


 

www.savarkarsmarak.com 

 

सहा सोनेर� पानं 
लेखक: स्वातं�यवीर �वनायक दामोदर सावरकर 

 

 

 

 

 

 

 

इंटरनेट अ�धकार 

स्वातं�यवीर सावरकर राष्ट्र�य स्मारक 

स्वातं�यवीर सावरकर मागर्, दादर पिश्चम, मुंबई  ४०००२ ८ 
 

प्रकल्प संचालक : रणिजत �वक्रम सावरकर 



 

www.savarkarsmarak.com 

सोनेरी पान पिहले 

 

चंद्रगु त-चाणक्य 
 

आप या भारता या रा ट्रीय जीवना या उषःकालाचा आरंभ, यूनतः, पाच सह  

वषार्ंपासनू दहा सह  वषार्ंपयर्ंत तरी, आज या सशंोधनानुसार, प्राचीन आहे. चीन, बािबलोन, ग्रीस 

प्रभतृी कोण याही, प्राचीन रा ट्रा या जीवनवृ ता ताप्रमाणे, हा आपला प्राचीनरा ट्रीय वृ ता तही, 
पुराणकालात मोडतो. हणजे यात असले या इितहासावर दंतकथेची, दैवीकरणाची आिण 

लाक्षिणक वणर्नाची पुटेच पुटे चढलेली आहेत. तरीही, ही आपली जनुी ‘पुराणे’, आप या प्राचीन 

इितहासाचे आधार तंभच आहेत, हे िवसरता कामा नये. हे प्रचंड ‘पुराण-वाङ्मय’ आप या 
सािह याचे, मानाचे, कतृर् वाचे आिण ऐ वयार्चेही, जसे एक भ य भांडार आहे, तसेच, ते आप या 
प्राचीन जीवनवृ ता तांचेही, असगंत, अ ता य त आिण सिंदग्ध असले, तरी एक अमयार्द 

सगं्रहालय आहे.  

परंतु आपली ‘पुराणे’ हणजे िनभळ ‘इितहास’ न हे. या तव, मी या पुराणकालाचा 
िवचार या प्रसगंापुरता बाजसू ठेवणार आहे. कारण, मी या सोनेरी पानांचा िनदश करणार आहे ती 
सोनेरी पाने, भारता या ‘पुराणातील’ नसनू ‘इितहासातील’ आहेत.  

 

भारतीय इितहासाचा आरंभ 
इितहासाचे मखु्य लक्षण हणजे यातील वणर्नांतील आिण घटनांतील, थल आिण 

काल, ही जवळजवळ िनि चतीने तरी, सांगता आली पािहजेत आिण यातील घटनांना, परकीय वा 
वकीय अवांतर पुरा यांचे, शक्यतो पाठबळ िमळत असले पािहजे.  

अशा कसोटीस, बहुतांशी, उतरणारा आपला प्राचीन काळचा वृ ता त, हा, बुद्ध कालापासनू 

मोजता येतो. या तव, अनेक भारतीय िन पा चा य प्रा यिव यावे त,े आप या भारता या 
‘इितहासा’ चा आरंभ, या बुद्धकालापासनू, स या, समजत आहेत. या प्रा यिव यावे यां या, 
सतत चालणार् या पिर मांमळेु, आज आपण याला पौरािणक काल हणतो, यातलाही 
काहीभाग, नवीन सशंोधन झा यास, या इितहासकालात समावेशता येईल. पण, तोपयर्ंत तरी, 
बुद्धकाल हाच आप या ‘इितहासा’चा आरंभ, हणनू, समजणे भाग आहे.  

यातही, कोण याही प्राचीन रा ट्राचा िनभळ इितहास, िनि चतपणे ठरिव या या कामी, 
त कालीन जगातील तिदतर रा ट्रां या सािह यािदक िलखाणात सापडले या अपो बलक 
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उ लेखांचा, फार, उपयोग होतो. आज उपल ध असले या आिण िनि चताथर् ठरले या, जगातील 

ऐितहािसक साधनांम ये, भारता या या प्राचीन कालखंडाला, असा भारतेतर रा ट्रां या 
सिुनि चत साधनांचा पािठंबा िमळतो, तो, आप या इितहासाचा कालखंड, सम्राट चंद्रगु ता या 
काळा या आगेमागेच चाल ू होतो. कारण, अलेक्झांडरची वारी भारतावर जे हा झाली, 
ते हापासनू या, ग्रीक इितहासकारां या िन पुढे  पुढे, चीन  देशातील  प्रवाशां या प्रवासवणर्नां या 
लेखातून, भारतातील, या या पुढील घटनांचे, ऐितहािसक कसोटीस, ब हंशी उतरणारे, असे 

अनेक, उ लेख सापडतात.  

 

सोनेरी पान कोणते ? 
या, आप या ऐितहािसक कालातील, या सोनेरी पानांिवषयी मी चचार् करणार आहे. तीच 

पाने काय ती सोनेरी हणनू िनवड यासाठी, मी कोणती कसोटी वापरीत आहे? तसे पाहता, 
आप या या ऐितहािसक कालात, का य, सगंती, प्राब य, ऐ वयर्, अ या म प्रभतृी अवांतर 

कसो यांना उतरणारी शतावधी गौरवाहर् पाने सापडतात. परंतु, कोण याही रा ट्रावर 

पारतं यासारखे प्राणसकंट जे हा गदुरते, आक्रमक परशत्रू या प्रबळ टाचेखाली ते वरा ट्र जे हा 
िपचून गेलेले असते; िकंवा जाऊ लागते, ते हा ते हा, या प्रबळ शत्रचूा पाडाव क न िन पराक्रमाची 
पराका ठा क न, वरा ट्रास या पारतं यातून सोडिवणारी आिण आप या रा ट्रीय वातं याचे 

आिण वरा याचे पुन जीवन करणारी जी झुजंार िपढी ित या िन ितला झुजंिवणारे, जे धुरंधर 

वीर िन िवजयी पु ष, यां या, या वातं ययुद्धा या वृ ता ताचे जे पान, या पानास, मी, येथे 

सोनेरी पान, हणनू, सबंोधीत आहे. कोण याही रा ट्रात, या या अशा परंजयी वातं ययदु्धाची 
ऐितहािसक पाने, अशीच गौरिवली जातात. अगदी अमेिरकेचेच उदाहरण पाहा. रणांगणात 

इंग्लडंला चीत क न, या समयी अमेिरकेने आपले वातं य िछनावून घेतले, या िवजयी 
िदवसालाच अमेिरके या इितहासातील सोनेरी िदवस हणनू सणासारखे गौरिवले जाते; आिण 

या युद्धा या इितहासाचे पान हे अमेिरके या इितहासातील सोनेरी पान गणले जाते.  

प्र येक मो या िन प्राचीन रा ट्रावर पारतं याचे सकंट के हातरी कोसळलेलेच असते. 
यातही अमेिरके या रा ट्राचा ज मच मळुी कालचा! हणनू, या या टीचभर इितहासात, 

यां यावर एकच काय त े प्राणसकंट गदुरावे; आिण ते िनवारणारे एकच काय ते सोनेरी पान 

असावे; यात काही िवशेष नाही. परंत ुचीन, बािबलोिनयन, पिशर्यन, इिजि शयन, प्राचीन पे , 

प्राचीन मेिक्सको, ग्रीस, रोमन प्रभतृी जी पुरातन रा टे्र सह ावधी वष नांदत रािहली, यां या, या 
िव ततृ रा ट्रीय जीवनात, प्रबलतर परकीयां या आक्रमणाखाली, चेचले जा याचे अनेक प्रसगं, 

यां यावर, साहिजकपणेच येऊन गेले. तशा प्राणसकंटातून यातील काही रा ट्रांनी, आप या 
पराक्रमाने, पु हा पु हा सटुकाही क न घेतली; आिण यां या, या, या, परशत्रूनंा, दाती तणृ 



 

www.savarkarsmarak.com 

धरावयास लावले. सह ावधी वष, आपले रा ट्रीय अि त व िन प्राब य िटकवनू धरणार् या, अशा, 
रा ट्रां या इितहासात, वेळोवेळी, पुनःपु हा वातं यसपंादनाथर् केले या रणांगणांची िन यात 

िमळिवले या िवजयांची, एकाहून अिधक अशी सोनेरी पाने स मािनली गेलेली आहेत. भारताचा 
इितहास तर, या प्राचीनतम कालापासून आजपयर्ंत, अखंडपणे, चालत आलेला! या या प्राचीन 

काळात, भरभराट असलेली वरील बहुतेक रा टे्र िन रा ये, आज नामशेषसदु्धा होऊन गेलेली आहेत. 

एक, चीनचे महान रा ट्र तेवढे, भारता या महनीयतेचे पुरातन साक्षी हणनू, आज उरलेले आहे.  

चीन आिण भारत ही दो हीही रा टे्र अितिव ततृ अस यामळेु; आिण अितप्राचीन कालापासनू, 

सततपणे, आजपयर्ंत आपले वातं य आिण साम यर् िटकवनू, नांदत आलेली अस यामळेु, 

यां यावर, अनेक  वेळा, इतर  अ पजीवी रा ट्रांपेक्षा अिधक प्रसगंी, परदा याची, प्राणसकंटे 

कोसळलेली आढळतात, यात काही आ चयर् नाही. चक्रनेिमक्रमाचा अटळ िनयम यांनाही होताच! 

िहदंु थानवर याप्रमाणे, शक, हूण, मोगलािदकां या अनेक चढाया झा या; याचप्रमाणे 

चीनवरही, या आिण इतर पररा ट्रां या, अनेक चढाया झाले या आहेत. हूणां या प्रलयापासनू 

बचाव कर यासाठी तर, चीनने, यां या रा ट्राभोवती, ती जगप्रिसद्ध तटबंदी - ती Chinese  Wall 

बांधली होती. पण, ितलाही वळसे घालनू िकंवा उ लघंून, चीन या शत्रूनंी याला पादाक्रा त 

करावयास सोडले नाही. बहुधा, अशंतः, परंतु काहीवेळा तर सपंूणर्तः, चीनही, परकीय राजस ते या 
जोखडाखाली, सतं्र त होऊन, पडलेला होता. तथािप, या या वेळी ते महान रा ट्र, पुनःपु हा 
नवतेजाने िन चैत याने उचंबळीत, प्रो सािहत, प्रग भ होऊन, या परकीय स तेला उलथून पाडू 

शकले; आपले जीिवत, स व िन वातं य राखू शकले; आिण आजही, पु हा एक वतंत्र िन 

साम यर्शाली रा ट्र हणनू, नांदत रािहले आहे. हेच खरे ऐितहािसक आ चयर् होय! भारता या 
इितहासाचे मू यमापन करताना, या प्रकरणी, तोच मानदंड वापरला पािहजे. परंतु, िवशेषतः 
इंग्रजां या परकीय स तेखाली, जे हा िहदंु थान दबला होता ते हा, अनेक इंग्रजांनी भारताचा 
इितहास अशा िवकृत पद्धतीने िलिहला; आिण यांनी काढले या शाळा- महाशाळांतून, त णां या 
दोनतीन िप यांकडून, या िवकृत इितहासाची इतकी पारायणे क न घेतली की, जगाचाच न हे; 

तर आप या वतः या लोकांचाही, या प्रकरणी बुिद्धभ्रशंच हावा. िहदंु थानचे रा ट्र, हे, सतत 

या वा या परस तेखालीच दडपलेले होते; िहदंु थानचा इितहास, हणजे, िहदंूं या पराभवामागनू 

पराभवांचीच काय, ती, एक जतं्री आहे, अशी धडधडीत अस य, उपमदर्कारक आिण दु ट हेतूंनी, 
केलेली िवधाने, चलनी ना यासारखी, परकीयांकडूनच न हे; तर, काही वकीयांकडूनही, बेखटक, 

यवहािरली जात आहेत. यांचा प्रितकार करणे, हे, वरा ट्रािभमाना या टीनेच, न हे; तर, 

ऐितहािसक स या या टीनेही, अ यंत, आव यक आहे. या कायीर्, जे काही प्रय न, अ य 

इितहासज्ञांकडून होत आले आहेत; यात, या प्रसगंािनिम ते, प्रचाराची शक्यतो, अिधक भर 

घालणे, हे, एक कतर् यच आहे. यासाठी, या या परकीय आक्रमकांनी, िहदंु थानवर वार् या 
के या िकंवा रा यस ता गाजिवली; या या परकीयांचा, अतंी धु वा उडवनू देऊन, आप या 
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िहदंरुा ट्रास, यांनी यांनी, िवमकु्तकेले; या, या, िहदंरुा ट्रिवमोचक िप यांचे आिण यांचे 

प्रतीक हणनू, या, या, सगं्रामातील काही युगप्रवतर्क, वीरवरांचे ऐितहािसक श दिचत्रण 

कर याचे, मी, येथे, योिजले आहे.  

 

अलेक्झांडरची वारी 
पूवीर् उ लेिखले या, भारता या ऐितहािसक कालातील, भारतावर झालेली पररा ट्राची, 

पिहली प्रिसद्ध वारी, ही, अलेक्झांडरची होय. इसवी सन पूवर् ३२७ म ये ही वारी झाली. 
याप्राचीनकाली, युरोपमधली, स याची इंग्लडं, फ्रा स, जमर्नी, प्रभतृी रा टे्र, ज मलीसदु्धा न हती. 
रोमन साम्रा याची, पायाभरणीही, झालेली न हती. युरोपात, एकग्रीक लोक, तेवढे, गाजत होते. 

ग्रीकांची लहान लहान नगररा ये (City States) वतंत्रपणे नांदत असत. यात पाटार्, इथे स, ही, 
नगररा ये पढुारलेली; परंतु, या फुटकळ नगररा यांवर, जे हा, सघंिटत, िव ततृ, एककिद्रत िन 

बला य अशा, या वेळ या, पारिसक साम्रा या या अिधपतीने वारी केली; ते हा, या पाटार्, 
इथे स, प्रभतृी, फुटकळ नगररा यांचा, काहीच, िटकाव लागला नाही. या, लहानलहान, 

ग्रीकप्राजकांनी(Republics veer) लढ याची पराका ठा केली; पण, पारिसक साम्रा या या 
सेनासागरापुढे, यांचे, काहीच चालेनासे झाले. यामळेु, पारिसकांप्रमाणेच, आप या सार् या 
फुटकळ नगररा यांचे िमळून, एक, प्रबळ ग्रीक रा य थापावे; िन शत्रशूी एकमखुी सामना यावा; 
अशी ग्रीक लोकांतती  इ छा उ प न झाली. यां यातील, मॅिसडोिनयाचा राजा िफिलप, याने, 

या मह वाकांक्षेने, लहान- सहान ग्रीक प्राजके िजकंली. परंत,ु याचे, एकमखुी रा य वाढत चालले 

असताच, तो, मृ यू पावला. तथािप, या यामागे, रा यावर बसलेला याचा पुत्र, हा, या यापेक्षा 
शतपटीने मह वाकांक्षी, िवजिय ण ुआिण शूर िनघाला. याचेच नाव अलेक्झांडर. सार् या ग्रीक 

रा ट्रात, याने, एक रा ट्रीय वाचे नवचतै य सचंारिवले; बला य सै य उभारले; आिण ग्रीकां या 
रा ट्राचा शत्रजूो, पारिसक सम्राट दरायस, या यावरच, अलेक्झांडर चालनू गेला. ग्रीकां या, या 
सघंिटत सै यापुढे, दरायस या, बहुसखं्य पण असघंिटत, साम्रा यसेनेचा धु वा उडाला. अलबेला 
येथील लढाईत, तर, पारिसक राजस ताच, उखडून पड यासारखी झाली. अलेक्झांडर, आप या, 
िवजयो ी त सै यासह, पारिसक सम्राटा या, थेट, राजधानीवर, चालनू गेला; आिण ती िजकूंन, 

याने वतःचीच पारिसकांचा सम्राट, हणनू, घोषणा केली. या, अपूवर् िवजयाने, अलेक्झांडरची 
रा यतृ णा, अिधकच, वाढली. ग्रीस या िन पारिसकां या सिुवशाल, साम्रा याचे सम्राटपद, हाती 
येताच; अलेक्झांडरला, वगर्, दोन बोटे उर यासारखा, वाटू लागला. आपण, मनात आणू तर, 

सार् या जगास, िजकूं शकू; आिण इितहासात, आपले नाव जग जेता, हणनू, गाजवू शकू; अशा, 
प्रबळ आ मिव वासाचा, उ माद, याला चढला. पारिसकांचे िन यां याही पूवीर्चे, ते, 
बािबलोिनयाचे महारा य, जसे, एका धडाक्यासरशी, तो, पादाक्रा त क  शकला; तसेच, याला 
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लागनूच असलेले आिण याची कीतीर् ग्रीक लोक िप यानिुप या ऐकत आलेले होते; ते, 
भरतखंडही, मी, सहजपादाक्रा त क  शकेन; अशा, ददुर् य मह वाकांक्षेने, अलेक्झांडरने, 

भरतखंडावरही वारी कर याचे ठरिवले. या धाडसी योजनेप्रमाणे, याने, लवकरच, ग्रीकांचे 

अगदी िनवडक, ता या दमाचे िन कोर् याकरकरीत श त्रांिनशी स ज, असे, नवीन सै य उभारले. 

यात, एक लक्ष वीस सह  पायदळ िन पंधरा सह  घोडे वार होते. आजपयर्ंत, िवजयामागनू, 

िवजय िमळवीत आले या, आप या महासेनानी िन सम्राट अलेक्झांडरवर, या, या या पराक्रमी 
िन िवजिय ण,ु सै यसभंाराची, इतकी, द्धा बसलेली होती; की, ते ग्रीक सैिनक याला, एक 

अलौिकक असा, दैवी पु षच, समजत. अलेक्झांडर, वतःसही, ‘ य’ू ( युः) देवतेचा पुत्र, हणनू, 

हणवी.  
 

भारत रा ट्राची त कालीन या ती 
या दोन-अडीच सह  वषार्ंपूवीर् या काली, िसधंू नदी या पलीकड,े अगदी, इराण या 

सीमेला िभडले या प्रदेशापयर्ंत, भारतीयांची व ती िन रा ये, पसरलेली होती. आज, याला 
िहदंकुुश पवर्त हणतात; याला, ग्रीक लोक, ‘परोपिनसस’ (Paropnisus) असे हणत. आज, 

याला अफगािण थान हणतात; याला, या काळी, गांधार हणत. ‘अिहगण थान’, हे, 

अफगािण थानचे, आपले प्राचीन नाव आहे. काबूल नदीचे, आपले, या वेळचे प्राचीन नाव, ‘कुभा’ 
असे, होते. या, िहदंकुुश पवर्तापयर्ंत या, या, सवर् प्रांतांत, भारतीयांची लहानमोठी रा ये होती. 
या भागातील रा यांपासनू, तो, िसधंुनदी समदु्राला, जेथे िमळाली आहे; तेथपावेतो, ित या दो ही 
काठांना लागून, वैिदक धमार्नुयायी असले या, भारतीयां या, लहानमो या वतंत्र रा यांची, 
मािलकाच मािलका, पसरलेली होती. या रा यांतील, बहुतेक रा ये ही, प्राजके, होती. यांना, या 
काळी, गणरा ये हणत. यांची घटना, अथार्त, लोकस ताक पद्धतीची असे. राजस ताक रा ये 

हण यासारखी, तशी, दोनतीनच, रा ये होती. यात, याला, ग्रीक लोक पौरस असे हणत; या, 
पौरव राजाचे रा य, सग यात मोठे होते.  

 

डॉ. जय वाल याचंा Hindu Polity गं्रथ 
‘अिभनव भारत’, या, क्रांितकारक सं थेचे, लडंनम ये, सन १९०७ ते १९१० या कालात, 

एक प्रमखु सद य असलेले आिण पुढे, प्रा यिव यािवशारदांत, जागितक कीतीर् पावलेले, डॉ. 
जय वाल यांनी िलिहले या, ‘Hindu Polity’ या, सपु्रिसद्ध ग्रथंात, िसधंू नदी या, उभय तटांवर, 

ित या, समदु्रसगंमापयर्ंत पसरले या या, भारतीय ‘गणरा यां या’, िनरिनरा या, लोकस ताक 

रा य घटनांचे, सशंोधनपूवर्क, िव ततृ वणर्न केलेले आहे.  
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ग्रीक लोकां या पुराणांप्रमाणेच, याचे पूवर्ज, फार प्राचीन काळी, भारता या 
िसधंूपलीकडील, गांधारप्रभतृी प्रांतांतूनच, मळू या, आयर्वंशा या जानपदाची, एक, तुटक शाखा 
होऊन ग्रीसकड े गेले होते अशी, यांची, पुरातन भावना असे. अलेक्झांडरचे सै य, प्राचीन 

भारता या या भागात, प्रवेशले; ते हा, तेथे यांना, अक मात, एक लहानसा समहू, वतःला, 
मळूचा ग्रीक समजणारा, असा, आढळला. तो, जरी, भारतीयांत िमसळून गेलेला होता; तरी, याने, 

ते ग्रीक सै य पाहताच, आपणही, यांचेच, पुरातन कालाचे, भाऊबंद आहोत; असे, सांिगतले. 

अलेक्झांडरलाही, आप या प्राचीन पूवर्जांचे, हेच, मळू िठकाण असले पािहजे; असे वाटले. याला, 
िन या या ग्रीक सै याला, यां या, या, प्राचीन िपतभृमूीचे दशर्न झा यावर, इतका, अ यानंद 

झाला; की, या सार् या सै याने, काही िदवस, युद्ध बंद ठेवून, एक महो सव साजरा केला. ग्रीक 

लोकांनी, ग्रीक देवतां या सतंोषा तव, यज्ञ क न, हवने अिपर्ली.  
ग्रीक लोकां या देवतांचे, वैिदक लोकां या देवतांशी, अ यंत, सा श होते. यां या, देवतां या 
नावांचे उ चार तेवढे, अपभ्रशंानुसार, पालटलेले होते. ग्रीक लोकही, यज्ञ करीत; हवने देत. ग्रीकांना, 
आयोिनय स, असेही हणत.  

 

आयोिनय स नावाव न ‘यवन’ श द पडला 
क्विचत, ययातीचा पुत्र अनु, याचेच, हे ग्रीक लोक, वंशज असतील काय? अ वायन- 

अयोिनयन अशी, अपभ्र ट पे, होत गेली असतील काय? पण, तो िवषय, सशंोधकांकड ेसोपिवला 
पािहजे. इतके मात्र खरे की, ग्रीक लोकांना अगदी आरंभापासनू, आपले भारतीय लोक, ‘यवन’ या 
नावानेच ओळखत आलेले आहेत. ही गो ट, सं कृत सािह याव न, उघड आहे. ग्रीकां या 
‘आयोिनअ स’ यानांवाव न, यांना भारतात, ‘यवन’ िकंवा ‘योन’ हेनाव पडलेले असावे.  

या काळी गांधार पंचनद ते िसधंूपयर्ंत बुद्धाचा प ता सदु्धा न हता. आणखी एक गो ट, 

येथेच, सांगून टाक यासारखी आहे की, पूवीर् उ लेिखले या, गांधारपासनू तो पंचनद (पंजाब) 

प्रांतापयर्ंत आिण तेथून, िसधंू नदी या उभय तटांवरील प्रदेशांपासनू, तो, ती नदी समदु्रास िमळते 
तेथपयर्ंत, भारता या, या या भागात अलेक्झांडरने सचंार केला, या या भागातील 

लोकि थतीचे िविवधांगी वणर्न, या वेळ या, ग्रीक लेखकांनी िदलेले आहे. परंतु, या सवर् वणर्नात 

वैिदक धमार्नुयायी भारतीयांचे, अनेक उ लेख असताही, बुद्धाचा िकंवा बुद्धपंथाचा, चुकूनसदु्धा, 
एखादा उ लेख आढळत नाही. याव न आिण अथार्तच इतर सवर्त कालीन पुरा याव न, हे 

प ट होते, की, या कालापयर्ंत, भारता या, शतद्र ू पलीकडील भागात तरी, बुद्धपंथा या 
अि त वाचा, प तासदु्धा न हता. हणजे, बुद्धा या मृ यनूंतर, अडीचशे - तीनशेवष उलटून 

जाईतोपयर्ंत, केवळ मगध प्रांतातच, बुद्धपंथाचा, यत्रतत्र जो प्रसार झाला, यापलीकड,े काही याचे 

पाऊल पडलेले न हते. पुढील इितहासा या अनुरोधासाठी, ही, गो ट यानात ठेवली पािहजे.  
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ग्रीक हणजे ‘यवन’, मुसलमानानंा यवन हणणे हे चकू ! 
पररा ट्रीय, आक्रमक आिण अशंतः परधमीर्य, अशा ग्रीकांना, आपले त कालीन भारतीय 

लोक, ‘यवन’ हणनू ओळखत. परंतु, यामळेु, सवर्च पररा ट्रीय आक्रमकांना ‘यवन’ असे 

हणणे, ही, अथार्तच, चुकीची गो ट होते. िवशषेतः, मसुलमानांना आपले लोक, जे’यवन’ 

हणनूच, हण ूलागले, ती तर, घोडचूक होती. कारण, ग्रीक लोक, आक्रमक िन पररा ट्रीय जरी 
असले, तरी, सापेक्षतः, ते, या वेळ या िव या यासगंी िन स य जगतातच, मोडत होते. परंतु, 
भारतावर, या मसुलमानां या टोळधाडी, शतावधी वषार्ंनंतर, पुढे चालनू आ या, या, धमार्ंध, 

रानटी िन िव वंसक अशा राक्षसी वृ ती या हो या. तशा राक्षसी वृ ती या मसुलमानांना, 
‘मसुलमान’ हणनू, ओळखणेच अव य होते. यांनाही ‘यवन’ हण यात, यांचा, नसता गौरव 

कर याची, आिण ‘यवन’ श दाची नसती पायम ली कर याची अशी दहेुरी, चूक आप या हातून 

घडत आली. मसुलमानांना, ‘ ल छ’ हणता येईल; यवन न हे.  

वेडगळ मसुलमान समजतात तसा िशकंदर हा काही कुणी मसुलमान न हता.  
बहुसखं्य मसुलमानांतील, एक वेडगळ समजूतही, येथे, सांग यासारखी आहे. 

‘अलेक्झांडर’ या नावाचे, पिशर्यन भाषेत, ‘िशकंदर’ असे पांतर झाले होते. ग्रीकांचे साम्रा य, 

पिशर्यावर होते तोपयर्ंत, अनेक पिशर्यन लोक, अलेक्झांडर या अलौिकक पराक्रमामळेु मोिहत 

होऊन, आप या मलुांनाही ‘िशकंदर’ हेच नाव ठेवू लागले. पुढे, पिशर्यातील लोक मसुलमान 

झा यानंतरही, यां यात, मलुांना, ‘िशकंदर’ हे नाव ठेव याची, प्रथा चालचू रािहली. भारतातील, 

बाटग्या मसुलमानांनीही, तीच प्रथा उचलली. या िशकंदर या श दाची, ही, मळू कथा ठाऊकच 

नस यामळेु, िहदंु थानातील सह ावधी मसुलमानांची, अशी ढ समजतू झालेली असते की, या 
अथीर्, महंमद अ ली, कािसम इ यादी, यां या नावांप्रमाणे ‘िशकंदर’ हेही, यां या मसुलमानी 
नावातच मोडते; याअथीर्, हा पराक्रमी िशकंदरही मसुलमानांतीलच, कोणीतरी, महापु ष असला 
पािहजे! िकंबहुना, तो मसुलमान होता, हणनूच, तो एवढा पराक्रमी िन िदिग्वजयी िनपज ूशकला! 
अस या िक येक धमर्वे या, अडाणी िन आ मप्रशसंक मसुलमानांना जर कोणी सांिगतले की 
‘िशकंदर’ हा मसुलमान न हता. तो मसुलमान होऊ तरी कसा शकेल? िशकंदरा या मृ यनूंतर, 

उ यापुर् या एक सह  वषार्ंनी, महंमद पैगबंराचा ज म, तर तसले गावंढळ मसुलमान या 
सांगणार् यालाच वे यात काढतील! 

अलेक्झांडर या साम्रा याची या वेळची सरसीमा िहदंकुुश पवर्त ही होती. अलेक्झांडर 

या यापुढे आप या तुंबळ ग्रीक सेनेसह भारतावर जो चालनू आला तो तक्षिशलेला येऊन पोचला. 
तक्षिशलेचा राजा अबंुज (अभंी) याने युद्ध न करताच अलेक्झांडरचे मांडिलक व मा य केले. काही 
ग्रीक लेखक हणतात, की, या तक्षिशले याच राजाने, आपला प्रित पधीर् जो पौरसराजा, याचा, 
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मोड कर यासाठी, अलेक्झांडरला, आपण होऊन, बोलािवले होते. तसे असेल तर, या, 
वजनद्रोहाचे प्रायि चत, अभंी राजाला, ग्रीकांशी दोन हात न करताच, यांना शरण जाऊन, हौसेने 

भोगावे लागले, हे, क्रमप्रा तच झाले.  

 

तक्षिशलेतील िव यापीठ आिण एक िवलक्षण योगायोग 
तक्षिशलेला, त कालीन जगतात सपु्रिसद्ध असलेले, एक भारतीय िव यापीठ होते. या 

िव यापीठात देशोदेशीचे िव याथीर् येऊन अनेक शा त्रांचे िन कलांचे अ ययन करीत. इतकेच 

न हे, तर, देशोदेशी या रा यांतील राजपुत्रही, तेथे येऊन, तेथीलअनुशासनपाळून, रा यशा त्र िन 

युद्धशा त्र यांचे िशक्षण घेत असत.  

को या िवलक्षण योगायोगाने, ितकड,े अलेक्झांडर तक्षिशले या रा याचा पाडाव क न, 

भारतात, ससै य चाल क न जात असता, इकड,े याच तक्षिशला िव यापीठात तेज वी, तरतरीत 

आिण भारता या इितहासात, एक दैदी यमान असे सोनेरी पान या या हातून भिवत यता 
िलहिवणार होती, असा एक त णही, रा यशा त्राचे िन युद्धशा त्राचे िशक्षण घेत होता; िकंवा ते 
िशक्षण घेऊन, अलीकडेच, बाहेर पडला होता. याचे नाव चंद्रगु त आिण या तक्षिशला 
िव यापीठा या पिरसरातच िविवध शा त्र पारावार पारंगत िन राजकारण धुरंधर असे एक प्रौढ 

पंिडत या त णाला रा ट्रीय क्रांितकायार्चेिन रा यशा त्राचे धड ेदेत होते, यांचे नाव चाणक्य!  

परंतु, िशकंदर या वारीने उडाले या हलक लोळात, या दोन सामा य यक्ती, 
कोणा याही डो यात, असामा यपणे, भरले या न ह या. या दोन यक्ती, िशकंदर या या 
सार् या प्रचंड परचक्रीय हालचालींकड,े डो यात तले घालनू, बघत हो या. भारतातील सार् या 
रावरावळ, राजा - महाराजांचे ते फुटकळ फुटकळ मकुुट, एकत्र िवतळवून, िशकंदर, वतः या 
िशरावर धारण कर यासाठी, जो भारतीय सम्राटपदाचा महामकुुट, रणांगणात, घडवीत होता तो, 
आयताचे आयता, या परशत्रू या हातून िहसकून घेऊन, आप या या त ण िश या या 
म तकावरच, यायोगे, बसिवता येईल, अशा, एका महान क्रांितकारक कायार्ची योजना, ते प्रौढ 

आचायर्, मनोमन आखीत होते.  

 

पौरवराजाशी युद्ध 
तक्षिशलेचा राजा अबंुज हा ग्रीकां या ल छ सै याशी युद्ध न करताच याचे आिधप य 

मानता झाला. या या या कृ याची जो तो छीःथूः क  लागला. अंबुज राजा या, या क्षात्रधमार्ला 
कलकं लावणार् या क्लै याचा वचपा काढ यासाठी, आपण आपाप यापरी, ग्रीकांशी प्रखर सामना 
यावयाचा िनधार्र, आजबूाजू या, राजस ताक असले या भारतीय रा यांनी िन गणरा यांनी 
केला. ददुवाची गो ट इतकीच की, यासवर् फुटकळपणे वतंत्र असले या, भारतीय रा यांना या 
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ग्रीकयुद्धापुरते का होईना, पण, एकत्र येऊन एकाच सिैनक नेतृ वाखाली, ते युद्ध लढ याची बुद्धी 
झाली नाही हणा; िकंवा समय सापडला नाही हणा. अलेक्झांडरने वेळ न दवडता, तक्षिशलेला 
येताच, आजबूाजू या, सवर् भारतीय रा यांना, शरण ये याची आज्ञा सोडली; आिण तक्षिशला 
रा याला लागनूच असले या, पौरव (पौरस) राजाने ती आज्ञा िधक्का न, युद्धाचे  आ हान  

वीकारताच, या यावर चाल केली.  
पौरव राजा या बळाचा मखु्य भर, या या लढाऊ रथांवर िन ह ती या दलावर होता; तर, 

अलेक्झांडरचा मखु्य भर, ग्रीकां या, रणिन णात घोडदळावर होता. या दो ही सै यां याम ये 

िवत ता (झलेम) नदी होती. इतक्यात, या सै याचे त ड लागाय या आधीच, अक मात, मोठा 
वादळी पाऊस पडू लागला. यामळेु, नदीला मोठा पूर आला. तथािप, अलेक्झांडरने थो याच 

िदवसांत, दरूवर शोध करीत, नदी या वर या बाजलूा असलेला, एक उतार शोधून काढला; िन 

झटपट, या या या रणिन णात घोडदळासह, नदी उत न, पौरवा या पा वार्वर चाल केली. 
यामळेु, पौरवाचा यहूच ढासळला. तरीही, राजा पौरवाने तुंबळ लढाई िदली. परंतु, पावसामळेु या 
रणभमूीत िजकंड े ितकड े िचखलच िचखल झा यामळेु, पौरवाचे रथ िन ह ती, ही, दो हीही 
रणसाधने िनकामी झा यामळेु; आिण अलेक्झांडर या घोडदळा या चढाऊ मार् यामळेु, पौरवा या 
सै याचा िटकाव लागला नाही. या रणधुमाळीत ह तीवर आ ढ झालेला पौरव राजाही िजवावर 

उदार होऊन लढत असता वतःच घायाळ झाला; आिण अलेक्झांडर या हाती सापडला. अशा 
प्रकारे, अशंतः पौरवा या ददुवामळेु िन अशंतः अलेक्झांडर या रणचाप यामळेु ग्रीकांचा पूणर् 
िवजय झाला.  
 

कौतुकाने न हे, राजकारणासाठी 
पौरवराजाला बंिदवान क न अलेक्झांडरपुढे नेले असता अलेक्झांडरने यास िवचारले, 

“मी तुला कसे वागवावे अशी तुझी इ छा आहे?” ते हा पौरवाने उ तर िदले, “राजासारखे!” 

आप या इकड या िन युरोपीय इितहासकारांनीही, बहुधा, असेच िलिहले आहे, की, ‘पौरव राजा या 
िधटाई या उ तराचे अलेक्झांडरला मोठे ‘कौतुक’ वाटले आिण हणनू, याने पौरवाला न मारता, 
केवळ अिंकत क न, पु हा रा यावर बसिवले. परंतु, हे वणर्न चुकीचे आहे. िवशेषतः, शालेय 

पु तकांतून तरी, अशी, भ गळ तुितवाक्ये घाल ूनयेत.  

कारण, व नात रा य दे याचे वचन िदले, हणनू, जागे झा यावरही, या वचनाप्रमाणे 

रा य देऊन टाकणारा, अलेक्झांडर हा, कोणी भाबडा भारतीय राजा न हता. जर पौरवाला याने 

ठार मारले असते िकंवा याचे रा य िछनावून घेऊन, ग्रीक जातीचा एखादा ‘क्षत्रप’ अलेक्झांडरने 

या रा यावर नेमला असता, तर, या रा यातील वािभमानी भारतीय जानपद, ग्रीकां या 
वेषाने, अिधकच खवळले असते. अलेक्झांडरला अनेक शत्रूशंी लढत, भारताची मखु्य राजधानी, 
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जी पाटलीपुत्र तेथपयर्ंत जावयाचे होते, ते, केवळ या या समवेत असले या, जाितवंत ग्रीक, 

सेने या बळावर थोडचे साधणार होते! यापेक्षा, तक्षिशले या अबंुज राजाप्रमाणेच, पौरवालाही 
िदखाऊ दयेने िजकूंन, आपला अिंकत िन पािठराखा के यानेच, अलेक्झांडर या भारतिवजयाचा 
अिधक सभंव होता. या तव, पौरवा या धीरोदा त उ तराने, अलेक्झांडरला जे कौतुक वाटले, 

तेव यासाठी न हे, तर, या राजकीय डावपेचासाठीच, या राजकारणपटू अलेक्झांडरने, पौरवाचे 

रा य याला परत िदले. इतकेच न हे, तर, आजबूाजचूी िजकंलेली, काही, छोटीछोटी सं थानेही, 
पौरवा या रा यात समावेिशली; आिण याला, आप या या िव ततृ भारतीय प्रांतावरचा, ‘क्षत्रप’ 

(Governor) हणनू नेमले. पौरवानेही, ‘प्रसगं पडला बाका’ या यायाने, अलेक्झांडरचे ते बोलणे 

मा य केले. पररा ट्रीयशत्रशूी, पौरवाने, क्षात्रधमार् प्रमाणे झुजं याचे, कतर् य बजावलेलेच होते; 

आिण ‘तावत ् काल ं प्रतीके्षताम’्, हाही, राजनीतीचाच दंडक आहे; हे जाणनू, राजा पौरवाने, 

अलेक्झांडरचे नावापुरते आिधप य मानून, रा य बचावले. याचा भारतीयांना िवषादही वाटला 
नाही. सधंी येताच, ‘क्षत्रप’ पौरवाने, अलेक्झांडरचा हा डाव, या यावरच कसा उलटिवला, तेही पुढे 

िदसेलच.  

 

ग्रीसहून अलेक्झांडर नवे ग्रीक सै य भरीस मागिवतो.  
पौरवाचे युद्ध सपंताच, अलेक्झांडरने, आजबूाजू या लहानसहान सं थानांना िजकूंन, या 

प्रदेशाची यव था लावली आिण तेथील िन यापुढील प्रदेशातील, लोकि थतीची, चौकशी केली. 
िहदंकुुशपासनू तेथपयर्ंत देश िजकंीत ये यात, या या मळू या ग्रीक सै याची जी हानी झालेली 
होती ती भ न काढ यासाठी, याने, या या बािबलोन िन ग्रीसमधील प्रांतािधपांकडून, न या 
ग्रीक सै याची मागणी केली. जु या सै यातील जे ग्रीक सिैनक, घायाळ, अधू िन अगंचुकार िकंवा 
िनकामी झालेले होते, यांना, परत धाडले.  

 

भारतीय यतीचंी िन योग्यांची चौकशी 
भारता या, िजकंले याआिण िजकंावया या, प्रदेशातील लोकि थतीचा वृ ता त समजनू 

घे याकिरता, अलेक्झांडरने, जे चौकस लोक चहूकड ेधाडले होते यांनी, आणले या समाचारात, 

तेथील अर यात वसत असले या तपोवनांची, तप यांची, िनःसगं िन एकएकटेच िवचरणार् या 
त विचतंक यतींची, योग्यांची िन प्र िजतांची वणर्नेही होती. वतः सम्राट अलेक्झांडरला 
िव व तेची िन त वज्ञानाचीही अिभ ची असे. अलेक्झांडर हा, वतःस, त वज्ञ अॅिर टॉटलचा 
िश य हणवी. ग्रीस देशाम ये अशा यती योगी, त वज्ञानी िन सं यासी ब्रा मणांची प्रख्याती असे. 

ती अलेक्झांडर याही कानावर पडलेली होतीच. यामळेु, याला या भारतातील सं यासी 
ब्रा मणांना, यांना ग्रीक भाषेत ‘Gymnosophist’ हणनू सबंोधीत, यापैकी काहींना, प्र यक्ष, 
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पाह याची िन यां याशी सभंाषण कर याची प्रबल िजज्ञासा होती. अर यातील तपोवनांतून, 

अलेक्झांडरने, अशा काही सं याशांना बोलावून घेतले आिण काहींची, यां याकड ेजाऊन, भेट 

घेतली. अशा प्रसगंा या काही कथा, लोकां या िन अलेक्झांडरसारख्या अलौिकक सम्राटा या, 
भावना यक्तिव या पुर या, ग्रीक कथानकां याच श दांत सांगतो.  

अशा एका यतीची भेट झाली असता, अलेक्झांडरने िवचारले, “मा या या िदिग्वजया या 
कायार्स यश येईल की नाही?” अशा अथार् या, या या प्र नास, या यतीने, श दांम ये काहीच 

उ तर न देता, एक मोठे चामड-े या या दो ही बाज ूअगदी सकूुन वातड होऊन धनु यासारख्या 
वक्र झाले या हो या ते-आणिवले आिण नंतर तो यती अलेक्झांडरला हणाला, “हे चामड ेनीट 

सपाट पस न या यावर एकटा बैस.” यावर, अलेक्झांडरने िकंवा या या आजे्ञने या या कोणा 
अिधकार् याने, या चाम या या एका टोकास बळाने दाबून, यावर बस याचा प्रय न केला, तोच, 

ते दसुरे वातड टोक खाडकन वर आले. ते दसुरे टोक खाली दाबून, यावर बस ूपहावे, तो पिहले 

वातड टोक खाडकन उभे राहावे. अथार्त ते चामड े सपाट अथंरता येईना िन या या मधोमध 

चपखल बसता येईना! ते दाखवून तो यती हणाला, “तु या भारतावरील वारीची, अशी ि थती 
होईल. तू एका बाजलूा पुढे, िजकंीत जाशील, तर, तुझी मागची िजकंलेली रा ये, पु हा, 
तु यािव द्ध उठून तुझ ेजोखड फेकून देतील. तू मागे वळशील, तर, तुझी पुढची िजकंलेली रा ये, 

पु हा, तु यािव द उठून, तुझ े जोखड फेकून देतील. तुला, अिखल भारता या कद्रीय 

सम्राटपदावर बसणे, हे, असे अशक्य आहे.” 

 

‘डडंािमस’चा दंडक 
ग्रीक लेखक याला Dandamis (डडंािमस) हणतात; आिण याचे शुद्ध सं कृत नाव, 

मला तरी आढळले नाही अशा एका, सं य त ब्रा मणाची ख्याती तक्षिशलेकड ेऐकून, यालाही 
बोलावून, या याशी सभंाषण करावे, अशी, अलेक्झांडरला उ कट इ छा झाली. तो वयोवदृ्ध िन 

ज्ञानवदृ्ध ब्रा मण, सं य तिन उि लगं अव थेत, िवचरत असे. िनरोपावारी तो सं य त ब्रा मण 

अलेक्झांडरकड ेजाईना. ते हा, अलेक्झांडरने, आप या ‘सेके्रटस’ नावा या अिधकार् याला, या 
सवर्सगंपिर यागी ब्रा मणाकड ेधाडून, आज्ञािपले की, “जे प्र यक्ष ‘ यूज’ देवतेचे (सं कृत ‘ युः’ 
चे) पुत्र आहेत या जग जे या सम्राट अलेक्झांडरनी तुला बोलािवले आहे. जर तू ये यास पु हा 
नकार देशील तर तुझा आता या आता िशर छेद केला जाईल.” ही धमकी ऐकताच, तो सं यासी 
ब्रा मण खदखदनू हसला; आिण उ तरला की, “अलेक्झांडर, हा जसा िन या अथीर्, ‘ यूज’ 

देवतेचा पुत्र आहे, तसा िन याअथीर्, मीही पण, या युःचाच पुत्र आहे! अलेक्झांडरची, 
जग जेतेपणाची बढाई, ही, यथर् आहे. याने, यास नदीचे परतीरही, अजून, पािहलेले नाही. 
यापुढे, या शूर भारतीयांची रा ये आहेत आिण यां याही पढेु त ेमगधाचे प्रबळ साम्रा य आहे; 
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यां याशी त ड िद यानंतर, जर अलेक्झांडर उरला तर, मग, तो जग जेता आहे की नाही याचा 
िवचार करता येईल! मला, अलेक्झांडर भिूमदान देऊ हणतो, धन देऊ हणतो, परंतु, याला 
जाऊन सांग की, अशा व तंूना मा यासारखे सं य त ब्रा मण तु छ मानतात. ही माझी मातभृमूी 
मला जे हवे ते, आई लेकराला देते िततक्या मायेने, मला पुरिवते आहे. अलेक्झांडर, जर माझ ेिशर 

छाटीत असेल, तर, फार तर माझ ेिशर िन िपडं, या या मातीतून घडले गेले, तीतच, ते िमसळून 

जाईल. पण, याला माझा आ मा काही छाटता येणार नाही. तो इ छे य, अमर आहे. 

अलेक्झांडरला सांग की, जे स तेचे िन सवुणार्चे दास असतील आिण जे मृ यूला भीत असतील 

यांना अशा धमक्या दे! आम यापुढे अलेक्झांडरसारख्या एका म यर् मनु या या अशा धमक्याच 

पांगळुतात! कारण, खरा सं यासी ब्रा मण सवुणार्ने वश होत नाही; आिण मरणाला भीत नाही!! 
मी येत नाही जा!” 

डडंािमसने, अलेक्झांडर या अिधकार् याला, िदले या उ तरातनू काही वाक्ये तेवढी, वर 

िदली आहेत. ग्रीक लेखकांनी याचे ते बाणेदार उ तर सिव तर िदले आहे. Plutarch नेही या कथा 
विणर् या आहेत. िवशेषतः ‘डडंािमसची’ वरील कथा देऊन काही ग्रीक लेखकांनी या या या 
िनभर्य िन बाणेदार उ तराने थक्क होऊन हटले आहे, “ या अलेक्झांडरने, अनेक रा टे्र िजकंली, 
या जग जे या अलेक्झांडरलाही, धूळ चारणारा, जर कोणी या जगात भेटला असेल तर, तो हा, 
वदृ्ध िन नागडा उघडा, भारतीय ब्रा मण सं यासीच होय!!” 

 

अलेक्झांडर ब्रा मणांना क्रांितकारक हणून फाशी देतो! 
या चौकशीत, अलेक्झांडरला, असेही आढळून आले की, हे सं यासी योगी िन यती जरी 

फिटगासारखे एकटे भटकत असले, तथािप यां या िनःसगं, िनभर्य िन िनः पहृ वृ तीमळेुच, 

भारतीय गणरा यां या काय िकंवा एकस ताक साम्रा यां या काय, रा यचालकांवर, यां या 
राजकीय मतांचा, अ यंत प्रभाव पडत असे. भारतीय क्षित्रयां या ख गा या धारेइतकीच, या, 
सं य त, ब्रा मणां या िजभेची धारही, ती ण असनू, परकीय ग्रीकां या, अ या य आक्रमणांची, 
ती, ती  प्रितकार करीत होती; आिण अलेक्झांडरिव द्ध, भारतीय जनतेत, प्रकटपणे वा गु तपणे, 

प्रक्षोभ पेटवीत चाललेली होती. हे, यानी येताच, या, ‘Gymnosophist’ त वज्ञानी वगार्िवषयी, 
अलेक्झांडरला, प्रथमप्रथम, वाटणार् या िजज्ञासेचे पांतर, अशा, सं य त ब्रा मणां या वेषात 

झाले. ते हा, अलेक्झांडर, अशा काही ब्रा मणांना, पकडून, फाशी देऊ लागला. अशाच एका 
ब्रा मणाचा, िशर छेद कर याआधी, याला, जे हा, िवचार यात आले, ‘तू, अमक्या एका, भारतीय 

सं थािनकाला, ग्रीकांिव द्ध का िचथिवलेस?’ ते हा, याने ठासनू सांिगतले; की, “कारण, माझे 
असे ब्रीद आहे की, जगायचे तर मानाने जगावे; अ यथा, मानानेच मरावे! (Plutarch LXIV) 
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पौरव  राजाचा  पराभव  के यानंतर, अलेक्झांडरला, साहिजकच, असे वाटले होते; की, 
या या या डोळे िदपिवणार् या जयामळेु, आजबूाजू या गणरा यांचेही धैयर्, आपोआपच, खचून 

जाईल; आिण ती प्राजके, (Republics) आपण होऊन, पटापट शरण येतील; परंत,ु ही, याची 
समजतू, बहुतांशी, भ्रामक ठरली. तो िवत ता (झलेम) उत न, जसजसा पुढे जाऊ लागला, 
तसतशी, या या वाटेतील, बहुतेक लहानमोठी गणरा ये, या याशी, लढाई देत चालली. 
रणदेवतेचा िनणर्य घेत यावाचून, ती; याचे वािम व, सखुासखुी मानीनात. यामळेु, यांतील 

बहुतेकांना, ग्रीकांचे बहुसखं्य िन प्रबळ सै य, जरी, िजकंीत चालले होते; तरी या सतत लढत 

राह याचा ताण, ग्रीकांवरही, पड यावाचनू रािहला नाही.  
अशा अनेक, झुजंार भारतीय गणरा यांशी, झाले या, लढायांची वणर्ने, ग्रीक ग्रंथकारांनी, 

िदलेली आहेत. परंत,ु ती; सिव तरपणे िकंवा सकं्षेपानेही, सांग याचा, हा प्रसगं नाही. तथािप, सारा 
भारत पादाक्रांत क न थेट मगध सम्राटाचा मकुुट, आप या डोक्यावर, िमरिव यासाठी आले या, 
या प्रबळ लक्ष लक्ष ग्रीक सै याशी आिण या या असामा य िन जग प्रिसद्ध देवसेनीशी - 

अलेक्झांडरशी, भारतीय वातं याथर्, या या गणरा यांनी, फुटकळपणे का होईना, पण, 

आपाप यापुरता तुंबळ िन भीषण लढा िदला; िन शवेटी अलेक्झांडरला अगंणातूनच परत जाणे 

भाग पाडले, यां यातील, काही गणरा यांची िन रा यांची वेचक उदाहरणे, केवळ कृतज्ञतेसाठी 
तरी, सांिगतलीच पािहजेत.  

 

सौभतूी िन कठ गणरा ये 
या दो ही गणरा यांची रा यघटना प्रजास ताक होती िन ती वतंत्र होती. डायोडोरस हा 

ग्रीक ग्रथंकार िलिहतो की, यां या हाताखालील सवर् नगरांतील रा य यव था िन िनबर्ंध हे अ यंत 

िहतकारक िन प्रशंसनीय होते. (They were governed by laws in the highest degree salutary 

and their political system was admirable. )  याचे एक वैिश य असे होते की, आपली प्रजा, 
अिधकािधक, बिल ठ िन सुदंर िनपजत जावी हणनू, प्रजनन हे, यिक्तिवषयक लहरीवर न 

सोपिवता, ते एक, रा ट्रीय कतर् य जाणून, यावर, राजस तेचे िनयंत्रण ठेवलेले होते. ते शारीिरक 

स दयार्ंचे भो ते होते; या तव, यां यात िववाहाचे वेळी हंुडा घे याची चाल नसे. वध-ूवरांचे 

शरीरसौ ठव, सुदंरता आिण िनकोप िन बिल ठ सतंती उ प न कर याची पात्रता हे गणु 

जळु यास तो िववाह ेय कर मानला जाई. यां या गणरा यांचे धुरंधर पढुारी िनवड यातही 
शरीरसौ ठव िन  बळ या गणुांचा िवचार केला जाई. हे सपु्रजननाचे त व, इतके कठोरपणे, 

यां या िनबर्ंधात अनु यूत केलेले असे की, मलेु ज म यानंतर, तीन मिह यांचे आत, यांची 
रा यािधकार् यांकडून शारीिरक परीक्षा केली जाई. जर एखादे मूल ज मतःच अ यंत यंग, दधुर्र 

रोगाने पछाडलेले वा िवकृत असले, तर, यास राजाजे्ञने िनदर्यतेने मारले जाई.  
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ग्रीसमध या, ‘ पाटार्’ या प्राजकातही, अनुवंश (Heredity) सधुार यासाठी, असेच िनबर्ंध 

असत, हे, ज्ञा यांस ठाऊकच आहे.  

या सौभतूी िन कठ गणांप्रमाणे, अगदी कठोरपणे नसली, तरी, बिल ठ िन सुदंर प्रजा 
हावी, हणनू जपणारी, आणखी, गणरा ये भारतात असत. वृ णीगणांतही, यांचे धुरंधर पु ष, 

बिल ठ िन देखणे असावे, असा कटाक्ष, या काळ या फार पूवीर्पासनू, असे. या वृ णीगणाचा 
जग पख्यात नेता, जो ीकृ ण, या या शरीरसौ ठवाची िन बिल ठतेची ख्याती, तर, अजरामरच 

झाली आहे! ीकृणाचे पुत्रही अितशय देखणे होते असे पुराणांतून सांिगतले आहे.  

‘आयुधजीवी’ गणरा ये : पंचनद प्रांतात (पंजाबात) िन िसधंू नदी या तटाला लागनू, थेट 

ित या मखुापयर्ंत, पसरले या भारतीय गणरा यांतील अनेक गणरा यांना, आयुधजीवी िकंवा 
श त्रोपजीवी हणत. यांचे वैिश य, हे असे की, या सवर् पु षांनाच न हे, तर, बहुसखं्य 

ि त्रयांनाही सिैनक-िशक्षण, अिनवायर्पणे, घ्यावेच लागे. युद्धाचे काळी, ते सारे रा ट्र, लढाईवर 

जाऊ शके, िनरिनरा या प्रकारची असली, तरी, यांची रा यघटना मलूतः, प्रजास ताक असे, हे 

सांगणे नकोच. ती लहानमोठी असली, तरी, वतंत्रपणे नांदत.  

यौधेय गणरा य : या आयुधजीवी वगार् या गणरा यांत, याचे रा य िव ततृ िन सपुीक 

प्रदेशावर पसरलेले होते, १८ते२१ वष वया या, प्र येक, त णाने, श त्रिव या िशकलीच पािहजे, 

असा िनबर्ंध (Law) अस यामळेु, याचा पु षवगर् तर काय, पण बहुसखं्य ि त्रयाही, श त्रस ज 

असत, याला ‘A nation in arms’ हणनू, परके इितहासकारही सबंोिधतात; आिण आप या 
वातं या तव, िजवावर उदार होऊन लढ या या या या कीतीर्मळेु, या या पराक्रमाचा सवार्ंना 
दरारा वाटत असे जे यौधेय गणाचे रा य, प्रमखु वे, गणले जाई, ते, पंचनद प्रांतातील यास 

नदी या खाली, पसरलेले होते.  

पौरव राजाचा पराभव क न, आजबूाजूची गणरा ये िन ड गराळ टो यांशी लढत िन ती 
िजकंीत अलेक्झांडर िवत ता (झलेम) िन चंद्रभागा (िचनाब)  या  न या  उत न  यास  नदी 
ओलांड यासाठी, झपा याने, पुढे येत आहे हे पाहून, ित या खाल या तीराला िनवासणार् या या 
पराक्रमी यौधेय गणानेही, अलेक्झांडरचे, ‘शरण ये याचे’ आ हान, िधक्का न, युद्धाची ज यत 

िसद्धता चालिवली! इतके झाले, तरी, मगध साम्रा याचा ‘सम्राट’ हणिवणार् या, पराक्रमशू य, 

धनानंद महाराजा या डो यांवरील गुगंी उतरली नाही. या भेकडाने, या शूर यौधेय गणाशी, 
िशकंदरला (अलेक्झांडरला) ितकड या ितकडचे, पादाक्रांत कर यासाठी, कोणतेही सामिरक 

सहकायर् के याचे आढळत नाही. तरीही, यौधेयगण आप याच बळावर, िशकंदराशी, लढ यास 

स ज झाला.  
 

िशकंदरा या सै याने धा ती खा ली! 
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पंचनदांतील िसधं,ू िवत ता, चंद्रभागा या न या ओलांडून अलेक्झांडरचे सै य, लढत 

लढत, जे हा, या यास नदी या काठापयर्ंत आले ते हा, यांना, या नदी या पलीकड ेअसलेले, हे 

यौधेय गणाचे प्राजक, ग्रीकांशी, आप या वातं यरक्षणाथर्, लढ यास स ज होऊन ठाक याचे 

कळले. या या पराक्रमी सै यशक्तीची ख्यातीही ग्रीकां या कानांवर गेली. या यौधेय गणा या 
पुढेच, गगेंकाठची मोठमोठी रा ये लढ यास िसद्ध आहेत, ही वातार्ही, या या, कानावर आलेलीच 

होती. यामळेु, आजवर, पंचनदात भारतीयांशी लढत लढत, आधीच थकवा िन कंटाळा आले या 
ग्रीक सै याची, यास नदी ओलांडून, या पराक्रमी यौधेय गणािदक भारतीय रा यांशी, युद्धे करीत 

पुढे घुस याची छाती होईना! 
परंतु, यां या या जिय ण ू िन धयैर्मे  सम्राटाची िन सेनापतीची, या अलेक्झांडरची, 

रा यतृ णा िन यदु्धिपपासा लेशमात्र उणावलेली न हती! यास नदी ओलांडून, यौधेय गणास 

िजकूंन, थेट मगधापयर्ंत, पुढे घुसायचेच अशी, याने ग्रीक सै यात घोषणा केली. या या या 
हट्टामळेु, लढाईस कंटाळले या, या या अगदी िनवडक सै यात सदु्धा, असतंोष माजला. या ग्रीक 

सै यातील सैिनक, टो याटो यांनी गु तपणे, पुढे जा यास प टपणे नकार यावयाचा, हणनू, 

ठराव क  लागले. अलेक्झांडरला ते अिजकं्य िन प्र यक्ष ‘ य’ू देवतेचा पुत्र हणनू मानीत आले. 

पण, या या रा यतृ णेचा, यांना आता अगदी उबग आला. ही ग्रीक सै यातील असतंोषाची 
जाणीव, अलेक्झांडरला होताच, यांना उ तेजिव यासाठी, याने यां यासमोर एक भाषण केले. 

तो हणाला, “ग्रीसच सै य अिजकं्य आहे ही तुमची जगभर गाजवणारी कीतीर्! ितला अशी 
काळोखी! भारतात िशर यानंतर तु ही आजवर या लढाया लढलेत िन जय िमळिवलेत, ते, 
लहानसहान शत्रूशंी गाठ पडली, ते हा होते; आता, मोठमो या शत्रूनंा त ड यावयाचे आहे. यास 

नदी या पलीकडचे, हे, एक आयुधजीवी गणरा य, शरण न येता, तुम यािव द्ध दंड थोपटून, 

रणांगणात उतरले आहे! यांची खोड मोडून, पुढे असले या गगें या काठ या अ यंत सपुीक 

रा यांना िजकूंन, आप या ग्रीस या िदिग्वजयचा डकंा सार् या जगात गाजिवलाच पािहजे!” 

पण, अशा आशया या चेव आणणार् या, अलेक्झांडर या, भाषणाचा पिरणाम, याने, 

अपेिक्षला होता तसा न होता, अगदी उलट झाला. आज आपण लढलो, यापेक्षा अिधक भीषण 

सगं्राम, आपणास लढावे लागणार आहेत, हे वतः, अलेक्झांडरनेच, सांिगत यामळेु, या या ग्रीक 

सै या या दयात धडकीच भरली. डॉ. जय वाल, आप या ‘Hindu Polity’  ग्रथंात, िलिहतात : 

“The Greek army refused to move an inch forward to face the (Bharatiya) nations whose 

very name, according to Alexander struck his soldiers with terror. ‘  

आपले ग्रीक सै य थक यामळेु, यौधेयगणाशी त काळ लढ या या भयामळेु िन पुढील 

सवर्च कटकटी टाळ यासाठी, यासनदी उतर यास, व छ नकार देत आहे, हे पाहताच, प्र यक्ष 

आपली अवज्ञा के यािवषयी, अलेक्झांडर सतंापला; पण, तो जसा धुरंधर योद्धा होता, तसा, धूतर् 
कार थानीही होता. काळवेळ ओळखून, सतंापा या भरात, काही एक झटकन न करता, 
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अलेक्झांडर, वैतागासरशी, एकदम आप या तंबूत गेला; कोणाशीही बोलेनासा झाला. तीन 

िदवसपयर्ंत, तो, तंबूबाहेर आलाच नाही. िवचारपूवर्क, याने  एक  िनराळीच  योजना, मनात या 
मनात, ठरिवली. नंतर, याने सवर् ग्रीक सै यास, एकत्र जमिवले; आिण तबंूबाहेर येऊन यांना 
हणाला, “ यास नदी उत न पुढे जायचा बेत मी सोडून िदला आहे. आता ग्रीसला परत 

जावयाचे!” या वाक्यासरशी िशकंदर या सै यास अथार्तच ‘आनंदीआनंद’ झाला! िशकंदर पुढे 

हणाला, “पण मागे परत िफरायचे कसे? सरळ पाठ िफरवून, आ यामाग जाऊ लागलो, तर 

आपण िजकंलेलेच हे सारे भारतीय जानपद, ‘िजतं िजतं करीत, बंड क नउठल. आपण घाबरलो 
आहोत, असे, समजतील! ते हा पाठ दाखवून, आले या भमूीमाग परत न िफरता, आपण िकिचत 

ितरपे वळावे. िसधंू नदीतून वाट काढीत समदु्राकड ेजावे िन मग समदु्रमाग इराणास परत जावे. पुढे 

पु हा, जे हा भारतात आपण येऊ ते हा, गगेंकडील रा येही िजकूंन, आपण, आपला भारताचा 
िदिग्वजय पुरा क !!” 

