तरडी

आमच्याबरोब घेऊन जात आहोत असेह� असेल, पण आमच्य तलवार� आमच्य हातात ठेवून मरण्याच
आम्ह �नश्च के ला आहे .” पण, आता त्यांच सवर कत� राजकारण - धुरंधर आ�ण सेनानायक महादजी
आ�ण नाना, तुकोजी, रघोजी, आ�ण फडके एकदमच मतृ ्यून हरण के ल्यामुळ , सैन् इतक्य प�रश्रमा
थकून गेल्यामुळ आ�ण अयोग् माणसे नेततृ ्वस्था �शरल्यामुळ आ�ण त्य सवा�च्य मूधर्न्यस् दस
ु रे
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बाजीराव �वराजमान झाल्यामुळ आ�ण इंग्लंडसारख भयंकर प्र�तप �मळाल्याबरोब ह्य साम्राज्य

�नणर् ठरलेलाच होता. मराठे हरले आ�ण त्यांच्याबरो शेवटचे थोर �हंद ु साम्रा - शेवटचे थोर
�हंदस
ु ्थान साम्रा - �वलयाला गेले. आता के वळ पंजाबात अजून �शखानी �हंदस
ु ्वातं�याच लहानशी
तरळ ज्यो िजवंत ठेवल� होती पण �तचाह� आ�ण तसतशा कारणामुळे लवकरच अंत होणार हेह� �निश्च
ठरलेले होते.

ह्य आपल्य थोर राष्ट् साम्राच्या समाधीवर हा मतृ ्यूले �ल�हताना आम्हाल तीव वेदना

होत आहे त ह� गोष् आम्ह लपवीत नाह�; पण इंग्लंडल �मळालेल्य �वजयाचा आम्ह मत्स कर�त नाह�.

एखाद्य उत्त खेळाडूप्रमा त्यान समद
ु ्राच आ�ण महासागराच्यापल�कड, दे शाच्य आ�ण खंडाच्य

पल�कडे आपले हात लांबवन
ू आमच्य झगडणाया�णहातातन
ू �हंदस
ु ्थानाल ओढून घेतले आ�ण त्य

पायावर ज्याच् तोडीचे साम्रा इ�तहासात क्व�चत झाले असेल अशा प्रच जगत्साम्राज्
उभारणी के ल�. ह्या�वषयीच् त्याच् सामथ्यार् आ�ण कौशल्याच आम्ह कौतक
ु करतो.

इ.स. १८१८ ह्य वषार् आपल्य �हंदस
ु ाम्राज्याप अत्यं वैभवशाल� साम्रा समा�धस् झाले!

त्याच्या दृिष ठेवा आ�ण येशू माता मेर�प्रमा भिक्तम औत्सुक्या धप
ू आ�ण पज
ू ासा�हत् घेऊन
ह्रदयात आशा जागत
ु रुत्थ कधीह� होऊ शके ल!!
ृ ठेवीत प्रती करा! पहा पन
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