अलेक्झांडर हणाला खरा की, ‘पु हा जे हा आपण भारतावर चालनू येऊ.’ पण हे ग्रीक 

सेनापते, पुढे हणजे के हा? गगेंकडील रा ये िजकं याचे तर राहोच, पण आज तू ही भारताची 
सीमारेषा िजकंली आहेस तीच मळुी, तोवर, तु या साम्रा याचे ज ूझगुा न देऊन, वतंत्र झालेली 
नसेल तर? न हे, या तु या ‘पुढं’ या आधीच, तूच मळुी बेप ता झालास तर? ‘ य’ू चे कुल सदु्धा, 
बोलता बोलता, काळाचा ग्रास होऊ शकते; मग ग्रीसचे का असेना! 

भारतावर, पु हा चालनू येणार् या अलेक्झांडर या धमक्यांची, जर, या भारतीय 

‘Gymnosophist’  यतींनी िन योग्यांनी, अशी िटगल उडवली असेल तर, ती काही, अ थानी ठरत 

नाही! 
 

अलेक्झांडरची िपछेहाट 
त डाने, काहीही व गना करीत रािहला, तरी, यास नदीपलीकडील, यौधेयादी भारतीय 

दळभारां या पराक्रमास, ग्रीक सै य याले, हणनू, यास नदी उतर याची अलेक्झांडरची छाती 
झाली नाही! भारतीय पराक्रमाने या या चढाईची रग िजरिवली, हणनू, अलेक्झांडरला मागे  

िफरणे  भाग  पडले.  ते  वे छेने  मागे   परतणे न हे, तर, ती, भारतीयांपुढे हतबल ग्रीकांची 
िपछेहाट होती. हे ऐितहािसक स य छपिव यासाठी, जे काही ग्रीक िकंवा युरोिपयन इितहासकार, 

िलिहतात की, “जर िशकंदर, यास नदी उत न, पुढे गेला असता तर, यौधेय गणाचाच काय, पण, 

मगधाचाही पराभव क  शकता. यौधेयांनी, प्र यक्ष रणांगणातच लढून काही, कुठे, पराभव केलेला 
नाही.” अशा जर-तर या व गनांनी, यौधेयािदकां या, भारतीय रणप्रतापा या वतीने, या 
प्रकरणी तरी, असे प्र यु तरता येईल की,  

‘का कथा बाणसधंाने याश बेनैव दरूतः। 
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हंुकारेणवै धनषुः स िह िवघ्नन ् यपोहित।। 
 

जो शत्रू, आम या, नुस या धनु यां या टण कारासरशीच, भयभीत होऊन पळ काढतो, 
या याशी, लढायचे काय कपाळ! 

पु हा, अलेक्झांडर या या ग्रीक सै याची, प्र यक्ष रणांगणात लढ याची खुमखुमीही, 
मगधािदक भारतीयांचा रणप्रताप, पुढे, िजरिवणार आहे! युद्धा या आखा यांत उतरतोच आहे तो 
चंद्रगु त; थोड ेथांबा.  
 

अलेक्झांडर एक बला य नौदल उभारतो 
यास नदीवर, या या सै याची िपछेहाट होताच, िसधंूनदीतून समदु्राकड,े ससै य, िनघनू 

जा यासाठी, िशकंदरने, पांच-सहाशे रणतरी बांधून, एक, बला य नौदल (आरमार)उभारले. 

यावर, याचे सह ावधी ग्रीक सै य, श त्रा त्रांिनशी स ज क न, याने चढिवले; आिण तो िसधंू 
नदीतून परतू लागला. या, जलप्रवासा याच आगेमागे, िशकंदरने, बािबलोिनयायेथून मागिवलेली, 
याची न या दमाची, दोन ग्रीक सै येही, याला, येऊन िमळाली. यामळेु, याचे थकलेले, जनेु 

ग्रीक सै यही, उ हिसत झाले.  

परंतु इकड े िशकंदरची िपछेहाट झालेली पाहून, याने िजकंले या, गांधार ते 
यासनदीपयर्ंत या भारतीय जानपदात, आतून आतून, ग्रीसस तेिव द्ध, मोठे ष यंत्र चाल ूझाले. 

पण, याचा उ लेख पुढे येईल. इथे, इतके सांगणे पुरे आहे की, “मी परत येणार आहे ते हा पाहून 

घेईन!” या, अलेक्झांडर या धमकीला, एक, राजकारणी बागलुबुवा समजनू, िशकंदर, 

िसधंुनदी या या मागार्ने, परत जाणार होता; या या उभयतीरांवर पसरले या, लहानमो या 
भारतीय गणरा यांनी, या ग्रीक सै याचा, शक्यतो, सश त्र सामिरक प्रितकार करावयाचे 

ठरिवले; पण, तो, या या वतंत्र गणरा याने, या या या यापुरता, फुटकळपणे, घेतलेला 
िनणर्य होता. सवार्ंनी िमळून, सघंिटतपणे, एकािधप याखाली, िशकंदरशी लढलेले, ते, सयंकु्त युद्ध 

न हते. यामळेु, मागे गांधार िन पचंनदात झाले, तसे, एकेका भारतीय गणरा याला गाठून, 

िशकंदरचे सघंिटत सै य, लढत लढत, पुढे जाऊ शके. या भारतीय सै याशी, या फुटकळ लढाया 
झुजंवीत राह याने, जरी, िशकंदरची हाड ेिखळिखळी होत; तरी, याचा िनःपात असा, होऊ शकत 

नसे. या या वतंत्र गणरा याने, आप यापुरते, लढ या या या फुटीर प्रवृ तीला, काही, 
तुरळक अपवादही घडले. यांपैकी, शत्रपुक्षाकडील ग्रीक इितहासलेखकही, यांची, त ड भ न 

प्रशंसा करतात; आिण ग्रीक इितहास, ज मभर, िवसरणार नाही, असा, एक तडाखा याने, 

समरांगणात, िशकंदरला लगावला, या दोन गणरा यांना, तरी, येथे उ लेिखले पािहजे.  
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मालव आिण शूद्रक गणरा ये 
ही दो ही गणरा ये, िसधंू या तटावर, प्र येकी, वतंत्रपणे नांदत होती. दो हीही सपं न, 

शूर, लोकस ताक िन अ यंत वािभमानी असत. यातही, मालवगण हा, प्राचीन कालापासनू, 

िवख्यात असे. याचे रा य िव ततृ होते. या गणांत, के हा, वैरही येई; तथािप, जे हा, िशकंदराचे 

बला य नौदल, वाटेत, आडवे येईल या या, फुटकळ, भारतीय सं थानांशी लढत, िसधंू नदीतून 

वाट कापीत चालले; ते हा, या दो ही गणांतील राजकार यांनी, तोवर, फुटकळपणे लढ यात, 

वतंत्र भारतीय गणरा यांची, जी, रा ट्रघातक भलू, होत होती ती, सधुार याचा िनधार्र केला. 
यांनी, वतंत्रपणे न लढता, दो ही गणरा यांचे सै य, एकत्र क न, एकाच नेतृ वाखाली, 
लढ याचे ठरिवले. केवळ, सै यच न हे; तर आपले जनेु वैर िवस न, या गणरा यांतील 

नागिरकांनी, आपले रा ट्रीय िन सामािजक जीवनही, एका म कर यासाठी, पर परांत, शरीरसबंधं 

घडवून आणले. जातीत जात िमसळून जावी; एकरक्त, एकबीज हावे; यासाठी, पर परांत, 

यांचा मोठा सामदुाियक िववाहसमारंभ झाला. यूनतः, एक सह त्र मलुी, एकमेकांत, देऊन 

घेऊन, पर परांतील वरांशी, यांची लग्ने लागली गेली! 
मालव शूद्रकां या, या, सयंुक्त सै याचा, ग्रीकांशी  तुमलु  सगं्राम  चाल ू  असता, या, 

गणरा यातील एका, मह वा या नगराला, िशकंदराने वेढा घातला. या नगराचे, नक्की नाव, 

िनि चतपणे, आढळत नसले; तरी त,े राजधानीचे िकंवा तशाच मह वाचे, नगर  असले  पािहजे.  

ते, गणरा यीय नगर, अटीतटीने, लढत रािह याने, ग्रीक सै याचा वेढा रगाळत रािहला; तापट 

वभावा या अलेक्झांडरला, हे, सहन झाले नाही; याने िश या लावनू, शत्रू या तटावर, 

सरळचढून जा याची आज्ञा, ग्रीक सै यास दे याचे योिजले.  

पण, मागे, यास नदी ओलांड या या वेळी, झाले याप्रमाणे, याही वेळी, ग्रीक सै यात, 

िशकंदरािवषयी असतंोष माजत चाललेला होता. नवी युद्ध ेटाळ यासाठी, िपछेहाट प क न, ग्रीक 

सै य, िसधंनुदीतून घरीजा यासाठी परतले होते. पण, या, िसधंुनदी या जलमागार्ने, 

िठकिठकाणी, यांना भारतीयांशी लढे यावे लागले; आिण िशकंदराने, रा यतृ णेपायी, धरलेले 

आक्रमक धोरण, सोडले नाही; तर, िजवावर या लढाया आणखी पुढे, लढा या लागणारच! या 
प्रबळ अशा मालव - शूद्रकांशी छेडले या, युद्धामळेु तर, ग्रीक सै याची सहनशक्ती, तुटेतो ताणली 
गेली हाती; हणनू, यां यातील असतंोष, िशगेला पोचून, िशकंदरची उघड उघड, अवज्ञा करावी, 
अशी, बंडखोरीची कुजबूज होऊ लागली.  

 

When the Macedonian soldiers found that they had still on hand a fresh war in which the 

most warlike nations (गण) would be their antagonists, they were struck with unexpected 
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terror and began again to upbraid the king in the language of sedition. (Curtius as quoted 

in ‘Hindu Polity’) 

तथािप, शेवटी, शत्रू या वे यास, भीक न घालणार् या, या, भारतीय नगरावर, या या 
तटास िश या लावून, शत्रू या मार् यास निभता, सरळ आत उडी घे याची, धाडसी आज्ञा, 
अलेक्झांडरने, सोडली. आपले ग्रीक सै य, तसे, साहस कर यास अळंटळं करते आहे से पाहून; 

तटास लावले या, एका िशडीवर, तो, ग्रीकांचा अतुल पराक्रमी सेनापती, िशकंदर, वतः, चढू 

लागला. या यासरशी, ते सारे ग्रीक सै यही, अक मात ्उ तेिजत होऊन; िश यांवर भरभर चढू 

लागले. तट चढून जाताच, वतः अलेक्झांडरने, तटाव न जी उडी घेतली ती, थेट खाली, या 
नगराचे आत या, रणभमूीतच, होय! मागोमाग, ग्रीक सै यही, तटाव न उ या घेत, नगरात 

घुसले. भारतीय सै यात िन ग्रीक सै यात, एकच रणधुमाळी उसळली! 
इतक्यात, एका भारतीय वीराने, भा यातून एक िवषारी शर काढून, धनु या या प्र यंचेस 

जोडला; आिण िजथे, सेनापतीपदाचे सोनेरी िशर त्राण घालनू, तुंबळ रण घुमवीत; पुढे घुसणार् या 
ग्रीक सै यात, यांचा सम्राट सेनापती, अलेक्झांडर, तळपत होता, ते, ल य साधून या भारतीय 

वीराने, ( याचे नावही उपल ध नाही याने, ) तो, अमोघ शर सोडला.  
तो शर न हता; तर, भारताचा मतूीर्मतं सडूच  होता! पंतांचे आयत, िकिचत, जळुवून, बोलावयाचे 

तर - 

‘तो शर गरधरवरसा पिवसा रिवसा मरािरसायकसा । 
ले छ दंतरी घुसला व मीकामािज नागनायकसा ।।’ 

या बाणाने घायाळ होऊन अलेक्झांडर रक्ता या थारो यात कोसळला 
भारतीय वीराने, प्रबळपणे, सोडलेला तो बाण, नेमका, िशकंदर या वक्षः थळी, घुसला. 

यासरशी, मिू छर्त होऊन, िशकंदर खाली कोसळला. हे पाहताच, एका ग्रीक सिैनकाने, आप या 
ढालीखाली, यास, झाकून घेतले. अलेक्झांडर रणात पडला; मिू छर्त झाला; असा, एकच िवसगंत 

हाहाकार, ग्रीक सै यात उडाला. कडोिनकडीने, ग्रीकांनी, रक्ता या थारो यात पडले या, 
अलेक्झांडरला, रणातून तसाच बाहेर काढून, आप या िशिबरात नेले. ितथे, मो या प्रयासाने, 

या या वक्षः थलात घुसलेला, या, भारतीय वीराचा, तो, भीषण बाण, उपटून काढला गेला. 
अलेक्झांडर, जसजसा, शुद्धीवर येऊ लागला; तसतसा, ग्रीक सै या या, िजवात जीव येऊ लागला. 
िक येक िदवस, तो घाव, भ न ये यास लागले; तोपयर्ंत, िशकंदर, अथं णास िखळून होता.  

पण, ितकड ेहां हां हणता, बािबलोन ते ग्रीसपयर्ंत, या घटनेची पिहली बातमी, हीच, गेली; 
की, युद्धात, भारतीय बाण लागनू, िशकंदर ठार झाला! िन यामळेु, गांधार िन इराण या काही 
भागात, बंडहेी झाली. पुढे, ‘िशकंदर घायाळ झाला िन आता बरा आहे’; ही, बातमी पोच यावर, 
ि थर थावर झाले आिण या वृ तासरशी, भारतात िन िवशेषतः, या, वीयर्शाली मालव-शदू्रक 
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गणरा यांत, कृतकृ यतेची, ध यता वाटली अस यास, ते, साहिजकच होते. भारतीय पौरव 

राजाला, लढाईत, ग्रीकांनी, जे हा, घायाळ केले होते; ते हा, याचा अलेक्झांडरला, इतका गवर् 
झाला होता; की, याने ते िचत्र ठसिवलेले एक नवे नाणे, वतःचे दपार्चे, मारक हणनू, पाडले 

होते. ते, आजही पाहावयास िमळते; भारता या, या, अपमानाचे उटे्ट, आज, या ग्रीकां या 
राजालाही, रणांगणात, अक्षरशः लोळवनू, भारतीय वीरांनी काढले! भारताचे रक्त सांडणार् या, या, 
ल छसम्राट अलेक्झांडरला, याचे वतःचे रक्त सांडून, भारतीय वीरांनीही, वैयिक्तक दंड, 

भोगावयास लावला! 
भारतीय बाण, या या वक्षः थळास, भेदनू आत तलेला आहे; िन यामळेु, जो, 

रणांगणात, वतः या रक्ता या थारो यात, मिू छर्त पडलेला आहे; अशा, अलेक्झांडरचे, िचत्र 

ठसिवलेले, एखादे नवे सोनेरी नाणे, मालव-शूद्रक गणानेही, पाडावयास, हवे होते! पाडले असेलही 
क्विचत! 

अलेक्झांडर या, आजवर या, अ याचारी रणनीतीप्रमाणे, जी यास िवरोधतील, या या 
सं थानांचा, तो, बहुधा, िनदर्यपणे, िनःपात करीत, आला होता. पण, अरेस, कारे हणनू, 

हटकणारा, प्रितवीर भेटताच, आपले काम साधून घे यासाठी, सतुासारखा सरळपणा 
दाखिव या या, कलेतही, तो, िन णात होता! याची प्रकृती, बरी होताच, मालव-शूद्रकां या, 
सयंुक्त सेनापतीशी, उ ंड भाषा न योजता, याने, श त्रसधंीचे बोलणे लावले. हा सधंी 
कर यासाठी, या सयंुक्तगणाचे, शंभर प्रितिनधी िनवडले गेले होते. या, सवर्, भारतीय 

प्रितिनधीं या स मानाथर्, अलेक्झांडरने, आप या िशिबरात, एक, मो या थाटाचा समारंभ 

कर याचे ठरिवले. मालव-शूदकांचे, ते शंभर प्रितिनधी, ग्रीकांचे िशिबरात येताच, यांचे भ य 

वागत कर यात आले. या प्रसगंाची, मोठी सरुस िन सिव तर वणर्ने, िनरिनरा या, ग्रीक 

इितहासकारांनी िदलेली आहेत. पण, थलाभावी, इथे, यांचा, अगदी सिंक्ष त, उ लेख तवेढा केला 
आहे. ग्रीकांनाही, असाधारण (Uncommon)  वाटावे, असे, भरपूर  उंचीचे, ध टपु ट िन डौलदार 

शरीराचे, भरजरी मू यवान वेष िन र नामो यांचे अलकंार, पिरधान केलेले असे, ते, शंभर भारतीय 

वीरपु ष, प्र येकी, आप या सु ढ िन सालकृंत, सोनेरी रथात, बसनू आलेले होते. यांचेसमवेत, 

उ तम िन मू यवान साज चढिवलेले, ह तीही, होते. ग्रीकांना, ह तींचे, नेहमीच, मोठे आकषर्ण 

वाटे.  

याच प्रित प यार्ंनी, आप या वतःवर, प्राणसकंट आणलेले होते; याची जाणीव, 

मनात सलत असताही, या समारंभात, अलेक्झांडरने, वीरोिचत उदारमन कता दाखवून, 

आप याही, राजवैभवाचे प्रदशर्न केले. या प्रितिनधीमडंळातील, शंभर  प्रितिनधींसाठी, 
भोजनसमारंभाचे  वेळी, सो याची, शंभर पीठे, हारीने मांडली होती. उंची म यांची  िन  

पक्वा नांची  रेलचेल  उडाली. िनरिनरा या, क्रीडो सवांची आिण गायनवादननतर्नादी 
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समारंभाची, लयलटू झाली. शेवटी, अलेक्झांडरचा िन या मालव-शूद्रकां या सयंुक्त गणरा यांचा, 
सयंुक्त सधंी, झाला.  

या काळ या, ग्रीक लेखकां या, या, सधंीसबंंधात, िवसगंत वणर्नांतून, जो काही 
सम वय लागतो, तो, इतकाच की, या, सयंकु्त, गणरा यांशी चाललेले युद्ध, ग्रीकांनी िन 

भारतीयांनी, उभयपक्षी, बंद ठेव याचे मा य केले; आिण या, मालव-शूद्रकां या गणरा यांनी, 
िसधंूनदीतनू परतणार् या, अलेक्झांडर या नौदलाला, कोणताही, उपद्रव होऊ देऊ नये हे, या 
सयंुक्त गणरा यांनी मा य केले. या दोन गणरा यांपैकी, मालव गणरा या या, पराक्रमी 
अि त वाचा, उ लेख, भारता या पुढ या इितहासात, शकयूचीं या, ल छस तेशी, झाले या 
युद्धातही, वारंवार येणारा आहेच. याव न, ते मालवगणरा य, पढेु अनेक शतके, भरभराटीत होते, 

हे, िसद्ध करीत बस याचे, कारणच, उरत नाही.  
भारतीय प्रितकारकां या, आणखी, काही वीरकथा, या, प्रकरणी या थल-कालाचा, 

प ट उ लेख नसताही, ग्रीक लेखकांनाही, विणर् यावाचून, राहवले नाही. यांपैकी, दोन-तीन तरी, 
येथे, उदाहरणाथर् देऊ.  

 

‘मासागा’ येथील छापा’  
मासागा येथे, अलेक्झांडर या हाती सात सह  भारतीयांची, एक, सश त्र टोळी, सापडली. 

तीत, अनेक ि त्रयाही हो या. अलेक्झांडरने, यांस सांिगतले की, जर, तु ही, मा या सै यात 

भरती हाल; आिण मा या वारीत, मा या भारतीय शत्रूशंी, लढाल, तर, मी तु हांस, जीवदान 

देतो; नाहीतर, सवार्ंना कापून काढीन; िकंवा, दास-दासी हणनू, ध न नेईन. या टोळीतील 

पुढार् यांनी, ती अट, मा य केली. पण, िवनंती केली, की, या सवार्ंचे, एकमत हावे हणनू, 

िवचारिविनमयासाठी, यांना, एक रात्र अवधी यावा. याप्रमाणे, िशकंदराने, यांना अवधी िदला; 
आिण ग्रीकां या िशिबरासमोर, नऊएक मलैां या, अंतरावरील, टेकडीवर, रात्रभर वसती कर यास, 

जाऊ िदले. ि ह सट ि मथ, आप या, इितहासात िलिहतो की, “The Indians being unwilling to 

aid to foreigners in the subjugation of their country-men desired to evade the unwelcome 

obligation. “ यामळेु वतःचा जीव वाचवावा, हणनू, ग्रीकांसारख्या, पररा ट्रीय शत्रूनंा िमळून, 

आप या रा ट्राला, पारतं यात ढकल यासाठी, लढ याचे, पापी कृ य, के हाही, करावयाचे नाही; 
असे या भारतीयांनी, या, रात्री या गु त बैठकीत ठरिवले; आिण भ या पहाटेसच, ग्रीकांचा डोळा 
चुकवून, ितकड या ितकड,े िनसटून जा याचा, यांनी, कट केला. िवसा यासाठी, मग, ते थोडा वेळ 

िनजले; पण, यां या या कटाची बातमी, त काल, िशकंदरला कळली. यासरशी, याने, ग्रीक 

सै यास घेऊन, या, िनिद्रत भारतीय दलावर, अक मात, छापा घातला; आिण एकदम, 

कापाकापीस आरंभ केला. ते हा, या, सात सह  भारतीयांत, एकच, हाहाकार झाला! पण, 

थो याच वेळात, ते, सावध झाले; यांनी आपापली श त्रे उपसली; म ये पोकळ, असा, एक गोल 
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यूह रचला; या पोकळीत, ि त्रया िन मलेु घातली; आिण त,े सारे भारतीय वीर, शत्रवूर तुटून 

पडले. अनेक ि त्रयाही, आघाडीवर राहून, ग्रीकांशी बेभान झुजंताना, आढळत हो या. शवेटी, 
ग्रीकां या बहुसखं्य सै याकडून, ठार मारले जाईतो, ते भारतीय वीर, आप या रा ट्रा या 
वातं या तव, झुजंत रािहले! 

“The gallant Defenders met a glorious death which they would have disclaimed to 

exchange for a life with dishonour. “ (Early History of India by V. D. Smith, Page 51) 

अग्र ेणीः या, भारतीयां या लहानशा, पण, वतंत्र प्राजकानेही, शरण न जाता, िशकंदराचे प्रचंड नौसै य, 

िसधंूनदीतून परत जात असता, क्षात्रधमार्नुसार, या याशी, प्राणांितक सगं्राम केला. यां या राजधानीवर, 
ग्रीक सै य चालनू आले; ते हा, या भारतीय लढव यांनी, मागमागीर्, आडोसे उभा न, मार् याची थले 

िनिमर्ली; आिण पावलोपावली, अशी लढत िदली; की, िशकंदरला, या या  वतः या, ग्रीक  सिैनकांचे  बळी 
िद यावाचून, या नगरात, प्रवेश करता आला नाही. शेवटी, “According to Curtius, when those 

brave fellows could not further resist the odds, they (the Agrashrenees) set their houses 

on fire and their wives and children and all threw themselves into the  flames !” 

किटर्स, हा युरोिपयन ग्रंथकार, िलिहतो की, ग्रीकां या, बहुसखं्य सै याला, हटिवणे, जे हा, अशक्य झाले 

ते हा, या, झुंजार इंग्र ेणींनी, आप या, सार् या घरादारांना, आग लावून िदली; आिण यां या शूर ि त्रया, 
मलेु-मलुी, सवर्जण, या, वालाक लोळात, उ या घेऊन, भ मसात झाले! हणजे, आज या भाषेत, 

यांनी जोहार केला.  
 

हाच तो जोहार!! - जय हर! 
 

आप याकड,े सवर्सामा यपणे, असे समजले जाते की, ‘जोहार’ची ही तेज वी चाल, रजपुतात 

तेवढी प्रचिलत असे. परंतु, ग्रीक लेखकांनी वरील इंग्र ेणींसारख्या पराक्रमी लोकांची, जी उदाहरणे 

आ चयर्चिकत, होऊन िदली आहेत; याव न, हे, उघड होते की, रजपूत, या नावाचाही, उदय 

हो यापूवीर्पासून, आप या, भारतीय यो यां या वगार्तून, ही, ‘जोहार’ची तेज वी परंपरा, चालत आलेली 
आहे. ‘जोहार’, हा श द, अलीकडचा. तो, ‘जय हर!’ या, रणघोषणेपासनू िनघाला असावा; िवलय िन 

मरणमारणाचे थैमान चालत असलेले रणांगण, यांची भारतीय देवता हर! महादेव! हणनूच, ‘जय हर’, ही 
तुमलु रणगजर्ना करीत, भारतीय सै ये, बेभानपणे लढत. मरा यांचीही, युद्धगजर्ना होती; ‘हर हर महादेव’ 

हीच! लढ याची, पराका ठा केली असताही, जे हा जे हा, परधमीर्य वा पररा ट्रीय, अशा, आततायी शत्रू या 
हातून सुट याची, सारी शक्यता, न ट होई; ते हा, पाडाव होऊन, या, परशत्रू या स तेखाली, यां या दास-

दासी होऊन िकंवा परधमर् वीका न िजवंत राह यापेक्षा वधमर्, वरा ट्र, व व यां या स मान 

रक्षणा तव, वयं हौता य प करणारे, असे, आम या भारतीय युद्धतंत्राचे, हे, अग् य त्र, हा जोहार, हेच, 

अिंतम िन अमोघ, अ त्र असे! लढाऊ वयाचे, सवर् वीर पु ष, रणांगणात, शत्रसू मारीत मारीत मारले जाताच, 

यां या, शतावधी वीरांगनांनी, आपली मलेुबाळे, छातीशी कवटाळून, आपणच, पेटवून िदले या 
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अिग्ननारायणा या, वालाक लोळात ‘जय हर! जय हर!’ गजर्त, पटपट उ या टाकून, भ मसात होऊन 

जायचे! याचे नाव जोहार! ही त डाची गो ट नाही; वीर ीची, पराक्रमाची, व वरक्षक, क्षात्रधमार्ची, 
प्राणांितक, पराका ठा आहे ती! 

यांनी  यांनी, अशा, जोहारा या अिग्नक लोळांची कवचे, धारण केली, यांना यांना, 
बाटिव याची, दास कर याची, पशर् कर याची सदु्धा, शक्यता, यांचा पाठलाग करीत येणार् या, एखा या, 
िशकंदराला, अ लाउि नाला, सिलमला तर काय, पण, सतैानाला सदु्धा, उरलेली नसते! या, 
अिग्नक लोळा या कक्षेत येताच, या चटक्यासरशी, तो शत्र,ू हतबल, हताश, िहरमसुला होतो! 

भारतात, लढत असता, काही िठकाणी, ग्रीक सै या या हाती पड याची, मानहानी सोस यापेक्षा, 
जे हा, भारतीय वीर-वीरांगनांनी, असे, अिंतम रणकंदन क न सांिघक अिग्नप्रवेश केले, ते हा, ते अद्भतु 

य पाहून, ग्रीकांची सै ये, आ चयर्चिकत झा याची, जी वणर्ने, आहेत, यातच, वरील ‘अग्र ेणी’ या, 
शूर जनपदाचीही, गणना होते.  

ब्रा मणक जानपद : शेवटी, अलेक्झांडरचे नौदल, असे लढत लढत, जे हा, िसधंू नदी या 
मखुापाशी आले, ते हा, ितथे असले या, भारतीय वतंत्र गणरा याशी, याची, गाठ पडली. ही गणरा ये 

िकंवा ‘जनपदे’, वतंत्र िन शूर असली, तरी, लहान लहान होती. अलेक्झांडर या, बहुसखं्य िन बला य 

सै याशी, समबलाने, लढू शकेल, असे, यां यात कोणीही न हते; तथािप, यां यातील, ‘ब्रा मणक’ 

जनपदाने, शरण न जाता, या पररा ट्रीय शत्रशूी, दोन हात करावयाचे ठरिवले.  पािणिन, या, ‘ब्रा मणको  
नाम जनपदः’ चा, उ लेख, करतो, तेच, हे, जनपद होय; असे, डॉ. जय वाल हणतात. मागे, पंचनदात लढत 

असतानाच या ‘Philosophers’ वगार्वर, अलेक्झांडरने, कसा डखं धरलेला होता; ते, वर 

सांिगतलेलेच आहे. याच ब्रा मणवगार्चे, हे, छोटेसे रा य आहे; हे ऐकताच, अलेक्झांडरने, 

यां यावर िवशेष कडकपणे, सडू उगिव याचे ठरिवले. अलेक्झांडरवर िलिहले या, आप या 
चिरत्रात, Plutarch   हणतोः   “These philosophers were specially marked down for 

revenge by Alexander as they gave him no less troubles than the mercenaries, they 

reviled the princes who declared for Alexander and encouraged free states (in India) to 

revolt against his authority. ‘ या, छो याशा जानपदाने, वरा ट्रा या वातं या तव, मो या 
बाणेदारपणाने, ग्रीकांशी शेवटपयर्ंत, झुजं िदली.  

पट्टनप्र थ : याला, आज मसुलमान, िसधं हैद्राबाद हणतात, या नगराला, याकाळी, 
पट्टनप्र थ हणत. सं कृतम ये, समदु्रकाठ या िकंवा मो या नदीमखुांचे काठी, असले या, 
नगरांना, बहुधा, पट्टन हणत. पट्टन हणजे, इंिग्लश ‘Port’ क्विचत, हा, इंिग्लश Port श द, या, 
सं कृत श द ‘पट्टन’, श दापासनू, आलेला असावा. िशकंदर, अगदी, समदु्राचे सि नध येअूं 
लागला, ते हा, हे पट्टनप्र थाचे लहान रा य, िशकंदरला, शरण जा यासही मा य न हते; आिण 

या या बला य सेनेशी, लढ याचे साम यर्, आप यात नाही, हेही, ते जाणनू होते; या तव, या 
जनपदाने, ितसरी एक तोड काढली. या सार् या जनपदाने, सामदुाियक देश याग केला; िन घरदार, 
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म ता िन मातभृमूी, अशा, सवर् वास, अ यंत दःुिखत दयाने, सोडून; ते वातं यिप्रय जनपद, 

देशांतरी जाऊन, िनवस ूलागले.  

 

 

 

 

 

 

िसधंुसागरास पोचताच िशकंदर वदेशास परततो 
िसधंुनदी समदु्रास िमळते, या, समदु्रभागास, ‘िसधंुसागर’, हे नाव देणे, उिचत होय. जसे, 

ितकड,े आप या पूवस, ‘गगंासागर’, हे, परंपरागत नाव आहे; तसेच इकड,े आप या पि चमेस, 

‘िसधंुसागर’, हे, जोडनाव खुलनू िदसते.  
िशकंदराचे नौदल, िसधंुसागरात पोचताच, िशकंदराने, आप या सै याचे, दोन भाग केले. 

एक भाग, आज याला बलिुच थान हणतात; या बाजनेू, भमूागार्ने, इराणकड,े परत धाडला. 
िशकंदराचे, सारेच सै य, भारता या वारीत, दमनू भागनू, त्रासनू, गेलेले होते. यातही, याकाळी, 
बलिुच थानाकडील हा भाग, अितिबकट, अर यमय िन या ग्रीकांना, अज्ञात अस यामळेु, 

िशकंदराचे, ितकडून गेलेले सै य, कसे तरी, पडत झडत, इराणास जाऊन पोचले. इकड,े आप या 
सै याचा, दसुरा भाग, वतःसमवेत घेऊन, इ.स.प.ू ३२५ या वषीर्, िशकंदर, समुद्रमागार्ने, इराणास 

जाऊन पोचला. पूवीर्चे, सारे इराणी साम्रा य, अलेक्झांडर या साम्रा यातच, आता, मोडत 

अस यामळेु, तेथील, आपली राजधानी, जी बािबलोन, ितथे, तो परत गेला; पण, तेथनू, दोन 

वषार्ंपूवीर्, भारतावर चालनू ये यासाठी, जे हा, तो, वीर ी या अवसानात, ‘भारतीय सम्राट’ 

हणनू, िमरवीत, परत ये यासाठी, िनघाला होता; तसा काही, बािबलोनला परत येऊ शकला नाही! 
भारतसम्राटा सारखा तर न हेच; पण, सम्राटा सारखा सदु्धा, नाही; तर, तो परत आला, एखा या, 
दमनू भागनू, मनोभगं होऊन, अ यार्च, वारीव न परत आले या, एखा या सेनापतीसारखा! 
 

इराणी साम्रा यासारखे भारतीय साम्रा य कोपराने खणता आले नाही! 
अलेक्झांडर या, या मनोभगंाचे कारण, असे होते; की, ग्रीक लोकांना, यावेळचे, यां या 

वतःपेक्षा, अ यंत िव ततृ असलेले, इराणी साम्रा य, हेच काय ते, सवर् े ठ साम्रा य, हणनू, 

पिरिचत होते. जे हा, अलेक्झांडरसारख्या, आप या, अलौिकक सेनापतीसह, या साम्रा यावर, ते, 
चालनू गेले; आिण दोनतीन लढायातच, ते, दरायसाचे सारे िव ततृ साम्रा य, प यां या 
तंबूसारखे, कोसळून, ग्रीकां या पायाशी पडले; ते हा, या, अद्भतु िवजयासरशी, ग्रीकांना, 
वीर ी या उ मादात, असे, वाटू लागले; की, आपला सेनानी, हा, देवसेनानीसारखाच, अिजकं्य 
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आहे. अलेक्झांडरही, या ‘ग’ या बाधेपासनू, अिल त, राहू शकला नाही. याला, या, आप या, 
िवजयी ग्रीक सै याचे बळावर, जग जेता हो याची, हाव, भरली. इराणचे पुढेच, भारत, हणनू, तो, 
भारताला इराणा प्रमाणेच, लगोलग, िजकूंन, भारतसम्राट हो यासाठी, चालनू आला. याला 
वाटले; की, िव ततृ िन अवाढ य  िदसणारी, ही, भारतीय  रा ये िन साम्रा येही, या, इराणी 
साम्रा यासारखीच, आतून पोकळ िन भसुभशुीत असणार! इराणाप्रमाणेच, यांनाही, आपण, 

कोपराने खण ूशकू! 

पण, अनुभव अगदी उलटा आला! भारतात, याला, पदोपदी, कट्टर िवरोध झाला. झाले या 
लढायात, जरी, तो, लढाई, अशी, हरला नाही तरी, िजकंता िजंकताच, तो, िन याचे ग्रीक सै य, 

हैराण झाले. इराणाप्रमाणे, सारे भारत, चुटकीसारखे पादाक्रांत कर याचे, ग्रीकांचे, चढेल बोल फोल 

ठरले; आिण शेवटी, भारता या, एका, िसधंुसीमेवरील, पट्टी तेवढी िजकूंन, याला, परत, वदेशी 
िफरावे लागले.  

अलेक्झांडरचा, असा मनोभगं िन काही अशंी मानभगंही, झाला होता; पण, या पराक्रमी 
सम्राटाचा, धैयर्भगं, मात्र झाला न हता. जे, िजकंले आहे याची, नीट, यव था लावून, ते, िविजत 

भारतीय प्रदेश, आप या साम्रा यात, सीिरया, इराण, बािबलोनप्रमाणेच, पचवून, िरचवून, मग, 

भारतावर, कालांतराने पु हा चालनू जावे; अशी खुमखुमी, िशकंदरला, वाटतच होती.  
 

भारता या िजंकले या भागात िशकंदर आपले क्षत्रप नेमतो 
िहदंकुुशपासनू, गांधार तक्षिशलेपयर्ंतचा प्रदेश, यास नदीपयर्ंतचा, अधार् पंचनद िन 

िवत ते या सगंमापासनू, तो, िसधंुकाठचा प्रदेश, इतका, भारताचा भाग, िशकंदराने, आप या 
साम्रा यास जोड याची, घोषणा केली. तक्षिशलेचा, भारतीय राजा अबंुज, याला, िशकंदराने 

िहदंकुुश भागाचा, आपला, क्षत्रप (Governor) नेमले. पंचनदाचा; आपला क्षत्रप, हणनू, राजा 
पौरव याची, िनयुक्ती केली. ितसरा, जो, िसधंु िवत ता सगंमा पासनू, िसधंूसागरा पयर्ंतचा, भाग 

होता; यावर, आप या िव वासाचा िफिलप आिण िनिकयान, या दोन ग्रीक सेनापतींची, नेमणूक 

केली. यां या हाताखाली, याने, िफरती, ग्रीक सिैनक पथकेही, ठेवली होती. ग्रीकांची काही 
गावेही, भारतीय प्रदेशात, याने, वसिवली होती; आिण या या इतरत्र या पद्धतीप्रमाणे, 

‘अलेक्झांिड्रया’ नावाचे, ग्रीकािदक नागिरकांचे, एक नगरही, तक्षिशले या िदशेकड ेवसिवले होते.  

 

‘िशकंदरचा मृ य’ू 
भारतातील, िजकंले या प्रदेशांची, ही, यव था लाव याचे, िशकंदर ठरिवतो न ठरिवतो, 

तोच, याला कुणकूण लागली; की, या प्रदेशातील, अनेक भारतीय जनपदे, आपण, ‘िजकंलेले’ 

आहोत, हेच, मानावयास िसद्ध नाहीत. िसकंदर, िसधंम ये असतानाच, या या स तेिव द्ध गांधार 
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प्रांतात, भारतीयांचे बंड झा याची, वातार् आली होती. तो, गांधारकड,े नवी िन भरपूर, ग्रीक सेना, 
धाड याचे बेतातही होता; पण, पंचनदाम ये, िशकंदरची स ता, झगुा न दे याचा, भारतीयांचा 
कट िशजतो आहे; अशीही, िचतंाजनक कुणकूण, िसधं देशातून, िशकंदर, ससै य परत िफर याचे 

आधीच, कानावर आली असताही, िशकंदरला, झटपट, काही करता येईना. या या, भारतावरील, 

वारी या झाले या दगदगीने, याचे, सै यच काय ते थकलेले होते; असे नाही; तर, वतः, 
या याही प्रकृतीवर, ताण पडलेला होता. यातच, याचे अितिरक्त म यपानाचे यसनही, 
बळावले होते. यामळेु, अक मात, प्रकृती िबघडून, इ.सन पवूर् ३२३ या वषीर्, हणजे, तो 
िहदंु थानातनू ससै य परत गे यावर, अवघ्या, दीड-दोन वषार्ंचे आतच, ग्रीकांचा, तो पराक्रमी 
सम्राट िन सेनापती, अलेक्झांडर, बािबलोन येथे, मरण पावला.  
 

भारतीय राजकार यांचे रा ट्रीय ष यंत्र 
अलेक्झांडरची िपछेहाट होऊन, तो, िसधंु नदीचे मागे, परत िफ  लागला; याच वेळी, 

पंचनदात, ग्रीकांिव द्ध, काही भारतीय राजकारणी पु षांचे, रा ट्र वातं याथर्, एक, ष यंत्र रचले 

जात होते. या, ष यंत्राचा उ ेश, ग्रीकां या हातात पडलेला, सीमाप्रदेश, मकु्त कर यापुरताच, 

काय, तो न हता; तर, सार् या भारताचा, राजकीय कायापालट कर याचा आिण याप्री यथर्, एका, 
प्रचंड अतंगर्त रा यक्रांतीचाच, सतू्रपात, कर याचा होता. िशकंदर मेला नसता, तरीही, ते ष यंत्र, 

हाती घेतलेले, ते, रा ट्रीय रा यक्रांतीचे भ य, भीषण साहस, करणारच होते; तथािप, िशकंदरा या, 
या अक मात, झाले या मृ यूमळेु, या, भारतीय राजकार यांना, एक अनपेिक्षत सवुणर्संधीच, 

िमळा यासारखे, होऊन, यांनी, या ग्रीकांची रा यस ता, उखडून टाक यासाठी, त काळ, 

उठावणी केली.  
 

ग्रीक ग हनर्रांचा िशर छेद 
ग्रीक स तेचे, मखु्य राजप्रितिनधी हणनू, िशकंदराने, िनिकयान िन िफिलप या दोघांना, 

भारतात ठेवलेले होते; हे, वर सांिगतलेच आहे. िशकंदर या, मृ यूची बातमी येताच, अि वनी 
नावा या गणरा यात, या दोघा ग्रीक ग हनर्रांपैकी, िफिलप, याला, अक मात गाठून, 

भारतीयांनी, याचा िशर छेद केला; आिण या या लहानशा, ग्रीक पथकाचीही, तीच वाट लावली. 
इतक्यात, दसुरा उरलेला ग्रीक ग हनर्र, जो, िनिकयान, यालाही, कोणा भारतीयाने, अक मात, 

झपे घालनू, ठार मारले. यासरशी, िसधंू या, या तीरास, असले या, या या, भारतीय पंथांनी, 
गणरा यांनी, रा यांनी, िशकंदराचे आिधप य मानले होते; यांनी यांनी, ते, झगुा न देऊन, 

आपापले, राजकीय वातं य, पु हा, घोिषत केले! ग्रीकां या वसती, ग्रीकांचे वज, ग्रीकां या 
रा याचे िच न हणनू, जे जे, िजथे िदसले; याचा याचा, ितथेच, नायनाट क न टाक यात 
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आला. पंचनदापासनू, तो, िसधंप्रांतसदु्धा, िसधंुनदी या सीमापट्टीचा, िसधंुसागरापयर्ंतचा, इकडचा, 
जो भारतीय भाग, याला, िशकंदराने ‘िजकंलेला’ हणनू, ग्रीक साम्रा यात, ‘याव चंद्रिदवाकरौ’ 
हणनू, समावेिशलेला होता; तो, असा, चुटकीसरशी वतंत्र झाला; िशकंदराचा मृ यू होताच, 

अवघ्या, सहा मिह यां या आत! 

िशकंदराने, ग्रीस, सीिरया, पिशर्या, बािबलोन, इिज त असे देश, रा ये िन साम्रा ये 

िजकंली. तेथे, आप या नावाची, नगरे, थािपली. ग्रीकां या वसती, (Colonies) वसिव या. या या 
साम्रा या या वाटणीनंतर, या या, ग्रीकािधकारी वगार्ची रा ये, बािबलोनप्रभतृी, या या प्रदेशात, 

शतकानुशतके, चालली. अजूनही, इतर देशात, ‘अलेक्झांिड्रया’, नावाची नगरे, अि त वात आहेत, याचे 

नाव तर, सार् या युरोप या, प्राचीन इितहासातून, ‘दी गे्रट’, या पदवीस पोचलेले आहे.  

पण भारतात? सतत दोन वष, अनेक सगंरात, लढून, झुजंनू, झगडून, लाखो ग्रीकांचे िन 

भारतीयांचे रक्त सांडून, या काही, भारतीय प्रांतांना, आपण, आता, िन याचे िजकंले, असे समजनू, 

अलेक्झांडरने, या या ग्रीक साम्रा यास, जोडून टाकले; या प्रांतांनी, िशकंदरची स ता, याचा वज, 

या या ग्रीकां या वसती, (Colonies), या या िवजयाचे िच न िन िच न उखडून टाकले; अवघ्या 
वषर्, सहा मिह यां या आत! 

शेवटी, याने थािपले या, अलेक्झांिड्रया, नगराचा तर काय, पण, अलेक्झांडर या, 
वतः या नावाचा सदु्धा, कोणताही थांगप ता, भारतीय इितहासात, सापडनेासा झाला. जणू, 
अलेक्झांडर या नावा या, युरोपम ये, ‘दी गे्रट’, हणनू, गाज ूशकणार् या, कोणा ल छ राजाची 
वारी, भारतीय सीमेवर, झालीच न हती! वैिदक वा जनै वा बुद्ध, अशा, कोण याही, भारतीय 

प्राचीन ग्रथंातून, अलेक्झांडरचा, उ लेख सदु्धा, अजनू, आढळलेला नाही.  
 

ि हसे ट ि मथ, हा, आप या सपु्रिसद्ध ‘Early History of India’ या ग्रथंात िलिहतो.  
“All these proceedings prove conclusively that Alexander intended the permanent 

annexation of those (Indian) provinces to his empire. . . But within three years of his 

departure from India (from 325 B. C. to 322 B. C. ) his officers in India were ousted, his 

garrisons destroyed and all traces of his rule had disappeared. The colonies which he 

founded in India, no root. His campaign, though carefully designed to secure a permanent 

conquest was in actual effect no more than a brilliantly successful raid on a gigantic scale 

which left upon India no mark save the horrid sears of a bloody war India remained 

unchanged. She continued her life of splendid isolation and soon forgot the passing of the 

Macedonian Storm. No Indian author Hindu, Buddhist or Jain makes even the faintest 

allusion to Alexander or his deeds. “ (Page 110) 

भारतीय राजकारणा या, या, रा ट्रीय ष यंत्रा या, फोटासरशी, अलेक्झांडर या, पररा ट्रीय 

पारतं यातून, पंचनद ते िसधंूपयर्ंत या, भारतीय प्रदेशांना, असे, अवघ्या, वषर् - सहा मिह यां या आत, 
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वतंत्र कर यात आले; या ष यंत्राचे, प्रमखु नेते कोण कोण होते; यांची नावे, इितहासास ठाऊक नाहीत. 

तथािप, यांतील दोघा पु षांची नावे मात्र, भारतीय इितहासात अजरामर झालेली आहेत. अलेक्झांडर, 
तक्षिशलेपयर्ंत, जे हा, आला; ते हाचे ते वृ त, वर सांिगतले आहे; ितथे, या दोघा पु षांचा नामिनदश 

आ ही केलेला आहे; तेच, ते दोघे पु ष होत. पिहला, हणजे, तक्षिशले या िव यापीठात, युद्धशा त्राचे 

िशक्षण घेऊन, नवथरच बाहेर पडलेला तो, तरतरीत त ण चंद्रगु त; आिण दसुरा हणजे, या 
िव यापीठात, पूवीर् आचायर् असलेला, िन नंतर, या त ण चंद्रगु ताला रा यक्रांतीचे िन रा यशा त्राचे, 

व तुपाठ सिक्रयरी या िशकिवणारा आयर् चाणक्य! यापुढचे सार् या भारताचे, प्रकट नेतृ व तेच महापु ष 

करणार अस यामळेु, याचा पूवर्पिरचय इथेच क न िदला पािहजे.  

 

 

चंद्रगु ताची कुलकथा 
जगा या प्राचीन इितहासातील बहुतेक थोर पु षांप्रमाणेच, चंद्रगु त िन चाणक्य यां या 

चिरत्रांवर, दंतकथांची िन कि पतांची, दाट पुटे चढलेली आहेत. यांपैकी अनेक कथा, िनदान 

मनोरंजनासाठी तरी यांना वाचा याशा वाटतील, यांनी राधाकुमदु मुकजीर्, यांचे  ‘Chandragupt 

Maurya & his Time’ हे पु तक वाचावे. वैिदक, जनै, बौद्ध, यां या, प्राचीन वाङ्मयात 

िवखुरले या या, चंद्रगु त चाणक्यािवषयी या, अनेक कथांतून, जे आम या मते या दोन 

महापु षां या पूवर्चिरत्रािवषयी, ऐितहािसक असे वृ त वाटते; तेवढेच इथे, देत आहो.  
या जातीत, गौतमबुद्ध ज मला, या शाक्य जातीवर काही सकंट गदुर यामळेु एके काळी 

यां या काही टो या दरू प्रांतात जाऊन िनवस या. शाक्य, आपणास क्षित्रय समजत; तथािप, 

आप काल समजनू, ती िनवार्िसत झालेली शाक्यकुटंुबे, ितकड ेउपजीिवकेसाठी इतर यवसाय क  

लागली. या, रानात मोर फार असत. यांना पाळ याचा िन िवक याचा, यवसाय ही मडंळी क  

लागली. हणनू, यांना ‘मोिरया’ असे नाव पडले. यांची एक पोटजातच बनली. या, ‘मोिरया’ 
जातीतील एक कुटंुब, पु हा, पाटलीपुत्र नगरा या आसमतंात, परतले होते. यातील ‘मरुा’ (मथुरा) 
नावा या एका मिहलेचा, पाटलीपुत्रा या राजवा यातील अतंःपुरात, कोण या तरी कारणाने, प्रवेश 

झाला; आिण या वेळचा, नंदसम्राट महापद्मनंद, उपाख्य धनानदं, याची दासी हणनू, ती नांद ू

लागली. या नंदसम्राटापासनू, या मरुा दासीला जो पुत्र झाला, तोच पुढे प्रख्याती पावलेला सम्राट 

चंद्रगु त होय.  

तथािप, ही कुळकथा चंद्रगु त पुढे जे हा सम्राट झाला; ते हा याला हीनपणा देणारी आहे; 

असे वाटूनच की काय, काही ग्रथंातून पढेु कोणीतरी तीत अशी सुधारणा केली आहे; की, मरुादेवी ही 
नंदसम्राटाची दासी न हती; तर, ती याची एक, िववाहबद्ध राणी होती. हणजे चंद्रगु त हा 
दासीपुत्र नसनू राज्ञीपुत्र होता.  
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परंतु, काही ग्रथंांतून िदले या, ितसर् या एका दंतकथेने तर, या दो ही मळू कथांवर ताण 

क न िलिहले आहे की, मरेुचा आिण नंदसम्राटाचा, कोणताच सबंंध न हता. ितला ित या 
जाती या यजमानापासनू एक पुत्र झाला तोच चंद्रगु त. पुढे आयर् चाणक्या या फूतीर्ने िन 

साहा याने िन वतः या पराक्रमाने, याने, या आप या िनधर्न, सामा य िन अप्रिसद्ध, 

मातािप यांचे पांग फेडले; आिण नंदवंशाचे हातून, सम्राटपद िछनावून ‘मौयर्’, राजवंशाची थापना 
केली.  

कोण याही मनु याचे मह व वा लघु व या या वतः या प्रकट गणुांव न न ठरिवता, तो 
कोण या वणार्त, जातीत वा कुळात, ज मला; याव न ठरिव याची खोड सवर्च, समाजांम ये, या 
वा या प्रमाणात आढळून येते. यामळेुच, काळ लोटत जातो; तशा या या कुलवृ तांतािवषयी, 
अशा लोककथा नाटक, का य, कादंबर्  यतून िकंवा त डोत डी, प्रसतृ होतात. चंद्रगु ताला हीन व वा 
मह व दे यासाठी वर िद या आहेत; या वाचून, इतरही दंतकथा आहेत; पण वरील कारणांसाठी, 
यांना उ लेख याचे सदु्धा इथे कारण नाही, थलही नाही.  

चंद्रगु त, दासीपुत्र होता; तो क्षित्रय न हता, तरी काय झाले? ‘सतूो वा सतूपुत्रो वा यो वा को 
वा भवा यहम।् दैवाय तं कुले ज म मदाय तं तु पौ षम।्।’ हे उ तर या बा याने, महावीर 

कणार्ने, या या ‘सतूपुत्र’ हणनू उपमदर् करणार् यांना, िदले; याच यथाथर् वािभमानाने 

चंद्रगु तही उ त  शकतो की, ले छां या, या ग्रीकां या, सम्राटाची िन सेनापतीची पायधूळ 

म तकी धारण करणार् या, तु हा, केवळ नामधारी अशा ‘जाितवंत’, राज्ञीपुत्रांपेक्षा िन क्षित्रयांपेक्षा, 
या, ल छांची रणांगणात, धूळधाण उडिवणारा, ख गधारी असा मी, ‘गणुवंत’, चंद्रगु तच, 

खराखुरा क्षित्रय, आहे! 

मरेुचा पुत्र, तो मौयर्; हणनूच, चंद्रगु ताला मौयर् हणत. याच आप या मातकुृलागत 

उपपदाचा अिभमान ध न, चंद्रगु ताने, सम्राट पद िमळताच, आप या, राजवंशाला, मौयर्वंश 

हणिवले; आिण आप या ज मदात्रीचे, मरुादेवीचे नाव भारतीय इितहासात, िचरंतन, क न 

ठेवले. या या आईची, जी जात, मोिरया (मोर पाळणारी) हणनू, वर सांिगतलेच आहे; तीच 

मौयर्सम्राटही, आपली जात मानीत. मौयर्सम्राटाचे कुलदैवतही, मोर, हेच मानले जात असे. याला, 
आता िशलालेखांचा, पुरावाही सापडला आहे. नंदनगडला, सापडले या अशोक तंभावर या या 
तळाशी, मोराचे िचत्र कोरलेले आहे. याचप्रमाणे सांची या सपु्रिसद्ध तूपावरही सम्राट अशोका या 
या चिरत्रकथा कोरले या आहेत यांतनू अशीच मोराची िचत्रे कोरलेली आढळतात.  

 

मगधसम्राट महापद्मनंद 
या वेळी, मगधा या, िव ततृ साम्रा यावर, महापद्मनंद हा, रा य करीत होता. या या 

अगं या अनेक दगुुर्णांमळेु, तो लोकांना अ यंत अिप्रय झालेला होता. या या अनावर 
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धनतृ णेपायी ती तृ णा पुरिव यास या या लागणार् या करां या भाराखाली, प्रजा रडकंुडीस आली 
होती. ित यात असतंोष माजलेला होता. या या या धनतृ णेचा, उपहास कर यासाठी, याला 
‘पद्मनंद’ न हणता, लोक याला ‘धनानंद’च हणत. सम्राटपदाला शोभेल, असा एकही गणु 

या यात न हता. केवळ माग या सम्राटाचा भाऊ हणनू, तो रा यपदावर चढला होता. जे हा 
अलेक्झांडर भारतावर चालनू आला िन मगधावर वारी क न मी भारतसम्राट होणार हणनू उघड 

उघड घोषणा क  लागला, ते हाच जर या मगधाचा सम्राट हणिवणार् या, महापद्मनंदाने ते 
आ हान वीका न अलेक्झांडरला पंचनदातच गाठले असते आिण आप या तेथील भारतीय 

प्रदेशांना, ग्रीकांचा पाडाव क न मकु्त केले असते, िनदान तसा बलव तर प्रय न जर केला असता 
तर या या सम्राटपणाला काही अथर् उरला असता! पण याने हंू की चूं, केले नाही. अलक्झांडरने, 

केलेला उपमदर् िनमटूपणे िगळला. या या या िभत्रेपणाचा वािभमानी िन वरा ट्रािभमानी 
अशा, प्र येक भारतीयाला, ितटकारा आला होता. तो िभत्रा असे; हणनूच, तो कपटीही, होत गेला. 
िनः वाथीर् िन रा ट्रािभमानी अशा, राजकार यांचा, तो वेष करी. लोकांत, यांची पत उतरावी; 
हणनू, अशा रा ट्रािभमानी पुढार् यांचा, तो उपमदर् करी. कतार् मनु य पािहला; की, या या 
कपाळास आ या पडत.  

याच, सम्राट महापद्मनंदापासनू, मरुा दासीला, चंद्रगु त हा पुत्र झाला होता. चंद्रगु ता या 
लहानपणी या काही कथा आहेत. पण या थो या िन केवळ दंतकथा आहेत. िनि चत, जे िदसते त े

इतकेच की, त ण चंद्रगु तासारखा तेज वी, तरतरीत, साहसी, मह वाकांक्षी, दासीपुत्र असताही, 
राजपुत्राचे अिधकार गाजवू पाहणार् या आप या या पुत्राचा, या भेकड, पण धूतर्, अशा सम्राट 

महापद्मनंदाला असा धाक वाटू लागला की, न जाणो, आप या िव द्ध असणार् या, प्रबळ 

राजकार यांचा गट, या आप या उ छंृखल दासीपुत्राला, हाती ध न आप यालाच िसहंासनाव न 

खाली ओढ यास कचरणार नाही! या या, नंदवंशाने मगधा या मळू या िशशुनाग रा यवंशाचा 
उ छेद क न कसे रा य बळकावले, ते वृ त या महापद्मनंदा या, डो यांसमोरच होते. अशा 
कोण यातरी भयावह कारणामळेु, खटका उडून, या त ण चंद्रगु ताला, सम्राट महापद्मनंदाने, 

मगधरा यातून सीमापार हो याची, िशक्षा िदली. यापुढचा वृ तांत, अगदी, अज्ञात आहे. त ण 

चंद्रगु त, जो, पु हा प्रकट होतो, तो तक्षिशले या िव यापीठात, रा यशा त्र िन युद्धशा त्र प्रभतृी 
िव यांचे, िशक्षण घेत असलेला, एक राजकुमार हणनूच होय. ितकड,े महापंिडत हणनू ख्याती 
पावले या आयर् चाणक्या या पािठं यानेच याला या िव यापीठात िशरता आले; अशी, जी कथा 
ग्रथंांतरी आहे; तीत, काहीतरी, त य असावे. चंद्रगु ताने सहा-सात वष तक्षिशलेत, िशक्षण 

घेत यानंतर, ितकड ेअलेक्झांडरची पूवीर् विणर्लेली वारी झाली. या वेळी, ग्रीकांनी, आप या 
भारतीय रा ट्रा या केले या, उपमदार्चे, उटे्ट काढून, यांनी िजकंलेला प्रदेश, पु हा वतंत्र 

कर यासाठी, जे भारतीय रा ट्रभक्तांचे िन राजकार यांचे, आयर् चाणक्या या नेतृ वाखाली, मोठे 
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ष यंत्र रचले गेले हणनू वर सांिगतले आहे यात आयर् चाणक्याचा हा पट्टिश य, हा त ण 

चंद्रगु त प्रथमतः आप या तेजाने तळपू लागला.  
 
 
 
 

इितहासातील एक अद्भतु अधीर् घटका! 
ग्रीकां या सै यरचनेतील, यूहातील, श त्रागारातील वैिश ये तरी कोणती आहेत; ही 

पाहणी वतः करावी, या हेतूने त ण चंद्रगु त ग्रीकां या िशिबरात छद्मीपणे िहडंत असावा. कारण 

एकदा तो यां या प्र यक्ष राजिशिबरातच, असा लपत लपत टेहळणी करीत असता ग्रीक 

पहारेवा यांनी, यास सशंयाव न पकडले. वतः अलेक्झांडरपयर्ंत, ते वृ त पोचून, या ग्रीक 

सम्राटाने या अज्ञात त ण भारतीयास आप या समोर बोलािवले. क्विचत आधी भेट ठरवूनच तो 
त ण अलेक्झांडरला, भेटावयास गेला असेल; असेही काहींना वाटते.  

चािळशीकड ेझकुलेला तो प्रतापी ग्रीक, सेनापती िन सम्राट अलेक्झांडर आिण िवशी या 
वेशीत िशरणारा, तो भावी भारतीय सेनापती िन सम्राट पण या वेळचा, एक भटकता त ण 

चंद्रगु त एकमेकांना काही क्षण, याहाळीत रािहले! म या न उत  लागलेला, एक सयूर् िन 

उषःकालाचे, आवरणातून अजनू, पुरता बाहेर, न आलेला; तो अपर उदयो मखु सयूर्, जण,ू पर पर 

स मखु आले! 

एक, अधीर् घटकासदु्धा, यांची, ती भेट िटकली नसेल; पण इितहासात िचरंतनपणे 

िव मयावह वाटावी; अशी, ती अधीर् घटका, अदभतु ठरली खरी! 
या भेटीचा उ लेख, बहुतेक ग्रीक लेखक करीत असताही, ितथे, अलेक्झांडरशी, या त ण 

चंद्रगु ताचे काय बोलणे झाले; यािवषयी, कोणीच, नक्की सांगत नाही. ‘मगधा या राजवशंाशी 
माझा सबंंध आहे.’ असे काहीसे चंद्रगु त पुटपुटला; एवढे, एकदोघांनी िलिहले आहे. एकंदरीत 

नक्की असे, इतकेच सांगता येते की, अलेक्झांडर या प्र नांना चंद्रगु ताने, बाणेदारपणे उ तरे 

िदली. या उ तर-प्र यु तरात काही, िवकोप उ प न होऊन िशकंदरने, या त णाला त काळ 

िशिबराबाहेर काढून दे याची आज्ञा सोडली. याप्रमाणे तो त ण तेथून त क्षणी बाहेर पडला. पण, 

म यंतरी अलेक्झांडरला काय वाटले कोणास ठाऊक? याने काही वेळाने या त णास, पु हा 
आप यासमोर घेऊन ये यास आज्ञािपले; पण तो त ण इतक्या वेगाने िनसटला होता की याचा 
शोध ग्रीक सिैनकांना पु हा कुठेच लागला नाही.  
 

आयर् चाणक्याची कुलकथा 
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आयर् चाणक्य, हा ब्रा मण कुळात ज मलेला होता. याचे मळूचे नाव िव णगुु त असे होते. 

चाणक्य, हे नाव या या मूळ या चणक नावा या गावाव न पडले असावे; परंतु याचे ‘आयर् चाणक्य’, 

हेच नाव, सपु्रिसद्ध आहे. याचे, ितसरे ‘कौिट य’ हे, नावही लोकिप्रय आहे. याचा महनीय िन मौिलक ग्रंथ, 

‘कौिटलीय अथर्शा त्र’, याच, नावाने िवख्यात आहे. याचे गोत्र, जे कुटल, याव न हे नाव पडलेले असावे. 

या वेळ या बहुतेक शा त्रांत तो, पारंगत झालेला असनू, तक्षिशले या िव यापीठात िन भारतीय 

पंिडतमडंळात, महापंिडत, हणनू याची कीतीर् दमुदमुत होती. िदस यात तो कु प होता. पुढे मगधात 

झाले या, साम्रा यीय रा यक्रांतीत जे हा, याचे नाव अिखल भारतातच न हे, तर या वेळ या ग्रीस 

प्रभतृी, जागितक रा यमडंळातही, सम्राट चंद्रगु ताचा, लहानपणीचा मागर्दशर्क िन नंतरचा भारतीय 

साम्रा याचा महामा य हणनू, जगप्रिसद्ध झाले ते हा या या पूवर्चिरत्रािवषयीही चंद्रगु त िकंवा 
अलेक्झांडर- प्रमाणेच अनेक भाकड दंतकथा लोकांत प्रचिलत झा या. चंद्रगु त िन चाणक्य हे दोघेही 
िदवंगत झा यानंतर, शतकांचा काळ लोट यावर, िलिह या गेले या, अनेक ग्रथंांतून, नाटकांतून, 

लोककथांतून साधार असोत वा िनराधार असोत; पण अनेक उ लेख आलेले आढळतात. जनै, बौद्ध िकंवा 
वैिदक वाङ्मयातील, हे उ लेख, सवर् वी, िव वसनीय नाहीत. एका सं कृत नाटकातही, याची रंगिवलेली 
भिूमका, ना यप्रसगं रंगिव यासाठी, अवा तवपणे, विणर्लेली आहे; या तव, या या कु पतेिवषयीची 
िन दांतांिवषयीची, िविक्ष त वणर्ने िकंवा याने, मागार्त खेळणार् या अजाण िन ग्रा य मलुांतून चंद्रगु त, 

या, एका हूड मलुाची भारताचा भावी सम्राट कर यासाठी केवळ लहर लागली; हणनू िकंवा 
ह तसामिुद्रकाव न िनवड केली; अशा ग पा, या प्राचीन ग्रथंात िदले या अस या; तरी, यांना 
‘ग पां’पलीकड,े कोणतेही, ऐितहािसक मू य, देऊ नये. तथािप, यां या मळुाशी काही, ऐितहािसक 

त यकिणका आहेत की काय, याचा छडा अव य लावावा.  
 

आयर् चाणक्या या प्रितजे्ञची िवकृत आख्याियका 
चाणक्यािवषयी या, अशा एका आख्याियकेची चचार् उदाहरण हणनू तरी इथे केली पािहजे. 

कारण, ती आज या, शालेय इितहासांतून सदु्धा, याच िवकृत पात, िशकिवली जात आहे. ती आख्याियका 
थोडक्यात अशीः “तक्षिशले या िव यापीठात िन ितकड या प्रदेशात महापंिडत, हणनू प्रिसद्धी 
पाव यामुळे पाटलीपुत्रात, आयर् चाणक्याला, सम्राट महपद्मनंदा या प्रासादांत, ‘दाना यक्ष’ पदावर, 
िनयुक्त कर यात आले. या उ चपदावर तो कायर् करीत असता; एक िदवस, नंदसम्राट, पाहणी करीत, ितथे 

आला. परंतु, आयर् चाणक्याचे, दांतांवाचून िवद्रपू झालेले त ड िन मूळचेच कु प शरीर, पाहून याने याची 
कुचे टा केली; ती न साहून चाणक्य, सतंापला. ते हा नंदाने, यास त काळ खाली खेचून आिण काही 
ग्रथंात िलिहले आहे; तशी, याची शडी, उपटेतो, ओढून यास राजप्रासादाबाहेर हुसकून पद युत कर याची 
आज्ञा सोडली; ते हा, या तेज वी ब्रा मणाने ताडकन उ तर िदले की, ‘तु या िसहंासनाव न तुलाही, 



 

www.savarkarsmarak.com 

असाच खेचून तुझा िन तु या नंदवंशाचा नायनाट करीन; ते हाच पु हा शडीला गाठ बांधीन!’ अशी प्रितज्ञा 
क न तो राजवा यातून िनघून गेला.” 

परंतु, सम्राट नंद दानिवभागाची पाहणी कर यास ितथे आला होता; सदयर्िवभागाची न हे! ते हा, 
या महापंिडताला या नंदराजाने वतःच दाना यक्षा या उ चपदी नेमले होते तो केवळ कु पतेमळेु, 

या उ चपदास अयोग्य आहे; असे नंदराजा हणेल तरी कसा? या कायार् यक्षपदाला, धमर्शा त्रािदक 

पांिड याची आव यकता होती; दैिहक स दयार्ची, न हे! परंतु, या आख्याियकेचा भाकडपणा ठरिव यास, 

अशा िकरकोळ आके्षपांपेक्षा, जो खर् या मह वाचा आके्षप आहे; तो असा, की चाणक्या या या झाले या 
वैयिक्तक अपमानामळेुच, काय तो चाणक्य, नंदसम्राटािव द्ध, बंड क न उठला; असे ती आख्याियका 
सिूचत करते; हणजे जर याचा हा, वैयिक्तक अपमान झाला नसता; तर तो नंदसम्राटाचा, एक राजिन ठ 

सेवकचा सेवक हणनूच, रािहला असता! याने, जी, भारत यापी, प्रचंड रा यक्रांती केली. ती भारतीय 

रा ट्राला, ल छां या दा यातून सोडवून, वतंत्र कर यासाठी न हे; तर, केवळ आप या वैयिक्तक 

अपमानाचा सूड उगिव यासाठी होय! हणूनच, ही आख्याियका िवकृत आहे.  

जे हा िशवाजी, राजकारणातील एक हूल हणनू औरंगजेबाचे आिधप य मानून, आगर््  यास, या 
मोगल बादशहा या ‘दरबारात’ गेला; ते हा, औरंगजेबाने याचा अपमान केला. यात खटका उडून, 

िशवाजी बंदीत पडला; पण, तेथून चातुयार्ने, िनसटून जाऊन याने औरंगजेबाशी उघड युद्ध मांडले आिण 

वतःचे वतंत्र रा य थापले; अशी कथा सांगनू, जर कोणा शहा याने िन कषर् काढला की, वतःचा 
वैयिक्तक अपमान केला; हणनूच काय, त, िशवाजीने औरंगजेबाशी वैर केले िन आपले वतःचे रा य 

थापले; यात वधमार् या िन वरा ट्रा या, राजकीय मुक्ततेचा हेतूिबतू न हता; तर, ते, िजतके िवकृत 

िन वेडगळ कथन होईल; िततकीच, आयर् चाणक्याचा तो वैयिक्तक अपमान नंदराजाने केला; हणनूच, 

काय ती, चाणक्याने, नंदवंशाचे उ मूलन क न, ती, भारतीय रा यक्रांती केली; असे सुचिवणारी ही 
आख्याियकाही अगदी अस य नसली तरी िवकृत िन अधर्वट आहे.  

 

ती आख्याियका अशी उलगडून िशकवावी 
िशवाजीचा, अपमान झाला हणनू याने औरंगजेबािव द्ध बंड केले; असे नसून; औरंगजेबाची 

परधमीर्य स ता, उलथून टाक यासाठी; िहदंु वा या अिभमानाने िशवाजी बंड करतो आहे; अशी धा ती 
औरंगजेबाने, खा ली होती, हणनू, याने िशवाजीस अपमानून बंदीत टाकले असा खरा कायर्कारणभाव 

आहे; याचप्रमाणे, आयर्चाणक्य, हा आपणास दबुळे लेखून मगध साम्रा यवादी स ता, आप या हातून 

िछनावून घे यासाठी एक रा ट्रीय ष यंत्र रचीत आहे; असे गु त वृ त महापद्मनंदाला आधीच ठाऊक 

झा यामुळे, नंदाने याचा राजवा यात असा कोणता तरी उपमदर् केला आिण यासरशी, या तेज वी 
ब्रा मणाने, “तु या, प्रपीडक स तेचे उ मलून क न भारताचा उद्धार करीन; तरच मी खरा चाणक्य” अशा 
आशयाचे प्र यु तर िदले, असा कायर्कारणभाव, प्रितपािदला पािहजे. तोच सवर् व तुि थतीशी जुळतो.  
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कारण, याचा बळकट पुरावा वतः चाणक्याने रिचले या, ‘कौिटलीय अथर्शा त्र’ या ग्रथंातच, आपणास 

सापडतो. या ग्रथंात, वतः ग्रथंकाराचा पिरचय क न देताना हटले आहेः 
चाणक्य इित िवख्यातः ोित्रयः सवर्धमर्िव ।। 
येन श त्र ंच शा त्र ंच नंदराजगता च भःू। 

अमषणोद्धृता याशु तेन शा त्रिमदं कृतम ्।। 
‘नंदाचा उ छेद क न, या या स तेत, अधःपात होत चालले या रा ट्रीय श त्रशक्तीचे, 

शा त्रशक्तीचे िन या भारतभमूीचे उद्धरण याने केले, याने, हा ग्रथं िलिहला आहे.’ आप या, वैयिक्तक 

उपमदार्चा सडू, याने, नंदाचा िनःपात केला, अशा आशयाचा चकार श दही, या पिरचया या लोकात, 

उ लेिखलेला नाही. वरा ट्रा या आिण मातभृमूी या उद्धाराथर्, नदंाचा िनःपात केला असे वतः 
चाणक्याचा ग्रंथच सांगत आहे! 

चाणक्या या, या रा ट्रमूलक नंद वेषास नंदाने मागाहून केले या, वैयिक्तक उपमदार्ने अिधक, 

धार चढली असेल; इतकाच काय तो, या, अत य अशा, नाटकीपणा या भाषेत सांिगतले या 
आख्याियकेत, स याचा अशं असावा.  
 

िशकंदर या वारी या पूवीर्पासूनच चाणक्या या राजकारणाचा आरंभ 
तक्षिशले या पिरसरात, चाणक्याचे वा त य िशकंदरा या वारी या आधी िकतीतरी वष होते. 

भारता या ितकडील िसधंूपयर्ंत या सीमाप्रदेशा या राजकीय पिरि थतीचा याने प्र यक्ष पिरचय क न 

घेतलेला होता.  
भारता या, या सीमाप्रदेशाला लागनूच, इराणचे प्रचंड, सघंिटत, एककद्र िन एकरा ट्र, असे 

शत्ररुा ट्राचे साम्रा य पसरलेले होते. तशा कोणा भारतिव वेषी सघंिटत साम्रा याने, वारी केली असता 
या सीमेवरील, िहदंकुुश ते पंचनद िन िसधंपयर्ंत पसरलेली, आमची भारतीय, वतंत्र शूर पण लहान लहान 

िवलग िन िवघिटत गणरा ये िन रा ये, रणांगणात कधीच एकएकटी पुरी पडणारी नाहीत; हे चाणक्याचे 

ठाम मत झालेले होते.  

 

ग्रीकांची गणरा येही यामुळेच बुडाली 
इतक्यात, ग्रीसम ये वरील िसद्धा ताचे समथर्न करणारे, एक प्रा यिक्षकच घडले. 

इराण या सम्राटाने, ग्रीसवर वारी करताच भारताप्रमाणे पसरले या ग्रीकां या लहान 

गणरा यांची हाड े िन हाड ेघुसळून िनघाली. शेवटी, या सवर् फुटकळ ग्रीक सं थानांना, िजकूंन 

जे हा िफिलफने िन अलेक्झांडरने ग्रीकांचे एक सघंिटत िन बला य साम्रा य बनिवले; ते हा काय 

ती यांना इराणी साम्रा यावर मात करता आली, हेही चाणक्या या चाणाक्ष ि टक्षेपातून सटुले 

नाही.  
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याने िनधार्र केला की, भारताचे वातं य रिक्ष या या आिण याची रा यशक्ती बला य 

िन अिजकं्य कर याचा, शत्रु थानी असले या या, िव ततृ साम्रा या या, अि त वामळेु िन 

शत्रु वामळेु, या पिरि थतीत, एकच उपाय होता; िन तो हाच, की, सारी लहानसहान रा ये िन 

गणरा ये, िवतळवून टाकून यांचे एका म, एककद्र िन प्रबळतम असे अिखल िन अखंड भारताचे 

एकछत्री साम्रा य, थािपले पािहजे. परंतु, यां या िनधार्राचा, गांधार, िसधं प्रभतृी, ितकड या 
प्रांतातून जे, पाठपुरावा क  शकेल; असे एकही भारतीय गणरा य िकंवा रा य, ितकड ेन हते. 

चाणक्याने, यांची सवार्ंची शक्ती िन प्रवृ ती, मोजून मापून, पािहलेली होती. यामळेु, सार् या 
उ तर भारतात, ‘साम्रा य’ ही पदवी याने, आधीच सपंािदलेली होती, अशी, जी एकच 

रा यसघंटना, रा यशक्ती, साम्रा यसं था, उरलेली होती, या मगधसाम्रा याकड,े चाणक्याची 
टी वळली. या, िनयोिजत, भारतीय रा यक्रांती या पे्ररणेने भारावलेला आयर् चाणक्य, 

मगधरा याची, झोपडीपासनू तो सम्राटा या राजवा यापयर्ंत, गु तपणे, छाननी कर यासाठी, 
मगधात पु हा आला. याप्रमाणे, तो काही िमषाने, राजप्रासादात वावर या या प्रय नात होता; 
तोपयर्ंत, चाणक्य हा महापंिडत आहे; एवढेच काय ते नंदसम्राटाला ठाऊक होते. यामळेु, तसा 
प्र न िनघताच, दाना यक्षपदा या उ च थानावर, आयर् चाणक्याची िनयकु्ती कर यास नंदाने 

आके्षप घेतला नाही. ते पद, वीकार यामळेु, चाणक्यालाही, या या षङ्यंत्रास, हवे त ेसाहा यच 

िमळाले.  

परंतु, काही काळानंतर, चाणक्य हा नसुता, एक महापंिडत नसनू, एक कूटनीतीज्ञही आहे; 

आिण आप यािव द्ध, याचे काहीतरी भयंकर कट चाल ू आहेत; अशी कुणकूण कानावर 

आ याव न सम्राट नंदाने याचा चारचौघांत कसा उपमदर् केला, याला पद युत क न 

राजवा यातून काढून देऊन, मगधरा यातून, कसे सीमापार केले; तो वृ तांत वर िदलाच आहे. 

सीमापार झा यामळेु, चाणक्य पु हा तक्षिशलेकड ेगेला.  
म यंतरी या रा ट्रभक्ता या अिखल भारतीय साम्रा य थाप या या महान कायार्ला 

अ यंत अनुकूल अशी, एक घटना घडली. ती, ही, की, मागे सांिगत याप्रमाणे, नदंसम्राटाने, याचा 
दासीपुत्र असले या, त ण चंद्रगु तालाही सीमापार के यामळेु, तोही तक्षिशलेकड ेजाऊन आयर् 
चाणक्याला िमळाला.  
 

चंद्रगु तालाच चाणक्याने का ंपािठंबा िदला? 
दबु या िन दु ट नंदाला, पद युत क न, याचे थान, कोण याही उपटसुभं पु षाला, तो, 

गणुवंत असला तरी, केवळ बळाने, मगध सम्राटपदावर थाप ूगेले असता, मडंळातील, भारतीय 

राजमडंळातील िन जनतेतील, परंपरािप्रय, अशा अनेकांचा, फार मोठा िवरोध झाला असता; परंतु, 
चंद्रगु त हा दासीपुत्र असला तरी, राजपुत्रच अस यामळेु, या या, या िसहंासनाशी, काहीतरी, 
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ज मिसद्ध रक्तसबंंध, होताच होता. यातही, पराक्रमािद गणुांनी तो सपं न होता; यामळेु, वरील 

परंपरािप्रय शक्तींचाही, यास िततका ती , िवरोध हो याचा सभंव, फार थोडा होता. हे कूटनीतीज्ञ 

चाणक्या या ते हाच यानात आले; आिण याने चंद्रगु ताचाच पक्ष घेऊन याला मगधसम्राट 

पदावरच न हे; तर, भारतीय सम्राटपदावर अिधि ठत कर याचा ढिन चय केला.  
चाणक्य - चदं्रगु ता या, भारत साम्रा य थाप या या षङ्यतं्राचे असे सतूोवाच होत आहे 

तोच, चाणक्याने तिकर् ली होती ती अशुभ घटना ितकड े इराणकड े घडून आली. ग्रीकां या 
नवसाम्रा याचा जो नेता अलेक्झांडर, याने, इराणचे साम्रा य बुडवून भारतावर वारी केली. मागे 

विणर् याप्रमाणे, या सकंटात, भारतीयां या प्रितकाराने िशकंदराची िपछेहाट क न याला, जरी, 
वदेशी परत िफरणे भाग पाडले तरी, या सघंिटत िन साम्रा यीय ल छशक्तीचा िनणार्यक 

पराभव असा आपणास करता आला नाही.  
वाईटातून चांगले इतकेच झाले की, चाणक्यािद रा ट्रीय द्र टे जे सांगत होते की, शत्रचेू 

साम्रा य जसे एककिद्रत, िव ततृ पण सघंिटत िन एकरा ट्र झालेले आहे, तसे भारतीय साम्रा य 

थािप यावाचून या पिरि थतीत भारतीय वातं य रिक्षणे अशक्य आहे हे या सीमाप्रदेशीय 

गणरा यातील लोकस तािप्रय भारतीयांनाही, यांनाच, ती ठेच लाग याने, पटू लागले.  

या क्रांितकारक वृ ती या प्रसाराचे पिहले प्रसादिच न हणजे हे होते की, िसधंपयर्ंत जे 

जे भारतीय प्रांत िशकंदराने िजकूंन या यासाम्रा यात समािव ट केलेले होते, यां यात, 

िशकंदरपरतताच सामदुाियक उठावणी होऊन, मागे विणर् याप्रमाणे, िशकंदरा या मरणा या वषर्-
सहा मिह याचे आत, ते सारे भारतीय प्रांत, ग्रीकांचे दो िदवसांचे आिधप य झगुा न देऊन, वतंत्र 

झाले. या आ चयर्कारक िन अिभमाना पद सामदुाियक उठावाचे ेय जि टन (Justin) हा प्राचीन 

िन प्रिसद्ध ग्रथंकार प टपणे चंद्रगु ता या पुढारीपणाला देतोः “Indian after the death of 

Alexander had shaken as it were, the yoke of servitude form its neck and put his 

governors to death. The author of this liberation was Sandrocottus. “  या उतार् यातील 

‘सँ ड्रोकोटस’ हणजेच चंद्रगु त. ग्रीक लेखक ‘चंद्रगु त’ नावाचा उ चार िन उ लेख, असाच 

करीत िन िलहीत.  

ग्रीक साम्रा यीय सेना भारतावर पु हा वारी करणार हे नक्की; याचा प्रितकार असा! 
वर िदले या, सीमाप्रांतीय भारतीयांची, चंद्रगु त-चाणक्यािदकां या नेतृ वाखालील, 

सामदुाियक उठावणी अशी यश वी झाली; तरीही, ितने, “भारतीय वातं य, ग्रीकां या 
आक्रमणापासनू, अगदी िनभर्य झाले असे न हे; “ असे चाणक्याचे ह तक, सवर् राजमडंळाला 
बजावू लागले. यांनी सवर्त्र अशा प्रचाराचा धूमधडाका चालिवला की, “ वतः िशकंदरच”, ‘भारत 

िवजयासाठी, मी पु हा वारी करणार आहे, ‘ हणनू, मरेतो प्रितज्ञा करीतच होता. या या 
मृ यूनंतर, या या प्रमखु स तािधकार् यांत िन सेनािधकार् यांत, स या, ग्रीक साम्रा या या 
िवभागणी िवषयी लढा चाल ू झाला आहे; यात जो कोणी ग्रीक सेनापती भारता या सीमेस 
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िभडले या, बािबलोनचा रा यािधकारी होईल, तो, भारतावर पु हा पिह याहून प्रबळतर, वारी 
के यावाचून राहणार नाही; आिण ितला पिहले बळी पु हा तु ही पडाल; जर असेच फुटकळ 

फुटकळ राजके, प्राजके बनवून, असघंिटत रहाल तर! पण, जर ग्रीक साम्रा यांत चालले या, या 
ग्रीकां या यादवीची सधंी आपण साधली; आिण िसधंुसागरापासनू गगंासागरापयर्ंत, सारा भारत, 

एका प्रबळ साम्रा यात िवलीन क न, एकछत्र क  शकलो, तर, ग्रीकां या ल छ साम्रा याहून, 

प्रबळतर असे आपले भारतीय साम्रा य, ते ल छ, पु हा वारी क न आलेच तरीही, यांची, 
ह डी न ्ह डी, नरम के यावाचून राहणार नाही! तरी सारे भारत एकरा ट्र करा!” 

 

चंद्रगु त-चाणक्याचंी मगधावर वारी 
ग्रीकांत  चालले या  वरील  यादवी या सधंीचा, एक  क्षणही  वाया  न  दवडता, 

चाणक्या या रा यक्रांती या आराख याप्रमाणे, प्रथम मगधावर चालनू जा यासाठी, याचे 

चंद्रगु तािद अनुयायी उघडपणे सै य उभा  लागले. यािवषयी काही प ट पण अगदी मोजके 

उ लेख ‘महावंश’ टीकेसारख्या अगदी थो या  ग्रथंांत  सापडतात.  या  िन  इतर आधारांव न 

असे िदसते की या सै यात बहुतेक भरणा एकरा ट्र असे भारतीय साम्रा य उभार या या 
चाणक्या या  प्रचाराने  उ ीिपत  झाले या पंचनदीय, पावर्तीय िन गणरा यीय सिैनकांचाच होता. 
या आप या िबकट कायार्ला पािठंबा िमळिव यासाठी, वतः चाणक्य, ‘पवर्ते वरास’, हणजे 

ितकडील एक प्र थ असले या, पौरव राजासही, गु तपणे जाऊन भेट याचा उ लेख आहे.  

अलेक्झांडरची  राजस ताच  भारतातून उखडली गे यामळेु, राजा पौरव हाही, आता क्षत्रप हणनू, 

ग्रीकांचा अिंकत रािहलेला न हता. चाणक्याचे कायार्स  राजा  पौरवाचा  पािठंबाच न हे, तर काही 
धनीजनांचे प्र यक्ष साहा यही िमळाले; असे ग्रथंांतरी या उ लेखांव न िदसते. चाणक्य हा या 
सवर् सै याचे सेनापती व चंद्रगु तास देत गेला. पंचनदातील, शक्य या, प्रदेशावर  आपली  स ता  
थापून, ते  वेगाने, मगधावर चालनू गेले. नंदा या प्रपीडक िन दबु या  राजवटीची  चीड  आलेली  
आिण चाणक्याने प्रचािरले या एकछत्री िन अखंड अशा भारतीय साम्रा या या येयाने उ फूतर् 
झालेली, भारतीय जनता िन स ताकदे्र चंद्रगु ता या सै यास, ते लढत, लढत जसजसे, पुढे चालले 

तसतशी, िमळत गेली.  
या  झझंावाती  अिभयानात  चंद्रगु त िन चाणक्य यांना िक येक वेळा अगदी 

िजवावर या सकंटांनाही त ड यावे लागले. एकदा तर यांचे सै य  िवरोधी  सै या या  िनकरा या  
मार् यामळेु उधळून गेले. जीव बचाव यासाठी वतः चंद्रगु त िन चाणक्य हे रानावनात पळून गेले. 

एक रात्र यांना नुस या उघ या भमूीवरच िनजावे लागले; पण, अशा कोण याही सकंटाने 

हतो साह न होता, वकीय सै याची पुनःपु हा जळुवणी क न, चंद्रगु त िन चाणक्य, सारखे पुढे 

घुसत पाटलीपुत्रा या, या प्र यक्ष राजधानी या, पिरसरात येऊन थडकले.  



 

www.savarkarsmarak.com 

कूटनीतीपटू चाणक्या या, गु त कार थानांनी नंदाचे सै य िन राजधानी, आधीच पोख न 

ठेवलेली होती. या आधारावर, साहसी चंद्रगु त एखा या तीरासारखा पाटलीपुत्रावर तुटून पडला.  
 
 
 
 
 

महापद्मनदंाचा िशर छेद 
राजधानी या चारी बाजूनंी कडक नाकेबंदी करीत चंद्रगु ताचे सै य, पाटलीपुत्र नगरात 

घुसताच, या राजधानीत, िजकंड े ितकड े ग धळ उडाला. वतः चंद्रगु त राजवा यात िशरला. 
परंतु, महापद्मनंद या सावर्ित्रक ग धळात राजवा यातून आधीच बाहेर पडला होता. तो गु तपणे 

राजधानीबाहेर िनसटून जाऊ लागला असता मागार्तच धरला गेला. त काळ तेथे याचा िशर छेद 

कर यात आला.  
 

सम्राट चंद्रगु त की जय! 
लगोलग, चंद्रगु ताची मगधाचा सम्राट हणनू सवर्त्र घोषणा कर यात आली. याने 

आप या माते या मरुा या नावास अनुस न मौयर् हे अिभधान धारण केले. यामळेु तो िन याचा 
राजवंश इितहासात मौयर् या नावानेच िचरंतन प्रख्याती पावला. सम्राटपदावर अिधि ठत होताच 

याने आप या साम्रा या या मखु्य प्रधान पदी आयर् चाणक्याची िनयुक्ती केली. ही घटना इ.सन 

पूवर् ३२१ या वषार्चे जवळपास घडली.  
िशकंदर इसवी सन पूवर् ३२३ म ये मरण पावला. ते हा, सवर्त्र िव कळीत िन हतो साह 

झाले या, या उ तर भारताचे वातं य िन रा यशक्ती, पु हा प्र थािपत करणारी ही प्रचंड 

रा यक्रांती, सम्राट चंद्रगु त िन आयर् चाणक्य या दोघा भारतीय महापु षांनी, अवघ्या दोन 

वषार्ंचे आत, इसवी सन पवूर् ३२१ या वषार्चे जवळपास, इतक्या  यश वीपणाने  घडवून आणली! 
ितकड,े िशकंदरा या ग्रीक साम्रा यात मात्र, ग्रीक सामतं, आपआपसात या यादवी युद्धातच, लढत 

बसले होते! या अनुकूल संधीचा लाभ  घे यासाठी  चाणक्याने, एक  क्षणही िवसावा न घेता, सार् या 
साम्रा यात अतंगर्तशांती िन सु यव था थाप यास त काल आरंभ केला.  
 

चाणक्य-नीतीचा मूळ दंडक ‘प्रथम श त्रबळ’ 

परंतु, एकछत्र साम्रा याची शांतता िन सु यव था या सदु्धा शेवटी या साम्रा या या, 
मलूाधार असले या, दंडशक्तीवरच, अवलबंून असतात; हा तर, चाणक्य-राजनीतीचा मळू दंडक 

होता. ‘क्षात्रतेज िन श त्रशक्ती, ही, समाजा या केवळ राजकीय अगंाचाच न हे, तर, सार् या 
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समाजजीवनाचा प्राण होय. क्षात्रधमर् दबुळा झाला तर, सारे धमर्, सारी शा त्र,े सार् या कला, रा ट्राचे 

जीवनचे जीवन, बुडालेच हणनू समजा! ‘सव धमार्ः प्रक्षयेयिुवर्वदृ्धाः क्षात्रे यक्ते राजधम पुराणे। 
पायावाचून भ य भवन, तसे सै यशक्तीवाचून साम्रा य; नुस या वार् या या वादळानेही 
कोसळणारच,” हे या या राजनीतीचे सतू्र, या आयर् चाणक्याने, सवार्ंआधी, या नूतन 

साम्रा या या रक्षणाथर्, प्रबळ, िविनयिंत्रत, िन जिय ण ु वृ तीने भारलेले असे प्रंचड सै य 

उभार याचे कायर्ही कडोिनकडीने चालिवले; इतक्या झपा याने की, अवघ्या तीन-चार वषार्ं या 
आत, सम्राट चंद्रगु ता या बला यतेचा िव वास, या या प्रजाजनांना, िन दरारा भारता या 
शत्रूनंाही वाटू लागला.  

अशा कटाक्षाने िन कडोिनकडीने, उभारले या, या चंद्रगु ता या, प्रचंड सै यबळाची 
सखं्या िकती होती? 

अवघ्या चार - पाच वषर्पवूीर् चंद्रगु त-चाणक्यांनी, पचंनदात, जे हा अखंड िन अिखल 

भारता या एकछत्री साम्रा याचा िन वातं याचा, गु त सकं प केला, ते हा यांचे सै यबळ होते 

अक्षरशः शू य! या शू यापासनू प्रांरभ करणार् या, याच सम्राट चंद्रगु ताचे, आज श त्रस ज िन 

किटबद्ध सै यबळ आहे, सहा लक्ष पायदळ, तीस सह त्र घोडे वार, दोन सह त्र लढाऊ ह ती आिण 

चार सह त्र रथ!! 

या बला य सै यशक्ती या प्रभावाने, चाणक्याने, उ तर भारतातील लहानसहान पण 

फुटकळपणे, वतंत्र राहू इि छणार् या राजकांची, प्राजकांची िन सघंांची बजबजपुरी मोडून टाकून, 

शांतता िन एककिद्रत सु यव था प्र थािपली. शेवटी, िसधंूनदी या इकड या तटापयर्ंतचे पंचनद, 

पावर्तीय भाग आिण िसधं हे प्रदेशही, सम्राट चंद्रगु ता या मौयर् साम्रा यात समािव ट क न 

टाकले.  

याप्रमाणे, आम या ऐितहािसक काळातील, िसधंूनदीपयर्ंतचे, एकसधं असे भारतीय साम्रा य, 

प्रथमच प्र थािपत झालेले पाहून, कोणाही रा यधुरंधराला िन भारतीय सम्राटाला, कृतकृ यता 
वाटली असती, तर तीही शोभनू िदसली असती. पण. . .  

 

िसधंुनदी न हे, भारताची नैसिगर्क िन सामिरक सीमा आहे िहदंकुुश! 
पण चंद्रगु त - चाणक्यांना, िसधंुनदी या तटापयर्ंतच, काय ती, भारतीय साम्रा याची 

सीमा िभडिव यात, काही के या, तशी कृतकृ यता वाटेना. यांची प्रितज्ञा होती, “अिखल िन 

अखंड अशी भारतीय साम्रा याची प्र थापना आिण उदंड ल छांचे पािरप य! परंतु, या काळी, 
भारतीय रा ट्राची सीमा, िसधंुनदी या इकड या तटापुरतीच, काय ती, मानली जात नसे; तर, 

िसधंुनदी या, ितकड या तटा याही, पलीकड ेगांधार प्रभतृी प्रदेशांना िन कुभा (आजची काबूल), 

क्रम ू (आजची कुमर्), सवुा तु (आजची वात), गोमती (आजची गमुल) प्रभतृी, आज 
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अफगणी थानात गेले या पण पूवीर् आप या भारतीय सीमेत असले या, िसधंूपलीकडील, 

वेदिवख्यात न यांना सामावून, िहदंकुुश पवर्ता या शीखरापयर्ंत, िव तारलेली असे; तेथपयर्ंत 

आमची, वैिदक धमार्नुयायी िकंवा भारतवंशीय, जनपदे िनवसलेली असत. यावर, परंपरागत 

भारतीय राजे रा य करीत आलेले होते. भारता या, या िहम-शीतल प्रदेशातील आमचे लोक, 

सापेक्षतः, गौरवणार्चे अस यामळेु, या प्रांताला कोणी कोणी, ‘ वेतभारत’ ही हणत. या तव 

िसधंूनदी या या इकड या तटापयर्ंत थडकले या, आप या साम्रा या या सरंक्षक सै याचा 
कडकेोट प्रबंध क न, चाणक्य- चंद्रगु तांची रा ट्रीय मह वाकांक्षा, अिखल भारताची नसैिगर्क 

सीमा असले या िहदंकुुश पवर्ता या शीखरांवर, या साम्रा याचा, वज कसा रोवता येईल, या, 
िचतंेत िन िचतंनात, योजनेत िन साधनेत यग्र होऊन गेली. ‘य कांक्षि त तपोिभर यमनुयः, 
ति मन ्तप य यमी।’ 
 

ग्रीकां या साम्रा यातील यादवी िन िवभागणी 
इतक्यात, ितकड ेग्रीकां या यादवीयुद्धाचा, ता पुरता का होईना, पण, शेवट झाला. यां या 

िशकंदरी साम्रा याची वाटणी झाली. तीत, भारतीय सीमेस लागनू असणार् या, बािबलोनकडील 

ग्रीक साम्रा याचा िवभाग िशकंदरचा एक शूर कसलेला, सेनापती िन स तािधकारी, जो से युकस 

िनकेटर, या या वा यास आला. यावर, याचे सपंूणर् िन वतंत्र आिधप य थािपले गेले. इतकेच 

न हे, तर, या या या रा यास लागनू असले या िहदंकुुशपासनू या, िशकंदरने पूवीर् िजकंले या, 
भारतीय प्रदेशांचे वािम वही, से युकस याच वा यास आले.  

हणनू, भारतीय प्रदेशांपैकी, पंचनद ते िसधंदेशासदु्धा, जो भाग म यंतरी वतंत्र क न, 

सम्राट चंद्रगु ताने आप या भारतीय साम्रा यात समािव ट केलेला होता, तो, आमचा आ हास 

परत या, अशी मागणी, या ग्रीकांचा राजा से युकस याने, चंद्रगु ताकड े केली! अथार्त 

से युकस या हे यानात आले नाही की, ग्रीकांची गाठ, आता माग याप्रमाणे, कोणा तक्षिशले या 
अबंुज राजाशी िकंवा कोणा महामा य नेभळूशी न हती, तर, ती होती राजा चंद्रगु ताशी िन 

महामा य आयर् चाणक्याशी! यांनी से युकसची, ती बा कळ, मागणी तर, धुडकावून लावलीच, 

पण उलट मागणी केली की, िसधंुपार असलेला गांधार ते िहदंकुुशपयर्ंतचा, जो भारताचा भभूाग 

ग्रीक बळकावून बसलेले आहेत तोही, से युकसने, ता काळ, भारतास परत यावा.  
 

तंुबळ ग्रीकसेनेसह राजा से युकसची भारतावर वारी! 
यामळेु चवताळून, से यकुस हा, िशकंदरा या हाताखाली कसले या ग्रीक सै यािनशी, 

इसवी सन पवूर् ३१५ या जवळपास, िसधंुनदी ओलांडून, भारतावर वारी करता झाला. िशकंदरची, 
पिहली न गाजलेली, इ.सन पूवर् ३२९ ची गांधारकडील, लहानशी वारी सोडून िदली असता, याने 
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िसधंू ओलांडून, इ.सन पूवर् ३२७ त केले या िन मागे सिव तर विणर्ले या, या पिह या वारीनंतर 

िसधंू ओलांडून आलेली, ग्रीकांची भारतावरील, ही दसुरी वारी होय! 

परंतु, यावेळी िसधंूनदी उत न, से युकस पुढे येताच याला, ती पूवीर्ची िशकंदर या 
वेळची, भारतीय रा य-गणरा यांची फुटकळ फुटकळ, सै ये कोठेच िदसेनात! म यंतरी या 
काळात चंद्रगु त-चाणक्यां या प्रय नामळेु िन पराक्रमामळेु भारताचा, जो राजकीय िन सामिरक 

कायाक प झालेला होता, तो पाहून, से युकस चिकत झाला, ग धळला! िसधंूनदी या, 
पंचनदा या, या टोकापासनू तो अगदी थेट िसधंुसागरापयर्ंत, भारतीय रा ट्रा या सघंिटत, 

एकछत्री, एककद्री, एकसचंािलत अशा चतुरंग िन प्रबळ सै याची पोलादी िभतंच िभतं, याला 
अडिव यास, श त्रस ज उभी असलेली आढळली; आिण ितचा सेनापती वयं चदं्रगु त! 

या दो ही युयु स ुसै यांची गाठ पडताच िनकरा या रणकंदनास आरंभ झाला. ग्रीकांनी 
आप या पराक्रमाची पराका ठा केली; पण शेवटी, यांची भारतीय सै याने कोण यातरी, 
िसधंुपिरसरातील, दोन-तीन रणांत ( या थलाचे नावही उपल ध नाही!) इतकी दाणादाण उडवून 

िदली, की से युकसला, या िनणार्यक पराजयामळेु, िवजयी चदं्रगु तास शरण जा यावाचून 

ग यंतर उरले नाही.  
 

राजा पौरवा या पराभवा या सूड! 
िशकंदरा या वेळेस, ग्रीकांनी केले या पौरवा या पराजयाचा, इतर अ याचारांचा िन 

अपमानाचा, चंद्रगु ता या या िनणार्यक िवजयामळेु, पादाक्रांत झाले या ग्रीकांवर, भारताने, 

असा पुरेपूर सडू उगिवला! ते हा, िवजयी सम्राट चंद्रगु ता या सवर् अटी परािजत से युकस 

मकुा याने मानता झाला.  
या अटींप्रमाणे, यवनसम्राट से युकसने, िसधंुनदी या इकड या बाजू या पंचनद त े

िसधंप्रभतृी भारतीय प्रदेशांवर, ग्रीक जो अिधकार सांगत होते तो, अिधकार सोडून िदला. इतकेच 

न हे, तर, िसधंू या पलीकडला जो गांधार ते िहदंकुुश प्रभतृी भारतीय प्रदेश, ग्रीकां या हातात 

पडला होता; आिण जो भारतास परत िद यावाचून यदु्ध थांबणार नाही, हणनू, महामा य 

चाणक्याने दरडावले होते, तो सारा भारतीय प्रदेशही, िवजयी चंद्रगु तास, राजा से युकसने, हंू का 
चू ंन करता, परत देऊन टाकला. आिण भारतावर चढाई कर यासाठी, िसधंू उतरताना छाती वर 

काढून िन खङ्गे उपसनू, चालनू आले या या सह ावधी ग्रीकां या िशकंदरी सेना, श त्रे खाली 
ठेवून िन म तके अधोमखु क न िसधंुपार, िहदंकुुशपार, चाल या झा या.  
 

भय िबन होय न प्रीत 
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चंद्रगु ता या  या  िवजयामळेु, या या भारतीय साम्रा याची सीमा से युकस या ग्रीक 

रा याशी  िभडून गेली होती आिण या दो ही रा यां या मधली सीमारेषा होती िहदंकुुश पवर्ताची  
पंक्ती!  या  भारतीय  साम्रा या या बला यतेची आिण चाणक्य-चंद्रगु ता या यिक्तम वाची, 
अशी काही छाप यवनािधपती से युकस या मनावर पडली, की, अशा साम्रा याशी िवरोध 

कर यापेक्षा, या याशी मनःपूवर्क नेह जोड यातच, आप या ग्रीक रा याचे क याण आहे, अशी 
याची िनि चती पटली. दसुरे असे की, से युकस या इतर सीमांवर, जी रा ये होती ती ग्रीकांचीच 

असतानाही, याची प्रित पधीर् शत्रु थाने होती, यांनाही धाक पडावा यासाठी, चंद्रगु तासारख्या 
बला य सम्राटाशी ढ मतै्री सपंादणे हे से युकसला िहतावहच होते. या कारणामळेु, या यवनािधप 

से युकसने सम्राट चंद्रगु ताशी  मनःपूवर्क  िचरंतन  मतै्रीचा सधंी केला.  
इतकेच न हे, तर, राजकीय िन रा ट्रीय नेहबंधाला या दोन राजकुलांतील शरीरसबंंधाचा 

वैयिक्तक िज हाळाही लाभावा अशासाठी या ग्रीक नरेशाने आप या क येचा सम्राट चंद्रगु ताशी 
िववाह क न िदला.  

या सालकृंत ग्रीक राजकुमारी या क यादानाने सम्राट चंद्रगु ता या देदी यमान 

यशोमिंदरावर र नजिडत सो याचा कळसच चढिवला गेला! 
 

महामा य चाणक्याचा प्रभावी प्रबंध 
या वतंत्र, सिुवशाल िन अखंड साम्रा याचा सारा प्रबंध, महामा य चाणक्याने, पात्रापात्र 

-िववेकानुसार िकती कठोरपणे, िकती प्रबळपणे िन तरीही िकती कनवाळूपणे ठेवला होता हे वतः 
या राजकायर्धुरंधर पु षानेच िलिहले या, ‘कौिटलीय अथर्शा त्र’, या, िवख्यात ग्रथंाव न िन 

या भारतीय साम्रा या या, पुढे पुढे यूनतः शंभर वष तरी, वाढत गेले या िन दरूवर पसरत 

गेले या, अिजकं्य प्रभावाव न िदसनू येते. याचप्रमाणे, चाणक्या या या प्रभावी प्रबंधामळेु, 

सार् या रा ट्रात शांतता, सु यव था िन सखुसपं नता कशी नांदत होती, तेही से युकसने 

चंद्रगु ता या रा यसभेत ठेवले या ग्रीक राजदतू मेगॅि थनीस याने िलिहले या प्रितवृ ताव न 

पर परेच प्र ययास येत आहे.  

के हा के हा एका, िदवसात घडले या, एखा या ऐितहािसक, घटनेचा प्रभाव, एकेक सह  वषार्ंचे 

ऐितहािसक भिवत य ठरवून टाकतो. चंद्रगु ताने ग्रीकां या केले या पराभवाचा पिरणामही, 
तसाच िकती दरूवर, प्रभाव पाडू शकला, यािवषयी इंग्रजी इितहासकार ि ह सेट ि मथ हणतो 
की, “िशकंदर-से युकस या वार् यांचा बोजवारा उडवून, चंद्रगु ताने केले या, ग्रीकां या या 
िनणार्यक पराभवामळेु, पुढे जवळजवळ १५०० वषपयर्ंत तरी, युरोपमधील कोणतेही रा ट्र 

िहदंु थानवर वारी क  शकले नाही.” 
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से युकसशी झाले या सधंीप्रमाणे, िहदंकुुश, िहरात ते बलिुच थानलाही सामावणारी, 
भारताची या िदशेची जी नैसिगर्क, सामिरक िन हणनूच, शा त्रोक्त (Scientific) सीमारषा आहे, 

जी सीमारेषा गाठ यासाठी, पुढे इंिग्लश स ते या त डास सारखे पाणी सटुत असताही, ती यांना 
िजकंता आली नाही; िकंवा मोगल बादशहांनाही, जी पुरतेपणी, हाती ठेवता आली नाही, याच 

अखंड भारता या, शा त्रीय सीमारेषेला, ऐितहािसक कालातील, भारताचा पिहला सम्राट चंद्रगु त 

हा, दोन सह त्र वषार्ं याहीपूवीर्, अशा रीतीने पादाक्रांत करता झाला!‘. . . . The first Indian 

Emperor, more than two thousand years ago thus entered into possession of that 

‘Scientific frontier signed for in vain by his English successors and never held in its 

entirely even by the  

Moghul Monarchs of the 16th and 17th century. ‘ (Early History of India, by V. Smith) 
 
 

अलेक्झांडर हा जग जेता तर न हताच, पण तो भारतिवजेताही न हताच 

या प्राचीन काळी, सार् या युरोपम ये ग्रीक सं कृती हीच पुढारलेली अस याने, ितला 
आजची बहुतके युरोिपयन रा टे्र, आपआप या सं कृती या मातृ थानीच मानतात. या प्राचीन 

काळ या, अलेक्झांडरसारख्या पराक्रमी, ग्रीक सम्राटाचे नाव, यामळेुच, आज या युरोिपयन 

जनतेला, आपआप याच कोणा पराक्रमी पूवर्जा या नावासारखे, आपुलकीचे फूित र् थान, वाटत 

आहे. युरोिपयन इितहासातून, याला, ‘अलेक्झांडर िद गे्रट’ या नावाने सबंोिधले जात असनू, 

या यािवषयी या अनेक पौरािणक पद्धती या आख्याियकाही यां या शालेय पु तकांतून रंगवून 

रंगवून, यां या त णांना, िशकिव या जातात. परंतु, या िशकंदराचा िन या या या ग्रीक 

साम्रा याचा या काळचा भारतीय प्रित वं वी जो सम्राट चंद्रगु त िकंवा चाणक्य यां या 
नावाचा, काही त ज्ञ इितहासकार सोडले तर, सामा य युरोिपयन िशिक्षत जनतेला, प ताही 
नसतो. एक वेळ, युरोपातील जनतेपुरती या ऐितहािसक िवपयार्साकड ेडोळेझाकही करता येईल; 

परंतु, िब्रिटशांचे रा य िहदंु थानात थािपले गे यानंतर, आम या शाळा-प्रशाळांम येही, 
िब्रिटशांनी िलिहले या शालेय पु तकांतून आिण सािह यातूनही, अलेक्झांडरची हीच वरील 

अवा तव महती गाियलेली असे. तीन-चार िप या, आम या इकड,े हेच िशक्षण िदले गे यामळेु, 

आम या िशिक्षत वगार्वरही, ‘अलेक्झांडर िद गे्रट’ हे नाव घेताच एक रोमहषर्क छाप पड.े परंतु, 
चंद्रगु त िकंवा चाणक्य हा कोण या झाडाचा पाला, याचाही बहुधा, यांना प ता नसे. हा 
ऐितहािसक िवपयार्स आिण यामळेु झालेली जनमनाची िदशाभलू, आता यापुढे तरी, होऊ देता 
कामा नये. िशकंदरािवषयी या पौरािणक अशा प्रचिलत दंतकथा सोडून िद या, तरी, प्र यक्ष 

भारतीय इितहासाशी सबंंध असले या आिण िशकंदराची नसती बडजेावी क न भारतास हीनपणा 
आणणार् या आख्याियका तरी, आम या शालेय पु तकांतून िकंवा सािह यातून काढून टाक या 
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पािहजेत. उदाहरणाथर्, युरोपमध या शालेय पु तकांतून िन इतर सािह यातनूही रंगवून सांिगतली 
जात असलेली आिण आम या इकडहेी िब्रिटशांनी प्रचिलत केलेली खालील ग्रीक आख्याियका 
पाहाः 

ग्रीकािदक युरोिपयन जनतेत असा समज प्रचिलत असे की, ‘अलेक्झांडर हा जग जेता 
होता; आिण याने सारा भारत िजकंला होता. तो पराक्रमी पु ष जे हा सारे जग िजकूंन, वदेशी 
परत आला ते हा जगात िजकंावयास असा, आता, देशच उरला नाही, या िन साहक जाणीवेने 

या ययुु स ु सम्राटाला रडू कोसळले!’ आिण अशी ही अलेक्झांडर या िदिग्वजयािवषयीची 
आख्याियका युरोपातच न हे, तर िहदंु थानातही ऐटीने सांिगतली जाते! आता, ती िकती खोटी िन 

हा यापद आहे, हे या पु तकात िशकंदर या िदले या, त्रोटक वृ ता ता व नही, िदसनू येईल. 

या काळ या चीनसारख्या, या बला य रा ट्रांकड ेतो वळलाच नाही यांची गो ट सोडून िदली 
तरी, अलेक्झांडरच, िदिग्वजय करीत भारतापयर्ंत जे हा पोचला आिण मगधासदु्धा सारे भारत 

िजकूंन, भारताचा सम्राट हणवून घे याची मह वाकांक्षा याने जे हा धरली; ते हा, या या या 
भारतावरील वारीची आिण या मह वाकांक्षेची, कोण ददुर्शा उडाली, हे या पु तकात वर 

दाखिवलेलेच आहे. अलेक्झांडर हा पराक्रमी होता, िवजेता होता, पण जग जेता न हता! 
भारतिवजेता तर तो न हताच! जर या पराक्रमी पु षाला खरोखरी रडू कोसळले असेल, तर, तो 
‘आता िजकंावयास जगात देशच उरला नाही’ अशा जाणीवेने रडू कोसळणे अशक्य होते. कारण, 

तशी जाणीव खोटी आहे, हे, याचे यालाच ठाऊक होते. तर ते रड ेअशा जाणीवेने कोसळले असले 

पािहजे की, या भारताचा मी सम्राट होऊ इि छत होतो, या अिखल भारताला, मी मरेतो िजकूं 

शकलो नाही. इतकेच न हे, तर याचा जो एक लहानसा कोना, मी िजकंला आहे, हणनू मी 
समजत होतो, तोही, ते बंडखोर भारतीय मा या हातून िहसडून घेतील असे िदसते! 
 

‘गोमांतक’ का यात हटलेच आहे की,  
अ य कुणाचा असो िशकंदर परंतु भारत जेता ना। 
अगंणिह ना तये देिखले कळलाही ना कुणा कुणा।। 

 

सवाई िशकंदर 
थोर पु षांची तुलना सहसा कोणी क  नये, ते िनरिनरा या परीने थोर असतात. पण, जर 

कोणी, अशा पु षांची तुलना करताना, एकाचीच नसती बडजेावी केली, तर, ती हाणनू पाडणे भाग 

आहे. जोवर युरोप अलेक्झांडरलाच तेवढे ‘िद गे्रट’ हणनू गौरवीत आहे, आिण याचा िन या या 
ग्रीक साम्रा याचा, यश वी प्रित वं वी, जो सम्राट चंद्रगु त, याची अनु लेखाने अवहेलना करीत 

आहे, त वर आ हा भारतीयांना हे सांगणे अव य आहे, की, तुलनाच करावयाची तर ‘जर िशकंदर 

एक िशकंदर आहे, तर चंद्रगु त हा सवाई िशकंदर आहे!’ िशकंदरला, या या बापाने आधीच 
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िमळिवले या, प्रबळ रा याचे िन सै याचे उदंड भांडवल, आयतेच लाभलेले होते. या आधारावर, 

वतः या पराक्रमाने, याने ग्रीकांचे साम्रा य उभारले. परंत,ु चंद्रगु ताला तसा कोणताही आधार 

न हता. पदरी एकही सिैनक न हता. या या बापानेच याला रा याबाहेर हुसकून िदलेले होते. 

एकच पु ष तेवढा या या पाठीशी उभा होता, तो हणजे आयर् चाणक्य! अशा ि थतीत 

शू यापासनू आरंभ क न चंद्रगु ताने वतःचे बला य सै य उभारले. वतः िशकंदर या आिण 

याचा सेनापती से युकस या, भारतावर झाले या, वार् यांचा बोजवारा उडवून िदला आिण 

िशकंदरा या साम्रा याहूनही मह तर असले या भारतीय साम्रा याची उभारणी केली! 
काळा या या पानावर या यवनिवजे या सम्राट चंद्रगु ताची, या सवाई िशकंदराची, 

राजमदु्रा अिंकलेली आहे, तेच आहे आम या िहदंरुा ट्रा या इितहासातील सोनेरी पान पिहले! 
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सोनेरी पान दसुरे 

 

यवना तक सम्राट पु यिमत्र 
 

सम्राट चंद्रगु त मौयर् इसवी सन पूवर् २९८ या वषीर् वारला. या या िसहंासनावर याचा पुत्र 

िबदंसुार हा बसला. तोही पराक्रमी होता. याने वतः ‘अिमत्रघात’ (शत्रूचंा कदर्नकाळ) ही पदवीच 

धारण केली होती. चंद्रगु ता या मृ यूनंतरही, मौयर्साम्रा याचे महामा यपद, आयर् चाणक्या याच 

हाती काही काळ तरी होते; यामळेु, सम्राट िबदंसुाराने, चाणक्य चंद्रगु ता या भारतीय 

साम्रा या या भ य येयाचे, जे, एक उपांग, चंद्रगु ता या मृ यसुमयी अधर्वट रािहलेले होते तेही, 
पूणर् कर याचे कायर्, लगोलग हाती घेतले. यां या वरील भ य येयानुसार, ल छांचे उदंड 

पािरप य झाले होते. अिखल भारत वतंत्र झाला होता आिण उ तर भारतापुरते एक अखंड, 

बला य िन एकछत्री भारतीय साम्रा य प्र थािपत झाले होते. परंतु, यांची प्रितज्ञा सवर्च भारत 

एकछत्री कर याची होती. यासाठी या उ तरे या मौयर्साम्रा यात उरलेला दिक्षण भारतही 
िवलीन क न घेणे, हे प्रा त कतर् यच होते.  

य यिप, दिक्षण भारतातील या काळची पथृक पथृक रा ये ही आमचीच होती, आप- 

आप यापरी वतंत्र होती, कोण याही परकीयां या, ल छां या उपद्रवापासनू िवमकु्त होती; 
तथािप, अिखल भारतीय रा ट्र जर, एकतंत्र िन एकरा ट्र करावयाचे, तर या दािक्षणा य पथृक 

पथृक वतंत्ररा ट्रांनी, या उ तर भारतीय, साम्रा यात समािव ट होणे, हे यांचेही या 
पिरि थतीतील, रा ट्रीय कतर् यच होते.  

दिक्षण - िवजयावर िनघा यानंतर, सम्राट िबदंसुाराने, साम-दाम-दंड-भेदक न तेथील 

बहुतेक रा यांकडून, आपले आिधप य मा य करिवले. ‘पूवर् िन पि चम समदु्रा या म यतंरी या 
सतरा राजधा या याने मौयार् या रा यात समािव ट के या’  असे  ग्रथंांतरी  उ लेिखलेले  आहे. 

एकंदरीत, चंद्रगु त चाणक्या या अिखल भारतीय साम्रा या या येयाचे हे उरलेले दु यम 

उपांगही पूणर् क न सम्राट िबदंसुाराने, उ तर - दिक्षण, पूवर् - पि चमेसदु्धा, सारे भारतवषर् एकछत्री 
िन एकरा ट्र केले! या वैिश याप्रमाणेच या मौयर् साम्रा याचे आणखी एक वैिश ये हे की, 
ऐितहािसक पद्धतीने, अगदी मोजनूमापून हटले तरी या काळ या जगातील ग्रीससदु्धा सार् या 
रा ट्रांम ये सिैनकबळातही भारत बिल ठतम होते.  

चाणक्या या प्रबळ प्रबंधाप्रमाणे उभारले या िन श त्रस ज राखले या या, 
चतुरंगदला या अजेय बळामळेुच, चं गगु ता या रा यारोहणापासनू, तो अशोक बौद्ध 

झा यानंतरही या या मृ यूपयर्ंत, उणीपुरी शंभर वष या मौयर्कालीन अिखल भारतीय 



 

www.savarkarsmarak.com 

साम्रा यास, भिूममाग वा समदु्रमाग कोणतीही सीमा उ लघंून, जगातील कोणताही शत्र ूकाहीही 
उपद्रव देऊ शकला नाही! 
 

पु य लोक अशोक 
सम्राट िबदंसुार इ.सन पूवर् २७३ या वषीर् वारला. या या िसहंासनावर याचा पुत्र अशोक 

हा वतः या वडील भावास बाजसू सा न आ ढ झाला. आप या इितहासातच न हे, तर जगा या 
इितहासात याचे सकंीतर्न ‘पु य लोक नपृावलीत’ केले जावे अशी सम्राट अशोकाची योग्यता 
होती. तथािप, या पु तकातील सोनेरी पानांची जी कसोटी आिण िवषयके्षत्र आखून घेतलेले आहे, 

यात सम्राट अशोककालीन पान बसत नाही. या तव, या या राजवटीचा अिधक उ लेख करता 
येत नाही.  

तथािप  अशोकाने  बौद्धधमार्ची  दीक्षा घेत यानंतर, या धमार्तील अिहसंाप्रभतृी काही 
त वांचा िन आचारांचा जो अितरेकी पुर कार केला, याचा, भारतीय राजकारणावर, राजकीय 

वातं यावर, इतका हािनकारक पिरणाम झालेला आहे की सम्राट अशोका याच न हे, तर 

मखु्यतः, बौद्धधमार् याही, या त वांिवषयी िनप्रवृ तींिवषयी इथे िन या पु तका या पुढ या 
भागातही, अव य ती चचार् केली पािहजे.  

 

नमो भगवते बुद्धाय! 
बौद्धधमार्तील रा ट्रिवघातक अशा, काही प्रवृ तींची िन पिरणामांचीही चचार् कर या या 

आधी, मा या मतांचा िवपयार्स होऊ नये हणनू, इथे आरंभीच, हे सांगणे, मी माझ े कतर् य 

समजतो की, वतः बदु्धदेवािवषयी िकंवा या या बौद्धधमार्िवषयी, एकंदरीत मला अ यंत आदर 

वाटत आहे. भारतीय इितहासात, एकाहून एक उ तुगं अशी, महान िन जागितक िवभतूींची, जी 
िहमालयीन शीखरे आहेत, यातील, एका उ तुगं शीखराचे नाव आहे भगवान बुद्ध! या 
आदरापुरता, या या  िश याप्रमाणेच, या या मतूीर्पुढे नम्र होऊन, मीही हणतो, ‘नमो भगवते 

बुद्धाय!’ या िहदंरुा ट्राने यांना ज म िदला ते िहदंरुा ट्रही आज यांना ीिव णूचंा नववा अवतार 

मानीत आहे, तेही एव यासाठीच! 

 

बौद्धधमर् भारतातून नामशषे का झाला? 
बौद्धधमर् हा, अशोका या आधी तीनशे वष तरी, मगधाचे आजबूाजलूा, उपदेिशला जात 

होता. याचा प्रचार तोपयर्ंत, बहुशः, मतपिरवतर्नाने होई. यामळेु, याचा प्रसारही मदंगतीने चाले. 

मागे, सांिगतलेच आहे की िशकंदर से युकस या कालापयर्ंत, पंचनद (पंजाब), िसधं, गांधारप्रभतृी 
प्रांतांत, बौद्धधमार्चे नावही फारसे, ऐिकवात न हते. ग्रीकांना तर, याचा, प ताही न हता. बहुतेक 
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इितहासकारांचा असा समज झालेला आहे, की, बौद्धधमर् हा, वेदाचे प्रामा य न मानणारा आिण 

एकंदरीत िनरी वरवादी अस यामळेु यावेळ या, वैिदकधमार्िभमानी जनतेने, याचा प्रबळ िवरोध 

केला आिण यामळेु, शेवटी, तो धमर् भारतातून नामशेष होऊन गेला. परंतु, आजपयर्ंतची 
ढावलेली ही समजतू, सवार्ंशी स य नाही. कारण, गौतमबुद्धानेच, अवैिदक िकंवा िनरी वरवादी 
िकंवा शू यवादी धमर्पंथ काढला, हेच, मळुात अत य आहे. वतः बुद्ध ज मला याचे आधी, 
उणेपुरे, अवैिदक िन िनरी वरवादी, प नास-साठ धमर्पंथ, भारतात प्रचिलत होते. हे 

बुद्धग्रथंांनासदु्धा मा य आहे. वैिदक िन अवैिदक त वज्ञानाचे िन प्रचारकांचे बौिद्धक वादिववाद होत. 

मतपिरवतर्नाने, याला जो धमर्पंथ चेल, तो, या धमर्पंथात जाई. बुद्धकालापासनू 

शंकराचायार्ं या  कालापयर्ंत, त वज्ञाना या आिण बौिद्धक सघंषार् या आघाताने, बौद्धधमार्स, काही 
अशंी हार खावी लागली, ही गो ट, जरी स य असली तरी, वैिदक धमार्िभमानी ब्रा मण, क्षित्रयादी 
जनतेला बौद्धधमार्चा िन िवशेषतः, याची, पुढे पुढे जी िवकृती होत गेली, ितलाच अनुसरणार् या, 
बौद्धांचा जो अगदी ितटकारा आला, याचे मखु्य कारण, ताि वक िकंवा बौिद्धक, हेच काय ते नसनू, 

ते रा ट्रीय िन राजकीयही आहे. त ेकसे, ते, या पु तका या कक्षेत मावेल या प्रमाणात, पुढे, 

यथाप्रसगंी सांग यात येईल.  

 

अशोकाने वैिदकधमीर्यांवर बौद्धधमर् बळाने लादला 
अशोकाने बौद्धधमर् वीकार यानंतर या या राजवटी या उ तराधार्त, या या अगंी, या 

बौद्धधमार्चा अिभिनवेश इतका सचंारला की, तोपयर्ंत, केवळ उपदेशाने, या मताचा जो प्रचार होत 

होता, तो पुरेसा नाही, असे वाटून, याने आप या सवर् साम्रा यात, वैिदकधमार्तील अ यंत 

मलूभतू, परंतु बौद्धधमार्त िनिषद्ध मानले या, अशा धमार्चारांना, एखा या अपराधाप्रमाणे दं य 

ठरिवले. उदाहरणाथर्, दोन - तीनच गो टी थलाभावामळेु येथे देऊ. यज्ञयागांना ते िहसंाप्रधान 

हणनू, आप या सार् या साम्रा यात, याने बंदी केली. यज्ञसं था, ही वैिदकधमार्चे आ य कद्र. या 
यज्ञसं थे या कद्राभोवती, वेदकालापासनू, भारतीयांची महान सं कृती िवकसनू भरभराटलेली 
होती. ते यज्ञ राजदंडा या बळाने, अक मात दं य ठरिव यामळेु, अशोका या साम्रा यात, ८० 

टक्के असणार् या ब्रा मण, क्षित्रयािदक वैिदक धमीर्यांत, केवढा क्षोभ माजला असेल याची 
क पनाच केलेली बरी. अशोकाने मगृयाही िनिषद्ध, दं य ठरिवली. वैिदक धमार्त, क्षित्रयांचे मगृया 
हे एक, मखु्य कतर् य होते. यातही, लक्षावधी लोकां या आहारासाठी मासे, क ब या मारणे हे 

िनिषद्ध ठरिवले गेले. ते तर राहोच, पण, घनघोर अर यांतून वावरणार् या आिण वारंवार 

मनु यव तीत िश न, माणसांनाही गट्ट करणार् या, िसहं- याघ्रादी कू्रर पशूंची मगृयाही, ‘प्रािणिहसंा 
क  नये’ या, िनरपवादपणे आच  गे यास, अगदी दबु या िन मनु यघातक ठरणार् या 
बुद्धमतासाठी, अशोकाने दं य ठरिवली. ब्रा मण, क्षित्रयादी विैदक धमीर्यां या धमार्चरणावर, 
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अशोक इकड ेअ याचारी बंदी घालीत असताना, ितकड े या या मोठमो या तंभाव न, उपदेश 

को न ठेवीत असे की, “सवर्धमीर्यांशी सिह णतुेने वागावे!  मणांचा  आिण  ब्रा मणांचा स कार 

करावा!” या या या कृ यातील धडधडीत िवसगंती, या यासारख्या, सयंमशील िन िववेकी 
सम्राटा याही यानात येऊ नये, हे आ चयर् आहे.  

बौद्धधमार् या काही िशकवणींचा, रा ट्रीय शक्तीवर िन समाजधारणेवर, घातक पिरणाम 

झा यावाचून राहणार नाही, हे आयर् चाणक्याने, अशोका या आधीच, प नास वष हे न ठेवलेले 

होते. या तव, मौयर् साम्रा याचा सारा रा यप्रबंध या ‘अथर्शा त्रा’ वर आधारलेला होता, या, 
आप या ‘अथर्शा त्र’ या ग्रथंात, ससंार सोडून िभकू्ष होऊ इि छणार् यांसाठी, काही रा ट्रीय टीने 

उपयुक्त असे, प्रितबंध याने घातलेले होते. उदाहरणाथर्, चाणक्याचा एक दंडक असा आहे की, 
‘अ पवयी त्रीने ित या मातािप यां या िन राजस ते या अनजेु्ञवाचून, ससंार सोडून, िभकु्षसघंात 

प्रवेश क  नये.’ दसुर् या एका दंडकाप्रमाणे, ‘कोणाही पु षास याचेवर अवलबंून असले या 
ि त्रया-मलुांची यव था लाव यापूवीर्, िभकु्ष हो यास, म जाव केलेला आहे!’ परंत,ु अशोकाचे 

काळात िन नंतर, हे प्रितबंध लु त झाले; आिण कोण याही, लहानमो या माणसास ससंार सोडून, 

िभक्षुसघंात जा यास, सरळ मोकळीक झाली. या िभकु्षसघंात िशरले या सह ावधी लोकांना, 
अ न-व त्र-श या-िनवासादीं या सोयी, धमार्थर्, फुकट के या जात असत; आिण यांचा सारा 
यय, राजकोषातून, होई. अशोकाने, या या साम्रा या या कोषातील, को यानुकोटी पयांचा 
यय, अशा िभक्षुसघंांकिरता मोठमोठे िवहार बांध यासाठी आिण यातून िनवसणार् या लक्षावधी 
िभक्षूंची उपजीिवका चालिव यासाठी चालिवला होता. परंतु, साम्रा याचा हा सारा रा यकोष, 

बहुतांशी साम्रा यातील वैिदकधमीर्यां या करांतून, सपं तीतून भरला जात होता; आिण याचा 
िविनयोग, यां या िव द्ध जाणार् या, बुद्धमता या, सावर्ित्रक प्रचारावर, होत होता! ही, यां याच 

सपं तीची, यां याच िव द्ध पक्ष बलवान कर यासाठी, केलेली उधळपट्टी, या वैिदकधमीर्य 

जनतेस अस य होऊन, यां यात, ती , असतंोष वाढत जावा, हे साहिजकच होते.  

 

साम्रा या या श त्रबळा या मुळावरच घाव! 
परंतु, राजदंडा या बळाने, अशोकाने सार् या साम्रा यात आिण बा य देशीही, 

चालिवले या, बौद्धधमार्तील अितरेकी, अिहसें या प्रचाराचा, भारतीय साम्रा या या मळुावरच, जो 
घाव पडत होता, तो, वर या इतर कृ यांहूनही रा ट्रीय अि त वास िन वातं यास, अिधक 

हािनकारक होता. सवर्च श त्रबळ हे िहसंामय आिण पापकारक आहे. क्षात्रधमर् आचरणारे, हे, 

िहसंक िन अध यर् वगार्त मोडणारे असनू, जे जे कोणी, अिहसेंची शपथ घेऊन, श त्र याग क न, 

ससंार सोडून, िभक्षू  होऊन, िवहारिवहारांतूनच, बौद्धधमार्नुसार, जगत राहतील यांचा वगर्, हा, 
रा ट्रा या सरंक्षणासाठी लढणार् या िन हताहत होणार् या क्षित्रय, सिैनक वीरांपेक्षाही उ चतर, 
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पु यकर िन पूजाहर्तर आहे, असा बौद्धधम पदेश, िजकंड े ितकड,े अशोकाने नेमले या िन 

पोसले या, सह ावधी िभक्षूंकडून, चाल ू झा यामळेु सामा य समाजातसदु्धा, श त्रधारी  िन  

वीरवृ ती  अशा कोणाही सिैनकापेक्षा, कोणीही ऐतखाऊ भटकता िभकू्ष हा, मानाहर् आिण 

धमार्चरणी समजला जाऊ लागला.  
अशोकाने, या या तंभावर, इतर धमार्ंतूनही आढळणारे, एक ठरािवक वाक्य कोरले आहे 

की, ‘श त्रिवजयापेक्षा, धमर्िवजय, हा, े ठ आहे.’ पण, तो धमर्िवजय हा ऐिहक जगात शक्य आहे 

काय? यवहायर् आहे काय? अमतृ याले असता मनु य अमर होतो; होत असेल, पण, ते अमतृ, 

या ऐिहक जगात, कोण या दकुानात िमळते याचा प ता, कोणी सांगू शकत आहे का? 

‘बोलाचीच कढी बोलाचाच भात, जेवूिनया तृ त कोण झाला?’ 

या साम्रा यीय अपार साधनां या, स ते या िन सपं ती या आधारामळेु, सम्राट अशोक, 

सार् या भारतात आिण यावेळ या पररा ट्रांतही, धमर्िवजय हा श त्रिवजयापेक्षा े ठ आहे’, असे 

उपदेशीत होता, ते, याचे साम्रा यच या चाणक्य-चंद्रगु तांनी उभारले या, प्रबळ िन अजेय अशा 
चतुरंग सै या या श त्रबळानेच काय ते, सपंािदलेले न हते काय? आिण अशोक िसहंासनावर 

येताच, जर ते चतुरंग सै यबळ, सारे या सारे बुद्धधमीर् होऊन, श त्र याग क न आिण ऐतखाऊ 

िभक्षू होऊन िवहारािवहारांतून घोरत पडते, तर, वतः अशोकच सम्राट हणनू एक क्षणभर तरी, 
िटकू शकला असता का? भारता या अवतीभोवती, ते हाही जी ग्रीक रा टे्र आिण यां याही 
पलीकड,े अ यंत कडवी, िहसंक िन केवळ श त्राचारी शक-कुशाण - हूणािद रा टे्र, भारता या 
चतुरंग िन अिजकं्य सेने या भयानेच काय ती तोवर दरू दरू दडून बसलेली होती, ती सारी या 
सारी, या िभक्षुमय बनले या भारतावर िसहंासारखी झडप घालनू यां या कू्रर नखांनी, 
अशोका या या यक्तश त्र धमर्िवजयाचाच गळा घोटून, याचे रक्त याली नसती का? 

पण, ही, ‘जर तर’ ची चचार्च कर याचे कारण नाही, भारतीय क्षात्रवृ तीचा नायनाट क  

पाहणार् या, केवळ, अशोका याच न हे, तर मा या ‘सं य त खङ्ग’ नाटकात विणर् याप्रमाणे, 

वतः, बुद्धा याच उपदेशाचा व तुतः, तसा पिरणाम, भारता या ददुवाने याकाळीच, भारताला 
भोगावा लागला आहे. तोच ददुवी पिरणाम आिण याचा, वैिदकधमीर्यांनी केलेला, यश वी 
प्रितकार, आता वणार्वयाचा आहे.  

 

धमार्ंची न हे, तर यां या राजकारणिवषयक पिरणामांची चचार् 
 

हे वणर्न करताना, वैिदक िकंवा बौद्ध-धमार्तील, त वांची िकंवा या या कमर्कांडातील 

यज्ञ-याग-सं यासािद आचारांची, पारलौिकक या, छाननी कर याचा हेत ूतर नाहीच नाही; पण, 

ऐिहक यासदु्धा, सवार्ंगीण पाहणी वा तुलना, कर याचा आमचा मानस नाही. या त वांपकैी, 
आज काय काय िव वासाहर् आहे िकंवा यां या आचारांपैकी, आज अनुकरणीय काय आहे, हा 
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प्र नसदु्धा अप्र तुत, हणनू, उपि थत केला जाणार नाही. या पु तकात, या या काळी, या िन 

इतर धमार्तील मतांचे िन यां या अनयुायां या कृ यांचे, भारता या या या काळ या राजकीय 

जीवनावर, जे रा ट्रीय िन राजकारणिवषयक, पिरणाम घडले यांची चचार् काय ती, कर याचा 
आमचा मानस आहे. कारण, तसे ऐितहािसक िव लेषण के यावाचून, या इितहासाचे धागेदोरे 

उलगडता येणेच अशक्य आहे.  

 

अशोका या मृ यनंूतर 
वतः या धमर्िन ठेप्रमाणे, लोकक याणाथर्, शेवटपयर्ंत झटणारा, हा पु य लोक सम्राट 

अशोक, इ.स. पूवर् २३२ म ये वारला. याचा अतं हाच या भ यतम भारतीय, मौयर् साम्रा या या 
अतंाचा आरंभ ठरला! अशोका या शेवट या २५ वषार्त, याने, आपले सारे तनमनधन बदु्धमता या 
प्रचाराथर् वािहले. अशोकानंतर या या रा यासनावर, जे याचे वशंज अनुक्रमे बसले, तेही सारे 

प्रामािणक बौद्धधमीर्य आिण हणनूच, श त्रशक्तीने दबुळे, असे केवळ नामधारी राजे िनघाले. 

या अिहसंाप्रवण अशा, बौद्धधमार् या अितरेकी अनुयायांकडून  िन  रा यक यार्ंकडून, या 
चाळीसप नास वषार्ंत झाले या, साम्रा यीय श त्रबळा या रा ट्रघातक उपेक्षेमळेु, मौयर् 
साम्रा या या, िवशेषतः, या वाय य प्रांताकडची (सरसीमेकडची) सारी सै यसघंटना, अगदी 
िव कळीत झालेली होती. ते पाहून, तोवर, केवळ मौयर् साम्रा या या नावा या दरार् यानेच, दबून 

रािहले या, भारता या बाहेरील शत्रूनंी, अशोका या मृ यूनंतर, अवघ्या तीसएक वषार्ं या आतच, 

भारतावर, चढाई कर याचे धाडस पु हा केले.  

 

बॅिक्ट्रयन ग्रीकाचंी भारतावर वारी 
सम्राट चंद्रगु ताने, से युकस िनकेटरचा पराभव क न, इसवी सन पूवर् ३१५ या 

जवळपास, ग्रीकांना, िहदंकुुश या पलीकड,े िपटाळून लावले होते. या काळी भारताची सरसीमा 
असले या या, िहदंकुुशा या या पलीकड या बाजलूा लागनूच जो बॅिक्ट्रया नावाचा, प्रांत होता 
यात, से यकुस िनकेटरने, आपले वतंत्र ग्रीक रा य प्र थािपले होते. ते, वतंत्र अस यामळेुच, 

तेथून, सदुरू असले या मळू या युरोिपयन ग्रीक रा याशी, याचा, काही सबंंध उरलेला न हता; 
जर असलाच, तर, तो सबंंध, पर पर वैराचा काय तो होता. यामळेु, या बॅिक्ट्रयन ग्रीकांना, 
‘आिशयाई ग्रीक’, असेच, हणत. िशकंदर या मळू या जाितवंत ग्रीकांपेक्षा, मध या शंभरएक 

वषार्तील, तुटत गेले या िप यान िप यांनी, हे बॅिक्ट्रयन ग्रीक, हीन अव थेत पोचले होते. यां या 
िशकंदरी पूवर्जांचे, ते पिहले तेज, आता यां यात उरलेले न हते. पण, जी एकच गो ट 

यां यातही, अ याप जीव ध न उरली होती, ती भारत िजकं याची िशकंदरी मह वाकांक्षा! मौयर् 
साम्रा या या श त्रशक्तीची, वर सांिगत याप्रमाणे, वाताहत झालेली पाहताच या बॅिक्ट्रयन 
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ग्रीकां या दयात, ती, भारत वेषी मह वाकांक्षा पु हा उसळून आली; आिण यांचा या वेळचा 
राजा जो डमेेिट्रयस याने िहदंकुुश ओलांडून, भारतावर धाड घातली. भारतीय सै याचा, कोणताही, 
हण यासारखा प्रितकार होतच नस यामळेु, डमेेिट्रयस हा का बोज, गांधार प्रभतृी प्रांत घेऊन 

िसधंुनदी उतरला. पुढे, सारा पंचनदही(पंजाबही) ह तगत क न, तो यवनाधीश, प्र यक्ष मगधावर 

चाल कर यासाठी, ससै य, पुढे सरसावला. सार् या ग्रीक सै यात, मोठा वीरो साह सचं न ते अशी 
घोषणा क  लागले की, “िशकंदरचे जे व न होते की, पाटलीपुत्र िजकूंन तथेे भारतीय सम्राट, 

हणनू वतःची घोषणा करीन, ते, अलेक्झांडरचे भारतसाम्रा य िजकं याचे व न, आ ही आता, 
खरे क न दाखिवतोच!” 

 

पंचनदािद प्रातंातं भारतीय वीरवृ तीचा र् हास अक मात का झाला? 
 

हे केवढे आ चयर् आहे की, या िहदंकुुशापासनू, पंचनदिसधािद प्रांतांत, शंभर-स वाश े

वषार्पूवीर्, िशकंदर - से युकससारख्या, जग िवख्यात ग्रीक सेनानीं या िन सै या या वार् यांचा, 
या या प्रांतांतील भारतीय क्षित्रयांनी, गणरा यांनी, सिैनकांनी आिण जनतेने बोजवारा उडवून, 

यांना, मागे िपटाळून िदले, याच पराक्रमी भारतीय प्रांतांना, या बॅिक्ट्रयन ग्रीकांसारख्या, 
दबुर्लतर िन अधःपितत अशा आिशयाई ग्रीकांनी असे, केवळ चालता चालता िजकूंन घ्यावे! 

पदोपदी, लढाया देणार् या भारतीय वीरवरां या धा तीमळेु, िशकंदर, से युकसला याच प्रांतांम ये 

लढत असता, वतः या तंबूतही, व थ, झोप घेता येत नसे; पण हे दु यम प्रगतीचे बॅिक्ट्रयन 

ग्रीक सेनानी, िवजया या सरुिक्षततेत, आज, अयो ये या प्रासादाम ये, सखुाने झोपत आहेत.  

अशोकाने, बौद्धधमर् वीकार यानंतर, तीस-चाळीस वषार्तच, डमेेिट्रयसची ही ग्रीक वारी 
झाली. म यंतरी या या तीस-चाळीस वषार्ंतच या गांधार, पंचनदािद झुजंार प्रांतांतील, भारतीय 

प्रितकारशक्तीचा िन वीरवृ तीचा इतका र् हास, अक मात, कसा झाला? अशी कोणती िवशेष 

घटना, या तीस-चाळीस वषार्त घडली की, िज यामळेु, हा भारतीय वीरवृ तीचा र् हास अपिरहायर् 
ठरावा? 

िशकंदर से यकुस या ग्रीक सै यापेक्षा, हे डमेेिट्रयस या सेनापती वाखाली, चालनू आलेले 

बॅिक्ट्रयन ग्रीक सै य, काय अिधक पराक्रमी होते? मळुीच न हे! उलट, ते वतःच मानीत असत, 

की, यांचे िसकंदर, से युकस या वेळचे पूवर्ज, यां यापेक्षा अिधक पराक्रमी आिण जवळ जवळ, 

दैिवक योग्यतेचे होते. हणजे, अशा हीनतर  आिण  दबुर्लतर  यवनांनी, या  या प्रांतांतून 

भारतीयांना, नुसते चालता चालता, जे यावेळी  िजकंले  ते, िशकंदर या कालापेक्षा भारतशत्र ू

ग्रीकांचे बळ वाढले हणनू न हे; तर ितकड या, भारतीयां याच प्रितकारशक्तीचा िन वीरवृ तीचा, 
भयंकर, र् हास झाला असला पािहजे हणनूच होय.  
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अथार्त, िशकंदर या, इसवी सन पूवर् ३२७ या वषार् या, वारीपासनू डमेेिट्रयस या या, 
साधारणतः इसवी सन पूवर् २०० या वषार् या, वारी या म यंतरी, भारतीयां या, परशत्रु 
प्रितकारशक्तीचा िन वीरवृ तीचा र् हास कर यासाठी मखु्यतः, एकच एक घटना जी घडली ती 
अशोकाने बौद्धधमर् वीकार यानतंर, आप या राजदंडा या बळाने, जो अप्रितकारी, अिहसंक, 

श त्रबळिनदंक बुद्धमतांचा अितरेकी प्रचार या या प्रांतांतून केला, तीच असली पािहजे. कारण, 

दसुरी अशी मह वाची िन अशा प्रकारची, घटना घडलीच नाही. यािवषयीची तुलना मक, अशी 
दोनतीन िवधेये, (Points) प टीकरणाथर् घेऊ.  

 

अलेक्झांडर या वेळची भारतीय मनोवृ ती  

आिण डमेेिट्रयस या वेळची भारतीय मनोवृ ती 
 

िशकंदर या वेळी का बोज, गांधार, पंचनद ते िसधं प्रभतृी प्रांतांत, बौद्ध धमार्चे नावसदु्धा 
जनतेस माहीत न हते. ती भारतीय जनता वीरपूजक वैिदक धमार्वलबंी होती. क्षात्रवृ तीचा 
अिभमान धरणारी यौधेयां सारखी गणरा ये, वतःस  आयुधजीवी, (Nation in Arms) ही 
अिभधाने, एखा या िब दावलीसारखी, अिभमानाने, लावून घेत, केवळ क्षित्रयवणर्च न हे, तर, 

काही काही ‘सघंां’तून, सारे या सारे भारतीय नागिरक, त्री-पु षसदु्धा, पररा ट्राचे आक्रमण 

होताच समरांगणात सश त्र होऊन लढावयास जात. ददुवाने जेथे कोणा ‘जनसघंाचा’ पराभव होई 

तेथे तेथे यवनां या हाती िजवंतपणी पड यापेक्षा, भारतीय वीरांगना वीरिशशूसंह, जोहार क न, 

अिग्नप्रलयात उ या घेत, भ म होत! हे सवर् वणर्न, या पु तकात, आलेच आहे. आणखी एकच 

गो ट, या चाणक्य चंद्रगु तां या काळ या, वैिदकधमीर्य भारतीयां या वरा ट्रसरंक्षक 

वीरवृ तीचे योतक, हणनू देऊ हणजे झाले.  

‘अथर्शा त्र’  या, वैिदकधमीर्य  आयर् चाणक्या या, या ग्रथंात या रा यप्रबंधाप्रमाणेच, 

चंद्रगु ता या भ यतम भारतीय साम्रा या या प्रबंध बहुशः चालत असे, या ग्रथंात, भारतीय 

वातं य िन भारतीय साम्रा यरक्षणाथर् अव य असले या क्षात्रवृ तीचा, केवढा गौरव केलेला आहे 

तो पाहा. चाणक्या या प्रबंधाप्रमाणे सै याम ये ब्रा मणांसदु्धा सार् या वणार्ं या नागिरकांना प्रवेश 

िमळत असे. ‘अमयार्दप्रवृ तेच शत्रिुभः सगंरे कृते। सव वणार् च येयःु श त्रव तो युिधि ठर।।’ 
ही वैिदकधमीर्यांची परंपराच होती. जे हा हे असे साम्रा यीय महासै य, परशत्रवूरचाल 

कर यासाठी रणांगणात उतरे, ते हा चाणक्य आज्ञािपतो, “ वतः सम्राटाने या चतुरंग, दलभारास 

सबंोधून असे भाषण करावेः 
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“वेदे व यनु ूयते   समा तदिक्षणानाम ्यज्ञानामवभथृ नानेषु या सा गितः शूराणािमती। क्षणेन 

ताम यितयाि त शूराः, प्राणान ्सयुुद्धेषु पिर यजि त।  तु यभोगोऽि म, भविद्भः  सह भोग्यिमदं 

रा यम।् परान ्ह त यम।्” 

भावाथर् की, ‘जी यज्ञाने स गती तीच स गती शूरांना रणात िमळते! या य युद्धात 

(सयुुद्ध)े प्राणापर्ण करणार् या शूरांना त क्षणी वगर् प्रा त होतो. हे रा य जसे मी, तसेच, तु हीही, 
उपभोगणारे आहात. मग, पाहता काय? शत्रूवंर तुटून पडा, यांचा वध करा!’ 

कोणी  सांगावे!  याच  वलतं  श दातं, से युकसवर चढून जाणार् या, आप या अिजकं्य 

भारतीय दलभाराला, वतः, सम्राट चंद्रगु तानेही, उ तेिजले असावे! 

आक्रमक, अ या य, ‘पिरत्राणाय साधनूां िवनाशाय च दु कृताम,् ‘ असे जे सश त्र यदु्ध 

लढावे लागते तशा युद्धास वैिदकधमर् ‘िहसंक’ हे िवशेषण लावीतच नाही. यास तो ‘धमर्यदु्ध’च 

हणतो.  
िशकंदरा या वेळी, भारतीय वातं या या सरंक्षणाथर्, यवनशत्रूशंी, असे धमर्युद्ध 

लढ यासाठी, ितकड या सार् या प्रांतात, वैिदकधमीर्य प्रचारक, वीर ीची आग पेटवीत चालले हते. 

यांपैकी, िक येक ब्रा मणािद रा ट्रीय प्रचारकांना ध न, िशकंदर, फाशीही देत चालला होता! 
अशा, वीर ीने रसरसले या चंद्रगु ता या भारतीय सै याने, यवनािधप से युकसचा 

पराभव के यानंतर, या िहदंकुुशपयर्ंत या, भारतीय साम्रा याचे िन वातं याचे सरंक्षणाथर्, 
चंद्रगु त-चाणक्यांनी, या वेळ या, सवर् जगातील बला यतम अशा, आप या चतुरंग सै याचा, 
पोलादी तट, उभा न ठेवला, या, या या श त्रबळा या भीतीनेच, िहदंकुुशपलीकडील 

बॅिक्ट्रयाम ये दबले या िन दडले या, ग्रीकां या रा याने, साधारणतः १२५ वषपयर्ंत, भारतािव द्ध, 

चकारश द काढला नाही. सम्राट अशोक, या वीरविृ तपूजक वैिदकधमार्चा, अनुयायी, हणवीत 

होता तोपयर्ंत, हणजे साधारणतः, इसवी सन पूवर् २५२ पयर्ंत, भारतीय मौयर्साम्रा या या, या, 
वाय य सरसीमेकडचा हा सै यसभंार तसा या तसाच, श त्रस ज िन अिजकं्य होता परंत,ु 

अशोकाने बौद्धधमर् वीकारताच, ही सारी सरुिक्षतता, अक मात कोसळली. वतः गौतम बुद्धाने, 

याचे इवलेसे शाक्य-रा यसोडून, जसे, वतःच िभकु्षपण वीकारले, तसे, अशोकाने बौद्धधमर् 
वीकारताच, आपले सम्राटपद, जर सोडून िदले असते आिण िभकू्ष होऊन तो, बौद्धधमार्चा प्रचार 

करीत िहडता, तर भारतीय रा ट्रावर, मोठेसे संकट कोसळले नसते. अशोका या, बौद्धधमर्-
िन ठेचीही, खरी कसोटी लागती. पण, मरेतोपयर्ंत, अशोकास, भारतीय महारा याचे सम्राटपद, 

काही, सोडवले नाही. उलट, याने या साम्रा यासच, बौद्धधमार्चा, एक प्रचारक मठ बनवून टाकले! 

अथार्त या, वाय येकड या पवर्तीय प्रांतात, (सरसीमेकड या प्रांतात), ‘धमर्िवजय हा 
श त्रिवजयापेक्षा े ठ आहे’, ‘अक्रोधेन जयेत ् क्रोधम’्, ‘अिहसंा परमो धमर्ः’ 
‘मािह या सवर्भतूािन’ प्रभतृी, देशकालपात्रानुसार, आचरली गेली असता, िहतकारक असणारी 
आिण वैिदकधमार्तच यांचे मळू आहे अशी, सकू्ते देशकालपात्रांचा िववेक सोडून िन िनरपवाद 
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स ये हणनू, बौद्धधमार्त जशी प्रचािरली जात, तशी, प्रचािरली जाऊ लागली. अशोका या 
साम्रा यकोषातून, पोसलेले  िन  पाळलेले बौद्धिभकंू्षचे तांडे या तांड,े या प्रांतात, “श त्रबळ हे पाप 

आहे”, असा प्रचार करीत, िहडू लागले. जे बौद्धधमीर्य असतील, यांनाच, साम्रा यातील 

‘धमर्महामा य’, प्रांतीय  अिधकारी, ‘र जकु’ नावाचे, अशोकाचे, िव वास ूराजकमर्चारी हणनू, 

उ चपदी नेमले जाऊ लागले. या सवार्ंना, अशोका या आजे्ञप्रमाणे, बौद्धधमर्प्रचारास िन 

आचारास, शक्य ते ते रा यीय प्रो साहन, यावे लागे. गांधार, पंचनदप्रभतृी प्रांतांतही बौद्धधमीर्य 

प्रचार, नागिरकांतच न हे, तर, सिैनकांतनूही, चाल ू लागला. अथार्त, या प्रमाणात वरील 

अिहसंािद बौद्धमतांचा अितरेकी प्रचार िजकंड े ितकड े  राजदंडबळाने  होऊ  लागला, याच 

प्रमाणात, या भारता या वाय यपवर्ताकडील प्रांतातही, क्षात्रवृ ती िन श त्रबळ उणावत गेले. वीस 

वष, असा वीरविृ तिवरोधक िन अरा ट्रीय प्रचार के यानंतर, अशोक वारला. या या 
रा यासनावर आले या, दबु या बौद्धधमीर्य वंशजांनी तर, या, पवर्तीय प्रांतां या सरंक्षणाथर्, 
चंद्रगु तापासनू श त्रस ज ठाणात उ या असले या भारतीय सै यसभंारा या, या अिजकं्य 

पोलादी कोटाची, अशोकाहूनही, इतकी उपेक्षा केली की, पायाच ढासळ यामळेु, दगुर् ढासळावा; 
याप्रमाणे, ढासळून गेला.  

 

साराशं 
बौद्धधमार् या, श त्रबळिनदंक  आदी, रा ट्र वातं यासाठी झुजंणार् या वीरवृ तीची अक्ष य 

उपेक्षा करणार् या, मतांचा, एकांगी िन अितरेकी, प्रचार भारतीय जनतेत राजदंडा या बळाने, 

अशोक िन याचे वंशज, यांनी, साम्रा यभर जो केला, सार् या साम्रा याचे, बौद्धमठीकरण आिण 

सिैनकांचे बौद्धिभक्षुकीकरण, जे केले यामळेु, भारता याअ यंतमह वा या अशा, वाय येकडील, 

पवर्तीय प्रांतांतील जनतेत, वीर ीचा र् हास, भारत रा ट्रा याददुर् य अिभमानाचा नायनाट आिण 

चंद्रगु ता यावेळेपासनू, या वेळ या सार् याजगात, बिल ठतम असले या श त्रस ज 

सै य यूहाची, या, अतंगर्त क्षयाने, धूळधाण झाली. हणनूच, िशकंदर - से युकस या मानाने, 

अगदी दु यम असणारे डमेेिट्रयसचे ग्रीक सै य, िहदंकुुशपासनू पंचनदसदु्धा, सारे भारतीय प्रांत, 

चालता चालता िजकूंन, मगधा या िदशनेे पुढे सरसावले.  

सारी साम्रा यस ता, बौद्धां या हाती असताही, यांचा कोणताही प्रांतािधप, रा यािधकारी 
िकंवा बौद्धीय जानपदसमहू, क्षु ध होऊन, भारतीय वातं य िछनाव यास येणार् या, या, 
यवनशत्रशूी रणांगणात झुजं यास सबळपणे पुढे आला नाही. भारता या, या रा ट्रीय 

अपमानाची, यांना, चीड आली नाही, लाज वाटली नाही. प्र यक्ष मगधात, जो अशोकाचा वंशज, 

वतःस अजनू सम्राट हणवून घेत, रा यासनावर बसलेला होता, तो, बौद्धधमीर्य बहृद्रथ राजा तर, 

या यवनशत्रू या प्रितकारासाठी, पायही, पुढे टाकीना.  



 

www.savarkarsmarak.com 

क्विचत, असेही असेल की, अशा िनरपवाद ‘अप्रितकारा’ ने, तो बौद्ध राजा, ‘अक्रोधेन 

जयेत ् क्रोधम’् या, ध मपदातील सू ताचा प्रयोग, बस या बस याच, ग्रीकांचे मन िजकूंन, 

यश वी क  पाहत होता! 
 

वैिदक धमीर्याचंा रा ट्रीय प्रक्षोभ!  

किलगंाचा प्रतापी राजा खारवेल ग्रीकांवर चालनू जातो 
ग्रीकांचे परचक्र, भारतीय वातं याला आिण रा ट्रीय स मानाला, ग्रासीत आहे याची 

रा ट्रीय िचतंा, लाज िकंवा चीड, भारतीय बौद्धधमीर्यांना जरी वाटली नाही, तरी, भारतीय 

वैिदकधमीर्यांत मात्र, या रा ट्रीय अपमानाने आिण या रा ट्रीय सकंटाने, िजकंड े ितकड,े 

सतंापाची आग पेटली. या सकंटाचा, त काल प्रितकार कर याइतके, वैिदकधमीर्यांचे समथर् 
रा यकद्र, उ तर भारतात, उरलेले न हते. परंतु, सदैुवाने, अशोका या मृ यूनंतर, दहाएक वषार्तच, 

दिक्षण भारतातील किलगं (ओिरसा) आिण आंध्र या दो ही दािक्षणा य रा यांनी, बौद्धधमीर्य, 

मौयर् सम्राटाचे, आिधप य झगुा न देऊन, आपआपली, वतंत्र रा ये थािपलेली होती. ते दोघेही 
पराक्रमी राजे, वैिदकधमार्िभमानी  आिण  हणनूच, भारतरा ट्रािभमानी, होते. दोघांनीही प्रबळ 

सै य उभा न, श त्रस ज, ठेवलेले होते. उ तर भारत, ग्रीक यवनांनी, पादाक्रा त केला आहे आिण 

मगधाचा दबुळा बौद्धधमीर्य राजा, याचा, काहीही प्रितकार क  शकत नाही; या घटना ऐकून, 

या दािक्षणा य रा यांतील, वैिदकधमार्िभमानी जनतेत, मोठाच, प्रक्षोभ माजला. शेवटी, या, 
वतंत्र किलगं रा याचा, पराक्रमी अिधपती जो खारवेल, याने, डमेेिट्रयस या ग्रीक सै यावर, 

वतः, चालनू जा याचे ठरिवले.  

 

यवनांची दाणादाण िन भरधाव िपछेहाट 
प्रथम, प्रबल सेनेसह, याने मगध ह तगत क न, मग, अयो ये या आसपास, 

डमेेिट्रयस या, यवन सै याला गाठले. किलगंा या, या प्रबल भारतीय सै याने, यवनांची 
रणांगणात, इतकी दाणादाण उडिवली की, डमेेिट्रयस पाठ िफरवून, भरधाव माघार घेत, आप या 
उरले या सै यासह, थेट पंचनदापलीकड ेचालता झाला.  
 

राजसूय यज्ञ 
यवनांना, भारता या पवर्ताकड े (सरसीमेकड)े असे, हटिव यानंतर, यांचा पाठलाग 

कर यात िकंवा या, उ तरेकड या, सवर् प्रदेशाची, पक्की यव था कर यास, खारवेलला, फार वेळ 

िमळाला नाही. राजकारणामळेु, याला, लगोलग, किलगंास परतावे लागले. मगधाचा बौद्ध राजा, 
बहृद्रथ मौयर् यासही, याने, पद युत केले नाही. किलगंास परत येताच, भारताचे वातं य आिण 
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स मान, यां या रक्षणाथर्, यवनशत्रवूर, रणांगणात या पराक्रमी खारवेल राजाने, जो िवजय 

िमळवला होता, या या, घोषणेप्री यथर्, वैिदक धमीर्य राज े ठां या परंपरेप्रमाणे, याने, राजसयू 

नावाचा, मोठा यज्ञसमारंभ, केला. या राजसयू यज्ञाचे वैिश य, असे की, तो यज्ञ, मखु्यतः, 
रा ट्रीय आिण राजकीय व पाचा असे. यातही, अशोकाने सवर् यज्ञयागांवर बलपूवर्क बंदी 
घात यानंतर, चाळीस-प नास वषपयर्ंत, जवळजवळ, सार् या भारतात, वैिदक धमीर्यांना, 
प्रकटपणे, यज्ञसमारंभ असा करताच आला नाही. परंतु, किलगंात आिण आंध्रात, वैिदकधमीर्यांची 
वतंत्र िन बिल ठ रा ये प्र थािपली जाताच आज अशोकाचा तो वैिदकधमार्चरणावरील, 

बला कारी  प्रितबंध उघडपणे झगुा न देऊन आिण भारताचे रा ट्रीय शत्र ू असणार् या 
यवनांसारख्या, ल छांचा, रणांगणात पराजय क न, हा वैिदकधमीर्यांचा, राजसयू यज्ञाचा 
समारंभ, प नास वषार्ंनंतर पिह यानेच, साजरा होत होता! 
 

चार-एक वषार्तच ग्रीकाचंी पु हा वारी 
प्रतापी राजा खारवेल, दिक्षणेत, परत गेला आहे, हे पाहताच, का बोज आिण गांधार या 

प्रांतांत, ठाण मांडून बसले या आिण डमेेिट्रयस या मगधावरील वारीची, जी ददुर्शा झाली, 
ित यामळेु, िचडून गेले या, िम यांडर या, ग्रीक सेनापतीने, चारएक वषार्तच, ता या दमा या 
सै यािनशी, भारतावर पु हा चाल केली. डमेेिट्रयस याच वारीप्रमाणे, ग्रीकां या या वारीलाही, 
या, बौद्धबहुल िन हणनूच, प्रितकारशू य झाले या, पंचनदािद  प्रांतांचा  िकंवा  मगधा या, 
दबु या अशोकवंशीय राजाचा, हण यासारखा असा, काही एक, प्रितकार झाला नाही.  
 

बौद्ध भारतीयांची भारतशत्र ूग्रीकानंा सहानुभतूी 
उलट, यवनसेनापती िम यांडर यास, या, भारतावरील वारीत, अनेक बौद्धधमीर्यांची, 

सहानुभतूीही िमळू लागली! कारण, बौद्धधमार्तील, अनेक मते, आपणास आवडतात आिण आपण 

लवकरच बौद्धधमर् वीका , असे तो, उघडपणे बोलनू दाखवी. यामळेु, हे ग्रीक लोक, केवळ, 

वैिदकधमीर्यांिव द्धच  काय  त,े लढावयास आलेले आहेत आिण यांचे रा य, भारतावर झाले, तर, 

ते, आप याच बौद्धधमीर्यांचे होणार आहे. आता, ग्रीक लोक, परकीय, पररा ट्रीय आहेत, हे खरे, 

पण, आप यास, रा ट्रािब ट्राशी काय कतर् य आहे? बौद्ध धमर्, जाित, रा ट्र, वंश मानीत नाही. अशी, 
रा ट्रघातक भारतिवद्रोही िनदबुुर्द्ध िवचारसरणी, या बौद्ध हणिवणार् या, भारतीय जनतेत, अनेक 

िभक्षुप्रचारक उपदेश ू लागले! यां या सहानुभतूी या साहा याचा, भारतशत्र ू िम यांडरलाही, 
पिरणामकारक, उपयोग होऊ लाग यामळेु, या या ग्रीक प्रचारकांकडून, यानेही, असा प्रचार, 

भारतीय बौद्ध जनतेत चालिवला की, ‘आपली वारी’, ही, बौ दां या अगदी दबु या मगध राजाचे 

हातून, भारतीय साम्रा यस ता िछनावून घे याचा, जो, भारतीय वैिदकधमीर्यांचा कट होत आहे, 
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तो, हाणनू पाड यासाठी, तेवढी, काय ती आहे! िम यांडर, पंचनदािद  प्रदेश, पु हा, यवनांिकत  

करीत, अयो येपयर्ंत आला. अपक्व वेळी, घाई के यामळेु, डमेेिट्रयसची झाली, तशी, आपलीही, 
ददुर्शा होऊ नये हणनू, हातात आलेला भारतीय प्रदेश िन रा य, सघंिटत क न िन अिधक 

सै याची भरती क न, मग, मगधावर झडप घालावी; अशा सावधपणे, तो, अयो येकड े

ि थर थावर झाला; आिण अनुकूल सधंीची वाट पाहत, बळकट ठाण मांडून बसला.  
 

पण ितकड ेपाटलीपतु्रात! 
किलगंा या, प्रतापी खारवेल राजा या िवजयामळेु, उ तर भारतातील, वैिदकधमीर्य 

ने यांत िन जनतेत, वीर ीची लाट, आधीच, उसळली होती. यातच िम यांडरचे ग्रीक सै य, पु हा 
मगधावर चालनू येत आहे, ही, बातमी आली. यातही, भारतीय बौद्ध जनतेत, वदेशद्रोही प्रवृ ती 
बळावत असून, रा ट्रशत्र ूग्रीकांचे रा य, भारतात थािपले जावे हणनू, ती, िम यांडरला अनुकूल 

होत आहे; अशी प ट िच हे िदस ू लागली. ते हा, ग्रीकांचा, एकदाचा, िनःशेष िनःपात 

कर यासाठी, प्रथमतः, मगधाचा ते हाचा बौद्धधमीर्य राजा, जो बहृद्रथ मौयर्, यालाच, 

िसहंासनाव न खाली ओढून, कोणा एखा या चंद्रगु तासारख्या, पराक्रमी, वैिदकधमीर्य 

पु षालाच, सम्राटपदी, थापावे या हेतूने, उ तरेत रा ट्रािभमानी भारतीय ने यांचे, एक मोठे, 

रा यक्रांितकारक कार थान रच यात आले; पण, या सवार्ंसमोर, मखु्य प्र न जो होता, तो हा की, 
यवनांचा िनःपात करणारा आिण या रा यक्रांतीचे धुरंधर व प करणारा, असा, पराक्रमी पु ष, 

आहे कोण? 

 

पु यिमत्र 
मगधा या उपयुर् त बहृद्रथ मौयर् या राजाचे, जे, काही, ‘सै य’ हणनू उरलेले होते, यात, 

पु यिमत्र नावाचा, एक, सिैनक होता. पु यिमत्र, हा, ज माने ब्रा मण होता. वैिदकधमार्चा िन 

भारतीय रा ट्राचा, तो कट्टर अिभमानी होता; आिण यातही िन ठावंत िशवभक्त होता. या या 
कुलाचे नाव शृंग होते. मगधा या, यासै याम ये, तो आप या क्षात्रतेजानेही इतके वचर् व 

पावलेला होता, की, या बहृद्रथ मौयर् राजाने, ग्रीकांनी केले या, वारी या प्राणसकंटात, 

पु यिमत्रालाच, िन पायाने, मखु्य सेनापतीपदावर नेमले. सेनापती व हाती येताच, मगधा या 
सै याचे श त्रबळ िन सखं्याबळ वाढिव यास, लगोलग, आरंभ केला. या योगायोगाने, सार् या 
वैिदकधमीर्य, रा ट्रभक्त जनतेचे डोळे, आपण होऊन, सेनापती पु यिमत्र याचेकड े लागले. 

याला याला, अशी उ कट आशा वाटू लागली की, जर, सेनापती पु यिमत्रच, या क्रांतीचे नेतृ व 

घेईल तर? तर, या पराक्रमी पु षाहून, आज, भारतीय साम्रा या या, परंपरागत िसहंासनावर 

बस यास, या िपढीत तरी, या याहून अिधक योग्य, कोण आहे? 
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के हा के हा, इितहासाम ये, ‘फलानुमेयाः प्रारंभाः सं काराः प्रा तना अव’ या यायाने, 

पुढे, प्रकटपणे घडले या, घटनांव नच काय ते, कूटनीतीज्ञांनी, यांपूवीर् आिण या घडवून 

आण यासाठी, काय काय गु त कट आिण कार थाने, रचली, असलीच पािहजेत यांचा, छडा 
लावता येतो. मगधातील या रा यक्रांतीत, पुढे, लवरकच विणर् या जाणार् या इितहासिसद्ध 

घटनांमळेु, हे, प ट होते की, वतः, सेनापती पु यिमत्राने आधीपासनू, या भावी रा यक्रांती या 
कटाचे नेतृ व, गु तपणे वीकारलेले असले पािहजे. इतकेच न हे; तर, या या हाती असले या, 
रा यीय सै याची आिण यातील प्रमखुांचीही, याने, या क्रांतीला, प्र यक्षाप्र यक्ष, समंती 
िमळिवली असली पािहजे.  

 

बहृद्रथ मौयार्चा िशर छेद 
ही सवर् पूवर्िसद्धता, चालली असता, एके िदवशी, पाटलीपुत्र या, राजधानी या पटांगणात, 

सवर् सै याचा, श त्रस ज, सचंलनसमारंभ, कर याचे योिजले गेले. याप्रमाणे, या, सिैनक 

समारंभाचे िनरीक्षण कर यासाठी, सम्राट बहृद्रथ मौयर्, हा वतः उपि थत होता. सेनापती 
पु यिमत्रा या आजे्ञनुसार, या  चतुरंग  सै यांतील, िविवध श त्रिवभागांचे कायर्क्रम, मो या 
गाजावाजाने चालू ंअसता, याचा इितहासात, उ लेख सापडत नाही अशा, कोण या तरी कारणाने, 

राजा बहृद्रथ बसला होता, या बाजलूा, काहीतरी, उ क्षु ध कटकट चालू ंझाली. या उ क्षोभातच, 

वतः सेनापती पु यिमत्र, याने, नावानेच काय तो सम्राट असले या, बहृद्रथ मौयार्वर, चालनू 

जाऊन, याचा, तेथ या तथेेच िशर छेद केला! 
या िशर छेदातच, अशोका या वंशाचा, राजकीय अतं झाला! बौद्धधमीर्य मौयर्रा य 

लयाला गेले! 

या, अक मात घडले या, भीषणघटनेसरशी, तेथे जमले या जनसागरात, मोठी खळबळ 

उडाली. परंतु या, सार् या श त्रस ज दलभारातील िकंवा बहृद्रथाभोवती बसले या राजपु षातील 

कोणी, बहृद्रथा या वतीने, सेनापती पु यिमत्रावर, तुटून पडला का? नाही! उलट, या श त्रस ज 

दलभारातून सेनापती पु यिमत्रा या नावाचा, जयघोष, उठू लागला.  
कारण, सिैनकांसदु्धा, अनेकां या मनात, जे करावयाचे होते, परंतु, जे, महासाहसी कृ य 

कर याचे उ तरदािय व, वतःकड ेघे यास, सार् या उ तर भारतात, कोणीही, धजत न हता; तेच, 

भारतीय साम्रा या या, वातं यसरंक्षणास अपात्र ठरले या, अशोकवंशज बहृद्रथ मौयार्चा 
िशर छेद अशोकाचे, भर राजधानीतच कर याचे अपिरहायर् रा ट्रीय कतर् य, सेनापती पु यिमत्राने 

केले होते! 

भारतीय वातं यरक्षणाथर्, जे पूवीर् चंद्रगु तास करावे लागले तेच, साहसी कृ य 

पु यिमत्राने केले. िशकंदरा या, अगदी, पिह या वारी या वेळी, ग्रीकांचा प्रितकार कर यास, 
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असमथर् ठरले या, नामधारी सम्राट महापद्मनंदाचा िशर छेद, भारतीय वातं या या आिण 

भारतीय साम्रा या या, सरंक्षणाथर्, याप्रमाणे आयर्चाणक्य िन सम्राट चंद्रगु त यांना, रा ट्रीय 

कतर् य हणनूच करावा लागला; अगदी, याच कारणासाठी, मगधा या या, बौद्धधमीर्य, 

नामधारी सम्राट, बहृद्रथ मौयार्चा िशर छेद, सेनापती पु यिमत्रास, रा ट्रीय कतर् य हणनूच, 

करावा लागला.  
 

सम्राट पु यिमत्र शृगं 
ही घटना, इसवी सन पवूर् १८४ या वषार् या, आसपास, घडली. वैिदकिवधीनुसार, 

पाटलीपुत्रात, भारतीय सम्राटपदाचा अिभषेक होऊन पु यिमत्र, अशोका या िसहंासनावर, आ ढ 

झाला. मौयर्-राजवटीचा अंत होऊन सम्राट पु यिमत्रा या, शृंगवंशाची राजवट चाल ूझाली.  
 

सम्राट पु यिमत्राची ग्रीकावंर चढाई 
प्रथमतः, राजधानीतील िन आसपास या प्रदेशातील, सारा, रा यप्रबंध यवि थत िन 

बळकट क न; आिण चतुरंग, प्रबळ िन रणो सकु असे, भारतीय सै य उभा न; सम्राट 

पु यिमत्राने, अयो येस ठाण मांडून बसले या, िम यांडरवर वारी केली. भारतीय, श त्रबळापुढे, 

रणांगणात िटकाव धरणे, अशक्य झा यामळेु, यवनसेनापती िम यांडर, मागे पंचनदाकड े

सै यासह, पण झुजंत, हटू लागला. परंतु, पूवीर्, डमेेिट्रयसचा िप छा पुरिव याचे जसे राहून गेले, 

तशी िढलाई यावेळी न करता, सम्राट पु यिमत्राने, ग्रीकां या सै याचा, कडोिनकडीने पाठलाग 

केला. पराभवामागनू पराभव खा यामळेु िन या या ग्रीक सै याचा, सारा यूह ढासळून 

गे यामळेु, अगदी, हतवीयर् झाले या, िम यांडरला, पु यिमत्राने िसधंुपार हुसकून िदले. सारा 
िसधंुपयर्ंतचा भारत, ग्रीकां या राजकीय दा यातून मकु्त झाला.  

ग्रीकांची तलवार तोडून टाकली, ढाल फोडून टाकली, यां या राजस तेचा कंदच उपटून 

टाकला! 
भारतावरील, ग्रीकांची, हीच शेवटची वारी ठरली. सम्राट पु यिमत्राने, केले या ग्रीकां या, 

या पराभवामळेु, यांची, श त्रशक्ती, इतकी क्षीण झाली की, पु हा, िसधंुनदी ओलांडून, भारतावर 

वारी कर याची धमकच यां यात, उरली नाही. िशकंदरापासनू, भारतास, उपद्रव देत आले या, 
या यवनशत्रचूा भारताने असा िन याचा िनःपात केला! 

ग्रीकां या हातून सोडिवलेला, सारा प्रदेश पु यिमत्राने, आप या  साम्रा यास  जोडला. 
उ जियनीला, ितकड या रा यिवभागाचा, मखु्य राजप्रितिनधी हणनू, याने आपला पुत्र 

सेनापती अिग्निमत्र यास, नेमले. सेनापती अिग्निमत्र हाही, बापाप्रमाणेच शूर आिण कतार् पु ष 

होता. याने दिक्षणेकडील, िवदभर् देशापयर्ंत, आप या साम्रा याचे आिधप य मा य करिवले. 
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परंतु, पुढे, िवदभार्चा राजा, ते, आिधप य मानीना, या तव, अिग्निमत्राने, या यावर वारी 
केली. तीत, िवदभर् राजाचा पराभव झाला. याच घडामोडीत, िवदभर्राजाची क या, मालिवका, 
अिग्निमत्रा या पराक्रमीगुणांनी मोिहत होऊन या याशी, िववाह करावयास उ सकु झा यामळेु, 

िवदभर्राजाने, पु यिमत्रा या समंतीने, अिग्निमत्राशी, मो या समारंभपूवर्क, ितचे लग्न लावून 

िदले. यामळेु, या दो ही राजकुलांचा, केवळ नेहसबंंधच न हे; तर रक्तसबंंधही जळूुन आला. 
या रमणीय कथेवरच, कािलदासाने आपले ‘मालिवकािग्निमत्रम’्, हे नाटक िलिहले आहे.  

 

अशोका या पाटलीपुत्रातच अ वमेध यज्ञ! 
ग्रीकांसारख्या, पुरातन परकीय शत्रूचंा, िनःशेष िनःपात क न, भारतीय साम्रा याचे 

पुन जीवन करणार् या सम्राट पु यिमत्रास, आप या वैिदक परंपरेनुसार आता, अ वमेध यज्ञ 

कर याचा अिधकार, वपराक्रमानेच, प्रा त झालेला होता. सम्राट पु यिमत्रा या, या, 
अिधकारािवषयी, ि ह सेट ि मथही, या या - ‘The Early History of India’ या ग्रथंात 

गौरवपूवर्क िलिहतो की : “The Yavanas and all other rivals having been disposed off in due 

course, Pushyamitra was justified in his claim to reign as the paramount power of North 

India and Straightway proceeded to announce his success by a magnificent celebration of 

the Ashwamedha sacrifice at his capital. “ (Page 189) 

सम्राट पु यिमत्राने, अ वमेध यज्ञाचा सोडलेला संक प, ऐकताच, सार् या  भारतवषार्त, अ यंत 

अ पसखं्य असलेली बौद्ध जनता सोडून, भारतीय रा ट्रािभमानाची िन िवजयानंदाची, लाट उसळली. या 
अशोकाने, वैिदकधमीर्यांचे, आचार वातं य राजदंडाचे बळाने, िछनावून घेतले होते, याच बौद्ध अशोकाची 
राजधानी असले या पाटलीपुत्रात, वैिदकधमार्िभमानी सम्राट पु यिमत्राचा, हा अ वमेध यज्ञ, होणार होता. 
वैिदकधमीर्यां या धमार्चार- वातं यावरील, अशोकाने लादलेले सारे प्रितबंध काढून टाकलेले आहेत; अशी 
सम्राट पु यिमत्राने केलेली, तो अ वमेध यज्ञ हणजे एक प्रकट सम्राटीय घोषणाच होती! 

सम्राट पु यिमत्राचा पुत्र, युवराज अिग्निमत्र, हा जसा पराक्रमी, रणधुरंधर िन कतृर् ववान, राजपु ष 

होता तसाच, या, युवराज अिग्निमत्राचा पुत्र, हणजे, पु यिमत्राचा नातू, वसिुमत्र, हाही एक त ण िन 

तेज वी, राजकुमार होता. सम्राट पु यिमत्राने, जे हा, आपला अ वमेधीय घोडा, िवजययात्रेप्री यथर् सोडला, 
ते हा, या या मागे मागे या या रक्षणासाठी, ससै य राह याचे कायर्, याच या या त ण नातवावर, 
सेनानी वसिुमत्रावर, सोपिवले. या िवजया वा या वे छा सचंारात िसधंुनदी या तीरापयर्ंत, कोणीही 
अडथळा केला नाही. परंतु, िसधंुतीरी, कोणा यवनराजाने याला अडथळा केला. हणजेच, या वेळ या 
सकेंताप्रमाणे सम्राट पु यिमत्रा या आिधप यास, आ हान िदले. ते हा, या  त ण  सेनानी  वसिुमत्राने  

या यवनराजाशी लढून, याचा पुरता पराभव केला; आिण आपला िवजया व सोडवून आणला. जे हा, एक 

वषार्नंतर, या अ वाला घेऊन सेनानी वसुिमत्र, िवजयासह पाटलीपुत्रास परत आला; ते हा, िजंकड ेितकडे 
केवढा आनंद झाला. ते वृ त, वतः, सम्राट पु यिमत्राने, युवराज अिग्निमत्रास धाडले या, 
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आमतं्रणपित्रकेत िलिहलेले आहे. या पत्राचा, ब हंशी, या सम्राटा या भाषेतच, प्रतिवलेला मूळ लेख, 

सदैुवाने, आजही, आपणास वाचावयास िमळतो; कारण, कािलदासाने, वर  उ लेिखले या 
‘मालिवकािग्निमत्र’  नाटकात, तो  ब हंश, जसा या तसाच, िदलेला आहे. या नाटकातील, ते पत्र, इतके 

मनोवेधक आहे की, शक्यतो, ते, प्र येकाने वाचावे. या िवजयशील काळातील, प्र यक्ष, सम्राट 

पु यिमत्रा या िवचारांचे आिण सवर्सामा य  जनभावनांचेही  ते  एक  िजवंत िचत्रण आहे.  

 

रा ट्रीय िवजयो सव 
भारतवषार्तील, मोठमोठे  जपी, तपी, वेदिव यापारंगत, क्षित्रयकुलावतंस  राजवृंद, साम्रा यातील 

प्रमखु रा यािधकारी, नगर े ठी िन ग्राममुख्यजन, या, अ वमेधयज्ञा या, महान समारंभास, उपि थत 

होते. या काळचा, पंिडतांतील पंिडत  हणनू, गाजलेला  आिण  आज  तर, याला, पाि चमा यािदक 

परकीय िव व वगार्तही, जागितक मा यता िमळाली आहे; तो पतंजलीही, या अ वमेधास उपि थत होता. 
अस या, अस यां या आशीवार्दांनी िन सहभािग वाने, या अ वमेधा या समारंभास ल छांचे मदर्न 

करणार् या, भारतीय िवजयो सवाची, प्रित ठा िन शोभा प्रा त झाली.  
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आिशयाई ग्रीक वंशाचाच नायनाट 
वर विणर् याप्रमाणे, सम्राट पु यिमत्राने साधारणतः, इसवी सनापूवीर् १९० ते १८० वषार्ं या 

म यंतरी, ग्रीक आक्रमकांना, िन याचे, िसधंुपार हुसकून देऊन, भारत वतंत्र के यानंतर, ग्रीक वंशा याच, 

इित ीस, आरंभ झाला. िसधंूपलीकड,े गांधारात िन बॅिक्ट्रयात (बाि हक देशात), यांची काही दबुर्ळ होत 

चाललेली, लहानसहान फुटकळ रा ये, िटकाव ध न होती. परंतु, इसवी सना या, पिह या शतका या 
आरंभाचे आगेमागे, जे हा म यआिशयातील शक जातीचा, प्रचंड लढाऊ ल ढा बॅिक्ट्रया (बाि हक), इराण 

िन गांधार या प्रांतांवर येऊन आदळला, ते हा या कड या िन रानटी शकां या ख गापुढे ितकडील सार् या 
ग्रीक जनतेस पळता भईु थोडी झाली; पु ष- त्री, मलुाबाळांसदु्धा ते पुढे पळत, थांबत, पु हा  पुढे  पळत, 

आपला  जीव वाचिव यासाठी  शेवटी िसधंू उत न भारतीय साम्रा यात िशरले; पण आता केवळ आ याथीर् 
हणनू, शरणाथीर् हणनू! कुठे, ते इसवी सन पूवर् ३२९ ते ३२७ म ये, ‘यदु्धं देिह’ हणनू, गजर्त भारतावर 
चढून आलेले िशकंदर- से युकसचे िवजयाथीर् ग्रीक आिण कुठे हे, भारतीय पराक्रमापुढे शेवटी, हतवीयर् 
झालेले, इसवी सना या आरंभी आरंभीचे, ‘िभक्षां देिह’ हणत, भारतीयां या दारोदार िहडणारे, यांचे 

वंशज, शरणाथीर् ग्रीक! 

पण, अशा ददुर्शेतही, जनेु वैर िवस न, भारताने यांना आ य िदला. भारतीयां या उदारतेचा, 
यां या या टो यांपैकी, िजला िजथे आ य िमळाला, या या नगरांत, प्रांतांत, ती ती ग्रीकांची टोळी 
फुटकळपणे वसत गेली. यां यापैकी, काही बौद्ध झा या. काही वैिदकधमीर्य झा या. परंतु या काळी 
वैिदक धमीर्यांचीच रा ये अस यामळेु, या ग्रीक समाजातील, यक्ती यक्तींचा धमर् बौद्ध असला काय, 

वैिदक असला काय; तरी, कोण याही प्रकारचा, राजकीय उपद्रव देणे, यांना, शक्य झाले नाही. हळूहळू, ते, 
वतःची ग्रीक  भाषाही  िवसरले.  भारतीय  भाषा, चालीरीती, ही सारी आ मसात क न, भारतीय समाजात, 

ते, झपा याने एक प होत गेले; यां यात भारतीयांपासून आपण अलग आहोत, अ य रा ट्र आहोत, अशी, 
पे्ररणा देणारी जी अहंकारी ग्रीकपणाची भावना तीच मळुी, यांचे िववाहािद सबंंधही, भारतीयांत होत 

गे याने, एक-दोन शतकां या आत, न ट झाली. गंगौघात िमठाचा खडा िव न जावा तसे यांचे ग्रीकपणच, 

भारतीय जीवनौघात, िव न गेले.  

ले छांना प्रथम संगरात िजकूं शकलो हणनूच यांना सं कृतीत आ मसात क  शकलो 
तथािप, या प्रकरणी बहुतेक इितहास-लेखकांचे आिण आप या लोकांचे एका मह वा या 

िवधेयाकड,े लक्ष, आकिषर्ले गेलेले नाही. यासाठीच, ते, िवधेय इथे, उ लेिखणे, अव य आहे. ती गो ट ही 
की, भारतावर चढाई क न आलेले, िवजयाथीर् यवन काय, िकंवा पुढे आणखी जे जे कोणी, ल छ, भारतावर 
चालनू आले, ते परशत्रू काय, यां यापैकी यांना यांना शतक यापी सघंषार्नंतर का होईना, पण, 

भारतीयांनी िजकूंन, िगळून, पचवून, आप या सं कृतीत, समाजात आ मसात क न टाकले; नाहीसे 

क न टाकले; या या प्र येक प्रकरणी हेच िसद्ध झालेले आहे की, या या आक्रमकांची ती चढती तलवार 
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भारतीय पराक्रमाने प्रथम जे हा तोडून टाकली, यांना सश त्र संगरातही जे हा चारी मुं या चीत केले; 

ते हाच काय ते, ते ते, परकीय सश त्र आक्रमक, आम या  भारतीय  सं कृतीत  िन  समाजात, आ मसात 

क न टाक याइतके चवर्णीय िन पचनीय, होऊ शकले. केवळ शांितपाठाने न हे; तर बलव तर 
श त्रपाठाने!! 

 

धमर् छल केला नाही, रा ट्रद्रोहा या पापाचा योग्य तो दंड िदला! 
सम्राट पु यिमत्राने, बौद्ध िभक्षूंचा, फार, छळ केला. काहींना ठार मारले; काहीचे मठ उ व त केले 

असे पौरािणक पद्धतीने रंगिवलेले उ लेख जु या बौद्धग्रथंातून सापडतात. युरोिपयन इितहास 

लेखकांनीसदु्धा, या उ लेखांना, अितशयोिक्तपूणर्, हणनूच, बाजूस सारले आहे. तथािप, काही जणांनी, 
या, अितशयोक्ती या बुडाशी थोडतेरी त य असले पािहजे, पु यिमत्राने केवळ धमर् वेषाने बौद्धांवर 
अ या य सडू उगिव यासाठी थोडाफार छळ केला असला पािहजे असे प्रितपािदले आहे. आम या मतेही 
बौद्धांपैकी अनेकांना सम्राट पु यिमत्राने धारेवर धरले असलेच पािहजे, परंतु ते, केवळ ताि वक िन धािमर्क, 

मतिभ नतेसाठी न हते.  
बौद्ध लोक, शू यवाद िकंवा अजे्ञयवाद, मानीत; िकंवा यात कोणी नाि तक होते; िकंवा अिहसंक 

होते; िकंवा वेद िनदंक होते; िकंवा यां या जपजा या या पद्धती वैिदकांहून वेग या हो या; हणनू, काही 
बौद्धांचा सामुदाियक ‘धमर्छळ’ झालेला न हता. वतः, गौतम बुद्धाला, या या धमार्चा प्रचार करताना, 
कोणाचीही, आडकाठी, झालेली न हती! तेही राहो. पण, पुढे, चंद्रगु ता या, अिखल िन अखंड भारतवषीर्य 

साम्रा यात िन वैिदक धमर्िन ठ अशा वतः, आयर् चाणक्या या प्रधानवटीत, बौद्धधमार्ला, उणीपुरी ३०० 

वष, अि त वात येऊन झाली असताही, यांचा छळ होत अस याची, कुणकूणही, या वेळचा प्रख्यात ग्रीक 

राजदतू, जो, चंद्रगु ता या रा यसभेत, वषार्नुवष रािहलेला होता, या मेग्याि थनीसने आप या 
इितहासप्रिसद्ध प्रितवृ तात, न दलेली नाही. मेग्याि थनीस या प्रितवृ तात बुद्धधमार्चे, नावसदु्धा आलेले 

नाही! कारण, ते हा, िशकंदर िकंवा से युकस, या, बला य ग्रीक सेनानींशी िकंवा यां या सै याशी, 
बौद्धांनी राजद्रोहा मक िकंवा राजकीय, असे, देशघातक संबंध ठेवलेले न हते. यांना, ते, शक्यच न हते. 
हणनूच, तशा इतर अनेक पंथांप्रमाणे, बौद्धांनाही, चंद्रगु ता या िन आयर् चाणक्यासारख्या या, वैिदक 

धमीर्य साम्रा यात, आपाप या धमार्प्रमाणे आचरण करता आले; इतकेच न हे; तर, याचा, उपदेशाने जो 
काही, प्रचार करता येईल तो, प्रचारही करता आला.  

परंतु, िशकंदर-से युकसनंतर, ग्रीकांची जी दसुरी चढाई, डमेेिट्रयस-िम यांडर या वेळी, भारतावर 
झाली; िन ते रा ट्रशत्र ूथेट, अयो येपयर्ंत येऊन मगधा या सम्राट पीठावरच, ग्रीक सम्राटाचा रा यािभषेक 

कर या या बेतात आले; ते हा अशा भारताचे रा ट्रीय वातं य धोक्यात आणणार् या, राजकीय संकटात 

भारतीय बौद्धांनी, मागे विणर् याप्रमाणे, धडधडीत रा ट्रद्रोह केला. इथेच, हेही सांगणे िवषयानुकूल होणार 
आहे की, िम यांडर, याला, बौद्ध ‘िमिलदं’ हणतात, वतः, बौद्धधमर् वीकारता झाला; ते हा या ग्रीक 
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राजालाच भारतीय बौद्धांनी, आपली राजिन ठा िवकली. याला, या या भारतीय प्रदेशाचा, राजा मानले. 

या ग्रीकां या, भारतीय प्रदेशातील, राजसभेत बौद्ध पंिडत िन बौद्ध िभकू्ष, कोणा वरा ट्रीय राजा याच 

राजसभेत िमरवावे, तसे, मानाने, िमरवू लागले. अशी, ही भारतीय बौद्धांची, भयंकर देशद्रोहक कृ ये, 

मठांमठांतील वरा यघातक कट िन रा ट्र वातं यिवरोधी, उठावणी कर याचा, जनतेत केलेला प्रचार, 
हाणनू पाड यासाठी, ग्रीकांशी, प्र यक्ष युद्ध चालले या काळात, सम्राट पु यिमत्राला िन या या 
सेनािधकार् यांना, अशी रा ट्रद्रोही कृ ये िन प्रचार करणार् या भारतीय बौद्धांना, देहा त शासन देणे िन अशा 
भारतद्रोही कटांची कदे्र असणार् या, बौद्धमठांना, उ व त क न टाकणे, भागच होते. भारतीय वातं याचे 

िन साम्रा याचे सरंक्षणाथर्, वदेशद्रो यांना  िन  पररा ट्रास  िमळणार् या, वरा ट्रघातक्यांना, िदलेला, तो, 
यायोिचत राजकीय दंड होता. तो, यांचा केलेला, धािमर्क छळ न हता. भारतीय साम्रा याचे, प्रमुखतम, 

दंडधारक असणार् या सम्राटाने, अशा, रा ट्रघातक पा यांना, मग, ते वैिदक असोत वा बौद्ध असोत; दंड करणे, 

हे, पु यिमत्रा या, वैिदकधमीर्य दंडनीतीप्रमाणे, याचे राजकतर् यच होते; धमर्कतर् यच होते.  

 

कोण धमर्सिह णू-अशोक की पु यिमत्र? 
गतानुगितक इितहास लेखकांत, अशोकाला, परधमर्सिह ण ू हणनू, गौरिव याचा जो पिरपाठ 

पडून गेला आहे; आिण पु यिमत्रा या धमर् वातं य प्र थािपणार् या, मह कृ यािवषयी, उ लेख कर याचे 

भानही  कोणा  वदेशीय  वा  परदेशीय, इितहासकाराला न राहता; उलट याने बौद्धांचा ‘धमर्छळ’ केला 
अस या या, बौद्ध पौरािणककथा, मात्र, उ लेिख याचा िन यामळेु पु यिमत्र हा काही परधमर्सिह ण ू

न हता; असे, सचुिव याची िकंवा ठासनू सांग याची, जी, परंपरा चालू आहे; ितचाही बीमोड केला पािहजे. 

जर, कोणी धािमर्क असिह णतुेचा, अिधक, दोषभागी असेल, तर, तो, अशोकच होय; कारण, नुस या 
प्रचाराने न हे, तर राजशक्ती याबळाने, याने, सार् या भारतवषर्भर, वैिदकधमीर्यांचे, हणजेच भारतीय 

रा ट्रातील या काळ या अिधकाअिधक जनतेचे यज्ञयाग, मगृयाप्रभतृी अनेक मूलगामी धमार्चार सवर् 
भारतभर, दं य ठरिवले होते. पण, अशोकाचे उटे्ट काढ यासाठी सदु्धा, सम्राट पु यिमत्राने, काही, अशी 
राजाज्ञा काढली नाही; की, “बौद्धांनी  मठांमठांतून  सामदुाियक  यज्ञ वैिदकपद्धतीनेच केले पािहजेत!” 

िकंवा, “िनदान, प्र येक, गहृ था मी बौद्धाने घरोघर, वै वदेव केलाच पािहजे!” रा ट्रशत्रूशंी, कोणताही 
राजकीय सबंंध न ठेवता, आपआपला धमर्प्रचार िकंवा धमार्चार करणार् या, पण, विैदकधमीर्य नसले या, 
अनेक पंथांचे समहूांना भारतात याकाळीही जसे धमर् वातं य िन सरुिक्षतता उपभोगता येत होती, तशीच 

ती िततक्या िन पद्रवीपणे वावरणार् या बौद्धांनाही, उपभोगता येत होती. आता, हे शक्य आहे; की, भर 
युद्धकालात, देशद्रोह करणार् या, बौद्धांची, अव य ती, ससेहोलपट चालली असता, सकु्याबरोबर ओलेही काही 
प्रकरणी जळले असेल, पण, तो िनयम न हे; अपिरहायर् अपवाद! 
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पु यिमत्राने केले, ते, हेच स कृ य होते; की, अशोकाने बळाने उ छेिदलेले धमर् वातं य, भारतीय 

साम्रा यात पु हा प्र थािपले. धािमर्क असिह ण ू िकंवा पक्षपाती हणावयाचेच तर अशोकास हणावे; 

पु यिमत्रास न हे.  

या प्रकरणी वैिदकांिवषयी, कोण याही प्रकारे िवशेष सहानुभतूी न बाळगणार् या पण, यात या 
यात, राखून िलिहणार् या, ि ह सट ि मथसारख्या, परकीय  इितहासकाराने, काढलेले  उ गार वाचनीय 

आहेत.  

य यिप, इतर  इितहासकारांप्रमाणेच, ि मथसारख्या िव वान इितहासकारा याही, हे, मळुीच 

यानात आलेले नाही, की, भारतीय बौद्धांची, के हा, ससेहोलपट, भारतीय वैिदकांकडून झाली ितचे आिण 

बौद्धधमार्िवषयी, भारतीय जनतेत, जी चीड िन अिप्रयता उ प न हऊन बौद्धधमार्चा शेवटी नायनाट झाला; 
याचे, एक मुख्य कारण, भारतीय बौद्धांनी, भारतीय वातं य िन भारतीय साम्रा य, यांशी, वारंवार 
केलेले, रा ट्रद्रोही, वतर्न हेच होते. तथािप, हे मखु्य कारण, लक्षात नसताही, ि ह सटि मथने, आप या 
प्रिसद्ध ग्रथंात, बौद्धां या इतर ऐितहािसक कृ यातून, धािमर्क असिह णतुे या प्र नी, िवशेषतः, बौद्धांनाच, 

दोषी ठरिवले आहे. या या, या, प्रकरणी या लेखातील काही वाक्ये अशीः “The memorable Horse 

Sacrifice of Pushyamitra marked the beginning of Brahmanical (Vaidik?) re-action which 

was fully developed by centuries later, in the time of Samudragupta & his successors. . . . 

Its credit may be given to semimythological stories of Buddhist writers. Pushyamitra was 

not contented with the peaceful revivals of Hindu rites, but indulged in a savage 

persecution of Buddhism. . . . It will be rash to reject this tale as wholly baseless, 

although it may be exaggerated. . . That such outbursts after all should have occurred is 

not wonderful if you consider the extreme oppressiveness of the Jain and Buddhist 

prohibition when ruthlessly enforced as they certainly were by some Rajas and probably 

by Ashok. The wonder rather is that persecutions were so rare. And that as a rule the 

various sects managed to live together in harmony and in the enjoyment of fairly 

impartial official favour. “ (Early History of India, page, 190-191) 

िशकंदर या वेळेपासनू, भारताला, वेळोवेळी उपद्रव देत असले या, यवनां या 
राजस तेचा, श त्रशक्तीचा आिण हणनूच, पिरणामी, यां या वांिशक अि त वाचा, या या 
प्रतापी ख गाने, शेवटी िशर छेद क न टाकला; आिण एतदथर्च यास, ‘यवनांतक’, ही पदवी, 
यथाथर्पणे, शोभते आहे; या सम्राट पु यिमत्राने, यानेच मकु्त केले या आप या, भारता या 
वातं याचे िन साम्रा याचे, सरंक्षण, सगंोपन िन सवंधर्न ३६ वषपयर्ंत, के यानंतर, इसवी सन पूवर् 
१४९ या वषार् या, आगेमागे, आपला देह ठेवला.  

याअथीर्, यवनिवजे या, सम्राट चदं्रगु ता या राजमदेु्रने, अिंकत झालेले पान, आप या 
भारतीय इितहासातील, ‘पिहले सोनेरी पान’ ठरते; याच अथीर्, ‘यवनांतक’ सम्राट पु मिमत्रा या 
राजमदेु्रने अिंकत झालेले, आप या भारतीय इितहासातील जे पान, ते ठरते, ‘सोनेरी पान दसुरे.’ 
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सोनेरी पान ितसरे 

 

शक -कुशाणांतक िवक्रमािद य 
 

ग्रीकांचा समूळ उ छेद के यानंतर भारतावर इितहासात मेाजले जावे असे आिण काही 
अशंी  िशकंदरािद  यवनािधपती या  सै यां या आक्रमणाहूनही भयंकर िन यापक असे जे परचक्र 

चालनू आले ते शक-कुशाणांचे होय.  

शक आिण कुशाण हे जरी काही अशंी पर पर िभ न लोक होते आिण यांचे आपापसात 

तुमलु वैरही होते, तथािप, एकंदरीत भारतीयांसारख्या िविभ न िन अपिरिचत रा ट्रास त े

जवळजवळ एकच वाटावेत इतके यां यात सा यही होते. यामळेु यां या या रानटी टो या 
एकामागनू एक भारतावर येऊन आदळ या या सवार्ंना सवर्सामा य भारतीय लोक शक या 
नावानेच ओळखत. काही थानी कुशाणांचा उ लेख ‘कुश’ या नावानेही भारतीय ग्रथंात केलेला 
आहे. एव यासाठीच या नावानेच या दोघांनाही उ लेिखले आहे.  

बाि हक (बॅिक्ट्रया) या प्रांता या पिलकड ेम यआिशया या भागात शक हे लोक रानटी 
अव थेत मो या-मो या टो या क न राहात असत. यां याही पलीकडला िव तीणर् प्रदेश कुशाण 

या तशाच रानटी अव थेत राहणार् या लोकांनी यापलेला होता. आिण या याही पलीकड ेचीन 

देशा या काही भागांना यापून हूण हे तसेच टो याटो यांनी भटकते, सदैव अतरांशी वा 
आपापसांत लढत राहणारे, रानवट, कू्रर पण शूर असे लक्षावधी लोक राहात असत. या शक, 

कुशाण, हूण लोकां या म ये ती  वमैन य असे आिण एकमेकां या प्रदेशांत यांची वारंवार 

आक्रमणे िन युद्धे चाललेली असत.  

इसवी सना या शे-दीडशे वषार्ंपूवीर् या लोकांतील पर पर वैमन याचा भयंकर वणवा पूवीर् 
कधीही  भडकला  नसेल  इतक्या  यापक प्रमाणावर भडकला. यां यापैकी अ यंत कड या आिण 

चीनकड े असले या हूण लोकांनी म य आिशयात यां यापढेु असणार् या कुशाण लोकांवर 

चालकेलीिन यां या प्रदेशातून यांनापि चमेकड ेरेटले. ते हा या कुशाण लोकांनी यांना लागनूच 

बाि हक (बॅिक्ट्रया) प्रांता या वर रहाणार् या शक लोकांवर धाडी घालीत या शकांना यां या 
प्रदेशातून खाली ढकलनू या प्रदेशात आपले रा य थापले. यामळेु शक लोकांनी यांना लागनूच 

असले या बाि हकावर वारी केली. या बाि हक हणजे बॅिक्ट्रयापासनू तो थेट ग्रीसपयर्ंत, मागे 

सांिगत याप्रमाणे, िशकंदर या वेळेपासनू ग्रीकांची लहानमोठी रा ये चाल ू होती. परंतु या 
कड या, रानवट आिण यां यातील पु षांप्रमाणेच ि त्रयाही प्र येकी श त्र घेऊन घो यावर बसनू 

रणांगणात उतरत असत, अशा असखं्य लोकां या धाडीमागनू धाडी जे हा या ग्रीक रा यावर 
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कोसळ या ते हा या सवर् ग्रीकरा यांची दाणादाण उडून गेली. ती ग्रीकरा ये बुडिवली गेली, आिण 

तो सारा प्रदेश शकांनी यापून टाकला. पर तु तेथेही शंभर एक वषार्ं या आतच या शकांचा 
पाठलाग करीत यांचे शत्र ूजे कुशाण लोक, यांचे जीवन शकां या वर िदले या वणर्नाप्रमाणेच 

थायी नगरग्रामांपेक्षा धाव या घो यां या सश त्र िन लढ या िशिबरा िशबारांतूनच यतीत होत 

असे, या कुशाणांनी शकांवर पु हा वारी केली आिण शकांना बॅिक्ट्रयाप्रभिृत प्रदेशातूनही हुसकून 

देऊन तेथे आपली स ता थापली. खाली रेटून िदले या या असखं्य शकांना मागे िकंवा ितरपे 

वळ याचा मागर्च न उर याने ते खाल या बलिुच थान या प्रदेशांत घुसले आिण बोलनिखडंी या 
मागार्ने एक वषार् या आतच भारता या िसधं,ू काठेवाड, िन गजुराथ प्रांतांवर टोळधाडी या 
लाटांमागनू लाटा येतात तसे अनावर वेगाने कोसळले. लटूमार, बायकामलुांसदु्धा नगरग्रामांचे 

सरसकट िशरकाण करीत प्रवेगाने पुढे घुसणार् या यां या असखं्य घोडे वारांनी ते भारतीय प्रदेश 

आप या टापेखाली नुसते तुडवून टाकले. ितकड े यावेळी भारतीय रा ये कोणती होती िकंवा 
न हती, िकंवा यांना या अनावर ल छां या धाडीचा काही प्रितकार करवला िकंवा नाही याचा 
इितहासाला िनि चत प ता नाही आिण इथे याचा खल कर याचे, या पु तका या आखले या 
क्षेत्रात, प्रयोजनही नाही. इथे इतके सांगणे पुरे आहे की, इसवी सना या आरंभा या आसपास 

भारतातील बलिुच थान, िसधं, काठेवाड, गजुराथ िन खाली अपरा तकाचा (कोकणचा) िकिचत 

भाग यापून या शकांनी वर उ जियनीपयर्ंत या प्रदेशावर आपली स ता थािपली होती िन 

यां यामागनू प्रवेगाने पाठलाग करीत येणार् या म यआिशयातील  कुशाण  िन  हूण  यां या 
दडपणामळेु ते शक लोक भारताचा आणखी िकती भाग पायदळी तुडवीत सहकुटंुब यापून टाकू 

शकतात या िचतंेने सारे भारत सतं्र त्र होऊन गेले होते! 

इितहासकाळात यूनािधक एक सह त्र वष तरी दिक्षण भारत, ल छां या 
आक्रमणापासनूच अिल त, वतंत्र, समथर् िन सपं नपणे नांदत होता! 

परकीय शत्रूं या वार् या बहुधा, या आप या इितहासा या प्राचीन खडंात तरी, 
वाय येकडूनच होत गे यामळेु याचा प्रितकार कर याचा मखु्य भार आप या उ तर भारतातील 

रा ट्रबांधवानाच सोसावा लागला िन याप्रमाणे यानी तो सोसनू याकाळी रा ट्रशत्रूनंा दाती तणृ 

धरावयास लावले. यामळेु कोणताही परकीय शत्र ू िव ं याचल उत न या कालखंडात दिक्षण 

भारतात येऊच शकला नाही. पुरातन, अिनि चत िन क्षणभगंरु अशा एका इराणी आक्रमणाची 
कथा सोडली तर साधारणतः इसवी सन पूवर् ५०० या वषार्पासनू तरी िव ं य ओलांडून उ तरेकडून 

कोणीही ल छशत्र ू येऊ न शक यामळेु सारा दिक्षण भारत वातं य िन साम्रा य, स ता िन 

सपं ती याना अखंडपणे उपभोगीत होता. किलगंापासनू ते पां य, चेल, चोल प्रभिृत आम या 
दिक्षण भारतीय प्रांतांतील भारतीय रा यस तािधकार् यांनी दिक्षण भारता या ित ही बाजूनंा 
पसरले या पि चमसमदु्र, दिक्षणसमदु्र िन पूवर्समदु्र यात नािवकदले स ज ठेवलेली असत. 

यामळेु, या समदु्रसीमांवरही याकाळी कोण याही परकीय ल छ शत्रूं या नौदलांचे आक्रमण 
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होऊ शकले नाही. इतकेच न हे, तर उलट या भारतीय सामिुद्रक राजस तांनी आपली प्रबळ िन 

जिय ण ुनािवक सै ये घेऊन ब्र मदेश-सयामपासनू तो िफिलपाइ सपयर्ंत आप या रा यस तेचा, 
सं कृितचा िन वािण याचा जिय ण ुप्रसार सतत चालिवला होता.  

वाय येकडून झाले या पररा ट्रीय आक्रमणांचा यश वी प्रितकार आम या उ तरभारतीय 

वीरवरांनी वारंवार ितकड या ितकडचे के यामळेु ते परशत्र ूनमर्देपयर्ंत पोचूच शकले नाहीत. परंतु 
या शकशत्रूचें अनावर आक्रमण बलिुच थानातील बोलनिखडंीतील माग झा यामळेु 

पि चमेलगत या िसधं, कोठेवाड, गजुराथ प्रांतातून घसुनू नमर्दा उतरणे यांना सापेक्षत  लगोलग  

सा य  झाले  िन  दिक्षण िहदंु थानावर परचक्राची पिहली छाया पडली ती या ल छ शकांची होय. 

पण तीही िकती क्षिणक! कारण - 

 

आंध्रांचा हंुकार 
सदैुवाने  याच वेळी  दिक्षणेकड े  किलगं िन आंध्रा या दोन वैिदकधमीर्य िन भारतिन ठ 

प्रबळ शक्तींचा उदय झालेला होता. िसधंपासनू उ जियनीपयर्ंत या भारतीय प्रांतांत शकांसारख्या 
ल छ रा ट्राने धुमाकूळ घालनू यांची राजस ता थापना करावी िन यांचा प्रितकार कर याची 
कोणतीही शक्ती उ तर भारतात पुढे येऊ नये, याची ल जा िन िवषाद सवर् भारतिन ठ 

जनतेप्रमाणेच आंध्रांनाही सतं त करता झाला. यातही शकां या काही टो या नमर्दा उत न 

अपरांतकात पोच यामळेु तर वतः आंध्रां या तथेपयर्ंत पसरले या िव ततृ रा यालाही धोका 
उ प न झालेलाच होता. या सवर् कारणांमळेु आंध्र राजशक्तीने शकांचा पुरता मोड कर यासाठी 
यां यावर प्रबल सै यासह वारी केली, आिण या शत्रूनंा भारता या वतीने समरांगणात 

पिह याने हंुका न धडाक्यासरशी नमर्दापार हुसकून िदले. याच वेळी उ तरेत उ जियनीपयर्ंत 

चढून गेले या शकांची गाठ यौधेय िन मालव गणांशी पडली. या दो हीही गणरा यांनी प्र यक्ष 

िशकंदर या वारी या वेळीही भारता या वातं यरक्षणाथर् िकती ददुर् य शौयार्ने लढा िदलेला होता 
ते मागे विणर्लेलेच आहे. अशाप्रकारे खालनू दिक्षणेकडून आंध्रांनी िन व न उ तरेकडून यौधेयांनी 
िन मालवांनी शकांवर प्रबळ चढाया के यामळेु शकां या आक्रमक वृ तीची नांगीच िचरडली गेली. 
यांची प्रगती खुंटली. सार् या शकांची िमळून कोणतीही सयंुक्त एककिद्रत िन सवर्समथर् अशी 
राजस ता यांना भारतात आधीच थापन करता आलेली न हती. यांची जी फुटकळ वतंत्र 

रा ये वर िदले या पण भारतीय प्रांतात थािपली गेली होती ती या भारतीय प्रितकाराचा दहेुरी 
उठाव हाताच या या कैचीत सापड यामळेु याला यश वीपणे त ड देऊ शकली नाहीत.  

  



 

www.savarkarsmarak.com 

 

मालवाचंा िवजय 
 

उ जियनी या आजबूाजलूा पसरले या शकरा यावर वरील यौधेय िन मालव गणांनी 
वारी केली होती. इसवीसन पूवर् ५७ वषार् या आसपास ‘उ तमभद्रा’ला मालवांनी वेढा घात याचा 
उ लेख सापडतो. शकांचा या वेळचा नांवाजलेला राजा जो ‘नहपान’ या या सै याने तो वेढा 
उठिवणे मालवांना भाग पाडले होते. परंतु, या या मागोमाग मालवां या सै यांनी नहपानालाच 

या या शकसै यासह चारी बाजूनंी क डले. अथार्तच, दो ही सै यांची तुंबळ लढाई झाली. तीत 

मालवगणा या सै याने शौयार्ची पराका ठा केली. आिण रणात आजवर ददुर् य हणनू 

नावाजले या या शकसै याचाच काय तो सहंार क न न थांबता यांचा रणधरंुधर हणिवणारा 
राजा तो नहपान, यालाच, या लढाईत मालवांनी ठार मारले.  

 

मालव सवंत 
मालवांनी ल छ शकांवर िमळिवले या या िवजयाने शकांची लढाऊ शक्ती आिण धैयर् 

इतके क्षीण वास पावले की, ससुघंिटत भारतीय सै याशी ठाण मांडून लढाई दे याची यांनी 
धा तीच खा यासारखे झाले. या लढाईचा दसुराही एक उ लेखनीय िवशेष हणजे, ले छांवर 

िमळिवलेला आिण याची िकितर् भारतभर पसरली अशा या आप या मालवगणा या िवजयाचे 

िचरंतन मारक रहावे या तव मालवगणांनी या िवजया या वषीर् एक नवा सवंत ्चाल ू केला. 
याचे नाव यानी ‘कृत’ असे ठेवले, तथािप या िनिम ते यांनी या सवंताची जी नाणी पाडली 
या ना यांवर ब्रा मी िलपीत ‘मालवजयः’ ‘मालवानाम ् जयः’ ‘मालवगण य’ असे उ लेख 

अिंकलेले आहेत.  

 

हाच आजचा आपला िवक्रम संवत ्होय 
आप या रा ट्रात अनेक िवख्यात सम्राट आपाप या नावचे सवंत ् यां या काळी चालू 

करीत असत. िदिग्वजय करणार् या राजाची िकंवा ‘गणा’ची वतःस ‘शककतार्’ हणवून घेणे ही 
एक परंपराप्रा त हौस िन अिधकारही असे. अगदी अलीकडचे उदाहरण हणजे िशवाजीमहाराजांचे 

चाह यानी ही ‘िशव-शक’ प्रचलिवला होताच. या अनेक सवंतांपैकी बहुतेक सवंत ् या या 
राजवंशा या अतंासहच अतंधार्न पावत. तथािप, या अनेक सवंतांपैकी या दोन-तीन सवंतांना 
रा ट्रीय मान िमळाला आिण यांना िवभागशः का होईना, पण आप या िहदं ूजगताने अिंगकारले, 

आजपयर्ंत आपली यावहािरकच न हे तर धािमर्क कृ यांचीही कालगणाना याच सवंतात गेली 
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उणीपुरी दोन सह त्र वषर् चाल ू ठेवली आहे, या सवंतात या मालव सवंताची गणना प्रामखु्याने 

केली पािहजे. कारण हाच मालव सवंत ्पुढे िवक्रम सवंत ् हणनू प्रख्याती पावलेला आहे.  

सपु्रिसद्ध इितहासत ज्ञ डॉ. जय वाल यांनी आप या Hindu Polity या ग्रथंात ‘मालव 

सवंत’् हाच ‘िवक्रम सवंत’् हेच मत समिथर्ले आहे. तथािप, यां या मते मालव सवंताला 
प्रथमपासनूच ‘िवक्रम सवंत’ (िवजयाचा सवंत)् असे अिभधान िदलेले होते. परंतु यापुढे आ ही 
या घटना देणार आहोत याप्रमाणे शक-कुशाणांचे भारतातून समळू उ चाटन करणारा 

गु तवंशीय सम्राट िवक्रमािद य पुढे जे हा उ जियनीस रा य क  लागला ते हा या अिखल 

भारतीय रा ट्रीय पराक्रमाचा गौरव कर यासाठी या मालव सवंतालाच ‘िवक्रम सवंत’् असे 

अिभधान दे यात आले. हे दसुरे मत ग्रा यतर िदसते. तो सवंत ् ‘िवक्रम सवंत’् या नावानेच 

इतका रा ट्रपिरिचत आिण रा ट्रिप्रयही होत गेला की सार् या उ तर भारतातील को यवधी िहदं ू

आज तोच िवक्रम सवंत ्आप या धमर्कृ यांतही पाळीत आहेत.  
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िवक्रम सवंत ्िन शािलवाहन शक यां या उ प तीत मतभेद 
इथेच हेही सांिगतले पािहजे की िवक्रम सवंता या या उ प तीिवषयी इितहासकारांचे 

एकमत नाही. आप या इितहासा या या प्राचीन कालखंडात अनेक मह वा या घटनां या 
कालक्रमािवषयी जसे मतभेद आहेत तसेच या प्र नीही आहेत. बुद्धज मासारख्या प्र नीसदु्धा श-े

प नास वषार्ंचे अतंर िभ न िभ न इितहासकारांनी मानले या कालात पडते. किन का या 
कालावधीचीही तीच गो ट. कोणी तो इ.स. ७८ या वषीर् रा यावर आला असे समजतात, तर कोणी 
तो इ.स. १२० म ये रा यावर आला असे समजतात. या िवक्रम संवतािवषयीही काही 
इितहासकारांचे ितसरे मत असे आहे की िवक्रम सवंताचा सबंंध मालवगण सवंताशी नाही. 
भारतात िशरले या शकांचा एक क्षत्रप राजा जो ओझोझ पिहला याने इसवी सन पूवर् ५८ या वषीर् 
याचा हणनू एक सवंत चाल ूकेला. यालाच पुढे जे हा गु तवंशीय सम्राट िवक्रमािद याने शक-

कुशाणांचा उ छेद केला ते हापासनू लोक िवक्रम सवंत हणनू हण ूलागले. चौथेही एक मत आहे 

की, इसवी सनपूवीर् ५८ या वषीर् िवक्रमािद य नावाचा एक पराक्रमी सम्राट जो या काळीच ितकडे 
रा य करीत होता, याने शकांवर मोठा िवजय िमळिवला आिण या िवजया या मारकाथर् हा 
आप या नावाचा िवक्रम सवंत चाल ूकेला. याचा मालवगणा या मालव सवंताशी िकंवा शक-राजा 
ओझोझ या सवंताशी काही एक सबंंध नाही. परंतु अशा कोण या काळी होऊन गेले या 
िवक्रमािद याचा उ लेख िशलालेख प्रभिृत साधनांत नस यामळेु िकंवा याने िवक्रम सवंत ् हणनू 

पाडले या कोण याही ना यांचा शोध न लाग यामळेु ही पौरािणक आख्याियका अ याप तरी 
िनि चतपणा पावू शकत नाही.  

तथािप यापुढे जर नवीन नाणक, िशलालेखािद साधने उपल ध होऊन िवक्रम सवंताची 
दसुरी एखादी उपप ती अिधक िव वासाहर् ठरेल तर ती आ ही ग्रा य मानू.  

जी गो ट िवक्रम सवंताची, तीच गो ट शािलवाहन शकाची. यािवषयी पिह या मताचे 

पुर कत हणतात की, िहदंु थानातील कुशाणांचा पिहला राजा िवमा क्या फोअसेस, यास 

आपले लोक शकच हणत, हा इ.स. ७८त रा यावर बसला ते हा याने हा ‘शक’ चाल ूकेला. परंतु 
दसुर् या पक्षा या मते इ.स. ७८म ये िवमा क्या फोअसेस हा रा यावर बसलेला नसनू कुशाणांचा 
या या पढुचा राजा किन क हा रा यावर बसला होता. या सम्राट किन काने आप या 
रा यारोहणा या मृ यथर् ही शक-काल गणना चाल ू केली. पुढे पैठण या शािलवाहन सम्राटांनी 
जे हा शकांना पादाक्रांत केले ते हा आप या िवजयाचे मारकाथर् याच ‘शका’ला शािलवाहन 

शक’ असे नाव िदले. परंत ुही दो ही मते न मानणार् या इितहासकारांचे ितसरे मत असे आहे की, 
शािलवाहन शकाचा किन क प्रभिृत कोणाही कुशाण राजाशी काहीएक सबंंधनाही. इसवी ७८ या 
आसपास शािलवाहनांतील ‘गाथा-स तशती’ िलिहणार् या हाल नावा या राजाने वतःच गजुराथ -
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सौरा ट्राकडील शक-क्षत्रपावर एक मोठा िवजय िमळिवला आिण याचे मारक हणनू हा 
‘शािलवाहन शक’ चाल ूकेला.  

इथे यािवषयीची अिधक चचार् कर याचे कारण नस यामळेु शक सवंतािवषयी केले या 
वरील त्रोटक उ लेखाव न प्र तुत िवषयापुर या दोन-तीन मह वा या गो टी तेव या प्रामखु्याने 

उ लेिख या की पुरे आहे. या अशा : 
एक सवं सरािवषयी या इितहासज्ञां या मतभेदातील कोणतेही मत ग्रा य धरले तरी हे 

स य वादातीत ठरते की या दो ही कालगणाना शक-कुशाणांवर भारतीयांनी समरांगणात 

िमळिवले या िनणार्यक िवजयां याच योतक आहेत.  

‘शक’ श दापेक्षा ‘सवंत’् हाच श द आप या भारतीय कालगणनेत अिधक वीकाराहर् 
आहे. वेदकालापासनू  सवं सर  िन  सवंत ् हे  श द कालगणनेसाठी आपण योजीत आलेले आहोत. 

शक श द याआथीर् सहसा योजलेला आढळत नाही. अथार्त ् तो श द शक - कुशाणािद 

याकाळ या आक्रमक ल छ शत्रूं या नावाचीच िवकृती असली पािहजे. िवक्रम सवंत ्हे नाव जसे 

शुद्ध सं कृतिन ठ आहे तसे ‘शािलवाहन शक’ हे नाव सं कृितिन ठ नाही. यासाठी ल छशत्रूचें  

शक  हे  नाव  गाळून  टाकून ‘शािलवाहन सवंत’् असे अिभधान आप या धमर्कृ यािद सवर्प्रसगंी 
यापुढे तरी योजले जावे आिण आज या धमर्कायार्त दोषाहर् ढीमळेु ‘शािलवाहन शके’ िकंवा 
केवळ ‘शके’ हे जे ल छ श द उपयोिजले जातात ते बिह कारले जावेत.  

िवक्रम सवंत ्िन शािलवाहन सवंत ् या दो ही रा ट्रीय सवंतांचा सबंंध भारतीयांनी शक-

कुशाणांवर जे िवजय िमळिवले या याच मिृतगौरवाशी आहे ही गो ट ही केवळ चम कािरक 

योगायोगाची  नसनू  अथर्गभर्ही  आहे. गु त सम्राटांसारख्यांचे अनेक सवंत ्आप या इितहासात 

या या काळी गाजले, पण ते सारे लु त झाले. केवळ शक-कुशाणांवर िमळिवले या भारतीय 

िवजयांचे हे दोन सवंत ्तवेढे िचरंतन व पावले. याव न आप या या काळ या विैदकधमीर्य 

भारतिन ठ रा ट्रीय जनतेला शक-कुशाणां या अनावर टोळधाडीपासनू दीड-दोन शतके तरी िकती 
उ पात िन उपद्रव सहन करावा लागला असेल, याची क पना करता येते. कारण, अ यथा या 
शत्रूं या राक्षसी उपद्रवांपासनू िन राजकीय दा यापासनू भारतीयांची मकु्तता करणार् या या 
आम या शािलवाहन िन गु तसम्राटां या शक-कुशाणांवरील िवजया या मृ यथर् चाल ूझाले या 
‘िवक्रम सवंत’् िन ‘शािलवाहन सवंत’् या दोन सवंतांना, इतर अनेक िवजयी सवंत ्लु त झाले 

असताही, इतके भारतीय मह व येते ना आिण ते दोनच आज उणीपुरी दोन सह त्र वष उलटली 
असताही आ हा िहदंूंचे रा ट्रीय सवंत ् हणनू मखु्यतः पाळले जात राहते ना! 
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श त्रिवजयामागोमाग शकांवर 

भारताने िमळिवलेला धमर्िवजय! 
मालवगणांनी शकां या नहपान राजास ठार मा न वर सांिगत याप्रमाणे यां या 

माळ या या पुढे होणार् या अनावर आक्रमणास पक्का पायबंद जसा घातला तसा याचवेळी वर 

उ लेिखले या आम या दािक्षणा य आंध्र सै याने दिक्षण भारतातून उ तरेकड े वार् या क न 

शकां या गजुराथ, सौरा ट्र, िसधं या प्रदेशात असले या रा यांची समरांगणांत धुळदाण उडवून 

िदली. शािलवाहन वशंातील िवलीनयांकुर, गौतमीपुत्र शातकणीर्, विस ठपुत्र मलुमाई 

यां यासारख्या पराक्रमी राजांनी उ जियनीपयर्ंत या शक राजांवर या या चढायांमागनू 

चढाया के या या समरांगणीय प्रितकारामळेु सतं्र त झाले या या या शकरा यांनी शेवटी 
शािलवाहन सम्राटांचे आिधप य मा य केले. असाही एक िशलालेख आहे की, यां यापैकी द्र 

नावा या शकराजाने आपली मलुगीही शािलवाहन राजाला िदली, जशीपूवीर् ग्रीक राजा से युकस 

याने आपली मलुगी सम्राट चंद्रगु ताला िदली होती.  
हेही यानात घेतले पािहजे की, भारतीयांशी रणांगणात एकसारखे लढत रािह यामळेु या 

शे-प नास वषार्ंत शकां या भारताम ये मळू आले या लढाऊ लोकांतील सह ावध सिैनकांचा जो 
सहंार होत होता, यामळेु शकांचे सखं्याबळही क्षीणतर झालेले होते.  

अशा प्रकारे, जसजशी शकांची श त्रशक्ती भारतीय प्रितकारापुढे क्षीण होत गेली तसतशी 
भारतीयां या या प्रबळ सं कृतीची छापही या पररा ट्रीय शकांवर अिधकािधक पडत चालली. 
शक शत्रूशंी भारतीयांचा हा जो सघंषर् शंभर एक वषर् तरी चाललेला होता या या पिरणामी शकांनी  
भारतीय  सं कृतीला  शरणागतीची वचनिचठ्ठीच िलहून िद यासारखे झाले. शकांतील सामा य  

जनांपासनू  तो  यां या राजवंशापयर्ंत यांनी आपली मळूची शकभाषीय यिक्तनामे सोडून 

स यिसहं, द्रसेन यांसारखी भारतीय नावेसदु्धा वीकारली. िवशेष आ चर्याची गो ट अशी की, 
बहुसखं्य शकांनी वैिदक धमर् वीकारला! तसे पाहता िहदंकुुश ओलांडून शक लोक बलिुच थान िन 

िसधं प्रभिृत प्रांतात उत न तेथे वा त य क न रािहले ते हापासनू ितकडील अशोका या िन 

िम यांडर या कालापासनू प्रचार करीत आले या बौद्ध िभकु्षकद्रांशी आिण बौद्ध जनतेशी या 
शकांचा सतत सबंंध आलेला होता. यांतही यां याशी िनकराने लढून या काळी यांचा पाडाव 

करणारी मालव, यौधेयािद गणरा यांची िन शातवाहनांची पराक्रमी सै ये ही वैिदक धमीर्यच होती. 
बौद्धांनी असा यांचा सश त्र वा िनःश त्र प्रितकार केलेला न हता. अशा ि थतीत शकांचे शत्र ूजे 

वैिदक यां या वैिदकधमार्चा वेष वाटणे आिण शकांची स ता मकुा याने आप यावर चालवून 

घेणार् या बौद्धांचा बुद्धधमर् शकांनी वीकारणे हे अगदी सभंवनीय होते. पण जे घडले ते या 
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अपेक्षे या अगदी उलट घडले. शकांतील बहुसखं्य जनतेपासनू तो यां यातील  प्रमखु  

राजवंशीयांपयर्ंत  यांनी विैदकधमार्चाच आपण होऊन मो या आवडीने वीकार केला! बहुधा, या 
चम काराचे कारण, असेही अस ू शकेल की, शक हे मळुातच अंगात लढाऊ रक्त सचंरणार् या 
जातीचे लोक; यां याशी लढणार् या पराक्रमी वैिदक वीरांिवषयी, ते यांचे शत्र ू असले तरी, 
शकां या मनात सभय आदर उ प न होत असावा आिण या विैदकांत तसे क्षात्रतेज उ फूतर् 
करणारा यांचा तो वैिदकधमर्च या शकांना वभावानुसार वीकाराहर् वाटला असावा.  

सं कृत भाषेवरही शकांची कौतुका पद भक्ती जडली. यां या हाती जी दोन-तीन प्रांतांची 
मांडिलक  रा ये  रािहलेली  होती  यांतील शकराजांनी सं कृतिव येस शक्य ते ते उ तेजन िदले. 

एका शकराजाने तर आप या रा यसभेची आिण रा यकारभाराची सवर् काय िन लेखन- यवहार 

सं कृत भाषेतच चाल ू केली. भारतातील इतर सवर् लहानमो या रा यांशी यांचा राजकीय 

पत्र यवहारही सं कृतम येच होऊ लागला. यांचे सामािजक आचार-िवचारही झपा याने भारतीय 

समाजजीवनाशी एक प होत चालले.  

 

कुशाणां या वार् या 
सामिरक क्षेत्रात िन सांकृितक क्षेत्रांत शकांवर असे िवजय िमळवीत शकां या आक्रमणाचा 

नायनाट करीत असताच भारता या िहदंकुुशकडील सरसीमेवर कुशणांची टोळधाड येऊन 

आदळली. या कुशाण लोकसमहूाला यां या प्रदेशातून हूण लोकांनी मलुामाणसांसदु्धा हुसकून 

िदले होते. यामळेु यां या लक्षावधी त्रीपु षां या लढाऊ टोळधाडी आिशया या खाल या 
प्रदेशात रक्तपात, लटूमार, जाळपोळ करीत अनावर वेगानेिशर या. िहदंकुुश पलीकडील चीन या 
सीमेपासनू तो ग्रीस या सार् या प्रदेशात यांनी भयंकर धुमाकूळ घातला. यां यातील काही टो या 
यांचे जनेु वरैी जे शक यांचा पाठलाग करीत शकांचे बॅिक्ट्रयांतील रा य घेऊन आिण िहदंकुुश 

ओलांडून गांधार प्रभिृत वाय येकडील प्रांतात घुस या. तेथील या वेळेस असले या शकां या 
लहानसहान रा याना बोलता बोलता उखडून ते पजंाबात घुसले आिण यांनी तेथे आपले एक 

रा य थािपले. िहदंु थानातील यां या या पिह या राजाचे नाव ‘िवमा क्वा फाअसेस’ हे होते.  

शकां या आक्रमणाचा यश वी प्रितकार कर यात उणीपुरी शंभर वष लढत िन झगडत 

रािहले या उ तरेकडील यौधेय, माल प्रभिृत भारतीय गणांची िन दिक्षणेकडील शािलवाहनांची 
शक्ती आधीच पणास लागली असता शकांहूनही कू्रर, शूर िन रक्तिपपास ू असले या या 
कुशाणां या आक्रमणाचे सकंट भारतावर कोसळ यामळेु यांचा पंजाबपयर्ंत लगोलग प्रितकार 

होऊ शकला नाही. तथािप तशा सकंटातही या अनावर कुशाणां या टोळधाडींनाही आवर 

घाल याइतका प्रितकार पुढे पुढे भारतीयांकडून केला गे यामळेु पांजाब या अलीकडील भारतीय 

प्रांतात कुशाणां या या टोळधाडी घुस ूशक या नाहीत.  
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सम्राट किन क 
िवमा क्वा फाईसेस वार यानंतर कुशाण-राजपीठावर किन क हा इसवी सन ७८ या वषीर् 

(काही इितहासतज्ञां या मते अ. १२० म ये!!) आ ढ झाला. याची मह वाकांक्षा िजतकी असीम 

िततकाच याचा पराक्रमही या काळी अतुल होता. या यािवषयीचा सिव तर वृ तांत दे याचे 

इथे काहीच प्रयोजन नाही. या पु तकातील िवषय-क्षेत्रापुर या काही घटना मात्र िद या पािहजेत. 

शक-कुशाणां या िहमालया-पलीकडील आिण अलीकडील सवर् भटक्या लटुा  टो या आिण 

पंजाबपयर्ंतची सवर् लहानसहान रा यकदे्र ही किन काने मोडून काढून यांचे एक िव ततृ साम्रा य 

घडिवले. कुशाणांचा सम्राट हणवनू घेऊन याने पु षपुर (आजचे पेशावर)  येथे  या  
साम्रा याची  राजधानी थािपली. नतंर याने माळवा ते िसधंपयर्ंत शकांनी जी रा यकदे्र 

थािपली होती आिण यांनी आंध्रांपुढे हार खाऊन यांचे आिधप य मा य केले होते या शकांवर 

चढाई केली. परंतु शकांना पादाक्रांत करताना आधीच उणेपुरे एक शतक एकसारखी युद्ध े

जुझंिव यात यांचे रणसाम यर् यतीत होत गेलेले होते, याच भारतीय रा यांवर कुशाणांचे हे 

नवीन सकंट अक मात कोसळ यामळेु याला त ड देणे दघुर्ट झाले. एक दोन लढायांत प्र यक्ष 

शािलवाहना या सै याचा मोठा पराभव झा यामळेु नमर्दे या उ तरेकडील सवर् सै ये दिक्षणेत 

आणनू किन का या आक्रमणापासनू आप या वतः याच रा या या सरंक्षणाथर् कडकेोट िसद्धता 
करणे शातवाहनांना भाग पडले. तोवर किन काने मालव, गजुराथ, सौरा ट्र, िसधं येथील शकांची 
सवर् रा ये िजकूंन घेतली. यामळेु, या शकराजांनी आंध्राचे अिधप य झगुा न देऊन किन काचे 

आिधप य वीकारले. यापुढे जाऊन आंध्रावरच वारी कर यासाठी किन काची सै ये नमर्दा 
उतरली आिण अपरांतकाचा (उ तर कोकणचा) एक कोपराही यांनी िजकंला. परंतु शातवाहनां या 
किद्रत झाले या सै यशक्तीचे साम यर् पाहून, जा याचे धाडस न करता, किन काने आपले 

दिक्षणेकडील आक्रमण तेथेच थांबिवले. नंतर िहमालयापलीकड े पसरले या यां या रा यावर 
चीन या सेनापतीने केले या वारीचा प्रितकार कर यासाठी किन क फार मोठे सै य घेऊन 

चालनू गेला. अनेक लढायांनंतर याने चीन या सेनापतीचाही पराभव केला आिण आिशयातील 

का गर, चासकंद, खोतान हे चीन या साम्रा यातील प्रांत िजकूंन घेतले.  

 

रा ट्रा या पौ षाची िन जीवनपात्रतचेी खरी कसोटी कोणती? 
हा प्रसगं येथे सांग याचे मखु्य कारण हे की, शक-कुशाणां या आिशयात उसळले या या 

प्रलयामळेु केवळ भारतालाच हादरा बसलेला न हता, तर या लक्षानुलक्ष श त्रधारी समहूां या 
उ पातामळेु चीनसारख्या या काळ या बिल ठिन सघंिटत साम्रा याचीही काही काळ 

समरांगणात त्रेधा उडा यावाचून रािहली नाही. परंत,ु केवळ शक-कुशाणां या वारीत िकंवा इतर 
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प्रसगंी झाले या  चीन या  तशा  अनेक  ता कािलक अपजयांमळेु, “चीनचे रा ट्र सदोिदत दबुळेच 

होते आिण परदा यांतच सदासवर्दा िखतपत राह यापेक्षा याची अिधक पात्रताच न हती,” हे 

हणणेजसे म सरी मखूर्पणाचे होईल, तसेच, भारतावरही आले या परचक्रांतून “भारताचे रा ट्रीय 

जीवन हणजे पराजयांचाच एक पाढा आहे.” असे आम या शत्रूपंैकी जे कोणी हणतात, यांचे, त े

हणणेही, म सराने आंध या झाले या यां या टीला इितहास स यक टीने वाचता येत 

नाही, हेच िसद्ध करीत असते.  
कोण याही रा ट्रावर िकती परचके्र आली ही या रा ट्रा या पौ षाची अिंतम कसोटी नसनू 

या परकीय आक्रमकां या आघातासरशी ते रा ट्र न ट झाले, का या रा ट्रीय सघंषार् या अिंतम 

रणात या परकीय आक्रमणाला या रा ट्राने पादाक्रांत केले, यावरच या रा ट्रा या पौ षाची िन 

जीवनपात्रतेची खरी कसोटी अवलबंून असते.  
या कसोटीस शक - कुशाणां या िन भारतीयां या या सघंषार्त कोण उतरतो? कोण 

जगातून बेप ता होतो? बघ ूया.  
 

किन क बुद्धधमर् वीकारतो, पण याच ेकिन कीय नवे सं करण काढून! 
 

चीनपयर्ंत वार् या कर यात िन यदु्धे लढ यात गुतंलेला असताही किन काचे लक्ष 

आ याि मक िन सां कृितक िवषयाकड े वेधलेले असे. याने म यतंरी बौद्ध धमर् वीकार याची 
घोषणा केली होती. ित या अनुरोधे याने अनेक तूप िन िवहार आप या साम्रा यात 

िठकिठकाणी बांधले. यावेळी अशोका या वेळेप्रमाणेच बौद्धधमार्त अनेक पंथांचे खूळ माजले होते. 

यांचे पर परात जे वैमन य होते ते मोडून काढून बौद्धमतांची एकवाक्यता हावी हणनू 

अशोकाप्रमाणेच याने य चयावत ्  बौद्धपंथांची  एक  महापिरषद बोलािवली. परंतु तीत एकमत 

हो याचे बाजसूच राहून बौद्धधमार्चे व पच बहुशः पालटून टाकणारा एक नवा ‘महायान’ नावाचा 
पक्ष िनघाला. किन काला जी आवडत पण जी मळू या बुद्धमतांत न हती अशी सवर्सगं्राहक मते 
या न या ‘महायान’ पंथात समािव ट के यामळेु जे अ पसखं्य बौद्ध या मतास िमळाले नाहीत, 

यांनी ‘हीनयान’ नावचा दसुरा बौद्धपंथ थापला. किन काने आप या िहमालयापलीकडील 

िव ततृ रा यातूनही या महायान बौद्धपंथाचा पु कळ प्रचार करिवला. या महापिरषदेत सं कृत 

भाषेलाही धमर्भाषा हणनू मोठी मा यता िमळा यामळेु पूवीर् पाली-प्राकृतातच िलिह या गेले या 
बौद्धग्रथंांचे सं कृतम ये पांतर कर यात आले. इतकेच न हे, तर बुद्धचिरत्रासरखे अनेक नवे ग्रथं 

अनेक िवषयांवर किन का या आ यास असले या आिशयाई साम्रा यातील शक, कुशाण प्रभिृत 

जनतेतही जु या-न या सं कृत वाङ्मयाचा आिण सं कृतीचा प्रसार चाल ू झाला. याप्रमाणे 

भारतीय सं कृतीने शकजगताला याप्रमाणे भारतीय धमर्, भाषा, आचार, िवचार प्रभिृत 
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उपांगांसह आ मसात केले होते याचप्रमाणे जेते हणनू आलेले हे कुशाण जगतही या भारतीय 

सं कृती या आपण होऊन अिंकत झाले.  

बौद्धधमर् हाही एक भारतीय धमर्च अस यामळेु सम्राट किन काने तो वीकारताच 

भारताला हा सां कृितक िवजय िमळिवता आला. हे जरी इ ट तेच घडले तरीही हे यानात ठेवले 

पािहजे की किन काने जो बुद्धधमर् वीकारला  तो  मळुचा  बुद्धाचा  िकंवा अशोकाचाही िनभळ 

बुद्धधमर् न हता. तर तो बुद्धधमार्चे किन कीय सं करण होते. उदाहरणाथर्, वतः सम्राट किन काने 

बुद्धधमार्ची दीक्षा घेतली तरी तो द्रासारख्या वैिदक उपा यांची उपासनाही करीतच असे. 

‘प्रािणिहसंा क  नये, श त्रिवजय हा खरा िवजय नसनू धमर्िवजय हा खरा िवजय आहे’ असे 

उ घोषून श त्रसं यास करणार् या  सम्राट अशोका या आ यंितक अिहसेंला सम्राट किन का या 
बौद्धधमार्त लवलेाही थारा िमळाला नाही. याने एका बाजलूा या महायानपंथी बौद्धधमार्चा प्रचार 

चालिवला असताच तो बौद्ध हणिवणारा किन क या या शत्रवूर मोठमोठी सै ये घेऊन 

वार् यांवर वार् या करीत होता. याने वतःस चीनचा सम्राट हणवून घे यासाठी सश त्र 

रणांगणा या िशिबरातच दहादहा वष लढत घालिवली. शेवटी या या या युद्धिपपासेला कंटाळून 

या या सिैनकांनीच बंड केले आिण या बौद्ध सम्राटाला ठार मारले, ते हाच काय ती याची 
युद्धिपपासा शमली! 

हेही  यानात  ठेवले  पािहजे  की, िहमालयापलीकडील चीन या प्रांतात किन काने 

बौद्धधमार्चा प्रसार केला तो कसा शक्य झाला? प्रथम श त्रिवजयाने याने ते प्रांत िजकूंन घेतले, 

हणनूच याला तो धमर्िवजय तेथे इतक्या शीघ्रतेने सपंािदता आला. ितकड े याने शेकडो प्रचारक 

धाडले, िबहार बांधले, सह त्रावधी िभक्षूंना पाळले, पोसले ते हाती प्रबळ रा य होते, हणजेच 

श त्रबळ होते हणनू ना? 

सारांश, श त्रिवजय े ठ िकंवा धमर्िवजयच े ठ असली एकांितक िवधाने अवा तव 

असतात.  

श त्रबळावाचून धमर्िवजय पंग ूअसतो. धमर्बळावाचून नुसता श त्रिवजय पाशवी असतो, हेच खरे.  

 

भारतीय बौद्धाचंा िपढीजात रा ट्रद्रोह 
सम्राट किन क हा धमार्ने बौद्ध वा वैिदक कोणीही असला तरी तो अभारतीय अशा कुशाण 

जातीचा पररा ट्रीय आक्रमक होता आिण भारता या पि चमो तर भागावर याने बळाने रा य 

थािपलेले होते. याचे साम्रा य हे भारतावर आलेले परचक्रच होते. ते भारतीय रा य न हते. 

यासाठी ते उलथून पाडून कुशाणां या राजकीय पारतं यात सापडले या या या भारतीय 

प्रांतांना वतंत्र कर यासाठी भारतातील वैिदकधमीर्य रा ट्रभक्त जनता शकांशी प्राणपणाने लढली 
तशीच किन काशीही लढत होती. परंतु भारतीय बौद्ध यावेळी काय करीत होते? तर ते या 
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ल छशत्र ू कुशाण सम्राटाला याने बौद्धधमर् वीकारताच आपलाही सम्राट मानून, आपली 
राजिन ठा याला िवकून, भारतीय रा ट्राचा आिण या या वातं यासाठी लढणार् या वैिदकधमीर्य 

वरा यिन ठ वीर जनतेचा द्रोह करीत होते. मागे िम यांडर प्रभिृत जे ग्रीक राजे बौद्ध झाले यांना 
िमळून भारतीय बौद्धांनी भारतीय वातं यासाठी लढणार् या सम्राट पु यिमत्राचे काळी (मागे 

विणर् या प्रमाणे) जसा रा ट्रद्रोह केला तसाच भारतीय बौद्धांनी या कुशाणां या परचक्राचे सकंट 

आले ते हाही वरा ट्रद्रोह कर यास मागेपुढे पािहले नाही.  
जर भारतीय बौद्धांनी ल छ शकांचा पाडाव क न आपले एखादे भारतीय बौद्धरा य 

थापन केले असते तर भारताला वतंत्र कर याचे ेय या बौद्धराजालाही वैिदक राजाप्रमाणेच 

िमळाले असते आिण वैिदकधमीर्य सम्राट पु यिमत्र िकंवा शािलवाहन यां याप्रमाणेच आ ही या 
भारतीय बौद्धराजाचाही गौरव केला असता. परंतु भारतीय बौद्धात तसली रा ट्रीय धमक कुठली 
असणार? शक - कुशाणांशी या वेळची भारतीय रा ट्रािभमानी यौधेय, शातवाहन प्रभिृत गणराजे 

िन रा ये शेस वाशे वष यदु्धांवर यदु्धे लढत असता या भारतीय बौद्धांनी ल छांिव द्ध भारता या 
वातं यासाठी इकडची काडीही ितकड े केली नाही. पण याच ल छ शत्रूतंील प्रबळतम अशा 
किन क सम्राटाने अधर्वट का होईना, पण बौद्धधमर् वीकार याची घोषणा करताच या परशत्रलूा 
ही सारी बौद्ध जनता पे्रमपूवर्क आपण होऊन शरण िनघाली. एखा या देवासारखा यांनी याचा 
उदाउदो केला. ते ल छ शक-कुशाणरा य िचरकाल िटकावे हणनू बौद्ध-िवहारिवहारांतनू प्राथर्ना 
के या. अथार्त अशा भारतद्रोहाने भारतीय वैिदक जनतेत बौद्धांिवषयी जी चीड उ प न झाली 
तीमळेु सम्राट किन का- सारख्याचा पािठंबा िमळाला असताही भारतात बौद्धधमार्स सम्राट 

पु यिमत्रा या काळापासनू लागलेली ओहोटी तशीच चाल ूरािहली, यात काही आ चयर् नाही.  
 

सम्राट किन काचा नातूच वैिदक धमर् वीकारतो! 
यातही वर सांिगत याप्रमाणे किन काला तो चीनम ये लढत असता जे हा या याच 

सै यांतील बंडखोरांनी ठार मारले ते हा तर या भारतीय “बौद्धांची अतो भ्र ट ततो भ्र ट” अशी 
ददुर्शा झाली, कारण किन कामागनू या या रा यावर बसलेला  याचा  पतु्र  सम्राट  हिव क  हा 
बौद्धधमार्िवषयी सापेक्षतः उदासीन रािहला आिण हिव का या मृ यूनंतर किन काचा नातू जो या 
शककुशाण रा याचा अिधपती झाला याने चक्क समारंभपूवर्क बौद्धधमार्चा पिर याग क न 

वैिदक धमर् वीकारला! याने आपले नावसदु्धा पालटून सम्राट ‘वसदेुव’ अशी शुद्ध सं कृतिन ठ 

अिभधाधारण केली! िशवाची िन नदंीचीप्रितमा असलेली आप या नावाची नाणी पाडली! 
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किन क मरताच या या साम्रा याचे तुकड ेतुकड ेउडतात! 
सम्राट किन काचा मृ यू होताच या या भारतातील साम्रा या या िचधं या उडा या. 

किन काचे भारतातील रा य उ तर भारतातही फारसे िव ता  शकले न हते. ते प्रबळ असे 

न हतेच न हते. पंजाब, माळवा, सौरा ट्र आपण आज यास गजुराथ हणतो तो गजुराथ िन 

उ तर कोकणची लहान पट्टी असा भारताचा जो पि चमो तर भाग पूवीर् शकां या हाती पडलेला 
होता तेव यावरच काय ते आंध्राचे आिधप य जाऊन किन काचे आिधप य प्र थािपत झालेले 

होते. आता किन कानंतर या भागात असलेली जी तीन-चार शकरा ये होती ती, कुशाणांचे 

आिधप य झगुा न देऊन, पु हा वतंत्रपणे रा य क  लागली. शािलवाहन राजांनी या शक-

कुशाणां या शतक यापी युद्धात सार् या दिक्षण भारताचे वातं य अबािधत राखले होते. आिण 

आता उ तर पूवर् भारतातील किन कांचे नाममात्र अिधप य मानले या लहानमो या भारतीय 

रा यांनीही ते आिधप य झगुा न देऊन आपले वातं य सपंादन केले. याच पूवर् भारतातील 

रा यात पाटलीपुत्राचेही लहानसे रा य या गडबडीत वतंत्र झाले.  

 

पाटलीपुत्राचा मावळलेला सयूर् पु हा उगवला! 
वर या ओळीत पाटलीपुत्राचे ‘लहानसे रा य’ असे हटले आहे. कोणास वाटेल की 

पाटलीपुत्रास ‘लहानसे’ असे चुकून हटले गेले असावे. पण ते चकूुन हटलेले नाही. कारण, या 
पाटलीपुत्रातील िसहंासनावर सम्राट चंद्रगु त, सम्राट अशोक, सम्राट पु यिमत्र असे सम्राट 

िवराजमान होऊन गेले आिण आसेतु-िहमाचल अशा  भारतीय  साम्रा याचे  िनयंत्रण-नेतृ व 

शतकानुशतके जेथून केले गेले ते पाटलीपुत्राचे िसहंासन सयूर् जसा िदसता िदसता अ तास जातो 
तसेच या शक-कुशाणां या इसवी सना या आरंभी आले या प्रलयाचे काली िदसता िदसता 
अ तंगत झाले होते. यापुढे शक-कुशाणांशी शे-दीडशे वष चालले या भारतीयां या महायदु्धात 

पाटलीपुत्राचे िकंवा मगधाचे वतंत्र असे अि त वही कोठे भासमान झाले नाही. कोणीतरी िन 

कुठलातरी नामधारी राजा तेथे पाटलीपुत्रा या चार िभतंीत वसत असे वा नसे.  

इ.सन ३०० या आसपास याच पाटलीपुत्रा या लहानशा रा यावर िल छवी नावा या 
बुद्धापासनू मगधात प्रख्यात असले या गणरा याची स ता थािपली गेली.  

या िल छवी गणा या प्रमखुाची मलुगी कुमारदेवी िहचे एका नामांिकत साम त 

घरा यातील चंद्रगु त नावा या त णाने इ.स. ३०८ म ये पािणग्रहण केले. याच िल छवी 
गणा या पािठ याने याने आसपास या प्रदेशावर वािम व थापले आिण इ.स. ३२० म ये याने 

पाटलीपुत्रात आप या वतंत्र रा याची थापना केली. या चंद्रगु ताचा प्रख्यात सम्राट चंद्रगु त 

मौयार्शी नामसा यामळेु कोणाचाही घोटाळा होऊ नये. सम्राट चंद्रगु त हा मौयर् कुळाचा होता. 
परंतु हा त ण िन उदयो मखु चंद्रगु त गु त कुलातील होता. याचा पराक्रम मात्र सम्राट 
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चंद्रगु ता या कुळाला शोभेल असाच होता. याने आप या १०-११  वषार्ं या  राजवटीत  आपले  ते 
पाटलीपुत्रातील लहानसे रा य मगध, प्रयाग िन अयो या हे प्रांत आप या रा यास जोडून इतके 

वाढिवले की यास ‘महाराज’ ही अिभधा यथाथर्पणे शोभावी. ल छ शकां या राजस तेचे 

उ मलून क न िन भारतीय साम्रा यपदाची मह वाकांक्षा धरणार् या आप या समदु्रगु त नावा या 
मलुाचे हाती आपले रा य सोपवून चंद्रगु त इ.स. ३३० म ये मरण पावला. हे गु त घराणे 

वैिदकधमार्चे िनतांत अिभमानी असनू ीिव ण ुही यांची उपा यदेवता होती.  
 

सम्राट समुद्रगु त 
रा यावर येताच समदु्रगु ताने भारतात यावेळी उ तरेत आिण दिक्षणेत जी अनेक 

िनरिनराळी भारतीय रा ये वतंत्रपणे पण फुटकळपणे नांदत होती  यांना  िजकूंन, मौयर्कालीन  

चंद्रगु त-चाणक्याप्रमाणे प्रथमतः एक प्रबळ भारतीय साम्रा य थाप याचा आिण नतंर या 
बला य शक्ती या आधारे शक-कुशाणां या हाती भारताचा जो पि चमो तर प्रदेश अ याप रािहला 
होता, तो वतंत्र कर यासाठी या ल छांवर चालनू जावयाचा संक प सोडला. याप्रमाणे याने 

काम प, समतट, नेपाल प्रभिृत पूव तर सीमारा यांपासनू िव ं यपवर्ताचा प्रदेश िजकूंन घेतला. 
नंतर िव ं य ओलांडून पूवर् बाजनेू सदलबल तो दिक्षणेत उतरला. दिक्षणेतील प्रमखु प्रमखु अशी 
बारा रा ये याने िजकंली. िक येक राजांना, लढाईत पाडाव क न, पकडून आणिव यानंतर यांनी 
याचे आिधप य वीकारताच यांची रा ये तो परत करी िन यांना सोडून देई. या या या उ तर 

- दिक्षण िदिग्वजयातील पराक्रमािवषयी िन यशािवषयी अनेक पाि चमा य इितहास लेखकांनीही 
ध यो गार काढले आहेत आिण यां यात प्रचिलत असले या भ यतम उपमांपैकी एक उपमा 
देऊन समदु्रगु ताला ‘The Hindu Napoleon’ (िहदं ुनेपोिलयन) हणनू मनःपूवर्क गौरिवले आहे. 

इतक्या िव ततृ िदिग्वजयानंतर समदु्रगु त पाटलीपुत्रास परत आला. याने िजकंले या या 
न या भारतीय साम्रा याची वैिदकधमार्नुसार घोषणा कर यासाठी याने मो या समारंभाने 

अ वमेध यज्ञ केला िन तो सम्राटपदाचा अिधकारी झाला. नंतर याने शक-कुशाणांवर वारी 
कर याची ज यत िसद्धता चालिवली.  
 

कुशाणाचंी अंितम शरणागती 
सम्राट समदु्रगु ता या या आगामी वारीची वातार् ऐकताच वाय य िदशेकडील गांधार 

प्रभिृत भारतीय भागात कुशाणांची जी लहानसहान रा ये जीव ध न रािहलेली होती यांनी आपण 

होऊन समदु्रगु ताचे आिधप य मा य केले. कुशाणांना यावेळी आपले लोक ‘कुश’ असेही हणत. 

आप या शरणागतीचे प्रतीक हणनू या कुशांनी आपआप या दतूांकरवी सम्राट समदु्रगु तास 

अनेक पुर कारही (नजराणेही) धाडून िदले. अशाप्रकारे दीड-दोन शतकां या अ याहत ल यानंतर 
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भारतीय कृपाणाने कुशाणां या भारतातील राजस तेचे मळूच शेवटी कापून काढले. कुशाणांचा 
प्र न येथेच िनकालात िनघाला.  

परंतु (मागे सांिगत याप्रमाणे) किन काशी युद्ध चाल ूअसता जे माळवा ते िसधंपयर्ंतचे 

शकराजे आंध्रांचे आिधप य झगुा न देऊन वतंत्र हणनू िमरवू लागले होते यांनी मात्र आपण 

होऊन शरणागतीचे बोलणे काढले नाही.  
 

सम्राट समदगुु ताचा मृ य ूिन नंतर 
या शकां या ल छ रा यांवर चढाई कर या या बेतात असताच हा पराक्रमी सम्राट 

समदु्रगु त इ.स. ३७५ म ये मरण पावला. याने आप यामागे याचा धाकटा पण तेज वी िन 

त ण पुत्र जो चंद्रगु त (दसुरा) यासच सम्राटपद यावे असे सांिगतले होते. परंतु ही याची आज्ञा 
न मानता याचा ये ठ पुत्र जो रामगु त तोच आप या ये ठ वाचा अिधकार सांगनू 

िसहंासनावर बसला. परंतु तो इतका दबुळा होता की या या मिंत्रमडंळातील िन सै यमडंळातील 

बहुतेक कतृर् ववान प्रमखुािधकारी मनातून याचा ितटकारा क  लागले. इतक्यात या 
रामगु ता या दौबर् यािवषयी सार् या जनतेतही क्षोभ उ प न हावा अशीएक घटना घडून आली. 
य यिपकाही इितहासकार या घटनेस केवळ आख्याियका हणनू समजत, तथािप याअथीर् 
िवशाखद त िन बाणभट्ट यांसारख्या प्राचीन ग्रथंकारांनी ितला स य मानलेले आहे, अमोघवषर् 
राजा या दानपत्रातही याअथीर् ितचा उ लेख सापडतो आिण अवार्चीन इितहासातील 

अ लाउि नािव द्ध पिद्मनी या प्रकरणी आप या राजपूत वीरांनी तशाच एका प्रसगंाशी तसेच त ड 

िदलेले आढळते, याअथीर् रामगु ता िवषयी या  या आख्याियके या मळुाशी असलेली ती घटना 
ब हंशी स य असावी असे काही इितहासकारांचे जे मत आहे तेच ग्रा यतर िदसते. ती घटना अशीः 
सम्राट समदु्रगु त मृ यू पाव यामळेु आिण या यामागे रामगु तासारखा दबुर्ल पु ष सम्राट 

झा यामळेु शकराजे िनभर्य होऊन यां या शत्रू थानी असले या या भारतीय साम्रा याशी 
उ ामपणे वाग ूलागलेले होते. यां यापकैी एका उमर्ट िन अधम ल छराजाने सम्राट रामगु ताचा 
उपमदर् कर यासाठी यास ‘आज्ञा’ केली की ‘तू तुझी सुदंर िन त ण प नी गहृदेवी िहला 
मा याकड ेधाडून दे. नाही तर यदु्धास िसद्ध हो!’ हा उपमदर्कारक नीचपणाचा िनरोप ऐकताच 

मगधरा यातील सारे राजकीय वातावरण क्षु ध होऊन उठले. परंतु सम्राट हणिवणार् या 
रामगु ता या नेभळेपणाची िन िनल जर्पणाची इतकी परमावधी झाली होती की, याने ‘केवळ 

युद्ध टळावे’ हणनू आप या राणीस, गहृदेवीस या शकक्षत्रपाकड ेधाड याची िसद्धता केली. हे 

पाहताच याचा वर उ लेिखलेला धाकटा भाऊ जो चंद्रगु त तो सतंापाने लाल झाला. रामगु ता या 
आजे्ञला भीक न घालता याने गहृदेवीला आप या सरंक्षणाखाली घेतले. नंतर कूटनीतीचा अवलबं 

क न चंद्रगु ताने या शकराजाला परत िनरोप धाडला की आप या आजे्ञप्रमाणे राणी गहृदेवीला 



 

www.savarkarsmarak.com 

आप याकड ेधाड यात येत आहे. पण त्रीसलुभ ल जेमळेु ती पडदा सोडले या मे यातून येऊ 

इि छते. ित यासमवेत ित या दासींचा पिरवारही तशाच मे यांतून येत आहे. हा सदेंश ऐकताच तो 
शकराजा  अगदी  हुरळून  गेला  आिण  या योजनेप्रमाणे राणीस धाडून यावे, असे याने 

कळिवले. इकड ेचंद्रगु त वतः त्रीवेष धारण क न राणी या मे यात बसला. समवेत येणार् या 
दासीं या अनेक मे यांतूनही याचे िनवडक सिैनक वीर त्रीवेष घेऊन बसले. तो झाकले या 
मे यांचा मेळावा या शकराजा या राजधानीशी येताच आनदंाने उ ल ू झालेला तो शकराजा 
राणी या वागताथर् वतः ित या मे यापाशी आला. इतक्यात दासी वेषातील चंद्रगु ताने 

या यावर झडप घालनू आप या तरवारीने या असावध राजाचा त काळ िशर छेद केला. इतर 

मे यांतूनही चंद्रगु ता या या सश त्र सिैनकांनी श त्रे उपसनू खाली उ या घेत या. शकराजा या 
िशर छेदाची भयंकर बातमी आजबूाजूला पसरते न पसरते तोच चंद्रगु तासह ते सारे सश त्र पथक 

शत्रू या आटोक्यातून पाहता पाहता भरधाव िनसटून गेले.  

हे अद्भतु साहसाचे कृ य क न आिण आप या रा ट्राचा उपमदर् करणार् या शकराजास 

वह ते देहा त प्रायि चत देऊन राजपुत्र चंद्रगु त पाटलीपुत्रास परत आला आहे, ही वातार् 
पसरताच सारी राजधानी आिण रा ट्र चंद्रगु ता या जयजयकाराने दमुदमुनू गेले. िदवंगत सम्राट 

समदु्रगु ता या आजे्ञचे उ लघंन क न िसहंासनावर चढले या या भेकड रामगु ताला खाली 
ओढून चंद्रगु तालाच सम्राटपद िदले पािहजे, हणनू मोठी उठावणी झाली. या प्रक्षोभात रामगु त 

ठार मारला गेला. चंद्रगु त साम्रा यपदावर आ ढ झाला. शत्रकूडून होणार् या िवटंबनेपासनू िजला 
याने आप या अद्भतु पराक्रमाने मकु्त केले होते या राणी गहृदेवीशीच चंद्रगु ताने िववाह केला. 
नंतर आपली बला य सेना ससु ज क न सम्राट चंद्रगु ताने शकक्षत्रपांवर वारी केली.  
 

शकाशंी शवेटचे युद्ध,  शकक्षत्रप द्रिसहं याला ठार मारले 
गजुराथ ते माळवा या शकरा या यासीमेशी यदु्धाला त ड जुपंताच शकराजांनी 

िठकिठकाणी प्रितकार केला. परंतु भारतीय सै याने शत्रसुै याची िठकिठकाणी धूळधाण उडवली. 
शेवट या लढाईत तर शकांचा उरलासरुला जो शकक्षत्रप स यिसहंाचा पुत्र, या क्षत्रप द्रिसहं 

यालाच रणांगणावर गाठून सम्राट चंद्रगु ताने वह ते याचा िशर छेद केला.  
 

येथेच शकां या राजस तेचा अंत झाला 
शकांचा असा पूणर् मोड होताच यां या हाती यावेळी असले या िसधं, क छ, सौरा ट्र, 

गजुराथ, माळवा इ यादी प्रांतांना वतंत्र क न सम्राट चंद्रगु ताने आप या भारतीय साम्रा यात 

समािव ट केले.  शकराजांचा असा समूळ उ छेद के यानंतर यांची तोवर जी राजधानी होती या 
प्राचीन िन प्रख्यात उ जियनीनगरात सम्राट चंद्रगु ताने जे हा िवजयप्रवेश केला ते हा तेथे मोठा 
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रा ट्रीय महो सव साजरा कर यात आला. सम्राट चंद्रगु ताने ‘िवक्रमािद य’ ही पदवी धारण केली. 
पूवीर्पासनू ितकड ेचालत आले या मालव सवंतालाच शकांचा समळू उ छेद करणार् या या महान 

िवजया या मरणाथर् आपले नाव देऊन ‘िवक्रम सवंत’् चाल ूकेला, ते मागे सांिगतलेच आहे. याने 

उ जियनीलाच आप या भारतीय साम्रा या या पि चम भागाची राजधानी केली आिण तेथे तो 
िसहंासना ढ होऊन वा त य क  लागला.  

िवक्रमािद याने ल छांवर िमळिवले या या िवजयामळेु सार् या भारताला जी ध यता 
वाटली ती काय वणार्वी? परकीयां या हातून सारा भारत वतंत्र होऊन तो आप याएकछत्र 

साम्रा यात ‘एकरा ट्र’ झाला. शककुशाणांचा नाश कर यासाठी १५० - २०० वष लढत 

आले यायौधेय, मालव, िविलनयंकुर, शातवाहन प्रभिृत अनेक वीरवरां या आिण यां या 
वतः या िपतिृपतामहां या पराक्रमांचे, यशापयशांचे िन रा ट्रीय आशा-आकांक्षांचे शेवटी साथर्क 

झाले; ते पाहून वतः िवक्रमािद यालाही िकती ध यता वाटली असेल! 

यािवषयी ि ह सट ि मथसारखा इंिग्लश इितहासकारही क हत कंुथत का होईना, पण 

हणतो: ”We may feel assured that differences of a race, creed and manner supplied the 

Gupta monarch with special reasons for Desiring to suppress the impure foreign ( ल छ) 

rulers of the Western India. Chandragupta Vikramaditya although tolerant of Buddihism 

and Jainism was himself an orthodox Hindu, especially devoted to the cult of Vishnu, and 

as such could not but have experienced peculiar satisfaction in ‘Violently uprooting 

foreign chieftains. “ 

 

शवेटी कुशाणांप्रमाणेच शकही नामशषे झाले! 
पूवीर् सांिगतलेच आहे की, शकांनी वैिदक धमर्, सं कृत भाषा आिण भारतीय आचार-िवचार 

यांना अगंीकारले होते. िवक्रमािद याने यां या राजस तेचेही आता आप या ख गबळाने 

उ मलून के यामळेु यां या शकपणाचे असे भारतीयांपासनू िभ न अि त व मळुातच नाहीसे 

झाले. दोन-तीन िप यां या आतच शक असा, कुशाणांप्रमाणेच या भारतीय जगतात कोणीही 
उरला नाही.  

भारतवषार् या ऐितहािसक कालाम ये अनेक सम्राट होऊन गेले, पण शक-कुशाणांचा अतं 

करणार् या हा सम्राट िवक्रमाइतका लोकिप्रय असा सम्राट क्विचतच कोणी झाला असेल. या या 
राजवटीत फाियआन नावाचा जो िचनी प्रवासी आला होता या परकीयानेही या या साम्रा यात 

भारतीयां या वैभवाचा, सखुाचा, सपं नतेचा िन सतंोषाचा कसा कळस झाला होता ते विणर्लेले 

आहे. भारता या सवर् भागांतील खे यापा यांतून सदु्धा आख्याियकांतून िन लोकगीतांतून आजही 
‘राजा िवक्रमाचे’ नाव िन याची यायप्रवीणता मो या पे्रमाने सकंीित र्ली जात आहे. उणीपुरी 
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प तीसएक वष एकछत्र अशा या बला य भारतीय साम्रा याचे सरंक्षण िन सगंोपन के यानंतर 

सम्राट िवक्रमािद य इसवी सन ४१४ म ये िदवंगत झाला.  
भारतीय इितहासाचे जे पान या शक-कुशाणा तक सम्राट िवक्रमािद या या राजमदेु्रने 

अिंकत झालेले आहे, तेच होय आप या भारतीय इितहासातील सोनेरी पान ितसरे! 

 
  



 

www.savarkarsmarak.com 

 
 

सोनेरी पान चौथे 

 

हूणा तक यशोधमार् 
 

हूणांची जगावरच धाड 
या पु तकात पूवीर् हूणांचा उ लेख आलेलाच आहे. यांनीच शक-कुशाणां या झाडून 

सार् या लोकांना यां या प्रदेशातून हुसकून देऊन त ेप्रदेशचे प्रदेश यापून टाकले होते. पण आता 
या शक-कुशाणांहूनही अिधक भयंकर अशा या हूणां या प्रलयाने सारा आिशयाच न हे, तर सारा 
युरोपही हादरवून या वेळ या ज्ञात जगातील जी जी थायी, ससुं कृत िन सघंिटत अशी रा टे्र िन 

रा ये होती ती सवर् या सवर् चीनपासनू ते रोमपयर्ंत चळचळा कापावयास लावली. यां या 
सखं्याबळाला अतंच न हता. यांची धाड या वा या एका प्रदेशापुरती न हती, तर ती या 
काळ या सार् या ज्ञात जगावर पडलेली होती! 

यांची सै ये, जे हा बाहेर पडत ते हा, सह त्रावधी त्री-पु षांसदु्धा घो यावर वार होऊन 

हाती भाले िन तलवारी परजीत, जी समोर िदसतील या या नगरांना, ग्रामांना आग लावीत, 

मलुामाणासांसदु्धा सग यांची िशरकाणे करीत, िदवसा न हे, तर रात्रीबेरात्रीसदु्धा, िह त्र वापदां या 
थ याप्रमाणे मोठमो या ककर् य िकका या िन डरका या फोडीत, चळचळ कापणार् या 
शत्रपु्रदेशांतून सारखी धावत सटुत. जेथे जेथे लढाई होई तेथे लढाई सपंताच िशरकाण केले या 
त्री-पु षां या डोक्यां या कव या काढून यां या वा या क न या वा यांतून ते म य पीत िन 

याचे जयो सव साजरे करीत.  

हूणांचा मळूचा प्रदेश चीन या साम्रा याला लागून अस यामळेु यां या अशा भयंकर 

उपद्रवाने चीनचे प्रांताचे प्रांत उजाड झाले. वषार्नुवष हूणां या टोळधाडींना िनवारता िनवारता 
टेकीस आ यामळेु चीन या सार् या देशाभोवतीच हूणां या टोळधाडीपासनू सरंक्षील अशी प्रचंड 

तटबंदी बांध याची योजना चीन या सम्राटाचे मनात आली, तीच होय आजची ‘चीनची िभतं’! 

जगातील एका आ चयार्सारखी उभी असलेली ही चीनची प्रचंड िभतं हणजे हूणांची ती मिूतर्मतं 

भीतीच होय! 

इकड े हूणांची जी अनेक घोडदले म य आिशयास तुडवीत चालली होती यांना यां या 
‘आिटला’ नावा या एका सेनापतीने सघंिटत क न, आिशया ओलांडून, युरोपकड ेधाव मारली. या 
असखं्य घोडदळां या िभ न िभ न सै याने सापडले या िदशेने यरुोिपयन रिशयात घुसनू नसुता 
हलक लोळ माजवून िदला. िव यापीठे, कलापीठे, घरे, देवघरे, झोप या िन राजवाड,े ग्रामे िन 
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नगरे, जे िदसेल ते ते हूण पेटवीत चालले या आगी या ड बात भ म होऊन गेले जो जो िदसेल 

याला ते कापीत सटुले. रिशया तुडवून ते पोलडंम ये घुसले. तथेून या हूणां या धाडी पढु या 
गाथ लोकांवर तुटून पड या. रोमन साम्रा या या सै यामागनू सै याचा यांनी धु वा उडिवला. 
िवजयापेक्षा हूणां या  कू्ररतेला िव वंसाचीच अिधक आवड असे यामळेु सारे युरोप नुसते पराभतू 

झाले इतकेच न हे तर सारे युरोप रक्तात हाऊन िनघाले, वैराण झाले. हूणांनी केले या युरोप या 
ददुर्शेचे भीषण िववरण (तपशील) याला पाहावयाचे असेल याने िगबनचा Decline and Fall of 

the Roman Empire हा इितहास वाचावा. बहुतके युरोिपयन भाषांतून कोणा दु टाला िशवी 
हासडायची तर आजही याला ‘ए हूण’ असेच हणतात, जसे आपण ‘िपशा च’ हणतो. इतकी 
या हूणांची धा ती युरोपने घेतली होती.  

म य आिशयातून हूणांचा एक महापरू जसा वर सांिगत याप्रमाणे युरोपवर कोसळला 
तसाच यां या घोडदळाचा दसुरा महापूर काही काळ िहमालयाभोवती घोटाळत घोटाळत आिण 

िहमालया या पलीकड या शक - कुशाणां या उर या सरु या रा यांचा िन लोकांचा नायनाट 

करीत शेवटी भारता या वाय येकडील गांधारप्रभतृी प्रदेशावरही कोसळला. चीन या, रिशया या, 
रोमन साम्रा याची िन रा यांची जशी ददुर्शा उडिवली याच आवेशाने िन आवेगाने भारतासही या 
टोकापासनू या टोकापयर्ंत तुडवून टाकू अशा उतावीळ ईषने या हूणां या टोळधाडी गांधारप्रांत 

तुडवीत िसधंकूड ेघुस ूलाग या.  
परंतु भारता या सदैुवाने या काळी भारतावर पूवीर् या ग्रीकां या वारी या वेळेप्रमाणे 

कोणा भेकड धनानंदाचे नामधारी साम्रा य न हते, तर त े होते शक-कुशाणांतक सम्राट 

िवक्रमािद या या पुत्राचे, क्षित्रयकुलावतंस सम्राट कुमारगु ताचे! भारतात या काळी शतक यापी 
गु तकालीन सवुणर्युग नांदत होते. मौयर्कालीन सवुणर्युगात शेवटी शेवटी सम्राट अशोकाने 

आ यंितक अिहसें या खुळापायी श त्रसं यास के यामळेु भारताचेसै यबळ जसे  िव कळीत  िन  

दबुर्ळ  झाले  होते  तसे वैिदकधमीर्य  सम्राट  कुमारगु ताने  कोणताही आ मघातक श त्रसं यास 

केला नस यामळेु या या या भारतीय साम्रा याचे श त्रबळ दबुळे झालेले न हते.  सार् या  
जगात  उ पात  माजिवणार् या हूणांसारख्या भयंकर शत्रचूी धाड भारतावरही कोसळ याचा प्रसगं 

आज वा उ या येणार आहे, हे उघड िदसत अस यामळेु आप या भारतीय साम्रा याचे पयर्ंतांचे 

(सरसीमांचे) सरंक्षण कर यास समथर् असा युयु स ु सघंिटत सै यसभंार सम्राट कुमारगु ताने 

ससु ज ठेवलेला होता.  
 

हूणां या पिह या वारीचा बोजवारा उडिवला! 
  हूणांचे परचक्र गांधारप्रांतावर कोसळ याचे ऐकताच सम्राट कुमारगु ताने आप या चतुरंग 

सै यासमवेत आपला पराक्रमी पुत्र जो कंदगु त यास हूणांवर वारी कर यास धाडून िदले. 
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हूणां या अगिणत सखं्याबळा या आधारवर यांचे जे तोवर अिजंक्य ठरलेले एक िवशेष युद्धतंत्र 

होते, याप्रमाणे यांनी भारतीय सै याची लांडगेतोड कर यास आरंभ केला. यां या चाल क न 

येणार् या सह त्राविध घोडे वारां या एका टोळधाडीचा भारतीय सै याने फडशा पाडला, न पाडला 
तोच यां या न या टोळधाड, फुटले या वा ळातील मुगं्या या रांगांसारख्या चहुबाजूनंी चालनू 

येत असले या िदसत. यांचा नाश होतो न होतो तोच पु हा न या टोळधाडी द त हणनू सार् या 
प्रदेशात धुमाकूळ घाल ू लागत. पण अशा या अिनवार ल छ शत्रूशंी कुमार कंदगु ता या 
भारतीय सै याने लढायामागनू लढाया देत आिण यांचा सहंार करीत वषर्नुवष ते युद्ध अतक्य 

सात याने चालिवले की, शेवटी हूणांचे ते अिमत सखं्याबळही क्षीण होऊन यां यात 

गु तसाम्रा या या सीमेत एक पाऊलही पुढे सरक याची धमक उरली नाही, िकंवा यांना ते उभे 

होते तेथे कंदगु ता या चढाऊ मार् यापुढे उभे राहणे अशक्य झाले. ते हा यां या या उरले या 
टो यांनी मागे पळ काढला आिण पडतझडत आ या वाटेने त ेभारतीय सीमे या बाहेर िनघनू गेले. 

हूणां या या पराभवाने यांना इतकी धा ती बसली की, पुढे उणीपुरी ४० वष भारताकड ेपु हा 
वळ याची यांची छाती झाली नाही.  

 

हूणांना िपटाळून लावणारा िवजयी वीर कंदगु त! 
वषार्नुवष समरांगणात लढत राहून आिण हूणांसारख्याजगातील मोठ-मो या साम्रा यांना 

पाणी पाजणार् या ल छशत्रचूा असा िनणार्यक पराभव क न हा िवजयी युवराज कंदगु त जे हा 
आप या िप यास भेटावयास पाटलीपुत्रास परतला ते हा या भारतीय साम्रा या या राजधानीत 

िन सार् या रा ट्रात याचा अपूवर् गौरव झाला. याचा वदृ्ध िपता सम्राट कुमारगु त या या 
आनंदाला पारावर उरला नाही. याने भारता या या असामा य िवजयाची रा ट्रीय उ घोषणा 
कर याकरता वैिदकधमीर्य परंपरेप्रमाणे एका मोठा अ वमेघ यज्ञ केला.  
 

सम्राट कुमारगु ताचा मृ य ू: कंदगु त सम्राट होतो 
यानंतर तो कृतकृ य झालेला वदृ्ध सम्राट कुमारगु त काही वषार्ंनी इ.स. ४५५ त वारला. 

या या मागे याचा हूणांस िपटाळून लावणारा पराक्रमी पुत्र जो कंदगु त तोच सम्राट झाला. 
या या जीवनातील या या कतृर् वािवषयी या इतर उ लेखनीय घटनांचा सबंधं प्र तुत प्रकरणी 
येत नस यामळेु आिण िवशेषतः थलाभावी, ते वृ त येथे सोडून देणे भाग आहे.  

म यंतरी यरुोपवर धाड घालणार् या हूणांचा कतृर् ववान सेनापती आिटला प्रमाणेच 

आिशयातील हूणां या िवलग िवलग सै यांना एकत्र क न िखिंखल नावा या एका कतृर् ववान 

पुढार् याने आप या आिधप याखाली दसुरे एक कद्र सघंिटले होते आिण तो वतः याचा राजा 
हणवून घेऊ लागला होता. भारतात मागे झाले या हूणां या पराभवाचे उटे्ट काढ यासाठी आिण 
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भरतखंड िजकूंन घे यासाठी याने या न या सघंटने या बळावर भारतावर पु हा वारी केली. ही 
गो ट सम्राट कंदगु ता या राजवटी या उ तरकाळात घडली.  
 

भारतावर हूणांची बलव तर चढाई 
पिह या  धडाक्यातच  हूणांनी  भारतीय साम्रा या या वाय य प्रांतावर रक्षणाथर् ठेवले या 

साम्रा यातील सै याचा एक-दोन िठकाणी पराभव क न यांना मागे हटिवले. हे कळताच याचे 

आता उतारवय झाले असताही सम्राट कंदगु त हूणांशी त ड यावयाला आपली राजधानी सोडून 

वतः पंचनदापयर्ंत चालनू गेला. हूणांनी मागे हटिवले या आप या साम्रा यीय सै याची पु हा 
िसद्धता क न हूणांवर उलट चढाई कर या या िसद्धतेत तो ितकड ेसमरिशिबरात असताना इकडे 
पाटलीपुत्र नगरात याचा सावत्रभाऊ जो पूरगु त तो कंदगु ताचे िसहंासन बलकाव याचे अधम 

कृ य कर या या बेतात आहे, असे याला कळले. तरीही वैयिक्तक वरा ट्रािभमानी सेनानी 
कंदगु त न परतता ल छांशी ितकड ेझुजंतच रािहला. कारण साम्रा य सेनेला ितकडचे सोडून 

जर तो गहृकलहापायी परत राजधानीस येता तर या भारतीय सै याचे धैयर् खचनू तो बांध 

फुटताच महापुराप्रमाणे हूणांची कू्रर सै ये सारा पंजाब िन अधार् उ तरभारत हां हां हणता ग्रासनू 

टाकती. या शंकेने तो वदृ्ध सम्राट ितकड ेसमरिशिबरातच राहून शत्रूशंी झुजंत होता. सम्राट असावा 
तर असा! 

आिण आप या रा ट्रासाठी असा लढत असतानाच तो वृ  वीरावतंस, कंदगु त इ.स. ४७१ 

चे आसपास समरिशिबरातच मरण पावला. सम्राट असावा तर असा! 
 

सम्राटाने उ याउ याच मेले पािहजे! 
रोमन साम्रा या या भरभराटी या काळात होऊन  गेले या  एका  नामांिकत  रोमन 

सम्राटािवषयी अशी एक कथा सांग यात येते की तो आप या राजवा यात मरणास न होऊन 

पडला असता अक मात उठून िन ख ग हाती घेऊन उभा रािहला. हे पाहताच याला वायूचा झटका 
आला की काय अशा शंकेने याचे राजवै य िन पिरचारक घाब न ‘हां हां महाराज हे काय?’ असे 

हणत याला खाली िनजवू लागले. ते हा आपला अिंतम वास सोड या या आधी तो हणालाः 
‘दरू हा, रोमचा सम्राट श येवर लोळत घोळत मरता कामा नये! रोम या सम्राटाने आप या 
पायावर ताठ उभे राहून रणस ज पिव यातच उ याउ या मेले पािहजे! A Roman Emperor must 

die standing. ‘ 

अशाच बाणेदारपणाने ल छ शत्रूशंी झुजंत झुजंत भारताचा हा सम्राट कंदगु त सम्राट 

असताही सिैनकासारखा समरिशिबरात मरण पावला. पूवीर् या या ता यात याच अनावर 

हूणां या टोळधाडीची नांगी ठेचून याने यांना सीमापार िपटाळून िदलेले होते. आता वदृ्धपकाळीही 
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याच प्रबळरा ट्रशत्रूशंी तो रणांगणात उत न झुजंत होता. सारे राजिवलास उपल ध असताही 
यां याकड ेपाठ िफरवून आप या जीवनाची एकंदर पंधरा-वीस वष तरी भारतीय साम्रा या या 
िन वातं या या रक्षणाथर् याने रणिशिबरातील खडतर िन कठोर अव थेत काढली. याला या 
काळात अ यंत क्लेश सोसावे लागले. पण याने ते सवर् क ट सोसनू या िव ततृ भारतीय 

साम्रा याला धक्का लाग ून देता या या सरंक्षणाथर् शेवटी देह ठेवला, तोही रा ट्रशत्रशूी झुजंता 
झुजंता एखा या सिैनकासारखा, पंचनदीतील सदुरू या रणिशिबरातच! राजधानीतील प्रासादात 

न हे!! सम्राट असावा तर असा! 
या प नास वषार्ंत हूणांनी इकड ेचीनचे प्रदेश उ व त क न ितकड ेरिशया ते रोमन 

साम्रा यापयर्ंतचा प्रदेश पादाक्रा त केला याच प नास वषार्ंत या प्रबळ शत्रलूा या या हाताशी 
असले या भारतावर तो वारंवार चढाया करीत असताही जर िसधंनुदीपयर्ंत या एका 
कोपर् यापलीकड े ि थरपणे पाऊल टाकता आले नसेल तर ते सम्राट कंदगु ता या िन भारतीय 

सै यबळा या प्रतापामळेुच होय. नाहीतर हूणां या भर उ मादात सार् या आिशया, युरोपची यांनी 
जी ददुर्शा उडवून िदली तीच यांनी सार् या भारताचीही उडिवली असती. हूणांचा पूणर् िनःपात 

हो यापूवीर्च सम्राट कंदगु ताला मृ यू आला. पण या या या प्रतापामळेुच पूवीर्चा भर उ माद 

ओस न क्षीणबल झाले या या हूणांचा िनःपात करणारी बलव तर वीरांची िपढी भारतात 

लवकरच रणांगणात उतर याची शक्यता िनमार्ण झाली.  
या तव सम्राट कंदगु ता या मिृतसमाधीला, िवक्रमािद यासारख्या कोण याही 

िदिग्वजयी भारतीय सम्राटाला वाहावी िततक्याच गौरवाने, अिभमानाने िन रा ट्रीय कृतज्ञतेने 

आ ही द्धांजली वाहत आहो! 
 

सम्राट कंदगु ता या मृ यनंूतर 
कंदगु ता या मृ यूनंतर या यािव द्ध आधीच बंड क न उठले या या या 

सावत्रभावाने, पूरगु ताने मगधाचे िसहंासन बळकावले. परंतु कतृर् व असे या यात लवलेशही 
न हते. कंदगु त मरताच या या पराक्रमा या िन नावा या दरारार् याने वाय येस घुटमळत 

रािहले या हूणां या टोळधाडी यांचा राजा िखिंखल या या आिधप याखाली पुढे सरक या. 
िखिंखला या मृ यूनंतर याचे रा यपद तोरमाण नावा या पराक्रमी पु षाने पटकािवले. या या 
राजवटीत हूणां या िव वंसक िन अ याचारी प्रवृ ती मोकाट सटूुन का बोज, गांधार िन पंजाब या 
प्रांतात लटुालटुीचािन जाळपोळीचा धुमाकूळ माजला. तक्षिशले या जग िवख्यात 

िव यापीठाचाही िव वंस झाला. तेथील सह त्रावधी मू यवान ग्रथंांची हूणांनी होळी केली.  
रा ट्रीय श त्रबळाचा पािठंबा नसला हणजे रा ट्रीय सािह य िन सं कृती यांचीही 

परशत्रकूडून कशी धूळधाण उडिवली जाते, याचे हे आणखी एक प्रा यिक्षक पहा! 
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म यंतरी ितकड े इराण देशावर तुटून पडले या हूणां या सै याने सारा इराण पादाक्रांत 

क न इ.सन ४८४ म ये इराणचा राजा िफरोज यास पकडले आिण याला िजवे ठार मारले. 

इराणचा प्र न असा िनकालात िनघा यामळेु ितकड ेलढत रािहलेले हूणांचे सह त्राविध सिैनक 

यां या तावडीत तोपयर्ंत न सापडले या भारताचीही तीच ददुर्शा कर यासाठी भारतात घुसनू 

तोरमाणा या सै यात िशरले. यांचे बळ असे अक मात वाढताच तोरमाणाने ५११ या आगेमागे 

पंजाबातून पुढे घुसनू माळवाप्रांत, उ जियनी नगरासह िजकूंन घेतला. तोरमाणा या मृ यनूंतर 

याचा पुत्र िमिहरगलु हा हूणांचा राजा झाला. तो आप या बापापेक्षाही सवाईपराक्रमी िन सवाई कू्रर 

होता.  
 

िमिहरगुल द्रदेवतचेा उपासक बनला 
आ चयार्ची गो ट अशी की, िनदानपक्षी भारता या वाय य प्रांतात िशर यापासनू 

हूणांम ये विैदकधमार्तील द्र या देवतेची उपासना वेगाने फैलावू लागली होती आिण बुद्धधमार्चा 
तर यांना पिह यापासनूच मोठा ितटकारा होता. यांचा नवा राजा िमिहरगलु हाही याला अपवाद 

न हता. तो वैिदक द्रदेवतेचा एकिन ठ भक्त होता आिण बदु्धधमार्चा िन बौद्धांचा कट्टर वे टा 
होता. या यािवषयी ि ह सट ि मथ िलिहतो. : “The Savage Invader who worshipped as his 

patron deity Shiva, the god of destructiion, exhibited ferocious hostility against the 

peaceful Buddhistic cult and remoreselessly overthrew their Stupas and Monasteries 

which he plundered of their treasuries. “ 

 

वैिदकांचा वरा ट्रािभमान आिण बौद्धांचा रा ट्रद्रोह 
याम ये आ ही वैिदकां या रा ट्रािभमानी आिण बौद्धा या रा ट्रद्रोही प्रवृ तीिवषयी जी 

िवधाने केलेली आहेत ती वाचकांनी सदंभार्साठी पु हा एकदा वाचावी. बौद्धांची ही रा ट्रद्रोही प्रवृ ती 
आिण वैिदकांची ही रा ट्रािभमानी प्रवृ ती यांमधला िवरोध प ट कर यास आिण आम या 
िवधानांचे स य व पटिव यास हूणांचा राजा जो िमिहरगलु याचे हे प्रकरण अ यंत उपयुक्त कसे 

आहे ते पहा.  
िमिहरगलु हा भारतावर आक्रमण करणारा हूण राजा वैिदकधमीर्य द्रदेवतेचाच उपासक 

होता. आिण याने वैिदकानंा पा यात पाहणार् या भारतीय बौद्धांचा अनि वत छळ चालिवला होता. 
पण एव यासाठी विैदकधमीर्य राजांनी िकंवा जनतेने या परकीय हूण राजाचे राजकीय दा य व 

वीकारले नाही िकंवा यास िमळून भारतीय बौद्धां या छळास हातभार लावला नाही; तर, तो 
िमिहरगलु वधमीर्य असला तरीराजकीय टीने तो परकीय अस यामळेु याला भारताचा 
रा ट्रशत्रचू मानले आिण भारताचा जो प्रदेश या या हातात सापडला होता या प्रदेशास 

राजकीय ् या मकु्त कर यासाठी या याशी वैरच मांडले. वैिदकात तक्षिशलेचा अबंुज िकंवा 
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जयचंद यासारख्या काही रा ट्रद्रोही यक्ती पूवीर् िकंवा नंतर िनघा या नाहीत असे नाही. परंतु 
एकंदरीत वैिदक समाज अशा ल छ राजाचे कट्टर शत्रु वच करीत आला आिण भारता या 
वातं या या िन साम्रा या या सरंक्षणासाठी घनघोर युद्ध लढत आला. वैिदकां या या 
वरा ट्रािभमानी बा याचा ि मथसारख्या इंग्लीश इितहासकारासही, िकंिचत ्कुि सत भाषेत का 
होईना, पण वारंवर उ लेख के यावाचून राहवले नाही. वैिदकधमीर्य िहदं ू हे कोण याही ल छ 

राजस तेचे उपजत शत्र ू असतात, असा सवर्साधारण उ लेख करताना तो िलिहतोः “These 

foreign tribes Shakas, Pahlavas & Yavanas at the time settled in Western India as the 

lords of a conquered native population were the objects of hostility of the Vaidik King 

Vilivayankur II. . He recovered the losses which his kingdom had suffered at the hands of 

the intruding foreigners and utterly destroyed the power of (the Shaka King) Nahpan. The 

hostility of the Andhra (Vaidik) monarch was stimulated by the disgust felt by all Hindus, 

and especially by the followers of the orthodox Bramhanical system at the outlandish 

foreign barbarians. “ 

क्विचत, भारतावरील या इितहासकार ि मथ या इंिग्लश साम्रा याचेही कट्टर शत्र ू िहदं ू

हेच होते, या या या वानुभावाचे श यही या या वरील वाक्यात यक्तिवले गेले असावे.  

 

राजा यशोधमार् 
मगधातील गु तसाम्रा यपद पुरगु तासारख्या कुपात्र िन दबु या पु षा या हाती जाताच 

याचे आिधप य कोणीही मानीनासे झाले. गु तसाम्रा याचे मांडिलक असलेले बहुतेक राजे िन 

प्रदेश वतंत्रपणे रा य क  लागले. य यिप या िनरिनरा या वतंत्र भारतीय रा यातील 

प्र येकाला ल छ हूणां या माळ यापयर्ंत वाढले या राजस तेची भीती वाटत होती, प्र यक्ष 

उ जियनीला िवक्रमािद या या िसहंासनावर हा िमिहरगलुसारखा ल छ राक्षस बसत असलेला 
पाहून बहुतेकां या अगंाची जरी लाही लाही होत असली आिण हूणांचा उ छेद कधी होईल, अशी 
प्र येक वरा ट्रािभमानी वैिदक भारतीयाला जरी सिचतं उ कंठा लागली होती तरी हूणांिव द्ध 

वतः िन एक याने चढाई कर याची या फुटकळ रा यातील एकालाही छाती होईना. तो प्र नच 

कोणी काढू धजेना.  
अशा वेळी तोच कठीण प्र न सोडिव याची प्रकट प्रितज्ञाक न एक साहसी वीरपु ष पुढे 

आला. तो कोणी नामधारी महाराजािधराज न हता. तो महाराजही न हता. तो होता मालव 

प्रांतातील यशोधमार् नावाचा एक सापेक्षतः लहानसा राजा. परंतु याची मह वाकांक्षा, रा ट्रािभमान 

िन साहस हे ल छां या ‘राजािधराज’ हणनू िमरिवणार् या बला य िमिहरगलुला उ जियनी या 
िसहंासनाव न खाली ओढून हूणांचा िनःपात कर यासाठी वतः रणांगणात उतर याइतके उ तुंग 

होते! 
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वैदक राजांची संयुक्त आघाडी 
याने प्रथमतः बाजबूाजू या वतंत्र अशा बहुतेक भारतीय रा यांना हूणांिव द्ध यदु्ध 

कर यासाठी एका सयंुक्त योजनेत सघंिटत केले. या सयंुक्त युद्धयोजनेस मगधा या बालािद य 

राजानेही उचलनू धरले. ते हा यशोधमार् राजा या नेतृ वाखाली या सवर् राजांनी हूणांिव द्ध 

चहुबाजूनंी उठावणी केली. जे साहस या वेळचा कोणताही एकएकटा राजा क  धजत न हता त े

साहस कर याचा आवेश या सयंुक्त भारतीय सै यात उ प न होऊन हूणां या प्रबळ सै याची 
रणांगणात लांडगेतोड चाल ूझाली.  
 

हूणांचा िनणार्यक पराभव! वतः िमिहरगुल िजवंत पकडला जातो!! 
शेवटी सेनापती यशोधमार् याने आप या हाताखालील सै यासह हूणांचा राजा जो 

िमिहरगलु या या मखु्य सै यावरच चाल केली. या दो ही सै यांची गाठ मदंोसर येथे िकंवा को र 

येथे इ.सन ५२८ या आसपास पडली. यां याम ये झाले या हटातटा या लढाईत भारतीय 

सै या या मार् यामळेु  हूणां या  सै याची  फळी  फुटून याची दाणादाण  उडाली  आिण  आजव 

कदर्नकाळासारखा मातलेला यांचा राजा जो िमिहरगलु तो वतः िजवंत पकडला जाऊन िवजयी 
सेनापती जो यशोधमार् या या हाती सापडला.  

राजा यशोधमार् या या पराक्रमाने िमळिवले या हूणांवरील या अभतूपूवर् िवजया या 
दुंदभुी सार् या भारतवषर्भर िननाद ू लाग या. हूण जातीने िन वतः िमिहरगलुाने भारतीयांवर 

केले या आजवर या अ याचारांचा भारतीय सडू उगिव यासाठी आिण या या पापाचे याला 
प्रायि चत दे यासाठी यशोधमार् राजाने पाडाव केलेला हूण राजा जो िमिहरगलु याचा िशर छेद 

कर याची आज्ञा िदली.  
 

बालािद याचे रा ट्रघातक औदायर् का वाथर्परायणता? 
परंतु या दु ट िमिहरगलुाला ठार मार याची आज्ञा राजा यशोधमार् याने िदली आहे, हे 

कळताच या सयंुक्त आघाडीतील एक घटक असलेला मगधचा राजा जो बालािद य याने 

िमिहरगलुाला ठार न मारता आप या वाधीन करावे असा अ याग्रह धरला. यामळेु बालािद यास 

दखुव ूनये हणनू या अ याचारी हूण राजाला राजा यशोधमार् याने िमिहरगलुाला वतः ठार न 

मारता बालािद याचे हाती सोपिवले. िमिहरगलुाचे ह ते काही वाथर् साध या या गु त अटीवर 

असो िकंवा वधाहर् रा ट्रशत्रलूाही परत जीवदान देणे, सापाला दधू पाजणे, हेच अलौिकक औदायार्चे 

कृ य होय असे मान याचे जे दु ट यसन आप या भारतीयां या हाडीमांसी िखळलेले आहे, तशा 
रा ट्रघातकी औदायार्पायी असो, पण बालािद याने या रा ट्रशत्र ू िन दु टा मा असले या 
िमिहरगलुाला जीवदान िदले. इतकेच न हे, तर याला स मानपूवर्क वाय येकड े उरले या 
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हूणरा यात जा याची मोकळीक िदली, जशी अगदी अवार्चीन काळी पृ वीराजाने महंमद घोरीला 
िदली! 

‘पयःपानं भजुगंानां केवलं िवषवधर्नम।्’ 
तेथून जीव घेऊन िमिहरगलु जो िनसटला तो का मीरम ये गेला. तेथे हूणसै याची पु हा 

गु तपणे जमवाजमव क न याने का मीर या राजास ठार मारले. गांधारचे रा यही िजकूंन 

ितकडील प्रजेचा याने अनि वत छळ केला. िवशेषतः याला जे जे ‘बुद्धप्र थ’ आढळले ते ते याने 

धुळीस िमळिवले. अनेक बौद्धधमीर्यांचे याने िशरकाण केले.  

‘श त्रिवजयापेक्षा धमर्िवजय हा ठ आहे’ अशा भ्रामक गुगंीत राहणार् या भारतीय 

बौद्धांना, वकीय श त्रबळा या पािठ यावाचून शत्रू या श त्रबळापुढे ‘धमार्ला िजवंत राहणे सदु्धा 
असे अशक्य होते’, याचा व तुपाठच िशककिव यासाठी िनयतीने िमिहरगलुाला ज माला घातले 

होते की काय नकळे! 

तथािप, िमिहरगलुावर सडू उगिव याचे जे एकमेव साधन या िबचार् या दबु या िन 

सतं्र त बौद्धां या हाती होते याचा मात्र यांनी उपयोग कर यास सोडले नाही. िमिहरगलु जे हा 
शेवटी एकदाचा आप या मरणानेच मेला ते हा या क्षणाचे वणर्न बौद्धांनी आप या पुराणातूनच 

असे केले आहेः ‘जे हा तो हूण राक्षस िमिहरगलु गेला आिण बुद्ध वेषा या अपराधा तव अनंत 

यातना भोग यासाठी तो कू्ररकमार् अक्ष य नरकात पडला, ते हा या धडाक्यासरशी पृ वी दभुगं 

झाली. प्रलयकालासारखा पजर् य कोसळला. पशु-पक्षी सतं्रासाने हंबरत िन िकचाळत रानोमाळ पळू 

लागले, इतरही अनेक उ पात झाले!’ या इहलोकात या बौद्धांना याचा केसही वाकडा करता आला 
नाही. याला शेवटी परलोकात अक्ष य नरका या अनंत यातना भोगणे आ ही भाग पाडले, असा 
सडू उगिव याचे का पिनक समाधान मान यावाचून तस या दबु या लोकांना ग यंतरच नसते! 
पण या अिहसंक बौद्धांचे हे समाधानही ‘िहसंक’ च न हते का? हे का य की दा ण कू्ररता? 

 

उ जियनीत िवजयप्रवेश 
हूण राजा िमिहरगलु याचा पूणर् पराभव के यानंतर यशोधमार्ने पचंनदातून हूणांचे सारे 

प्र थ उलथून पाडले. पंचनदाला िवमकु्त क न आिण तेथे भारतीय राजस ता ि थर थावर क न 

राजा यशोधमार् आप या िवजयी सै यासह माळ यास परतला. िवक्रमािद यापासनू भारता या, 
मान िमळत आले या; आिण हूणां या ल छ स ते या हातून, आता याने वतः, मकु्त 

केले या, उ जियनी नगरात याने मो या समारंभाने िवजयप्रवेश केला. आता तो ‘राजा’ रािहला 
नसनू ‘महाराजािधराज’ झाला होता. भारतीयांनी हूणांवर िमळिवले या या िवजया या मरणाथर् 
याने दोन कीितर् तंभही उभारले. त े अ यापही या िवजयाची त कालीन भारतीयांना केवढी 
ध यता वाटली याची साक्ष देत आहेत! 
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हूणांचे पुढे काय झाले? 
दसुरे काय हावयाचे? यवन, शक, कुशाण, पािथर्यन आिद पूवीर् या परकीय आक्रमकांची 

जी गत झाली तीच शेवटी हूणांचीही जाली िमिहरगलुा इ.स. ५४० या आसपास मे यानंतर हूणांची 
िसधंुनदी या पलीकड या वाय य भागात असलेली सं थानेही एकदोन िप यांतच न ट झाली. 
यां या हातून राजस ता िहरावून घेऊन िहदंकुुशपयर्ंत वैिदकधमीर्य िहदंरुाजांची रा ये पु हानांद ू

लागली. यां यापेक्षा श त्रबळातही िहदंरुा ट्राचे श त्रबल अिधक प्रभावी ठर यामळेु यां या 
हातातील राजस ता िछनावून घेतली जाताच तेच हूण नुसते गोगलगाय बनले. डॉ. जय वाल 

िलिहतात : ‘The Huns were fully crushed within a century by the successive (Hindu) 

dynasties.’ िहदंरुा ट्राशी उणींपुरी शंभर वष लढता लढता चाले या महायुद्धात हुणांचा जो सहंार 

झाला यामळेु यांचे पूवीर्चे सखं्याबळही घटले होते. जे उरले या हूण लोकांनी आपणहोऊन 

भारतीय धमर्, भाषा िन आचार अगंीका न ते एकदोन िप यांत भारतीयांत िवलीन झाले, इतके 

पूणर्पणे की यांना यां या हूणपणाची सदु्धा जाणीव उरली नाही.  
हूणांवर भारतीयांनी रणसगं्रामात िमळिवले या या िनणार्यक िवजया या दरूगामी 

पिरणामािवषयी ि ह सट ि मथने असा आशय यक्त केला आहे की, “After the defeat of 

Mihiragul and the extinction of the Hun power on the Oxus, India enjoyed immunity 

from foreign attack for nearly five centuries. “ अथार्त ् िमिहरगलुाचा यशोधमार् राजाने 

िनणार्यक पराभव के यानंतर आिण हूणां या राजस तेचा ितकड ेबकु्ष नदीकडहेी (ऑक्सस कडहेी) 
अतं झा यानंतर िहदंु थानावर पुढे जवळजवळ पांचशे वषपयर्ंत परचक्र असे येऊ शकले नाही. 
हणजे जवळजवळ पाचशे वष पािरयात्र पवर्तापासनू (िहदंकुुशपासनू) गांधार, का मीर, पंजाब, 

िसधं तो थेट क याकुमारीपयर्ंत िजकंड े ितकड ेविैदक िहदंूंची रा ये वतंत्रपणे नांदत होती. सारा 
भारत वतंत्र, सपं न, समथर् िन सखुी होता.  
 

ऐितहािसक प्राचीन खंडाचा समारोप 
इ.सन पूवर् ६०० वषार्पासनू तो इ.सन ७०० पयर्ंत या वषार्तील साधारणतः १३०० वषार्ं या 

सदुीघर् ऐितहािसक कालखंडाला जर प्राचीन खंड असे सबंोिधले आिण यापुढ या काळाला 
अवार्चीन खंड असे हटले तर या पु तकातील िवषयके्षत्रापुरता या प्राचीन खंडाचा येथच 

समारोपकरणे युक्त आहे. या प्राचीन कालखंडातील जी ऐितहािसक िवधेये (Points)  ठसठशीतपणे 

आप या त णां या िन सवर्सामा य वाचकां या मनावर अिंकली जाणे अव य आहे; परंतु जी 
अ याप तशी ठसिवली जात नाहीत या िवधेयांपकैी काही िवधेये या समारोपात सटुसटुीतपणे 

खाली देत आहो.  
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(१) या प्राचीन खंडात कोणतेही परचक्र सारा भारत असा के हाही िजकूं शकले नाही. ही 
व तुि थती बहुतेक परकीय िकंवा वकीय लोकां या यानात आलेली नसते. काहीजणांनी तर 

ितकड े जाणूनबुजनू दलुक्षर् केलेले असते. ‘भारतावर अलेक्झांडरची वारी’, ‘भारतावर शकांचे 

आक्रमण’ अशा प्रकारची वाक्ये वाचताच सवर्सामा य परकीय वा वकीय वाचकांचीही अशी एक 

िवपरीत समजतू होते की या परकीय शत्रूनंी जण ूकाही सार् या भारतावरच वारी क न याचे 

वातं य िहरावून घेतले होते. अशा आभास मय समजामळेु अनेक शत्रूनंी िन िहतशत्रूनंी असे 

आके्षप घेतलेले असतात िन िसद्धांत ठोकलेले असतात की भारतीय रा ट्राचे अथार्त िहदंरुा ट्राचे 

सारे जीवन परकीयां या दा यातच यतीत झालेले आहे.’ हा यांचा मखूर् िकंवा दु ट आरोप िन 

अपिसद्धांत सवर्तोपरी एकतर अहेतुक अज्ञानाचा िकंवा सहेतुक म सराचा असतो हे उघडिकस 

आण यासाठीच हे पु तक हेतुतः िलिहले आहे. यात येथपयर्ंत केले या वणर्नानुसार हे प ट 

होईल की,  
 

(२) नेपाळपासनू पूवर्समदु्रापयर्ंतचा सारा पूव तर भारत आिण दिक्षण भारत, हणजे आप या 
भरतखंडाचा सिुवशाल असा साधारणतः ३/४ भाग या १३०० वषार्ं या प्रदीघर् कालात पूणर्पणे 

वतंत्र होता. या यावर भमूागार्ने वा िसधंुमागार्ने कोणतेही परचक्र येऊ शकले नाही.  
 

(३) उरले या पि चमो तरा या साधारणतः एकचतुथार्ंश भागात जी परचके्र आली यापैकी 
यवनशत्र ू एकदा पंजाब ते अयो येपयर्ंत पुढे सरकला होता आिण पंजाब ते गुजराथपयर्ंतचा 
पि चमो तर पट्टा शक-कुशाणांनी काही काळिजकूंन घेतला होता. हूण तर पंजाब ते 
उ जियनीपयर्ंत जेमतेम येऊ शकले. या सवर् शत्रूचंी िहदंरुा ट्राने शेवटी काय ददुर्शा केली, हे येथे 

सकं्षेपतः विणर्लेलेच आहे.  

 

(४) या काळ या जगातील आिशयन वा युरोिपयन रा ट्रापकैी आपले रा ट्रीय वातं य िन 

अि त व भयंकर परशत्रूचंा िनःपात क नइतक्या प्रदीघर् कालापयर्ंत िन इतक्या यश वीपणे 

िहदंरुा ट्राने जसे अवािधत राखले तसे राखू शकलेले एखाद दसुरेच समकालीन रा ट्र या काळा या 
इितहासात सापडू शकेल! 

 

(५) या प्राचीन कालात जी यवन, शक-हूणांिदकांची परचके्र आली ती केवळ िहदंरुा ट्रावरच काय 

ती आली होती असे नाही. यां यातील काहींनी तर या या कालातील जगामधील बहुतेक रा ये 

उ व त क न टाकली. इतकेच न हे, तर इतर लोकांची रा टे्र या रा टे्र नामशेष क न टाकली! हे 

यां या िहदंु थानावर झाले या आक्रमणांशी तुलना करताना यानात घेतले पािहजे.  
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(६) िहदंरुा ट्रासही तसेच नामशेष कर या या ईषर्ने या या काळी ते ते आक्रमक प्रचंड 

श त्रबळासह िन सखं्याबळासह तुटून पडले. पण या सार् या यवन-शक-कुशाण-हूणािदक सश त्र 

आक्रमकां या श त्रबळास िहदंरुा ट्राने प्रथम रणाग्नीत भ मसात ् केले आिण मग यां या 
ल छीय बबर्रतेस यज्ञाग्नीत शुद्ध क नआ मसात क न टाकले. इतक्या पूणर्पणे की, भारतास 

नामशेष कर यासाठी आले या या शत्रूचें अि त व तर काय, पण ‘नाम’ सदु्धा ‘शेष’ उ  िदले 

नाही.  
क्षणभर अशी क पना क  या की, वरील प्राचीन कालखंडात आकाशातून पृ वीस िनरखीत 

असलेला पण यानंतर आजवर पृ वीकड े न आलेला कोणी देवदतू पु हा आज िहमालया या 
शीखरावर येऊन िहदंु थानचे िनरीक्षण क  लागला आहे; पण, मधली मािहती काहीही नस याने 

तो जर या शीखराव न िवचा  लागलाः “अहो, पूवीर् एकदा या िहदंु थानात यवन (ग्रीक) 

नावा या लोकांचे एका कोनात रा य होते. आज यां यापैकी कोणी यवन लोक येथे उरले आहेत 

काय?’ तर ‘होय, या यवनांचाच मी एक वंशज हा येथे उभा आहे.” असे सांगणारा एकही मनु य 

या िहदंु थानात आज उरलेला नाही! जर या देवदतूाने पु हा िवचारले की, “अहो! या 
िहदंु थानातील एका भागाला शक-कुशाणांची रा ये िन लोकसमहू या काळी एकदा नांदत होते. 

यां यातील कोणी शक-कुशाण आज येथे आहेत का?’ तर ‘होय, होय, यांचाच वंशज हा मी शक, 

हा मी कुशाण आजही येथे नांदत आहे” असे सांगणारा एकही मनु य आज या िहदंु थानात 

सापडणे अशक्यआहे! जर या देवदतूाने पु हा िवचारलेः “अहो, पण याकाळी सार् या जगास 

सतं्रास देणारे जे हूण नावाचे कू्रर लोक या िहदंु थानात येथील लोकांशी लढत उ जियनीपयर्ंत पुढे 

सरसावले होते या हूणांपैकी तरी कोणी स जन येथे उरलेले असलेच पािहजे! तसे कोण कोण येथे 

आहेत? ‘तर होय, होय.’ यांचाच वंशज हा मी हूण येथे आहे.” असे छातीवर हात ठेवून सांग यास 

पुढे येणारा एकही मनु य आज या िहदंु थानात उरलेला नाही! 
पण आ चयर्चिकत होऊन या देवतूदाने शेवटी िवचारलेः “अहो, पण या प्राचीन काळी 

या यवन-शक-हूणािद प्रबळ आक्रमकांशी लढणार् या आिण या देशाचे वािम व गाजिवणार् या 
या िहदं ूलोकांपैकी तरी कोणी िहदं ूयेथे उरला आहे काय?” तर ‘होय! होय! मी िहदं,ू मी िहदं”ू असे 

प्र येकी अिभमानाने गजर्त तीस कोटींचे लोकार यचे लोकार य, िहदंरुा ट्राचे रा ट्र आजही या 
िहदंु थानात उभे रािहल! 

या प्राचीन कालखंडा या अिंतम शतकात ब हंश जगास चळचळ कापावयास लावणार् या 
हूणांनाही पादाक्रांत क न िनःपात करणार् या हूणांतक यशोधमार् राजा या पराक्रमाने जे 

झगझगाटलेले आहे तेच होय िहदंरुा ट्रा या इितहासांतील सोनेरी पान चौथे! 
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सोनेरी पान पाचवे 

 

महारा ट्रीय पराक्रमाचा उ चांक 

अटकेवर जरीपटका फडकतो!! 
 

(पूवार्धर्) 
 

प्रकरण १ले 

 

प्रा तािवक 

 

िहदंरुा ट्रा या इितहासातील ‘सहा सोनेरी पाने’ हा जो ग्रथं आ ही िलहीत आहोत, याचे 

िवषयके्षत्र या ग्रथंा या पृ ट २ िन ३ वरील पिर छेदात यक्तिवलेले आहे. याच अनुरोधाने हे 

सिूचत होते की, सामा यतः इसवी सनां या आठ या ते अठरा या शतका या अतंा पयर्ंत चाल ू

रािहले या सतंत प्रदीघर् िन प्रचंड िहदं-ूमिु लम सघंषार्चा िवगतवार (तपशीलवार) इितहास देणे हा 
या ग्रथंाचा मूळ हेतू नाही; तर, आम या मते या महायुद्धाचे िन या कालखंडाचे िहदंरुा ट्रीय या 
िजतके ममर्ज्ञपणे, यथाथर्पणे िन िनभर्यपणे समीक्षण हावयास हवे आहे, पण, जे आजवर बहुधा 
कोणाकडूनही झालेले नाही, तसे समीक्षण, तेवढे कर याचा आमचा येथे मखु्य उ ेश आहे. कारण, 

िहदंरुा ट्रा या िहताथर् ते आजही अ यंत आव यक आहे, िहतप्रद आहे.  

 

आप या इितहासाचे दोन भागः 
 

प्राचीन िन अवार्चीन 
 

आम या मत ेआप या िनभळ इितहासाचे जे दोन कालखंड घटनां या ओघामळेुच पडतात 

ते हणजे साधारणतः इसवी सना या सातशे या वषार्ंपयर्ंतचा प्राचीन भाग आिण सातशे या 
वषार्नंतर या वतृा ताचा अवार्चीन भाग हे होत. या कालखंडा या अनुसारे आ ही आप या 
प्राचीन इितहासाची साधारणतः इसवी सन सातशेपयर्ंत या कालखंडाची समीक्षा करणारा आिण 

यातील चार सोनेरी पाने िदग्दशर्िवणारा हा प्राचीन काल होय आिण आता यानंतर या अवार्चीन 

कालखंडातील आप या िहदंरुा ट्रा या इितहासाची  समीक्षा  करणारा  काल  हा अवार्चीन काल 

होय.  
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हे समीक्षण करताना याला आधारभतू असले या फुटकळ घटनांचा िन घडामोडींचा अव य तेथे 

िवगतवार उ लेखही केला जाईल आिण कालक्रमाचाही अनुबंध यत्रतत्र अनसुरला जाईल. परंतु 
कालक्रमािद गो टी इतर िक येकांनी िलिहले या लहानमो या इितहासग्रथंातूनही सहजासहजी 
उपल ध होणार् या अस याने या ग्रथंात यां यासाठी अनाव यक थळ अडिव याचे काही कारण 

नाही. या तव या समीक्षणात सन शक-सवंतािद कालानुबंधा या क्रमापेक्षा, परंतु कालानुबंधास न 

सोडता, जी जी िवधेये (Points) चिचर्ली जातील या या मह वपणूर् िवधेयातील िवषयानुबधंा या 
क्रमाकडचे मुख्य लक्ष पुरिवले जाईल.  

 

िहदं-ुमुसलमानां या महायुद्धातील अभूतपूवर् दतु डी सघंषर् 
या अवार्चीन इितहासा या आरंभी भारतावर मसुलमानांनी केले या आक्रमणामागनू 

आक्रमणाम ये िहदंरुा ट्राशी जी जी सश त्र युद्धे छेडली गेली यातील दतु डी सघंषर् ही 
िहदंरुा ट्रा या इितहासातील एक अभतूपूवर् दघुर्टना होती. कारण, ऐितहािसक कालात मिु लमांचे 

पूवीर् िहदंू थानावर यवन, शकािद जी जी पररा ट्रीय आक्रमणे झाली या सवार्ंचा प्रमखु हेत ू

िहदंु थानात यांची यांची रा यस ता थािप याचाच काय तो होता. हा राजकीय हेतू सोडून 

यां या आक्रमणांना इतर कोणतेही सां कृितक िकंवा धािमर्क वैर मखु्य वे कारणीभतू झालेले 

न हते. परंतु या न या इ लामी शत्रचूी एक मह वाकांक्षा या प्राचीन शत्रपू्रमाणेच िहदंरुा ट्राची 
राजस ता उखडून टाकून सार् या िहदंु थानात मिु लम साम्रा य कर याची तर होतीच होती, परंतु 
राजकीय मह वाकांक्षे या जोडीला या कोण याही प्राचीन शत्रू या व नातसदु्धा जी आली न हती 
अशी एक भयंकर धािमर्क मह वाकांक्षाही इ लाम या या आक्रमणा या मागे धगधगत होती. 
यां या आक्रमणाला सतत चेतिवणार् या आिण यां या राजकीय मह वाकांक्षेहूनही अनेक पटींनी 
राक्षसी असले या या दसुर् या धािमर्क मह वाकांक्षे या उ मादात िहदंरुा ट्राचा जीवनभतूच 

असलेला जो िहदंधुमर्, यांचेिहदंु व, तेच न ट कर यासाठी आिण या आक्रमकांचा मिु लम धमर् 
ख गा या बळाने या िहदंजूगतावर लाद यासाठी सार् या आिशया खंडातील हे लक्षावधी मिु लम 

आक्रमक अनेक रा ट्रांतून बाहेर घुसनू या िहदंु थानवर शतकोशतके तुटून पडत आले.  

 

िख्र चनांचेही अ याचारी आक्रमण 
ती मिु लम सकंटपरंपरा कोसळत असताच दु काळात तेरा या मिह याची भर पडावी 

याप्रमाणे पिह या िख्र ती शतकातच मलबार प्रांतात घुसले या सीिरयन िख्र चनांचा प्र न 

सोडला तरी साधारणतः पंधरा या शतका या आगेमागे युरोपातून पोतुर्गीज, डच, फ्रच, िब्रिटश 

इ यादी िख्र चन रा टे्रही पि चमेकडून सागरी मागार्ने िहदंु थानवर तुटून पडली! यांची ती 
िख्र चन चढाईही मसुलमानां या आक्रमणाप्रमाणेच राजकीय आिण धािमर्क अशा दहेुरी व पाची 
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आिण िततकीच राक्षसी होती. यांनीही लाखो िहदंूंना बेयोनेटांनी बाटवून यां यावर िख्र चन धमर् 
बळाने लाद याचा कसा प्रय न मांडला होता ते वृ त यथा थल पुढे उ लेिखले जाईलच.  

 

येथे प्रथम िहदं-ुमुि लम संघषार्चाच ऊहापोह केला जाईल 
मसुलमानी आक्रमणा या या दो ही आघा या जरी एकाच महायुद्धाची उपांगे हो या तरी 

यांची मळूचीच राजकीय िन धािमर्क अशी पे, यां या ल यांची साधने आिण यांची अिंतम 

फलाफले ही पु कळ अशंी िभ न िभ नच होती. अथार्त यांची िचिक साही काहीशी वतंत्रपणे 

करणे आव यक आहे.  

या तव  प्रथमतः  या  महायुद्धातील मिु लमां या आिण तिदतर ल छां या धािमर्क 

आक्रमणांचे समीक्षण आ ही करणार आहोत आिण नंतर मिु लमां या राजकीय आक्रमणा या 
आघाडीचे समीक्षण क .  
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प्रकरण २ रे 

 

केवळ िहदंिुनदंक इितहास 
 

िवदेशी इितहासकारच काय, िकंवा आम या प्र यक्ष शत्रूनंी िलिहलेले इितहासच काय, पण 

आम या वतः या लोकांनी िलिहलेले बहुतेक इितहासही, िहदंु वा या िनभळ िन िनभर्य 

ि टकोनातून ते के हाही िलिहले गेले नस यामळेु िहदंूं या यथाथर् गौरवा या गाथा कशा वारंवार 

गाळतात आिण िहदंूंवर कोसळले या आप तींचीच तेवढी टाचणे एकत्र क न आमचा िहदंुंचा 
इितहास हणनू तेवढाच कसा प्रदिशर्तात या िवषयी या अनेक उदाहरणांना आ ही मागेच 

उ लेिखले  आहे.  पुढेही  उ लेखू.  या कालखंडािवषयी आ ही येथे आता िलहीत आहोत या 
कालखंडाचे उदाहरण तेच स य िवशद करणारे अस यामळेु आ ही याचा खाली िवशेष िनदश 

करतो.  
सवर्साधारण इितहासग्रथंांम ये आिण िवशेषतः गे या दीडशे वषार्ंतील शालेय 

इितहासांतून हूणां या नतंर एक - दोन ओळीही म यंतरातील िहदंूं या पिरि थतीिवषयी न 

िलिहता एकदम िहदंूंवर मसुलमानांची झालेली जी िसधंवरील पिहली वारी ितचाच वृ तांत िदला 
जात असे. आिण यानतंर एकामागून एक मसुलमान आक्रमकांचे वृ तांत विणर्ले गेले असत. 

यामळेु सामा य िहदं ू वाचकांवर िन िवशेषत; िव या यार्ंवर असाच सं कार होई की, िहदंूंचा 
इितहास हणजे परकीयांनी यां यावर केले या वार् यांचा, िहदंूं या पराजयाचा आिण यां या 
सतंत दा याचा इितहास होय. या िम या सं कारांचा एक प्र थािपत स य हणनू गेली दोनतीन 

शतके तरी आप या िहतशत्रूनंी सार् या जगभर मोठा गाजावाजा केला होता. उदाहरणाथर्, 
िहदंु वा या वेषाने डोके िफ न गेलेले डॉ. आंबेडकरांसारखे गहृ थ िलिहतातः“. . . . . The 

Hindu’s has been a life of a continuous defeat. It is a mode of survival of which every 

Hindu will feel ashamed. “  

 

हूणांनंतर िहदंूंनी केलेला िहदंकुुशापलीकडील खोतानपयर्ंतचा िदिग्वजय 

 

या प्रसगंापुरतेच बोलावयाचे हणजे खरा इितहास असा आहे की, हूणांचा िनःपात 

के यानंतर हणजे साधारणतः सन पाचशेप नासा या वषार्नंतर िहदंरुाजांनी अनेक मागार्ंनी 
िसधंुनदीस पु हा ओलांडून आज यांना िसधं, बलिुच थान, अफगािण थान, िहरात, िहदंकुुश, 

िगलगीत, का मीर इ यादी नावे आहेत, जे प्रदेश अशोका या मृ यूनंतर विैदक िहदंूं या हातून 

यवन, शक, हूणािद ल छांनी िछनावून घेऊन उणीपुरी पाचशे वष तरी आपाप या हाती ठेवलेले 
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होते, ते िसधंूपलीकडील भारतीय साम्रा याचे सारे प्रदेश या सवर् ल छशत्रूचंी राखरांगोळी क न 

वैिदक िहदंूंनी या काळात पु हा िजकूंन घेतलेले होते. इतकेच न हे तर चंद्रगु ता या 
साम्रा या या पलीकड े उ तर कु पयर्ंत वैिदक धमार्चा िन रा याचा वज िहदंूं या िवजयी 
सै यांनी पुनरिप नेऊन रोवलेला होता! एकदा तर का मीरपलीकड े म य आिशयातील 

खोतानम ये िहदं ुरा य करीत असत. आणखी एक या काळची चटकदार आठवण िदली हणजे 

पुरे की, िक येक इितहासकारां या मते प्र यक्ष गझनीला राजा िशलािद य रा य करीत असे.  

 

िहदंरुा ट्राची पुन थानक्षमता 
िहदंूं या रा ट्रीय पुन थानक्षमतेची ही आ चयर्कारक िचकाटी पाहून ि मथसारखे 

परकीय इितहासकारही क्षणभर तरी आ चयार्ने त डात बोट घालतात. सोनेरी पान चौथे 

यािवषयीची मािहती आिण ि मथचे िहदंूं या या काळ या िवजयशाली वातं याची वाखाणणी 
करणारे मळू उ गारही िदले आहेत, ते िजज्ञासूनंी पाहावेत. या थळी लाग ूतेवढे वाक्य उत न 

खाली देत आहेः ‘After the defeat of Mihirgul by the Hindoos and the extinction of the Hun 

power, India enjoyed immunity from foreign attack for nearly five centuries. ‘ 

डॉ. आंबेडकरां या पूवीर् िदले या िहदं ूइितहासातील िपसाट िन भरमसाट आके्षपांचे पर पर 

ि मथनेच असे सणसणीत खंडण केलेले आहे.  
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मुसलमानांचा िहदंु थानशी झाले या प्रचंड संघषार्चा प्रारंभ 
साधारण समजतू अशी आहे की, िसधंवर महंमद कासीमने जी वारी केली तीच 

िहदंु थानावरील अरबी िकंवा कोण याही मसुलमानाची पिहली वारी होय. परंतु व तुतः तसे 

नाही. या वारी या आधीपासनू ते प नास वष तरी अरबी मुसलमान, िसधंम ये रा य करीत 

असले या ब्रा मण वंशीय राजांशी अधूनमधून तंटे करीत होते. सिैनक चढाईचाही प्रय न करीत. 

तथािप, मसुलमानां या परकीय तुक यांपासनू तो सै यापयर्ंत िहदंु थानात चंचुप्रवेश नाना 
िदशांनी करीत चालले या या सवर् मसुलमानी आक्रमणांचा क्रमवार उ लेख कर याचा काही येथे 

सकं प नाही. एकंदरीत या सवर् प्रय नांची िहदंूंनी डाळ िशज ू िदली नाही. शेवटी अरबां या मखु्य 

खिलफाचा ओमान येथील ग हनर्र जो उ मान, याने िसधं या िहदंरुा यावर उघड उघड वारी 
केली. परंतु िसधंचा या वेळचा ब्रा मण राजा चाचा याने या अरब सै याचा पराभव क न याचा 
प्र यक्ष सेनापती जो अबदलु अिजज यालाच ठार मारले. साधारणतः ६४० पयर्ंत या या 
उलाढालीनंतर अरबांनी कोणतीही मह वाची उचापत केली नाही. केवळ एकाकी पडले या दरूचा 
मरकाणी नावाचा लहानसा प्रदेश तेवढा िजकूंन घेऊन तेथील िहदंूंना यांनी बळाने मसुलमान 

क न टाकले. तेच हे पुढे कट्टर मसुलमान झालेले या काळचे रानवट बलचुी लोक होत.  

 

मुसलमानाची िसधंवरील पिहली मोठी वारी 
यानंतर इसवी सन ७११ म ये महंमद कासीम नावा या अरबी मसुलमान सेनापतीने 

प नास सह त्र सै यासह िहदंु तान या िसधं प्रांतावर पिहले मो या प्रमाणा वरचे असे आक्रमण 

केले. या  काळी  िसधंवर  दाहीर  नावाचा  वैिदक धमार्िभमानी ब्रा मण राजकुळातील राजा रा य 

करीत होता. अथार्त िसधंम ये बहुसखं्य जनता वैिदक धमार्िभमानी िहदंूंचीच होत. उरलेली 
अ पसखं्य जनता बुद्धधमीर्य होती. पूवीर् जे हा िसधंप्रांत हूणांचा शेवटचा उग्र राजा जो िमिहरगलु 

याचे स तेखाली होता. ते हा याने बदु्धांचा पु कळ छळ केलेला होता. याचा उ लेख सोनेरी पान 

चौथे यात केलेला आहे. कारण उग्र वभावी िमिहरगलु जरी वंशाने हूण आिण ल छ होता तरी 
धमार्ने तो वैिदकां या द्र देवतेचा एकिन ठ उपासक अस यामळेु वैिदक धमार्िभमानी होता आिण 

तो बुद्धधमार्चा या या ‘बुळगेपणासाठी’ अ यंत ितटकारा करी. परंतु िमिहरगलुा या मृ यूनंतर 

िसधंप्रांत वैिदक िहदंरूाजां या राजस तेखाली जे हा आला ते हापासनू या वैिदक िहदंरुा यात 

बुद्धांना तसा कोणताही त्रास होत न हता. यांना यांचा धमर् यां यापुरता िनवधपणे पाळता येत 

होता.  
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बौद्धाचंा रा ट्रद्रोह 
तथािप, वैिदक िहदंूं या रा यावर कोणीतरी मसुलमान नावाचे परधमीर्य िन परकीय लोक 

चालनू येत आहेत हे पाहताच या भारतीय बौद्धांना आनंद वाटू लागला! या मळू या िहदंु वेषी 
लोकांना क्विचत असे वाटले असेल की, पूवीर् यवनां या (ग्रीकां या) िम यांडर प्रभिृत परकीय 

राजांनी िकंवा परकीय कुशाणां या किन काने जसा बौद्धधमर् वीका न भारतात बौद्धरा य 

थापन केले होते तसेच हे नवे परधमीर्य मसुलमान लोकही करतील. अरब मसुलमानां या या 
सेनापतीने पिह या तडाख्यासरशी िसधंचे देवल हे मह वाचे िसधंु वार (बदंर) दाहीर राजा या 
हातून िजकूंन घेताच तेथील बौद्धां या पुढार् यांनी या परकीय सेनापतीचे पुढे जाऊन वागत केले. 

‘दािहरा या वैिदकधमीर्य रा याशी िन लोकांशी आमचा सबंंध नाही. आमचा धमर् िनराळा, यांचा 
िनराळा. आम या गु ने(बुद्धाने) आ हांस अिहसंा ताची कडक दीक्षा िदलेली आहे. आ ही श त्र 

धारण क न रा यां या उलाढालीत भाग घेत नसतो. याचा िवजय होउन रा य होईल या 
राजाची - मग तो कोणीही असो - याची आज्ञा आ ही ऐिहक यवहारात मानतो. आता आपण 

िवजय िमळिवलात, आता आमचे राजे तु ही! ते हा आ ही बौद्ध लोक दािहरा या सश त्र सै यात 

िश  िकंवा यास िमळू अशी शंका सदु्धा मनात आण ूनये आिण आपणांपासनू आ हा बौद्धांना 
कोणताही उपद्रव होऊ नये.’ अशा आशयाची या बौद्धांची शरणागतीची िवनंती ऐकून यांना 
राजकारणपटू महंमद कासीमने या वेळपुरते अभय िदले.  

ितकड े देवल िसधंु वार मसुलमानां या हाती पडले आहे हे कळताच राजा दाहीर आपले 

सारे सै य स ज क न मुसलमानांशी लढाई दे यास वतः रणांगणात उतरला. महंमद कासीमही 
देवल या आजबूाजचूा िसधंचा प्रदेश िजकंीत पुढे घुसला. या मसुलमान तवािरखकारांनी (वृ तांत 

लेखकांनी) या अरबां या वारीचे वृ त िलिहले आहे तेच िलिहतात की, िसधं प्रांत िजकंीत 

जाताना यातील दगुर्म वाटा दाखिव यात, अरब सै यास िठकिठकाणी दाणागोटा पुरिव यात, 

दािहरराजाची िब तंबातमी दे यात, िसधंमधील बौद्ध लोकांनी आिण यां या िभकंू्षनी 
मसुलमानांना शक्य ते साहा य िदले! काही वैिदकांनीही देशद्रोह केला, पण तो वैयिक्तक, 

अपवादा मक.  

 

राजा दाहीर रणात झंुजत असता ठार होतो 
शेवटी मसुलमानां या िन िहदंूं या मखु्य सै याची गाठ ब्रा मणाबाद येथे पडली. िहदंूंनी 

हटातटाने लढाई िदली. मसुलमानांपाशी या वेळी तोफा न ह या तरी, एका नवीन प्रकारची दु न 

मारा करणारी भिडमार - यंत्रे होती, ती िहदंूंकड ेन हती. यामळेु यांचे बळ तोकड ेपडू लागले. 

दािहर या सै यात अरब मसुलमानांची काही सिैनक पथके पगारावर लढाऊ चाकरीत असत. 

कासीमशी दाहीर या सै याचे त ड लागताच या भाडोत्री मिु लम सै याने अक मात बंड क न 
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दाहीरला कळिवले की, ‘सेनापती कासीम अरब मिु लम! हे धमर्यदु्ध आहे. आ ही मिु लम या तव 

तु हा िहदं ूकाफरांचे पक्षाने महमद कासीमशी आ ही लढणार नाही.’ असे हणनू यांनी िहदं ू

सै यावरच चाल केली. िहदंूं या शत्रवूरही िव वासणार् या भ गळसतू्रीप्रमाणे प्रायि चत यापुढेही या 
या िहदंरूाजाने मिु लम सै य पदरी ठेवले याला याला असेच भोगावे लागले. भर रणात िहदं ू

सै याचा यूहच ढासळे! 

तरीही झुजं न िबघहिवता ह तीवर चढून वतः दाहीर राजा शौयार्ची परका ठा करीत भर 

रणधुमाळीत लढत होता. पण,् जे हा तोच रणात ठार झाला, ते हा, िहदं ूसै याची दाणादाण उडाली. 
मसुलमानां या सेना लगोलग पाठलाग करीत नगरात घुस या.  

पण, दाहीर राजा रणात ठार झा याची बातमी कळताच या या तेज वी राणीने आिण 

ित यासह शतावधी िहदं ूवीरांगनांनी एका भडकले या प्रचंड िचतेत उ या घेऊन जोहार केला! 
क्षात्रधमार्ची सीमा झाली! या राणीला िन े ठ वगार्तील कुलीन ि त्रयांना पकडून दासी कर याचे 

शत्रचेू मनोरथ ब हंशी धुळीस िमळाले.  

तथािप, या कोलाहलात दाहीर राजा या सयूार्देवी आिण पिरमलादेवी या नावा या दोन 

राजक या मात्र, नगरात घुसले या मसुलमानां या हाती लाग या. महमद कासीमने पाडाव 

केले या सवर् सिैनकांना आिण नागिरकांनाही सरसकट कापून काढले. परंतु दाहीर या या दोन 

राजक या आिण इतर या शतावधी िहदं ू ि त्रया यां या हातात पड या यांना याने दासी 
बनवून नेले. िहदंूंची लटुमार, जाळपोळ िन कापाकापी तर बेखटक चाललेलीच होती. ही ददुर्शा या 
एका नगराचीच उडाली नाही, तर मसुलमान िसधंम ये पुढे घुसत असता वाटेत आले या नगर-

ग्रामांचीही तशीच ददुर्शा उडत चालली.  
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पण या भयंकर रा ट्रीय संकटात बौद्ध काय करीत होत?े 
राजा दाहीर रणांगणात ठार होऊन मसुलमानांचा िवजय झाला आहे असे कळताच 

नगरानगरात असले या िवहारांतून हे बौद्ध लोक मसुलमानां या वागताथर् मोठमो या घंटा 
बडवीत होते आिण मसुलमानी राजाचा उ कषर् हावा हणनू सामदुाियक प्राथर्ना करीत होते! 

 

बौद्धां या पापाचे हातोहात प्रायि च त! 
पण जे यांनी अशा नवसाने मािगतले तेच यां या मळुावर आले! शेवटची लढाई 

िजकंताच जे हा मसुलमान िसधंम ये वादळासारखे घुसले ते हा िहदंूंचे जसे िशरकाण होत चालले 

याहूनही िन ठुरपणे मसुलमानांनी बौद्धांचे िशरकाण केले. कारण, वैिदक िहदं ू गटागटाने िन 

यिक्तशः इथे ितथे लढत तरी होते. यामळेु यांचा काहीतरी वचक मसुलमानांस बसे, परंतु बौद्ध 

िवहारांतून िन बौद्ध व तीतून तर तसा सश त्र प्रितकार करणारा कोणीही भेट याची िचतंाच 

नस यामळेु भाजी कापावी तशी बौद्धांची मसुलमानांनी कापाकापी केली. जे बौद्ध मसुलमान झाले, 

तेच काय ते वाचले. सार् या िसधंम ये पसरलेले यांचे िवहार िन यांतील भाराभर मिूतर्, 
‘बुद्धपर तीचा’ हणजे मूित र्पूजेचा भयंकर ितटकारा असले या मसुलमानांनी, तोडून फोडून 

टाक या.  
‘बुतपर त’ हा मसुलमानांत िशरलेला श दच मळुी ‘बुद्धप्र थ’ या बौद्धां या सं कृत 

श दाचा अपभ्रशं आहे. मसुलमानांना िहदंु थानात घुसताना प्रथम प्रथम बॅिक्टिरया, पािथर्या 
इ यादी प्रांतात मतूीर् अशा बुद्धां या िवहारा या ‘प्र थां’ तूनच बहुसखं्येने आढळ या. यामळेु 

मिूतर्पूजकांना ते ‘बुद्धपर त’ हणजे ‘बुद्धप्र थी’ असे हण ूलागले. अशा बुद्धप्र थांचा हणजे 

मिूतर्पूजकांचा िव वंस करणे ही मिु लमांची धमार्ज्ञाच होती.  
 

मुसलमानां या आततायी िहसेंने बौद्धां या  

आततायी अिहसेंचा केलेला िशर छेद 
बौद्धधमर् िहदंू थानातून नामशेष का झाला? या प्र नाचा जो उह केला आहे याचा या 

पु तकातील िवषयास अव य िततका समारोपकर याचे कालप्रा त थान हेच आहे. या इसवी 
सन ७०० या कालािवषयी आता आ ही इथे िलहीत आहोत, या काळी हणजे मसुलमान 

भारता या सीमेत िसधंकड े पाऊल टाक या या आधीच, भारताम ये चहंूकड े बौद्धांची सखं्या 
सारखी घटत जाऊन तो पथं क्षया या मागार्स लागलेला होता. मागील प्रकरणातून हे दाखिवलेच 

आहे की, बुद्ध त वज्ञानाचे िन धमर्मताचे वैिदक धमर्धुरंधरांनी जे वैचािरक खंडन यश वीपणे केले 

ते काही भारतातून बौद्धां या झाले या समळू उ छेदाचे एकमेव कारण नाही. या उ छेदास अनेक 
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राजकीय िन सामािजक घटनाही कारणीभतू झाले या हो या. यापैकी या घटनांकड ेयापूवीर् या 
बहुतेक इितहासकारांचे लक्ष गेलेले नाही िकंवा यांना यांनी यावे इतके प्रामखु्य िदलेले नाही, 
अशा काही इथे अव य या या घटनांचा िन कारणांचा उ लेख ठसठशीतपणे या सिंक्ष त 

समारोपात करीत आहो.  
 

पिहले कारण हणजे बौद्धांचा रा ट्रद्रोह 
बौद्धसघंाने परचक्रां या रा ट्रीय सकंटात सांिघकरी या वारंवार केले या भारता या या 

रा ट्रद्रोहा िवषयी या पु तका या पूवर्पृ ठांम ये खल केलेलाच आहे. बौद्धां या या रा ट्रद्रोही 
प्रवृ तीमळेु सारी रा ट्रािभमानी िन रा यधुरंधर जनता यांचे उ चाटन कर यास प्रवृ त झाली. 
बौद्धसघं हणजे उपजत रा ट्रद्रो यांचा सघं होय, अशी अनुभवांती रा ट्रभक्त िन रा यधुरंधर 

भारतीय जनतेची िनि चती होऊन चुक यामळेु या बौद्धसघंाला रा यस तेचा असा लवलेश 

पािठंबा उ या भारतवषार्त कोठे सहसा िमळेनासा झाला. यातही या इसवी सन ७०० या काळात 

उ तर भारताम ये तरी जी वैिदकधमार्ची अ यंत कट्टर पुर कतीर् िन अिभमानी असत अशी 
नवोिदत रजपूतरा ये िजकंड े ितकड े भरभराटत अस यामळेु तो बौद्धसघं, तो बौद्धसपं्रदाय 

भारतभर अनाथासारखा, बिह कृतासारखा, दबुर्ळ िन पंग ूहोऊन पडला होता.  
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दसुरे कारण हणजे बौद्धांची आततायी अिहसंा 
यां या रा ट्रद्रोहाने याप्रमाणे रा ट्रािभमानी िन रा यधुरंधर भारतीय वगर् या 

बुद्धधमार्स िवटून गेला, याचप्रमाणे रा ट्रातील सवर्सामा य जनता जी पूवीर् एकदा या 
बौद्धसपं्रदाया या भजनी लागली होती, तीही यां या आततायी अिहसें या उपद्रवाने त्र त होऊन 

या बौद्धधमार्स िवटून गेली. अशोका या िकंवा ीहषार् या राजवटीप्रमाणे या इनिमन साडतेीन 

प्रसगंी बौद्धांचे हाती अफाट राजस ता आली यावेळी राजदंडा या बळाने यांनी आपली बौद्धमते 

वैिदक जनतेवर लादली होती. बौद्धांनी केले या या वेळ या धािमर्क अ याचारांचे अनेक उ लेख 

िन उदाहरणे या वेळ या ग्रथंांतून आढळतात. तथािप, यापैकी वैिदक ग्रथंांतील उतारे िदले 

असता ते परपक्षीय हणनू कोणा शंकेखोराला सु दा सदेंहा पद वाट याचा सभंव उ  नये, 

या तव परदेशीय िन अवैिदक अशा अनेक इितहासकारांनीही यािवषयी िकती कडकपणे िलिहले 

आहे याची एक वानगी हणनू ि ह सट ि मथ यां या  The Early History of India या 
ग्रथंातील एक उतारा तेवढा खाली देत आहे.  

It is recorded by contemporary testimony that in the seventh century, king Harsh, 
who obviously aimed at copying closely the institutions of Ashoka did not shrink from 
inflicting capital punishment on any person who dared to infringe his commands by 
saying anything or using flesh as food in any part of his commune, Kumar Pal, a jain king 
of Gujarath imposed savage penalties upon violators of his (similar) rules. An unlucky 
merchant who had committed the atrocious crime of cracking a louse was brought before 
a special court at Anahilwada and punished by the confiscation of his whole property. An 
other wretch who had outraged the sanctity of the capital by bringing in a dish of raw 
meat was put to death. The special court constitued by Kumar Pal, (for this purpose) had 
functions similar to those of Ashoka’s censors. And the working of the later institutions 
sheds much light on the unrecorded proceedings of the earlier ones. ‘ 
 

याचा भावाथर् असाः त कालीन पुरा याव न हे िसद्ध होते की, अशोकाप्रमाणेच ीहषार्नेही 
राजाज्ञा सोडली की, जो कोणी कोण याही प्रा याची िहसंा करील िकंवा मांसाशन करील, याला 
वधदंड दे यात येईल. याला राजदयेचासदु्धा आधार िमळावयाचा नाही. आिण याप्रमाणे या या 
साम्रा यात (मासे, पशू, पक्षी, िह  वापदांसदु्धा, कोणताही प्राणी असा मारणार् यांना िकंवा 
मांसाशन करणार् यांना वधदंडाची िशक्षा दे यात येत असे. कुमारपाल हा गजुराथेतील राजा जरी 
जनैमताचा होता, तथािप प्रािणिहसें या प्रकरणी याने बौद्ध अशोकाचाच िक ता पुढे ठेवून या या 
रा यात अशा प्रािणिहसंक िकंवा मांसाशनी अपरा यांना हुडकून काढ यासाठी गु तहेरांचे जाळेच 

जाळे पसरलेले होते. अशा िन ठुर राजाज्ञांपायी अशा ‘अपराधी’ लोकांना िकती रानटी िशक्षा होत, 

याची केवळ वानगीसाठी एक-दोन प्रमािणत उदाहरणे िदली हणजे पुरे. एका अभागी 
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यापार् याने एक ऊ अगंावरची ऊ िटचून मारली. या घोर अपराधासाठी याला पकडून 

अनिहलवाडा येथील िवशषे यायालयापुढे खेचून याची म ता, शेतीवाडीसदु्धा राज त (ज त) 

कर याची िशक्षा दे यात आली. एक माणसू क या मांसाचा एक खा यपदाथर् राजधानीत 

आणताना पकडला गेला. या घोर अपराधासाठी याला मृ युदंडाची िशक्षा ठोठावली जाऊन ठार 

कर यात आले.  

 

पण या हुता मा (Martyred) ‘ऊ’ चे काय झाले? 
या मनु याने आप या डोक्यातील ती ऊ िटचून मारली या या राज त म ते या 

िवक्रीतून आले या सह त्रावधी पयां या ययाने या ‘ऊ’ चे मारक कर यासाठी एक मोठे 

मिृतभवन जनै आचायार्ं या सांग याव न या जनैराजाने बांधले आिण याचे नाव ठेवले 

‘यकूिवहार’ (ऊचे मिंदर)! 

ही कथाही इतर कोणी िलिहलेली असती तर जनैमताचे िवडबंन वाटले असते. परंतु वतः 
जनैग्रथंकारच ती कथा गौरवाने सांगतात आिण अशा इतरही अनेक घटना या ग्रथंकारांनी 
िदले या आढळतात. या तव वरील घटना िव वसनीय हणनू िदली आहे.  

डोक्यातील उवा वाचा यात हणनू डोकेच उडवावयाचे! माशाचा जीव वाचावा हणनू 

माणसाचा जीव घ्यायचा - ही हणे अिहसंा! जण ूकाय माणसाला मारणे हणजे िहसंा न हे, 

मनु याला काही प्राण न हता! िहसेंहून आततायी झाले या या अिहसें या राक्षसी छळाने 

भारतातील याध, म छीमार, कोळी, खारवी, पारधी इ यादी िहसंा मक यवसाय करणार् या 
लक्षावधी लोकां या उपजीिवकेचे साधनच न ट झाले.  

या या जातीं या लक्षावधी लोकांना या राजा या या अिहसंा मक आजे्ञमळेु यांची िन 

यां या मलुाबाळांची मात्र उपासमारीने कशी िहसंा होणारी आहे, यािवषयी बरीच चळवळ 

के यानंतर या गजुराथेतील धमर्पाल राजाने कृपाळू होऊन अशी दसुरी आज्ञा सोडली की, या 
िहसंा मक धंदे करणार् या लक्षावधी लोकांनी ते धंदे सोडलेच पािहजेत, तथािप, यां या 
मागणीप्रमाणे यां या पोटगीसाठी तीन वषपयर्ंत शासनसं थेकडून यांना पैसे दे यात येतील.  

अथार्त तीन वषार्नंतर पु हा उपासमारीने या लक्षावधी लोकांचे हाल काही बंद होणारे 

न हते. कारण मांसा न हेच यांचे मखु्य अ न होते आिण यांना ते बहुधा फुकट िमळू शके. पण 

या आततायी अिहसें या छळापायी तेच मृ युदंडाई ठर यामळेु या सवर्सामा य जनतेतही बौद्ध 

धमार्िवषयी िन बौद्धराजवटीिवषयी अ यंत चीड उ प न होऊन या या जातीतील लक्षावधी 
जनतेनेही बुद्धधमार्चे ज ूझगुा न िदले! आिण देश-काल-पात्रानुसारी िन मानवी िहतकारी अशा 
सापेक्ष अिहसेंचाच काय तो पुर कार करणार् या वैिदक, हणजेच या काली अिधक समावेशक 

व प असले या ‘सनातनधमार्स’ लक्षानुलक्ष लोक पु हा शरण िरघाले.  
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अ पृ यतचेी ढी बुद्धधमार्मळेु बळावली, उणावली नाही.  
आजही पु कळ लोकांची, प्रचारकांची िन िक येक इितहास-लेखकांचीही अशी एक समजतू 

झालेली िदसते की, भारतीय बौद्ध अ पृ यता पाळीत न हते आिण बुद्धधमार्म ये बदु्धां या 
राजवटीत कोणीही अ पृ य समजले जात नसत. परंतु हा समज भ्रामक आहे. इथे कोणा या 
पोथीत काय सांिगतले आहे हा प्र न दु यम आहे. प्र यक्ष यवहारात काय घडत होते हा प्र न खरा 
मह वाचा आहे. बौद्धांनी अिहसंा त वाचा वापर करताना जो वर विणर् याप्रमाणे आततायीपणा 
केला आिण िवशेषतः बौद्ध राजवटीत प्रािणिहसंा िन मांसाशनही वधाहर् ठरवून तशा अपरा यास 

जेथे तेथे हुडकून काढून प्राणदंडा या िशक्षा दे याचा प्र यक्ष सपाटा चालिवला, या यां या 
आततायीपणाचा हा पिरणाम अपिरहायर्च होता की, अ पृ यतेची ढी यवहारात नाहीशी हो याचे 

ठायी बौद्धकालात ती अिधकच तापदायक, िव ततृ िन ढमलू झाली. थलाभावामळेु इथे 

यािवषयी अिधक खल करणे शक्य नाही आिण याचे कारणही नाही. िनःसिंदग्ध पुरावा हणनू 

भारतीय वैिदक िकंवा भारतीय बौद्ध यांतील कोणाचेही त कालीन मत न देता या या वेळेस 

बौद्धधमार्चे अिभमानी असलेले जे त्रय थ िचनी प्रवासी भारतात येऊन जात यांचेच मत इथे िदले 

की पुरे आहे. ते िलिहतातः ‘ या या जातींनी काही के या यांचे िहसंा मक धंदे काही सोडले 

नाहीत आिण बौद्धधमार्प्रमाणे अिहसंापालन केले नाही, अशा चांडाल प्रभिृत जातींना या 
अपराधासाठी बिह कृत समजनू गावाबाहेर काढून िदले जाई. महारोग्याप्रमाणे गावापासनू दरू या 
िठकाणी यांनी व ती करावी लागे. जर कधी बाजारा या िदवशी िकंवा इतर कामासाठी यांना 
गावात प्रवेश दे यात आला तर इतर ग्राम थांना यांचा िवटाळ होऊ नये, हणनू या अ पृ यांनी 
हातात एक खुळखुळा बांधलेली काठी िकंवा िटमकी घेऊन मागार्ने ती वाजवीत जावे, असा कडक 

दंडक आहे. हणजे तसा आवाज ऐकताच मागर् थ लोक सावध होऊन यां या िवटाळापासनू दरू 

राहत.  

अ पृ यांना गावात येताना जी वाईट वागणकू पेशवाईत िमळे, यासाठी जे कोणी 
अज्ञानाने िकंवा म सराने पेश यां याच नावाने काय ते खड ेफोडतात यांनी प्राचीनकालाचा हा 
प्र यक्ष पुरावा पाहून या अपराधासाठी अशोक, ीहषर् प्रभिृत बौद्धराजां या िन िवक्रमािद यापासनू 

राजपुतांपयर्ंत या क्षित्रय राजां या नावानेही खड ेफोडले पािहजेत. कारण अ पृ यतेची ही अपराधी 
ढी पेश यांनीच काय ती प्रथम चाल ूकेलेली नसनू ती फार प्राचीन काळापासनू भारताम ये वैिदक 

काय िकंवा जनै काय सवार्ं याच राजवटीम ये चाल ूहोती. आिण यातही बौद्धकालात ती न ट 

केली जा याचे ठायी अिधकच िन ठुरपणे िन कटाक्षाने पाळली जाई. इतकेच काय, पण अ पृ यही 
यां या खाल या जातींना असेच अ पृ य मानीत आले आहेत. जी काही अ पृ य मडंळी बौद्धांत 

अ पृ यतेला थारा नाही असे चुकीने समजनू या बौद्धसपं्रदायाचे अवा तव तोम माजवू पाहत 
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आहेत यांनी हे यानात ठेवावे की, वैिदक धमीर्यां या सापेक्ष अिहसेंपेक्षा बौद्धां या या आततायी 
अिहसेंपायीच चांडालािद अ पृ यांची अिधक ददुर्शा होत गेली. बौद्ध सपं्रदायाने अ पृ यता 
वाढिवली, उणावली नाही. वरील इितहासा या रोखठोक पुरा याने हे पडताळून घेऊन मग यांना 
काय परवडले ते यांनी करावे.  

यांनी हे यानात ठेवावे की वर विणर्ले या कारणासाठीच बौद्धकाळी मासेसदु्धा मार यास 

िन कोणतेही मांस खा यास वधदंड देणार् या या आततायी बौद्ध राजवटीपेक्षा या याध, 

चांडालािदक अ पृ य लोकांनाही, लक्षावधी मनु यां या चिरताथार्ला िन सापेक्ष प्राणी िहसेंला दंडाहर् 
न समजणार् या वैिदक राजवटीच तुलनेने अिधक सखुावह वाटू लाग या. आिण यां यातील 

यांनी पूवीर् वे छेने वा िन पायाने बौद्धधमर् अगंीकारलेला होता त े सह त्रावधी अ पृ यही 
बौद्धधमार्चा याग क न पु हा वैिदक धमार्चेच अनुयायी झाले. अशा प्रकारे मुसलमानांचा िसधं 

प्रांतात पाय पड यापूवीर्च सार् या िहदंु थानात उ च वणार्पासनू तो सामा य जनतेपयर्ंत 

बौद्धधमार् या लक्षानुलक्ष अनुयायांची सखं्या सारखी घटत गे यामळेु तो सपं्रदाय या या अगंभतू 

असले या रक्तक्षयानेच र् हास पावत आलेला होता. इतका की, या काळी ती ददुर्शा प्र यक्ष 

पािहले या बौद्धधमीर्य िचनी प्रवाशांनीसदु्धा हळहळून िलिहले आहे की, “बुद्धा या प्र यक्ष िनवासाने 

पिवत्र समजली गेलेली आिण एका काळी भरभराटीत असलेली बुद्धगया, मगृदाव, ाव तीनगर, 

कुशीनगर, बदु्धाचे ज म थान असलेले किपलव तु इ यादी बौद्धांची जागितक तीथर्क्षेत्रही या 
काळी उजाड झालेली होती. आिण तेथे िजकड ेितकड ेरान माजलेले होते.  

तथािप र् हास पावत असला तरी बौद्धसपं्रदाय मसुलमान ये या या आधी िहदंु थानातनू 

अगदी नामशेष झालेला न हता. िसधं, कांबोजकड े यां या अनुयायांची बरीच सखं्या होती. 
पूवर्बंगालम येही तो िटकून होता. िहदंु थानातील इतर सवर् प्रांतात अ य प प्रमाणात का होईना, 
पण बौद्ध लोक िनवसत होते. अशी एक आख्याियका आहे की, बौद्धां या िवहारांची िन अथार्त 

िभक्षूंची इतकी मोठी सखं्या आज या िबहार प्रांतात फार पूवीर् होती की या प्रांतासच ‘िबहार’ हे 

नाव पडले. परंतु मसुलमान ये याचे आधी तशी ि थती जरी तेथे नसली तरी तूपािद काही 
बुद्धप्र थे आिण बौद्ध लोक या काळी िनवसत होते. या काळी िजकंड े ितकड ेवैिदक राजवटच 

भरभराटीत अस यामळेु रा ट्रद्रोही उप यापकर याची िकंवा आपले धमार्चार दसुर् यावर बळाने 

लाद याची, इ छा असो वा नसो, पण शक्ती तरी िहदंु तानातील या बौद्धसपं्रदायात उरलेली 
न हती. आिण ते जोवर आपाप या परी आपला धमार्चार पाळून असत, तोवर यां या िवहारांना, 
िभक्षुसघंांना िकंवा इतर अनुयायांना वैिदक राजवटीत कोण याही प्रकारचा अडथळा करीत नसत. 

यांचे धमर् वातं य अबािधत होते, हे िचनी प्रवासी मनमोकळेपणाने मा य करतात.  

मग मसुलमान ये या या आधी प्रांता-प्रांतातून बौद्धांची वसत असलेली ही लक्षावधी 
लोकांची सखं्या आिण ती बुद्धप्र थे हीही िहदंु थानातनू अगदीच नामशेष कशी झाली? 
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अगदी पूवीर् िवशेषतः पा चा य इितहासकारांचा असा एक ठाम पूवर्ग्रह झालेला असे की, 
के हातरी िकंवा अधूनमधून वैिदकधमीर्य राजस तांनी ख गा या बळावर बौद्धांचे िशरकाण क न 

यांना िनमूर्ल केलेले असावे. िकंवा यां यावर बळाने वैिदकधमर् लादला असावा. या पूवर्ग्रहास 

ऐितहािसक आधार िमळावा हणनू यांनी या या काळाचा भारतीय इितहास चाळणीतून पीठ 

गाळावे तसा अगदी चाळून चाळून पािहला, परंतु िकरकोळ अपवाद जमेस ध नही िहदंु तानातील 

बौद्धांचे असे बलपूवर्किन योजनाबद्ध िनमूर्लन झा याचा यांनाकोणताही पुरावा िमळू शकला नाही. 
शेवटी यां यापैकी िक येक इितहासकारांनी आपला पूवर्ग्रह चुकीचा अस याचे आिण असे 

बलपवूर्क िनदार्लन झा याची क पना मलूतःच िम या अस याचे मनमोकळेपणे मा य केलेले 

आहे.  

तर मग िहदंु थानातून बौद्धांचे हे आमलूाग्र िनदार्लन शेवटी कोणी केले? या प्र नाचे 

उ तर मात्र परदेशी िन वदेशी अशा बहुतेक इितहास- कारांना सापडलेले िदसत नाही, िकंवा यांनी 
ते प टपणे सांिगतलेले नाही. िहदंु थानातून बौद्धांचा धमर् जवळ जवळ नामशेष हो याचे हे ितसरे 

कारण हणजे बौद्धांची मसुलमानांशी पडलेली गाठ! 

बौद्धांनी िसधंप्रांतात मसुलमानांची वारी होताच कसा वरा ट्रद्रोह केला, कशी 
मसुलमानांची मनधरणी केली आिण तरीही ‘बुद्धप्र थी’ हणजेच मिूतर्पूजक असणार् या आिण 

आ यंितक अिहसेंचा उदोउदो करणार् या बुद्धधमार्िवषयी मसुलमानी धमार्तच असले या ती  

वेषापायी मसुलमानांनी िसधंम ये बौद्धांचा कसा िनःपात केला ते वर सकं्षेपतः सांिगतलेले आहेच. 

अगदी याच कारणासाठी आिण याच पद्धतीने मसुलमान जसजसे िहदंु थानात प्रांतामागनू प्रांत 

िजकंीत पुढे घुसले तसतसा बुद्धप्र थांचा आिण बौद्ध जनतेचा यांनी श त्रबलाने िनःपात केला. 
एका हातात कृपाण िन दसुर् या हातात कुराण अशा आतातायी िहसेंलाच वधमर् मानणार् या या 
मसुलमानां या एकामागून एक सेनापतीने िन सै याने सार् या िहदंु थानातील बौद्धांचे तूप, 

सघंाराम, िवहार, बुद्धमतूीर्, तंभ तोडून मोडून पाडून उ व त केले. बहुतांश बौद्ध मृ यू या 
भीतीपायी मुसलमान हो यास िसद्ध झा याने या सवार्ंना यांनी मसुलमान क न टाकले. गांधार, 

कांबोज प्रभिृत या वाय येकडील प्रांतात बौद्ध असा उरला नाही. सारे मसुलमान झाले. िबहार प्रांतात 

बख यार िखलजी चालनू येतो आहे, असे कळताच िक येक बौद्ध आपले ग्रथं िन आपला जीव 

वाचिव यासाठी ितबेट, चीनकड ेअनेक ग्रथं घेऊन पळून गेले. उरले ते बाटिवले गेले. कोणी कोणी 
हुता मेही झाले असतील. पण लढले असे कोणीच नाहीत. सघंिटतपणे भारतीय बौद्धां या एखा या 
सै याने वा समदुायाने मसुलमानांशी सश त्र हण यासारखी लढाई वा झुजं िदली, असे काही कुठे 

आढळत नाही! 
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पूवर्बंगालातच मसुलमान बहुसखं्य कसे या को याचा उलगडा 
 

तीच ि थती पूवर्बंगालची! तेथे बौद्धांची बरीच सखं्या होती. पण, तुरळक अपवाद सोडता 
सारे या सारे मसुलमान झाले. या िद लीत पाचशे वष तरी एकाहून एक कडवे मसुलमानी 
सलुतान िन बादशहा रा य क न गेले या प्र यक्ष िद लीत विैदक िहदंूंची ते हाही िन आजही 
बहुसखं्याच आहे. सारा उ तर प्रदेश तो थेट पि चम बंगाल यातही मसुलमानी रा यात काय िकंवा 
आज काय, वैिदक िहदंूंचीच बहुसखं्या आहे. कारण मसुलमान प्रथम िजकंीत आले ते हाही या 
प्रांतातून बौद्धांची सखं्या होती न हती अशीच असे. अगदी पूवर् टोकास असले या या एका 
पूवर्बंगालातच मसुलमानांनी तो प्रांत िजकं यानंतर िहदंूंची अ पसखं्या झाली ती कशी, या 
को याचा उलगडा या घटनेमळेुच होतो की या पवूर्बंगालात बौद्धांची वरील प्रांतांपेक्षा पु कळ 

अिधक व ती होती. आिण ते अपवाद सोडता सारे या सारे मसुलमान झाले. हणनू, ते हापासनू 

या प्रांतातच काय ती मसुलमानांची एवढी मोठी सखं्या एकत्र सापडते.  

अशा प्रकारे बौद्धां या सपं्रदायाचे सामािजक अि त व जे िहदंु थानातून अक मात 

नामशेष झाले ते मसुलमानां या आततायी श त्रबलाने िन िहसेंनेच होय. या एकमेकांची गाठ 

पडताच मसुलमानां या आततायी िहसेंने बौद्धां या आततायी अिहसेंचा िशर छेद केला.  
पण बुद्धधमार्ची िन वतः बुद्धदेवाची भारतात अंती काय गत झाली? भागीरथीतून 

फुटलेला एखादा जलप्रवाह जसा अलगदपणे अनेक योजने वाहात वाहात पुढे कुठे तरी 
भागीरथीसच िमळावा तसा भारतीय बुद्धधमर् िहदंधुमार्त िवलीन झाला आिण िहदंूं या 
अवतारमािलकेत बुद्धदेवाची प्रित ठापना होऊन यांचेही िहदंकूरण कर यात आले! 

तीनशे वष, हणजेच िनदान पाचिप या मिु लम राजस तेला िहदंूंनी िसधंपू्रांताबाहेर 

पाऊल टाकू िदले नाही. इतकेच न हे, तर वरचेवर उलट चढाया क न िसधंप्रांत िहदंूंनी परत दोनशे 
वष तरी िजकूंनही घेतला होता.  

मागे सांिगतलेच आहे की, िसधंप्रांत इ.सन ७११ म ये अरबांनी िहदंरूाजा या हातून िजकूंन 

घेतला. बहुतके वकीय िन परकीय इितहास-ग्रथंातून मसुलमानां या िसधं या वारीनतंर 

यां या िहदंु थानावर झाले या पुढील वार् या इतक्या दाटीवाटीने िदले या असतात िन िहदंूंचे 

प्रांतामागनू प्रांत िजकंीत सारे िहदंु थान मसुलमानांनी पादाक्रांत के याचे वृ त इतके एका 
वासासरसे सांगनू टाकलेले असते. िवशेषतः शालेय इितहासातील २०-२५ पानां या आकंुिचत 

थलात तर ते वृ त इतके त्रोटकपणे िलिहलेले असते की, सामा य वाचकांवर िन िवशेषतः 
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िव या यार्ंवर याचा असा एक िवपरीत पिरणाम होतो की, िहदंूंनी मसुलमानांचा प्रितकार असा 
कोठे केलाच नाही. मिु लमांना डांबून असे कोठे धरलेच नाही.  

जण ूकाय िसधंप्रांत िजकंताच मिु लम जेते जे कोणा जादू या घो यावर वार झाले ते 
सारे िहदंु थान िजकंीत िजकंीत थेट क याकुमारीला पोचले, ते हांच काय ते खाली उतरले! पण हा 
समज अगदी िवपरीत आहे! 

 

म यंतर कालाची जाणीव 
असा िवपरीत समज होऊ नये, हणनू इितहासलेखकांनी मसुलमानां या 

वार् या वार् यातील म यंतराचा काल िन या या काली िहदंूंनी केलेला यश वी प्रितरोध िकंवा 
अयश वी असला तथािप, केलेला प्रितकार यांचा प ट ठसा वाचकां या मनावर िबबेल, इतक्या 
प्रमाणबद्ध िन पिरणामकारक ठळकपणे या या घटना विणर् या पािहजेत. हे िसधंचेच उदाहरण 

घ्या. अरबी मसुलमानांनी िसधंप्रांत िजकं यानंतर साधारणतः ३०० वषपयर्ंत िहदंरूाजांनी या या 
पुढचा िहदंपू्रदेश मसुलमानांना यापू िदला नाही. परंतू या मह वा या घटनेचा ठसा सवर्साधारण 

जनते या मनावर मळुीच उमटलेला नसतो. कारण, बहुतेक इितहासग्रथंात याचा ठसठशीत 

उ लेखच केलेला नसतो.  
 

अशा कालखंडा या दीघर् वाची यथाथर् जाणीव हो याची सोपी युक्ती 
अशा म यंतरातील कालखंडाचा ठसा मनावर न िबबं याचे एक कारण असे आहे की ‘३०० 

वष’ िकंवा ‘तीन शतके’ हे श द आपण अवघ्या तीन िवपलांत िलहून िकंवा वाचून पढेु जातो. 
यामळेु या कालखंडा या प्रदीघर् वाची यथाप्रमाण क पना आप या मनावर िवशेष वाने 

सांिगत यावाचून िबबत नाही. अशा वेळी ते दीघर् व माप याची सोपी युिक्त हणजे याची 
अटकळ यातील िप या मोजनू करावी. तीनशे वष हणजे यात यूनतः पाच िप या तरी उलटून 

गेले या असतात! इंग्रजांचे रा य आप या चाल ू िपढीला िकतीतरी दीघर्काल िटकले आहे असे 

वाटत होते! पण ते शतकात मोजले तर दीड शतकच काय ते भरले! या मापाने मोजले हणजे 

िहदंूंनी मसुलमानांना ३०० वष हणजे तीन शतके, हणजेच ‘ यूनतः’ दहा-पाच िप या उलटून 

जाईतोपयर्ंत िसधंबाहेर जे पाऊल टाकू िदले नाही या घटनेचे इितहािसक मह व मनावर 

यथाप्रमाण ठसते! हीच गो ट अशा इतर म यंतरांनाही लाग ूआहे.  

या म यंतरा या काळात मसुलमानी रा ट्रांचा आवेश िकंवा िविजगीषा सु न होऊन गेली 
होती, असे तर मळुीच हणता येत नाही. उलट तो काळ मसुलमानां या भर आवेशाचा होता. 
याच तीनशे वषार्त याअरबी मसुलमानांनी बगदादपासनू भमू यसमदु्रापयर्ंत, तेथून उ या 
आिफ्रका खंडाचा सारा उ तर तट आिण तेथून आज याला िजब्रा टर हणतात ती सामदु्रधनी 
उत न आजचा पोतुर्गाल िन पेन िजकूंन दिक्षण फ्रा सपयर्ंतचा युरोपचा प्रदेश ह तगत केलेला 
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होता! आजचे िजब्रा टर हे नावच मसुलमानां या या अमोघ िदिग्वजयाची साक्ष देत आहे. ‘जेबल 

अ तािरक’ हणजे अरबी िवजेता तािरक या सेनानीने िजकंलेली सामदु्रधुनी अरबांनी ितला 
िदले या अरबी नावाचेच आजचे ‘िजब्रा टर’ हे नाव एक अपभ्र ट प आहे. पण शेवटी फ्रा सचा 
शूर राजा ‘चा सर् माटल’ हणजे ‘घणाधारी’ चा सर् याने प्रबळ प्रितकार क न आप या 
‘घणा’ या घावाखाली इ.स. ७३२ म ये मसुलमानां या या आक्रमणाचे डोकेच ठेचून यांना 
िन याचे परत िफरिवले. यामळेुच काय तो पुढचा सारा युरोप वाचला! मसुलमानांनी या 
िदिग्वजयात या आिशया-आिफ्रका खंडांतील रा येच काय ती िजकंली नाहीत, तर यांतील 

रा ट्रांनाच तलवारीचे पा याने बाटवून मसुलमान क न टाकले! आज या पेन-पोतुर्गाललाही 
यांनी बळाने मसुलमान कर याचा सपाटा चालिवला होता. यां याही ि त्रयांचे अपहरण केले 

होते. पण ती दोन रा टे्र यां या तडाखातून अनेक शतकानंतर पुढे मकु्त झाली. कशी, ते पुढे 

सांग यात येईल. तथािप आफ्रीका खंडातील उ तर पट्टीची सारीची सारी या वेळची बाटिवलेली 
रा टे्र आजही मिु लमची मिु लमच रािहलेली आहेत! 

बरे, तशाच आवेशाने िन राक्षसी धमार्ंधतेने िहदंु थानचाही नायनाट कर यासाठी 
िसधंप्रांतातून बाहेर पडून िहदंूं या शेजार या प्रांतांवर तुटून पड याचा प्रय न मसुलमानांनी या 
सन ७०० ते १००० या काळात केला नाही, असेही नाही! उलट ते सौरा ट्राकडून आिण वर गांधार 

प्रांताकडून अनेक वेळा तसे तुटून पडले होते. पण िहदंकूहून परत िपटाळले गेले होते.  

या काळी िसधं या पूवर्सीमेपासनू तो उ तर िहदंु थानातील प्रांताप्रांतापयर्ंत प्रतापी 
राजपूत रा यांची सलग मािलकाच मािलका एखा या अनु लघं्य नसली तरी दलुर्ंघ्य पवर्तासारखी 
िसधंमध या मु लीम स तेला प्रितरोधीत पसरलेली होती यामळेु िसधंप्रांतातून पुढे वार् या क न 

येणार् या मसुलमानां या टोळधाडी वाय येकड े िहदंूं या िनकरा या प्रितकाराने पु हा पु हा मागे 

िपटाळ या गे या िन िसधंम ये डांबनू टाक या गे या. िचतोड या बलशाली बा पा रावळने तर 

एकदा िसधंवरच उलट वारी क न मसुलमानांना िसधंमधून हुसकून देऊन तो प्रांत परत िजकूंन 

घेतला होता. पुढे अरबांनी तो पु ् हा िजकंला. पण शेवटी समेुर रजपुतांनी िसधंवर आपली 
राजस ता थापन केली.  

या तीनशे वषार्त वर सांिगत याप्रमाणे मसुलमान पि चम आिशया, आफ्रीका खंड िन 

दिक्षण फ्रा सपयर्ंतचा युरोप पादाक्रांत क  शकले. या तीनशे वषार्त ते िसधं प्रांताबाहेर पुढे पाऊल 

टाकू शकले नाहीत. या एका गो टीव नच िहदंूंनी या तीनश े वषार्त केले या िचकाटी या 
प्रितकाराची यथाथर् क पना येईल.  

तरीही याच कालात िहदंूंना एखा या चंद्रगु ताप्रमाणे सारी भारतीय शक्ती एकवटून 

मसुलमानांना िपटाळून लावता आले नाही. हे आमचे या काळचे वैगु यही मनास बोच यावाचून 

राहात नाही.  
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प्रकरण ३ रे 

 

या शतक यापी िहदं-ूमिु लम महासघंषार्तील 

मिु लम धािमर्क अ याचाराचे वैिश य 
 

गझनीचे सुलतान 
िसधंम ये उ यापुर् या तीनशे वष डांबनू ठेवले या स तेने िसधंप्रांत जरी पूणर्पणे असा 

सोडला नाही तरी अरबी मसुलमानांचे पिह यासारखे मो या प्रमाणावर असे आक्रमण 

िहदंु थानवर पु हा के हाही झाले नाही. शेवटी तर िसधंम ये समेुर रजपुतांचेच रा य झाले. परंत ु

गांधारपलीकड या गझनी या प्रांतात िनरा या जाती या मसुलमानांची स ता थापन झालेली 
होती. तेथील सलुतान सब तगीन याने गांधारातील यावेळी रा य करीत असले या 
िहदंरुा यावर वारी क न या वाय य िदशेने िहदंु थानात घुस याची ज यत िसद्धता चालिवली 
होती. पंजाब आिण गांधार या प्रांतांवर हूणांना पादाक्रांत के यावर िहदंकुुशपयर्ंत िहदंूंचेच 

वािम व थापन झालेले होते आिण ब्रा मणवंशीय राजस ता या प्रांतावर नांदत होती. याच 

ब्रा मणवंशीय राजकुलात सब तगीन या वेळी जयपाल नावाचा राजा रा य करीत होता.  
 

धमर्वीर राजा जयपाल आिण धमर्वीर अनंगपाल 
राजा जयपालने सब तगीनाचे हे आक्रमक धोरण दरूदशीर्पणे आधी हे न आपण होऊन 

सब तगीनवर वारी केली. पण या लढाईत जयपालाचा मोड झाला. यायोगे उ तेजन पावून 

सलुतान सब तगीन जयपालावर तुटून पडला. या मसुलमानी सकंटाला पु हा पिह यापेक्षाही 
िनकराने त ड देता यावे, यासाठी राजा जयपालाने आजबूाजू या िहदंरूाजांम ये मसुलमानांिव द्ध 

चेव उ प न क न या िहदंरुाजांची एक सघंिटत आघाडी िनिमर्ली आिण गांधारप्रांतात चढाई 

क न आले या सब तगीनशी िनकराची लढाई िदली. परंतु तीतही जयपालाचा पराभव झाला 
आिण गांधारसह या िसधंुपलीकडील वाय य प्रांतातील िहदंरुाजस तेचा उ छेद होऊन तो सारा 
प्रांत सलुतान सब तगीनने आप या गझनी या रा यास जोडून टाकला. यानंतर थो याच 

िदवसांत सलुनान सब तगीन मरण पावला आिण याचे गादीवर धम मादात, िहदंु वेषात आिण 

पराक्रमातही शतपटीने कडवा िन कू्रर असलेला याचा पुत्र सलुतान महंमद हा गझनी या गादीवर 

बसला. हाच होय तो ‘बुतिशकन’् मिूतर्भजंक अशी धमार्ंध पदवी वतःस लावून घेणारा महंमद 
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गझनी! याने रा यावर येताच मसुलमानांचा या वेळचा सवर् े ठ धमार्धीश आिण स ताधीश जो 
खिलफा याचे  समंखु भररा यसभेत उठून प्रकट प्रितज्ञाच केली की, सार् या िहदंु थानातील 

काफरांचा नायनाट करीन, तरच मी खरा सलुतान! आिण या प्रितजे्ञप्रमाणे लगेच याने िसधंु 
उत न िहदंु थानावर वार् यांमागनू वार् या कर याचा धूमधडाका चालिवला.  

येथून हणजे यूनािधक एक सह त्रा या सनापासनू पुढे शतकानुशतके चालणार् या िहदं-ु

मसुलमानां या महायुद्धांना खरेखुरे त ड लागले.  

आधीच दोन वेळा राजा जयपाला या नेतृ वाखाली सयंुक्त िहदंसुै याचा पराभव 

के यामळेु मसुलमानां या सै यात प्रबळ आ मिव वास उ प न झालेला होता. उलटपक्षी 
वाय यप्रांत हातातून गे यामळेु आता केवळ पंजाबवरच याचे वािम व उरलेले होते या राजा 
जयपालाने मागील दोन पराभवांनीही खचून न जाता मसुलमानाशी पु हा एकदा टक्कर 

दे यासाठी प्रय नांची पराका ठा कर याचा खर् या वीराला िन राजाला शोभेल असा अढळ िनधार्र 

केला. महंमद गझनी पंजाबवर वारी क न येताच इ.स. १००१ म ये जयपालाने या याशी िसधं ु

नदी या आसमतंात पु हा एकदा लढाई िदली. परंतु आपले वरा य िन वधमर् यां या 
रक्षणासाठी जे जे राजाचे िन वीराचे कतर् य ते त ेअढळपणे करीत आले या या राजा जयपालाचा 
या ितसर् या लढाईतही महंमद गझनीने पराभव केला. ते हा असे अयश वी िजणे जग यापेक्षा 
िकंवा ल छांना शरण िरघ यापेक्षा रा य याग क न मरणेच बरे, असे वाटून या मानधन राजा 
जयपालाने आपला पुत्र जो अनंगपाल याचे हाती रा य सोपिवले आिण भडकले या िचतेत 

अिग्नप्रवेश क न आप या प्राणांचे बिलदान केले.  

राजा अनंगपाल यानेही सलुतान महंमदा या आक्रमणास ताठरपणाने िवरोध कर याचे 

आप या शूर िप याचे त तसेच पुढे चालिवले. इ.सन १००६ म ये महंमदाने मलुतानवर वारी 
कर यासाठी अनंगपाला या रा यातून वाट मािगतली. पण अनंगपालाने याची ती मागणी 
िझडकारली. ते हा महंमदाने अनंगपालावर वारी केली. या लढाइतही अनंगपालाचा पराभव 

झाला. यास मागे हटावे लागले. पुढे महंमद मलुतानकड ेगेला आहे, असे पाहून अनंगपालाने पु हा 
एकदा आजबूाजू या िहदंरुाजांची वधमर्रक्षणासाठी एकजटू केली आिण सलुतान महंमद इ.सन. 

१००८ म ये अनंगपालावर पुन च चालनू आला असता या सयंुक्त िहदं ूसै याने या याशी लढाई 

िदली. िसधं ुनदी या आसपास या दो ही सै यांची गाठ पडली. या यदु्धात िहदं ूइतक्या िनकराने 

लढले की दोन प्रहर या सधंीस मिु लम सै याचा यहू ढासळून ते अ ता य त होऊन गेले. ते हा 
सलुतान महंमदही रण सोडून माघारी िफ  लागला. इतक्यात, यापूवीर् िन यानंतरही िहदंूंनी 
परशत्रूशंी िदले या अनेक लढायांत जी हािनकारक घटना अकि मकपणे हटकून घडत असे आिण 

तरीही जी टाळ याचा आगाऊ सावधपणा िहदंूं या िढलाईने सहसा केलेलाच नसे, तीच नेमकी 
घटना अक मात घडली! जळ या बाणां या मार् यामळेु राजा अनंगपालाचा ह ती िहदंूं या चढाईत 

भर रणात एकाएकी भडकला आिण त ड िफरवून पळू लागला. यामळेु िहदंूं या सै यात ग धळ 
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उडाला. रणांगणात माघार घेत असले या महंमदा या यानात ती गो ट येताच िहदंूं यामळेु 

अ ता य त झाले या या या मसुलमानी सै यापैकी काही िनवडक पथके त काळ समवेत घेऊन 

फळी बांधून पु हा एकदा याने िहदं ूसै यावर िनकराची चढाई केली. या शेवट या धुम चक्रीमळेु 

िहदंूंचा पराभव झाला. ते हा मसुलमानांचीही पु कळ प्राणहानी झाली अस यामळेु अनंगपालाचा 
पाठलाग कर या या भरीस न पडता सलुतान महंमद िमळाला तेवढा जय पदरात पाडून घेऊन 

गझनीस माघारी गेला. परंतु राजा अनंगपालाचा नायनाट के यावाचून पंजाबात आपली मिु लम 

स ता प्र थािपत होणे शक्य नाही, हे उघड झा यामळेु दीडएक वषार्नंतर सलुतान महंमद 

अनंगपालावर ितसर् यांदा चालनू गेला. या वेळी अनंगपालाला कोणीच सहा यक न हता, तरीही 
या या उरले या एकिन ठ सै यासह याने महंमदाशी लढाई िदली. याच रणधुमाळीत लढत 

असताना तो शूर िहदं ूराजा अनंगपाल ठार मारला गेला.  
अशा रीतीने पंजाबवर मसुलमानां या झाले या पिह या पिह या अनेक आक्रमणांना 

राजा जयपाल, याचा पतु्र राजा अनंगपाल आिण याचे सह त्रावधी वीर सिैनक यांनी आपले 

िहदंरूा य आिण िहदंधूमर् यां या रक्षणासाठी अनेक लढाया देऊन िन मसुलमानांचेही सह त्रावधी 
सिैनक मा न िजवात जीव असेतो या परशत्रलूा रोखनू धरले, यांचे वीर कतर् य ते क न गेले! 

राजा अनंगपाला या मृ यनूंतर वाय य प्रांताप्रमाणेच सलुतान महंमदाने पंजाब प्रांतालाही 
आप या गझनी या साम्रा यास इ.सन. १०१० चे आसपास जोडून टाकले. पंचनद प्रांतात िहदंूं या 
राजस तेचे उ चाटन होऊन मसुलमानांची राजस ता प्रथमच थापन झाली. हा िवजय िमळताच 

सलुतान महंमद ठाणे वर येथील िहदंरूाजांवर आिण िहदंूंचे धमर्क्षेत्र गाजत असले या मथुरा 
नगरावर लगोलग चालनू गेला. ही नगरे िजकूंन मसुलमानां या प्र येक धमार्ंध आक्रमणाचा जो 
ठरािवक कायर्क्रम असे याप्रमाणे तेथील िहदं ूमिंदरे पाडून िन जाळून टाकून, िहदं ू त्री-पु ष 

नागिरकांचे करवेल िततके िशरकाण क न, शतावधी िहदं ू ि त्रयांना पळवून नेऊन आिण अपार 

धनाची लटू घेऊन महंमद पु हा गझनीस परत गेला. या मागोमाग इ.सन १०१९ म ये प्रितहारांची 
राजधानी असले या कनोज नगरावर वारी क न महंमदाने तेथेही जाळपोळीचा, रक्तपाताचा िन 

धमार्ंध अ याचारांचा कहर क न सोडला. यामळेु आजबूाजू या िहदं ूप्रांतावर याचा इतका दरारा 
बसला की इ सन १०२३ म ये तो जे हा ग्वा हेर िन किलजंर येथील िहदंरूाजांवर चालनू आला 
ते हा तेथील िहदंरूा ये िन पायाने याचे आिधप य प क न याची मांडिलक बनली.  
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महंमदाची सोमनाथवर वारी 
यानंतर इ.सन १०२६ म ये सलुतान महंमदाची सौरा ट्रातील सोमनाथ मिंदरावरील 

सवार्त अिधक गाजलेली वारी आली. या वेळी याने इतक्या प्रबळ सै यासह अगदी अटीतटी या 
घोषणा क न िहदंूं या या सपु्रिसद्ध मिंदरावर चाल केली होती की, सौरा ट्रा या सीमेला िभडताच 

गजुरात-सौरा ट्रावर या वेळी रा य करीत असलेला राजा भीम हा या या भीम नावालाही 
कलिंकत क न एखा या याडासारखा रा य सोडून पळून गेला. यामळेु या सघंिटत मसुलमानी 
सै याशी त ड दे यास िहदंूंचे कोणतेही श त्रस ज िन यहूबद्ध असे सै य अि त वातच उरले 

नाही. तथापी अशा िबकट प्रसगंीही आप या हातून होईल िततके तरी सरंक्षण कर यासाठी 
सोमनाथा या पुजारी मडंळानेच पुढाकार घेतला. आजबूाजू या सवर् िहदं ू जनतेला आप या 
देव थाना या आिण आप या धमार् या रक्षणाथर् ल छ शत्रू या प्रितकारास िमळेल ते श त्र 

घेऊन धावून या, असे उ चेतक आ हान धाडले गेले. यासरशी लांबून लांबून सह त्राविध िहदंलूोक 

धावून आले. हे युद्ध कोणा राजासाठी लढावयाचे न हते. यांत लढणार् यांपैकी कोण याही िहदं ू

वयंसिैनकाला वैयिक्तक रा यलाभ होणारा न हता. त े िनभळ धमर्यदु्ध होते. यातही ते 
सह त्राविध िहदं ू हणजे एखादे यहूबद्ध, रणिशिक्षत सै य न हते. तो आय या वेळी एकवटलेला 
िहदंधूमर्वीरांचा एक समदुाय होता. तरीही देव म तकी ध न, िजवावर उदार होऊन, महमदा या 
सघंिटत िन कसले या मिु लम सै याशी ते अहोरात्र झुजंले. मिु लम सै य चढून येताना 
तटापयर्ंत, देवालया या तटाव न, शत्र ूदेवालयात घसु यानंतरही िहदंधुमर्वीरांचा सश त्र प्रितकार 

चालचू होता. मसुलमानां या रक्ताचाही सडा पडतच होता. शेवटी सलुतान महंमदाने जे हा 
देवालयाचा पूणर्पणे पाडाव केला ते हा तो वेषासरशी थेट गाभार् यात िशरला आिण सोमनाथाची 
मिूतर् याने वह ते फोडून टाकली! या आप या धमार्ंध शतकृ याचे प्रिस यथर् महंमदाने 

‘बुतिशकन’् (मिूतर्भजंक) ही पदवी धारण केली.  
 

प नास सह त्र िहदंवुीरांच ेझंुजार बिलदान 
 मिु लम इितहासकारही िलिहतात की, आप या देवालया या सरंक्षणाथर् लढत असता या 
सगं्रमात प नास सह त्र िहदं ूतरी ठार मारले गेले! या प नास सह त्रांपैकी कोणीही िहदं ू हणाला 
असता की ‘मी मसुलमान होतो’ तर याला मसुलमानांनी जीवदान िदले असते. कारण यां या 
धमार्ची ती रणनीतीच होती. पण, तशा बाटग्या जीिवतास िधक्का न एक न हे, एक सह त्र न हे, 

तर प नास सह त्र िहदं ू वयंसेवकांनी लढत लढत धारतीथीर् आप या प्राणांचे बिलदान केले! 

ग्रीकां या प्राचीन इितहासात अशाच एका प्रसगंी परकीय शत्रूशंी झुजंणार् या ‘होरेिशअस’ 

नावा या एका प्रख्यात ग्रीक धमर्वीराचा गौरव करताना एक इंिग्लश कवी हणतोः 
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“Thus outspake brave Horatius 

the Captain of the gate, 

To every man upon this earth, 

death cometh soon or late, 

And how can a man die better than 

by facing fearful odds 

For ashes of his fathers and 

the temples of his Gods. “ 

 

वरील वीर कवनातील गौरवाहर् भावनेनेच आप याही देवालया या आिण देवधमार् या 
सरंक्षणाथर् रणात झुजंत पडले या या िहदंूं या प नास सह त्र धमर्वीरां या मतृीस कोणता 
हाडाचा िहदं ूआपली कृतज्ञ द्धांजली वाहणार नाही! 

परंतु उ वेगाची गो ट अशी की, सोमनाथावरील या महंमदा या वारीिवषयी िलिहताना 
केवळ परकीय इितहासकारांनीच न हे, तर अनेक कृतघ्न िहदं ू इितहासकारांनीही या 
पुजारीमडंळा या आिण िहदंसुमदुायां या आप या देवावरील भाब या भक्तीचा उपहास काय तो 
केलेला आहे. परंत ुआप या रा ट्रीय स मानाथर् आिण आप या धमार् या सरंक्षणाथर् झुजंत या 
सह त्रावधी िहदंधुमर्वीरांनी आप या प्राणांचे जे भ य बिलदान केले यांचा मात्र, काडीइतकाही 
गौरव केलेला नाही. तथािप र नांची पारख गाजरपारख्यांना झाली नाही तर तो दोष काही या 
र नांचा नसतो.  

या िहदंूं या भक्तीिवषयी योग्य त ेदषूणही देणे जरी अपिरहायर् असले तरीही यांना या 
दषूणासाठी उपहास करावासा वाटतो. यांना हेही पण तेथेच बजावून सांगावयास पािहजे की, 
आप या देवते या जा व यतेिवषयी आिण साम यार्िवषयी िहदंूंची जी द्धा होती ती फार फारतर 

भाबडी होती इतकेच काय ते हणता येईल. पण दसुर् या या धमार्वर अ याचारी श त्रबळाने 

आक्रमण क न िनरागस त्री-पु ष, बाल वदृ्धांना ‘मा या देवाची - अ लाची भक्ती करतोस, 

मसुलमान होतोस, की ठार मा ?’ अशी प्र येकी धमकी देऊन जो जो मसुलमान हो यास नाकारी 
याचा याचा िशर छेद करीत िपसाळ याप्रमाणे धावणार् या मसुलमानां या अधमर्भक्तीसारखी, 
ती िहदंूंची यां या देवावरील भक्ती, राक्षसी, धमार्ंध, रक्तिपपास ूआिण आप या देवालाच दै य 

बनिवणारी तरी न हतीच न हती! पण तसे ठणकावून सांग याचे धैयर् मात्र, केवळ िहदंूं याच 

भक्तीचा तेवढा उपहास करणार् या या उथळ िन िभ या लेखकांना झाले नाही! पु हा, सोमनाथािद 

िहदंूं या मतू चा िन देवालयांचा जे हा जे हा महंमदासारख्या मिु लम सेनानींनी िव वंस केला 
ते हा ते हा या मसुलमान तवािरखकारांनी िन मु ला मौलवींनी व गना के या आहेत की, “पहा! 
या तुम या मतूीर् आ ही फोड या, पण तुम या देवाची आमचा हात धर याची छाती झाली नाही! 
हणनू तुमचा देव खोटा! आ हा मिूतर्भजंक मसुलमानांचा देव, ‘अ ला’ च काय तो खरा!” पण 
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या व गनांचीच कसोटी खरी मानायचीतर मिु लम  धमर्  न  मानणार् या  िन  ‘अ लास 

िधक्कारणार् या  चगीझखानाने  िन  या या उ तरािधकारी पु षांनी जे हा प्र यक्ष खिलफा या 
राजधानीत घुसनू, ती उ व त क न, याला ठार मा न, याला ‘अ लाचे घर’ हणनू 

मसुलमान समजतात या यां या िक येक मिशदींना जाळून टाकले, बायबलांची राख केली, 
इतरांना आप या घोडशाळा बनवून सोडले आिण कुराण ग्रथंांना तर घो या या पायाखाली तुडिवले 

ते हा अ लाही या चगीझखानािदकांचा हात ध  शकला नाही! अशा शेकडो प्रसगंाव न आपला 
अ लाही दबुळा िन खोटा आहे, असे मानावयास या व गना करणारे ते मसुलमान िसद्ध आहेत 

काय? इतके लांब तरी कशाला जा! सोमनाथसारख्या अनेक िहदं ू देवतां या मतूीर् मसुलमानांनी 
फोड या आिण ते िवजयी झाले हणून जर मिूतर्पूजक (बुतपर त) धमर् खोटा िन मिूतर्भजंक 

(बुि शकन) धमर् खरा, असे मानावयाचे तर बिु शकन असणार् या अफझलुखान नावा या एका 
मिु लम सेनानीचे म तक कापून ते तुळजापूर या भवानी या मतूीर्स ‘ब तीस दाता या बोकडाचे 

मुडंके’ नैवे य हणनू जे हा िशवाजीने अिपर्ले ते हा याचाही हात अ ला ध  शकला नाही! अशा 
अनेक प्रसगंां या आधारे मिूतर्पूजक धमर्च खरा असेही का हण ूनये? 

सोमनाथाचे मिंदर फोड यानंतर तेथील अपार लटू उंटांवर लादनू सलुतान महंमद 

गझनीस परत जा यास िनघणार तोच यास बातमी कळली की सोमनाथा या िव वंसामळेु 

िभऊन जा याचे ऐवजी िहदंजुनता उलट अिधकच चवताळली आहे; आिण याचा परत याचा 
अपेिक्षत मागर् अडवून माळ याचा राजा हा आपले सै यासह या याशी लढाई दे यास रणात 

उतरलेला आहे. या न या सगं्रामाचा धोका ओढवनू घे यास महंमद या वेळेस िसद्ध न हता. 
हणनू तो आधीच िमळिवलेला जय पदरात पाडून घेऊन िन माळ याकडील अपेिक्षत मागर् टाळून 

िसधं या वाळवंटातील दगुर्म पण अनपेिक्षत अशा मागार्ने परतला. या वाळवंटातून जाताना 
या या सै याला पु कळ ददुर्शा िन क ट सोसावे लागले. गझनीस पोच यानंतर तीन-चार वषार्तच 

सन १०३० म ये सलुतान महंमद मरण पावला.  
गझनी या या पराक्रमी पण धम मत सलुतानाने िहदंु थानावर मोठमो या अशा पंधरा 

तरी वार् या के या. िहदंूंनीही या या या वार् यांत याला रणांगणाम ये वारंवार िनकराचे 

सामने िदले, पण याचा पराभव असा कोणीही िहदं ूराजा क  शकला नाही. तथािप, महंमदा या 
या वार् यांमळेु िन नुस या राजकीय िवजयांमळेु िहदंूंची इतकी िचरकालीन हानी झालेली न हती 
की िजतकी याने जे लक्षावधी िहदंूंचे वाय य प्रांतात िन पंजाबात बला काराने धमार्ंतर 

घडवूनआणले, जी िहदंरुा ये िजकंली ती िहदंूंनी लवकर वा उिशरा पण पु हा िजकूंन घेतली हे 

पुढ या इितहासाव न प टच आहे. परंतु याने लक्षावधी िहदंूंना जे मसुलमान क न टाकले 

यांना मात्र िहदंूंना पु हा धािमर्क टीने िजकंता आले नाही. आ हांला आम या रा ट्राचा प्रदेश 

वतंत्र क न आमचे गेलेले रा यबळ परत िजकंता आले, पण िहदंरुा ट्राची झालेली सखं्याबलाची 
हानी काही आ हाला भ न काढता आली नाही.  
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धमार्ंतर हणजेच रा ट्रांतर 
या काळ या िहदंसूमाजा या िन िहदंधूमार् या धुरीणां या मते कोणकोणते आचार 

शा त्रशुद्ध असत आिण कोणकोण या दरुाचारांमळेु िकंवा सदाचारां या लोपामळेु िहदं ूहा धमर्भ्र ट 

समजला जाई, यािवषयी या आिण या भतूकालीन िहदं-ूमिु लम महायुद्धाम ये मसुलमानांनी 
बला काराने केले या िहदंूं या भ्र टीकरणाशी यांचा अ यंत घिन ठ सबंंध आहे, अशा काही या 
वेळ या िहदंूं या धािमर्क समजतुींसबंंधी आ ही पढेु थोडी चचार् करणार आहोत. येथे इतकेच 

सांगतो की, या िहदंरुा ट्राला पिरणामी अ यंत घातक ठरले या त कालीन िहदंसूमाजा या 
जाितभेद, िवटाळवेड, धमर्सिह णतुेची  िवकृती  इ यादी  िविक्ष त धमर्भ्रमामुळेच मसुलमानांनी 
बळाने बाटिवलेले लक्षावधी िहदं ु मसुलमानचे मसुलमानच रािहले. इतकेच न हे, तर या 
बाटिवले या िहदंूंची सखं्या िपढीमागनू िपढीने वाढत गेली. यातही या पुढ या िप या ज मतःच 

मिु लम सं कारांत वाढ या गे यामळेु कट्टर मसुलमान बनत गे या! इतके कट्टर मसुलमान की 
पुढे िहदंु थानावर इराणी, तुकर् , म गलािद परकीय मसुलमानां या या वाय य िदशेकडून या 
टोळधाडी वारंवारयेत गे या यां या सै यांत याच बाटग्या मिु लमां या न या न या िपढीतील 

सह त्राविध लोक भरती होत गेले आिण या परकीय मसुलमानां इतक्याच वेषाने िन वेषाने 

‘िहदं ुकािफरांचा’ समळूिव वंस कर यासाठी आिण यांना बळाने बाटवून मसुलमान कर यासाठी 
िहदंरुा ट्रावर तुटून पडू लागले. वानगीसाठी एकच उदाहरण शताविध अशा घटनांतून देऊ. या 
काळाची िन प्रदेशाची आ ही चचार् करीत आहोत या िसधंूपलीकड या भागातच घुरी नावाची िहदं ू

जात अशाच पिरि थती या पेचात बाटून मसुलमान केली गेली. पण पुढे काही काळाने तीच जात 

िहदंूंची कट्टर वैरी बनली. कुख्यात िहदंु वेषी सलुतान महंमद घोरी याच घुरी जातीचा होता. 
व तुतः अफगािण थान, पठािण थान, बलिुच थान, येथील मसुलमान जनतेतील बहुसखं्य 

मसुलमान हे या या प्रांतांतील मळुचे िनवासी जे िहदंलूोक, यांचेच बाटिवलेले वंशज होते. पण 

आपले पूवर्ज कधी काळी िहदं ूहोते याची लवलेश जाणीव यांना पढेु पुढे उरलेली नसे. इतकेच न हे, 

तर ती जाणीव कोणी िदली तर यांची यांना चीड येई. ‘मागचे काय असेल ते असेल, आज तरी 
आ ही ज मतःच इ लामचे पाईक आहोत, मसुलमान रा ट्राचेच अगंभतू आहोत. िहदं ूकािफरांशी 
आमचा आता तरी हाडवैरावाचून कोणताही सबंंध नाही’ अशा धमार्ंध दभुार्वनेने ते भारावून गेलेले 

असत. यांचे नुसते धमार्ंतरच झालेले न हते, तर अशा धमार्ंतराचा जो अपिरहायर् पिरणाम 

िपढीमागनू िपढीने बाटग्या लोकांवर होत जातो तो होऊन या बाटग्या िहदंूं या वशंजांचे 

रा ट्रांतरही होत गेले. िहदंू थानावरील थेट रामे वरापयर्ंत झाले या पिह या पिह या मसुलमानी 
आक्रमणा या या पाच-सहा शतकांिवषयी आ ही येथे िलहीत आहोत या काळ या पिरि थतीत 

एकंदरीत आजचे धमार्ंतर हणजेच उ याचे रा ट्रांतर ठरत गेले.  
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पण येथे धमर् श दाचा अथर् तरी कोणता? 
पण धमार्ंतर हणजेच रा ट्रांतर, या वरील सतू्रात धमर् िन धमार्ंतर श द काय अथीर् 

योजलेले आहेत, ते प टपणे सांिगतले पािहजे. िनरिनरा या धमार्तील िकंवा वतंत्र दशर्नांतील 

त वज्ञानाचे तुलना मक िचतंन करणे िकंवा यांत जे वीकायर् वाटेल असे दशर्न आप या 
यक्तीपुरते वीकारणे, अशा अथीर् काही वरील सतू्रात धमर् आिण धमार्ंतर हे श द योजले नाहीत. 

अमकु पु तक ईशपे्रिषत आहे, या या दोन पठु्ठय्ात ज काही सांिगतलेले आहे त, त आिण त, तच 

कायत ध यर् आहे आिण इतर सवर् अस य िन पापमय आहे, अशा अिभिनवेशाने जी धमर्सं था या 
धमर्ग्रथंातील तथाकिथत त वज्ञानच न हे, तर आचार, िवचार, िनबर्ंध (कायदे), यवहार, भाषा 
इ यादी गो टी तिदतर धमर्सं थां या अनुयायांवर उपदेशानेन साधले तर कपटाने, क्रौयार्ने िन 

बला कारानेही लाद यास अनमान करीत नाही, या धािमर्क बला कारासही ध यर्च समजते, अशा 
आक्रमक सं थां या धमार्स उ ेशूनच काय तो वरील सतू्रात धमर् श द वापरलेला आहे. अशा 
आततायी धमर्सं थांनी तिदतरांचे केलेले जे धमार्ंतर तेच पिरणामी या तिदतरांचे रा ट्रांतर ठरते.  

 

जातीय बिह काराचे प्र य त्र 
मिु लमां या  या  धािमर्क  आक्रमणाचा प्रितकार करील असे रामबाण प्र य त्रच िहदंूंना 

सापडनेा! जे ‘जाितबिह कारा’चे प्र य त्र हणनू यांनी या मिु लमां या धािमर्क आक्रमणांचा 
प्रितकार कर यास सोडले ते यां याच अगंावर उलटले! 

या ‘जाितबिह कारा’ या प्र य त्राची या िहदं-ूमिु लम धमर्यदु्धाशी सबंद्ध असले या 
व पापुरती तरी क पना ये यासाठी आिण याचा वधमर्रक्षक उपयोग हो या या ठायी 
वधमर्घातक उपायच कसा होत गेला, ते लक्षात यावे हणनू प्रथमतः ज मजात जाितभेदाचीच 

कहाणी, अगदी सिंक्ष तपणे का होईना, पण सांगणे हे िहदंूं या मसुलमानांनी केले या 
भ्र टीकरणाची फोड करावयाची तर अपिरहायर् आहे.  

 

ज मजात जाितभेदाची प्रथा आिण जाितबिह काराचा रा ट्रीय दंड 
मसुलमानां या वार् या िहदंूंवर होऊ लाग या या या पु कळ आधीपासनू हणजे िहदंूंनी 

हूणांचा नायनाट के यापासनू िहदं ूसमाजाची आिण रा ट्राची राजकीय सामािजक आिण धािमर्क 

ि थर थावरता पु हा एकदा कर याचा रा ट्रीय प्रमाणावर मोठा सवार्ंगीण प्रय न िहदंूं या 
शतावधी ने यांनी चोहोबाजूनंी भरतखंडभर चाल ूकेला होता. या वेळी िहदंरुा ट्राचे राजकीय नेतृ व 

या काळीच उदयास येऊ लागले या आिण वैिदक िहदंधुमार्चे कट्टर भक्त असले या रजपुतां या 
प्रतापशाली राजघरा यांकड ेआलेले होते. या नवरचने या प्रय नातच या िवशाल िहदंसुमाजाची 
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घडी जाितभेदा या चौकटीत चोपून बसिवली जात होती. हळूहळू पण अपिरहायर्पणे या 
जाितभेदा या प्रथेलाच ज मजात जाितभेदाचे व प प्रा त झाले. पूवीर् या चार वणार्ंतच न हे, तर 

या चारवणार्ं या पोटातून आिण अवांतर जाितप्रवाहांचीही यांत भर पडत पडत शेवटी बळकटपणे 

िन शा त्रसमंतपणे, इतकेच न हे, तर जवळ जवळ सवर्समंतपणे चार सह त्र ज मजात जातींत हे 

िहदंजुगत ् सामािजक िन धािमर्क टया अतंगर्ततः िवभागले गेले. एकप्रकारे हे या वैिदक 

िहदंरुा ट्राचे सामािजक ि थ यंतर, या काला या ऐितहािसक आव यकतेमळेुच घडले गेले.  

जो या जातीत ज मला तोच काय तो या जातीत राहू शकेल हे या ज मजात जाितभेदाचे एक 

मळू सतू्र होते. दसुर् या जातीशी अ न यवहार करणे वा दसुर् या जातीचे पाणी िपणे ही कृ ये सदु्धा 
बहुतेक जातींम ये दंडनीय समजली जात. मग जातीजातीत मलुी दे याघे याची अ यंत कडक 

बंदी होती, हे काय सांगावयास पािहजे? या काळातील याच िनरिनरा या जाितसं कार हणनू 

मानले या ‘धमार्चारांना’ आ ही लोटीबदंी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, पशर्बंदी, आिण या िवषयी आ ही 
आता पुढे सांगणारच आहोत ती शुिद्धबंदी, िसधंुबंदी इ यादी सात नावे आम या जाितभेदावर 

िलिहले या अनेक लेखांतून िदलेली आहेत. िहदंूं या प्रगतीलाच न हे, तर गतीला सदु्धा पायबंद 

घालणार् या या सात बं या हणजे सात बे याच हो या. या बे या आप या िहदंरुा ट्रा या पायात 

िख्र चन िकंवा मिु लम िकंवा इतर कोणा पररा ट्रीय ल छाने बळाने ठोकले या न ह या, तर 

यांना िहदंनूीच आपण होऊन एका बुिद्धभ्रशंा या लहरीत, वधमर्रक्षक तोडगा हणनू आप या 
पायात ठोकून घेतले या हो या! हणनू तर आ ही यांना िवदेशी बे या न हणता ‘सात वदेशी 
बे या’ हणनू आम या लेखातून िन भाषणांतून सबंोधीत आलेलो आहोत.  

ज मजात जाितभेद या सं थेसबंंधी सवार्ंगीण चचार् येथे कर याचे काही कारण नाही. 
यांनाया सं थेिवषयी आमचे िवचार जाणावयाचे असतील यांनी “ज मजात जा यु छेदक 

िनबंध” या नावाचा आ ही िलिहलेला या िवषयावरील समग्र प्रबंध वाचावा. येथे आम या 
परधमीर्य शत्रूं या धािमर्क आक्रमणािवषयी चचार् करताना िजतका आव यक िततकाच उहापोह 

खाली करीत आहोत.  

प्रथमतः िहदंसुमाजा या िवशाल सघंटनास िन आ चयर्कारक थैयार्स ती ज मजात 

जाितभेदाची प्रथा काही पिरि थतीत िन काही प्रकरणी कारणीभतू झालेली असली पािहजे, हे 

िवसरता कामा नये. या सं थेचे मह वमापन करताना शेवटी शेवटी ित यापासनू होणार् या 
दु पिरणामांनाच तेवढे दाखिवणे िन वळ कृतघ्नपणाचे होईल.  

आपले सामािजक बीज, रक्त, जाितजीवन िन परंपरा शुद्ध राहावी, सकंराने िवकृत होऊ 

नये, यासाठी या या काळ या िहदंधुमीर्यांनी िहदंरुा ट्रा या िहता याच बदु्धीने ही ज मजात 

जाितभेदाची प्रथा िनिमर्ली िकंवा वयंपे्ररणेने िनमूर् िदली, हेही मा य केले पािहजे.  

अनुवंशिवज्ञान, मिवभागा मकअथर्कारण, सामदुाियक सहजीवन िन सामदुाियक नीती 
इ यादी त वांचाही या काळी मिृतकारांना आकळला तेवढा दरूदरू िवचार या सं थे या रचनेत 
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अनु यूत केला होता. सह त्राविध वष होऊन गेली; सह त्राविध सकंटे येऊन गेली; पण तथाकिथत 

पृ य काय िकंवा अ पृ य काय, को यानुकोटी िहदंूं या मनावर या जाितभेदा या सं थेने जो 
प्रभाव, जो मोह पाडलेला होता आिण अगदी पिरया, भगंी, कोळी, िभ ल, वै य, जाट, क्षित्रय, 

ब्रा मण इ यादी िहदंूं या जातीं या आिण यां या सह त्रावधी पोटजातीं या द्धेप्रमाणे यांचे त े

मयार्िदत जाितधमर् हेच आपले ऐिहक िन पारलौिकक क याण साधणारे, देवाची कृपा सपंादणारे 

िन आपाप या ससंारास पिवत्र करणारे सदाचार आहेत, असा जो एकिन ठ िव वास, िहदंजुगतात 

उ प न झालेला होतातो या जाितभेदा या सं थेची पाळेमळेु शतकानुशतके  िहदंरुा ट्रा या  या  
सवर् जाितजीवन क्षेत्रांतून  अ यंत  खोल  िशरलेली अस यावाचून आिण यांतून सचंरत 

रािहले या जीवनरसाने या असखं्य िभ न जाितसमहूामळेु िवि छ न िदसणार् या या रा ट्राला 
आतून कोण या तरी एका म स वा या आिण व वा या अद य भावनेने प्र फुिरत केलेले 

अस यावाचून, तसा कदािप उ प न होऊ शकता ना. या वरवर िविभ न िदसणार् या 
जाितभेदा या वाय त पण सयंुक्त सघंाला या आंतिरक, अतंयार्मी िन अनावर अशा 
एका मभावनेने असे एकजीव केलेले होते, या रा ट्रीय भावनेचेच नाव होते-िहदंु व! िहदंधुमर्! 

या पशर्बंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, इ यादी या काळा या मखु्य धमार्चारांना आ ही आज 

‘सात वदेशी बे या’ हणतो आहोत, ते धमार्चार मसुलमानांची धािमर्क आक्रमणे चाल ूझाली, 
याकाळ या अनेक शतकेपयर्ंत िहदंसूमाजास याला जखडून टाकणार् या ‘बे या’ वाटत न ह या; 
तर, वतः या रा ट्रदेहाने धारण केलेली र नखिचत िन अिभमिंत्रत रक्षाबंधने वाटत असत. 

प्र येक जात, मग ती ब्रा मणाची असो वा भगं्याची असो, आप यापुरता आप या जातीचा पूणर् 
अिभमान धरीत असे.  

िहदंूं या या जातीजातीत जर कोणाकडून काही जातीय आचारांचा कळत नकळत भंग 

झाला, कोणी दसुर् या जाती या हातचे पाणी याला िकंवा दसुर् या जाती या यक्तीशी शरीरसबंंध 

जाणनूबुजनू िकंवा अजाणपणे केला तर अशा कोण याही जाितधमार्िव द्ध जाणार् या अपराधी 
िहदंलूा या काळी जो अितशय कडक दंड दे यात येई तो हणजे जाितबिह कार हा होय.  

हा जाितबिह कार श द आज आपण सहजग या िनभर्यपणे उ चा  शकतो. पण या 
मसुलमानां या धािमर्क आक्रमणा या काळी आिण यानंतर अनेक शतके िहदंसूमाजातील 

कोण याही यक्तीला, कुटंुबाला वा वगार्ला जाितबिह कारा या दंडाचे नांव काढताच धसका 
बस यावाचून राहात नसे आिण या िहदंलूा जातपंचायतीकडून िकंवा शंकराचायार्िदकां या 
धमर्पीठाकडून जाितबिह कार झा याचा दंड दे यात येई तो िहदं ू राजमकुुटधारी असला तरी 
चळचळा कापत असे! जात अतंरणे हणजे जग अंतरणे, जीवन अतंरणे, इतका दःुसह पिरणाम 

भोगावा लागे. प्र यक्ष आई-बाप, रक्ताचे बंधु-बांधव सदु्धा या जाितबिह कृतास अक मात ्अंतरले 

जात. सकं्षेपतः येथे इतके सांगणे पुरे आहे की, कोण याही देहदंडापेक्षा िकंवा आिथर्क दंडापेक्षाही 
या काल या वधमर्िन ठ िहदंूंना जाितबिह कारा या दंडाची भीती अिधक असे. आिण यामळेुही 
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जातीजातींचे शा त्र मिृतमयार्िदत आिण यवि थत असे जे ढ झालेले आचार असत ते आपण 

होऊन काटेकोरपणे पाळ याची प्रवृ ती िहदंसूमाजात िप यान िप या अगदी अगंी मरुत असलेली 
होती.  

जाितभेदप्रथे या िहदं ूजगताला बळकटी आणणार् या िन जीवनावर दरूवर प्रभावपाडणार् या 
व पािवषयी वरील प्रकारचे आणखी िकतीही उ लेख जरी आ ही कृतज्ञपणे क  शकलो तरीही 
मसुलमानां या धािमर्क आक्रमणाचा आरंभ होताच या जाितभेदां या प्रथेमळेु िन 

ित यािवषयी या हटवादी अिभमानामळेु िहदंजूगताची जी अपिरिमत हानी झाली यािवषयी या 
जाितभेदा या प्रथेवर अव य िततकी कडक टीका न करणे हणजे यांत आम या िहदंजूगताशी 
कृतघ्नपणा कर यासारखे होणार आहे.  

मिु लमां या धािमर्क आक्रमणाला हाणनू पाडणारे धािमर्क प्र याक्रमण कर या या कामी 
या जाितभेदा या बोथट साधनांचा आ हा िहदंूंना काहीही उपयोग झाला नाही; इतकेच न हे, तर 

या जाितभेदा या धमार्चारापायीच िहदंधूमार्वर िन िहदंरुा ट्रावर या धमार्ंतरा या सघंषार्त मोठी 
अनथर्परंपरा कोसळून कोटी कोटी िहदंूंना बाटिवणे हे मसुलमानांस अ यंत सोपे गेले आिण 

मसुलमानांना िहदं ू क न घेणे हे तर िहदंूंना सवर्तोपरी अशक्य होऊन बसले, हे स य काही 
नाकारता येणार नाही.  

िहदंु थानात ये या या आधी अरबािद मसुलमानांनी इराण, तुराण, म य आिशयातील 

रा टे्र, आिफ्रकेतील इिज तपासनू पेनपयर्ंतची रा टे्र यांमधील या िख्र चन, इझरायेल, पारिसक 

इ यादी इ लामेतर धमीर्यां या लक्षाविध अनुयायांना सश त्र बला काराने मसुलमान होणे भाग 

पाडलेले होते. यां याकडूनही यांनी अ याचारी िन बला कारी साधनांनीच धमार्ंतर करिवले होते. 

तथािप नुसत ेमसुलमानांबरोबर अ न यवहािरक सपंकर्  घडला हणनू काही ते लोक मसुलमानी 
धमार्त आपण गेलो, आपण बाटलो, आपला मळूचा िख्र ती वा इझरायेल वा इतर वधमर् भ्र ट 

झाला आहे, असे मानीत नसत. या लोकां या डोक्यावर इ लामचे ख ग शतकानुशतके सतत 

टांगत ठेवून यां याकडून वर िदलेले सवर् मसुलमानी धमार्चार बळाने क न घ्यावे लागत आिण 

यां यावर शंभर शंभर वष राजस तेचा कडक, सश त्र आिण कू्रर पहारा ठेवावा लागे. जर क्विचत 

या काळात यातील एखा या थानातनू वा प्रांतातून मिु लम स ता इतर काही कारणाने न ट 

झाली तर ते बळाने मसुलमान केलेले िख्र चनािद परधमीर्य लोक यां या मनातच आले तर एका 
हु लडीसरशी परत मसुलमानधमार्चे िहरवे फडके फेकून देऊन आप या पूवीर्चा धमार्चा वज 

उभा  शकत. या पिरि थतीमळेु अशा िख्र ती, इझराएल प्रभिृत धमार् या बाटिवले या लोकांना 
मिु लम धमार्तच डांबून ठेवणे हे मिु लम राजशक्तीलाही फारच कठीण गेले आिण शतकानुशतके 

या बाटिवले या लोकांना, मसुलमानी धमार्िव द्ध हालचाल होते की काय आिण ते वधमार्त परत 

जा यासाठी बंडिबड करतात की काय, हे डो यांत तेल घालनू मसुलमानां या सश त्र सै यांना 
पाहत बसावे लागे.  
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उलटपक्षी, जेथे वतः मिु लमांवर असाच धमार्ंतराचा प्रसगं ओढवला आिण पेन, ग्रीस, 

सि हया इ यादी देशांप्रमाणे, “िख्र चन धमर्’ वीकार! नाही तर मसुलमान जातची जात सरसकट 

िशर छेद क न न ट क न टाकू!” अशी धमकी देऊन लाखो मसुलमानांना बळाने िख्र चन 

कर यात आले, ते हा या धमार्ंतिरत मसुलमानांवरही या िख्र चन राजस तांना असाच सक्त 

आिण प्रसगंी सश त्र पहारा ठेवावा लागत असे. कारण, मसुलमानही केवळ िख्र चनां या हातचे 

अ न खा ले िकंवा यां याशी शरीरसबंंध जोडला गेला हणजे आपण िन याचे बाटलो, िख्र चन 

झालो असे मानणारे न हते. ते िख्र चनांनी बळाने बाटिवलेले मसुलमान िख्र चनांची राजस ता 
कुठे िढली झाली आिण यांची श त्रशक्ती न ट झाली तर त काळ बंड क न, िदसेल या िहर या 
फडक्याचा वज उभा न िख्र चन धमार्चे जू ंझुगा न देत आिण मसुलमानी धमर् परत वीकारीत. 

इतकेच न हे, तर तेथील इतर िख्र चनांना शक्य तर इ लामी धमार्त बळाने क बून यांनी केले या 
अ याचाराचा सडू घेत.  

याच अनुभवामळेु िहदंूंनाही बळाने मसुलमान के यानंतर आपणाला सै यशक्तीनेच 

काय ते शतक दोन शतक तरी या िहदंूंना मसुलमानी धमार्त डांबून ठेवावे लागेल, असे अरबािद 

प्रारंिभक मसुलमान िवजे यांना प्रथम प्रथम भय वाटत होते.  

परंतु, जे हा िसधंवर मसुलमानांनी वारी केली आिण िहदं ूलोकांना सश त्र आक्रमण 

क न बाटिव याचा, मिु लम कर याचा प्रारंभ केला, ते हा यां या लवकरच लक्षात आले की या  
िहदं ू  लोकांचा  वधमार्िभमान  आिण वधमर्िन ठा ही जरी जगातील कोण याही धमार् या 
अनुयायांइतकी, िकबहुना काही प्रकरणी याहूनही कट्टर असली, अद य असली आिण यामळेुच 

िहदंूंना मनाने मसुलमान करणे हे जरी अ यंत कठीण काम असले तरी यांना शरीराने मसुलमान 

करणे हे कायर् अितशय सोपे आहे.  

ही गो ट केवळ मसुलमानां या धािमर्क आक्रमणाचे काळाला लाग ूहोती असे न हे, तर 

मिु लम धमार् या ज मापूवीर्ही या सीिरयन िख्र चनांना मलबारम ये िहदं ूराजां या औदायार्मळेु 

इसवी सना या पिह या चार शतकांचे आत आ य िदला गेला आिण या िख्र चनांनी िहदंूंना 
बाटिव यास आरंभ केला या िख्र चनांनाही ही गो ट कळून चकुली होती की िहदंूंना नुसते 
अ नाचा घास त डात क बूनही ‘बाटिवणे’ शक्य आहे िकंवा िविहरीवर पाणी भरतात या 
जलाशयात िख्र चनांचे उ टे पाव, िबि कट, गोमांसाचे खंड (तुकड)े असे पदाथर् टाकले की ते पाणी 
यालेले सारे या सारे िहदं ू या अ न-जल-सहवास-सपंकार्ने ज माचे बाटले जातात. यांना पु हा 
िहदंधुमार्त कोणी घेत नाही.  

पुढे पंधरा या-सोळा या शतकात पोतुर्गीजािद युरोिपयन, िख्र चन, सिैनक साम यार्सह 

िहदंु थानात समदु्रमाग घुसले ते हा यांनाही िहदंूं या वर िदले या सवर् िवटाळवेडा या ढी िन 

धमर्मोळेपणा पाहताच मोठा आनंद झाला आिण अशा या वेडगळ िहदंूंचे सारे िहदंू थान आता 
बोलता बोलता िख्र चन क न टाकू, अशा िनधार्राने ते हुरळून गेले.  
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बाटिवले यां या पायात शुिद्धबंदीची बेडी ठोकली! 
 पररा ट्रांची राजकीय आक्रमणे हाणून पाडणारी अमोघ श त्रे िहदंूं या श त्रागारात 

पूवीर्पासनूच स ज असत. शत्रू या ख गास ख ग िभडवून िहदंूंनी तशी राजकीय आक्रमणे 

यश वी रीतीने अनेकदा हाणनूही पाडलेली होती. परंतुपरकीयां या या धािमर्क भ्र टीकरणा या 
आक्रमणास हाणनू पाडणारा ख ग िहदंूं या श त्रागारांत या काळी तरी मुळातच न हता. यामळेु 

यां या या श त्रागारात यांना या काळी एकमेव काय तो उपल ध असणारा हा 
जाितबिह काराचाच ख ग उपसनू ते िहदं ू या धािमर्क भ्र टीकरणा या अभतूपूवर् मिु लम 

आक्रमणावर तुटून पडले. या या िहदंूंना मसुलमान बला काराने बाटवीत चालले यां या  
यां यावर  िहदंूंनी  जाितबिह कारा या यां यात या यां यात चाल ूअसले या ढीप्रमाणेच 

कडक बिह कार घातला. बळाने बाटिवले या िहदंूंची सखं्या, मसुलमान पंजाबपयर्ंत चढाई क न 

येइतो, लक्ष लक्ष झाली असताही, आिण यापैकी अनेकांना परत िहदंधुमार्त ये याची इ छा 
असताही, िहदंूं या या जाितबिह कारा या कठोर दंडिवधानात िहदंधुमार्त िकंवा समाजात शुद्ध 

होऊन परत येता ये याचा कोणताही मागर्, कोणताही प्रायि च ताचा पयार्य िहदंसुमाजाने उघडा 
ठेवला न हता, उपल ध ठेवला न हता. ही गो ट यां या या काळ या आपापसातील जातीय 

प्रकरणां या रोटीबंदी, बेटीबंदी इ यादी बे यांतील िवचारसरणीला इतकी ध न होती की, जो िहदं ू

‘बाटून’ एकदा मसुलमान झाला याला आज म पु हा शुद्ध होऊन परत िहदंधुमार्त येणे अशक्य 

करणारी ही ‘शुिद्धबंदी’ मानवी बेडीही, अगदी सहजपणे आिण ित या पिरणामांची कोणतीही 
छाननी न करता या पूवीर् या बे यांप्रमाणेच या जाितबिह कृतां या पायात िहदंसुमाजाकडूनच 

ठोक यात आली. याचाच अथर् असा की िहदंसुमाजा या वतःचा पायातही ती शिुद्धबंदीची बेडी 
आपसकूच ठोकली गेली. बाटिवले यांना जाितबिह काराचा दंडदेऊन िहदंरुा ट्रा याच पायावर 

कुर् हाड मा न घेतली!! 
मसुलमानां या िहदंूंना बळाने बाटिवणार् या भयंकर  आक्रमणास  पायबंद  घाल यासाठी 

िहदंसुमाजाने जाितबिह काराचा दंड दे यास आरंभ केला. अथार्त  जे  कोणी  िहदं ू  वाथार्साठी, 
स तेसाठी, सधंीसाधुपणाने  आपण  होऊन वधमर्द्रोहाचे महापातक करावयास िसद्ध झाले आिण 

मिु लम धमर् वीका न बाटले, अशा बाटग्या िहदंूंनाच काय ते जाितबिह काराचा, हा कठोर दंड 

देणे उिचत आिण उपयुक्त होते. कारण जाितबिह कारा या भयामळेुही सामा यतः कोणी िहदं ू

बाट यास आपण होऊन सहसा िसद्ध होता ना. जाितबिह कारा या दंडाचा प्रितबंधक साधन 

हणनू इतका उपयोग काही अशंी होणारा होता; परंत,ु िततका उपयोगही जे आपण होऊन मिु लम 

हावयास िसद्ध झाले या धमर्द्रो यां या प्रकरणी होता ना. कारण, यांची िहदंजुातीशी असणारी 
सारी बंधने या पा यांनी वे छेने तोडून टाकली होती. पु हा अशा बाटग्या िहदंूं याही प्रकरणी 
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शुिद्धबंदीची अगदी पिरवतर्नीय िशक्षा जी िदली जाई ती देणे आ मघातकच होते. कारण, पुढे मागे 

या पिततांतील काही िहदंूं या मनात पु हा परत वधमार्त ये याचे आले असते तर यांनाही शुद्ध 

क न घे याची काहीतरी सधंी ठेवावयास हवी होती.  
काही अथीर् वतः होऊन जे िहदं ूबाटले यांना तेवढा हा दंड योग्य होता.  
परंतु अशा वे छेने मसुलमान झाले या िहदंूंची सखं्या अ यंत अ प असे. लाखांत एखादा 

इतकेच; आिण हणनूच, अ यंत खेदाची गो ट ही की, या असंख्यात लक्षानलुक्ष िहदंूंना केवळ 

सश त्र अ याचारांनी िन बला कारांनीच काय ते मिु लम प्रपीडक बाटवू शकले या िनरपराध 

लक्षानुलक्ष िहदंूंवरही या जाितबिह काराचा िन शुद्धीबंदीचा कू्रर, कठोर िन वधमर्घातक दंडाचा 
वज्राघात केला गेला. मसुलमानां या अ याचाराने आधीच िव हळत असले या आिण 

वधमर्हानीने मरणासही कवटाळू पाहणार् या या लक्षावधी िहदं ू त्रीपु षांना हा आणखी एक भदूर्ंड 

िदला गेला! यांना जाितबिह कृत केले! याचे आई-बाप, पित-पुत्र, सवर् आ त यांना पु हा 
के हाही या मृ यूलोकात तरी ‘आपले’ हणनू आता वीकारणार नाहीत. आप याला ‘शुद्ध होऊन’ 

पु हा िहदं ूहो याचा कोणताही मागर् उघडा नाही! 
 

जे चोर त ेसोडून िदले आिण सावानंा फाशी िदले! 
जे लक्षावधी िहदं ू त्रीपु ष मसुलमानां या धािमर्क अ याचारास िन बला कारास बळी 

पडले यांना, या िनरपराधी लोकांनाही, जाितबिह काराचा अस य दंड िदला गेला. पण या 
अ याचारी िन बला कारी मसुलमानांनी हे राक्षसी अपराध केले या अपरा यांना मात्र िहदंूंनी मोठे 

भयंकर हणनू फेकले या या जाितबिह कारा या प्र य त्राचा लवलेश उपसगर् झाला नाही. या 
खर् या अपरा यांचा िहदंू या जाितबिह काराने एक केसही वाकडा झाला नाही. चोराला सोडून िदले 

आिण सावांना फाशी िदले! उलट जाितबिह काराची हणजेच या शुिद्धबंदीची िशक्षा बळाने 

मसुलमान केले या िहदंूंना िदली गे यामळेु मसुलमानां या धािमर्क आक्रमणास अगदी प्र यक्ष 

आिण प्रभतू सहा यच िदले गेले.  

मागे सांिगत याप्रमाणे या िख्र चन, यहुदी इ यादी अिहदं ूलोकांना मसुलमानांनी इतर 

रा ट्रांत बाटिवले होते यांना मसुलमानी धमार्ंत डांबनू ठेव यासाठी शंभर शंभर वष सश त्र पहारा 
ठेवावा लागला. परंतु इकड े िहदंु थानात येताच लाख लाख िहदं ू त्रीपु षांना अ यंत कू्ररतेने 

मसुलमान बनिवले असताही यांना धमार्त डांबून ठेव यासाठी मुसलमानांना अवघे एक िदवसच 

काय ते क ट पडत! 

लढाईत िकंवा नगरानगरावरील सबळ सश त्र आक्रमणात एका िदवसात जे सह त्राविध 

िहदं ू त्री-पु ष बाटिव याचे वा बला कारीचे क ट घ्यावे लागतील तेवढे काय ते या िदवसापुरते 

घेऊन मसुलमानांनी ते शतावधी वा लक्षावधी िहदं ूएकदा अ न, सभंोग, सहवासाने एका िदवसात 
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बाटवून टाकले, की पु हा, या एका वा लक्षावधी िहदंूंना आज मच न हे, तर वंशपरंपरा 
मसुलमानी धमार्तच डांबनू टाक याचे अ यंत िबकट काम ते िहदं ू लोक वतःच वतःचे 

धमर्कतर् य हणनू करीत! कारण जाितबिह कृताची शुिद्धबंदी!!! जो िहदं ू एकदा बाटला तो 
ज माचा बाटला! 

पण एका िहदंचेू बाटणे, मसुलमान होणे हणजे एका माणसाचे राक्षस होणे होते. एका 
देवाचे दै य होणे होते. िहदं-ूमसुलमानां या या प्रलयभीषण महायुद्धा या सह त्रवषीर्य कालातील 

ही अगदी व तुि थती होती. कोण या प्रिक्रयेने या बळाने बाटिवले या िहदंूंचे असे दै यीकरण 

िकंवा राक्षसीकरण होई ते अगदी थोडक्यात मागे िदलेलेच आहे.  

तरीही िहदंसूमाजाचे डोळे उघडले नाहीत. सामदुाियक प्रमाणात बोलावयाचे हणजे िहदं ू

लोकांतील या शुिद्धबंदी या धािमर्क ढीमळेु, आपण बाटवून मिु लम क न घेतले या 
लक्षानुलक्ष लोकांना िहदं ू लोकच के हाही परत िहदं ू क न घेणार नाहीत, अशी मिु लमांची 
िनि चती झालेली होती आिण हणनू मिु लमधमर्रक्षणाची यांना िचतंाच उरलेली नसे. जा यंतर 

आिण धमार्ंतर यांतील  रा ट्रघातक  प्रभेद  िहदंसूमाजा या शतकेनुशतके लक्षातच आला नाही! 
िहदंसूमाजातील कोणा एका जाती या- उदाहरणाथर्, वै य जाती या मनु याने या 

काळ या जाती या को टकाप्रमाणे वै याहून किन ठ समज या गेले या दसुर् या एखा या 
िहदंसूमाजातील जाती या उदाहरणाथर्, शहरातील िशपंी, भडंारी इ यादी - कोणा मनु याशी 
रोटी यवहार केला िकंवा बेटी यवहार केला तर वै य िहदंलूा याची जात जशी ‘वाळीत’ टाकी, 
या यावर  जाितबिह कार  टाकी, याचप्रमाणे को या िहदंलूा या नवीनच आले या िनधमीर् िन 

मलूतःच पितत असे मान या गेले या ल छ जाती या कोणा मनु यासह बळाने रोटी यवहार 

करावा लागला, पाणी यावे लागले िकंवा प नीला या दु ट ल छांनी बळाने बला का न 

बाटिवले असता, ित यासह वतःच मसुलमानांचा गलुाम केले गे याने राहावे लागले, अ न-पाणी 
यवहार करावा लागला तर या िहदंलूाही याची मळूची जातच न हे, तर िहदंूंतील किन ठातील 

किन ठ जातीतही या वरील वै याप्रमाणेच वाळीत टाकीत, तो बाटला असे समजनू  या  
वै याप्रमाणे  जाितबिह काराचा कठोरांतील  कठोर  दंड  देई.  हणजे, िहदंसूमाजातील आपसा-
आपसात या जातीम ये कोणा िहदंूंचे वाळीत पडणे ही गो ट आिण कोणा िहदंचेू मसुलमानाशी 
िहदंूं या जाितधमािवर् द्ध रोटी यवहार, बेटी यवहार इ यादी सं यवहार घड यामळेु जाितबिह कृत 

हो साता तो मसुलमान होऊन जाणे ही गो ट, ही दो ही कृ येही िहदंूंना सारखीच वाटत. या दोन 

घटनांत असणारा आिण िहदंूं या सामदुाियक सखं्याबलावर दरूवर हािनकारक पिरणाम करणारा 
रा ट्रीय िवभेद या काळ या िहदंसूमाजा या यानातच आला नाही.  

एक िहदं ूिहदंसूमाजात या एका जातीने खा यािप या या दोषापायी वाळीत टाकला, तरी 
तो िहदंसुमाजाला मकुत नसे; िहदंसुमाजातील इतर अनेक जातीत तो िमसळून जाई िकंवा याला 
अनुकूल अशा समदःुख्यांची वतंत्रच एक जात बनवी, पण ती जात िहदंसूमाजातच राहणारी असे, 
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याचे जा यतंर होई, परंतु यापोटी सहसा धमार्ंतर होत नसे, समाजांतर सदु्धा होत नसे, रा ट्रांतर 

होत नसेच नसे. आपापसांत रोटीबंदी, बेटीबंदी प्रभिृत जातीय धमार्चारां या घडणार् या भगंापायी 
वाळीत पडणारे, जाितबिह कृत होणारे ते सह त्रावधी िहदं,ू िहदंसूमाजा या कक्षेबाहेर पडत नसत. 

वरचेच उदाहरण घ्यावयाचे तर या जाितबिह कृत वै याचे वाणीपण पालटले तरी याचे िहदंपूण 

तसेच अखंड राही, अक्षु ण राही. अथार्त तशा आपसातील जाितबिह कारामळेु एकंदर 

िहदंसुमाजा या सखं्याबळाची हानी होत नसे.  

परंतु जे हा याच ढीप्रमाणे मसुलमानाने बाटिवले या कोणाही िहदं ू त्री-पु षांना तोच 

जाितबिह काराचा दंड देऊन िहदंजुाती या बाटले या िहदंलूोकांना शुिद्धबंदीची बेडी ठोकून 

जातीबाहेर टाकी, ते हा यांचे िहदंपूणच िहरावले जाई. अशा सह त्राविध िहदं ू त्री-पु षांना वारंवार 

होणार् या धािमर्कआक्रमणातून मसुलमान लोक सारखे बाटवीत गे याने या या बाटिवले या िहदं ू

त्री-पु षांना िहदंसूमाज िहदंजूातीतूनच बिह कृत करीत गे याने आिण यामळेु यांना 
मसुलमानां या धमार्त िन समाजात राहणे भाग पडत गे याने िहदंरुा ट्रा याच सखं्याबळाची 
भयंकर हानी होत गेली! 

मसुलमानां या धािमर्क आक्रमणाला आिण अ याचाराला पायबंद घाल यासाठी हणनू 

या जाितबिह कार आिण शुिद्धबंदी या प्र य त्रांचा िहदंनूी आघात केला यांनी मसुलमानांचा 
केसही वाकडा न होता उलट िहदंवूर ते करीत चालले या अ याचारांना िन बला कारांना केवढे 

उ तेजन िमळत गेले हे साधारणतः महंमद गझनी या काळापयर्ंत या वरील िववेचनाव न प ट 

होत आहे. परंतु तरीही यावेळ या बाटिवले या िहदंूंची कोण ददुर्शा होत असे, यािवषयी अनेक 

त कालीन मुसलमानां याच तवािरखांतून केले या वणर्नापैकी केवळ वानगीसाठी एक घटना 
खाली देत आहो.  

या िहदंूंना शेक यांनी गलुाम क न इराण, तुराण, अरब थानाकड े गझनी या 
वार् यां या काळी ध न नेत यांपैकी काही िहदं ूलोक यिक्तशः वा टो याटो यांनी मसुलमानांना 
झकुां या देऊन कालांतराने पंजाबात पळून येत. या वेळी हणजे महमदं गझनी मेला यावेळी 
आिण पुढे शभंरएक वष मसुलमानी स ता पजंाबपयर्ंत येऊन थांबली होती. िनदान पंजाबपुढे १०० 

वष तरी िहदंू या सश त्र िवरोधाने घुस ूशकली न हती.  
पुढे मसुलमानां या तावडीतून सटुले या िहदं ू गलुामां या टो या मिु लमां या 

स तेखालील पंजाबातूनही िनसटून पंजाबला लागनूच असले या आप या राजपुता या या 
िहदंरुा यांत आ याथर् येत आिण मनात आनंद मानीत की सटुलो एकदाचे मसुलमानां या 
कचा यातून आता पु हा आपआप या िहदं ु कुटंूबातून, िहदंदेुवालयातून, िहदंसूमाजातून सखुाने 

नांद!ू 

हाय! हाय! परंतु ही यांची इ छाही केवळ मगृजळच ठरे! कारण शुिद्धबंदी! या टो या 
या िहदंरुा यात येताच यांची पूवीर्ची वतःची जात न हे, पण कोणतीही िहदंजुात यांना जातीत 
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घे यास हणजेच िहदंधुमार्त घे यास िसद्ध नसे. कारण यांना जाितबिह काराचा कठोर दंड 

ठोठावलेला ‘जो िहदंएूकदाबाटला तो िन याचाच बाटला’ या शुिद्धबंदी या मळू सतू्रा या आधारे! 

या टो यांतील त्री-पु षांना या िहदंूं या रा यातही जगायची इ छा अस यास मसुलमान 

हणनूच जगावे लागे! पुढे जे हा शंभरएक वषार्ंनी मसुलमानां या न या न या वार् या यश वी 
होऊन शेवटी िद लीपयर्ंत, म यप्रांतापयर्ंत, अशा पुढे-पुढे घुसत चाल या ते हा ते हा यांना या 
अनेक वषार्पूवीर् पळून आले या िहदं ू गलुामां या तुक या मसुलमान हणनूच या या 
िहदंरुा यात नांदतात पाहून मोठे आ चयर् वाटे! कारण मसुलमानां या रा यात अशी िहदंचूी 
एखाददसुरी टोळी आढळली तर या काळी िहदं ू हणनू कधी िजवंत राहूच शकली नसती. बळाने 

वा छळाने के हाच मसुलमान केली जाती. हा मसुलमानांचा अनुभव! हा मसुलमानी धमर्! 
पण इथे िहदंरुा यात बाटले या आिण परत िहदंधुमार्त येऊ इि छणार् या िहदंूंना सदु्धा मसुलमान 

हणनूच राहावे लागे, कारण ‘शुिद्धबंदी’! ‘हा िहदंधुमर्’!! 
अशा मसुलमानी धमार्शी लढणार् या प्रसगं या यावर कोसळला या या अशा िहदंधुमार्चे 

लाखो अनुयानी या िवषम सघंषार्त भ्र टीकरण क न मसुलमानांनी बाटिवले आिण िहदंूं या 
प्रचंड सखं्याबळाची अपिरिमत हानी केली, यात काय आ चयर्? 

आ चयर् असेल, तर हेच की, इतक्या हानीवरच कसे िनभावले! 
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प्रकरण ४ थे 

 

स गुणिवकृती 
मसुलमानां या या महान सघंषार्त धािमर्क काय िकंवा राजकीय काय, दो हीही 

आघा यांवर िहदंूंचा जो घात मसुलमानांनी केला नाही िततका घात िहदंूंतीलच ज मजात 

जाितभेदा या रोटी-बंदीपासनू शुिद्धबंदीपयर्ंत या ढीनी केला, हे वरील काही प्रकरणांतून िवशद 

केलेलेच आहे. परंतु, या  ज मजात  जाितभेदा या  धािमर्क खुळाप्रमाणेच िहदंूं या आक्रमक िन 

प्र याक्रमक साम यार्स अगदी लुळे क न सोडणारी दसुरी एक आ मघातक मानिसक याधी 
िहदंूं या नाशास कारणीभूत झालेली होती. मसुलमानां या श त्राने जे यांना करता आले नाही, 
असे िहदंूंचे पराजय िहदंूं या अगंी मरुले या याधी या बेशदु्धीत िहदंूंनी वतःचे वतःच क न 

घेतले होते. या बुिद्धभ्रशंा या याधीला वा तिवक पाहता ित यामळेु िहदंूंची जी प्रचंड हानी होत 

गेली, या मानाने यात या यात सौ य असणारे नांव शोधायचे झाले तरी ‘स गणुिवकृती’ इतके 

तरी हटलेच पािहजे.  

परोपकार, दया, अिहसंा, परधमर्सिह णतुा, शरणागताला अभय देणे, शत्रवूर उपकार 

करणे, पर त्री-अपहार न करणे, शत्र ु त्री-दािक्ष य, आप या िजवावर उठले या अपरा यासही 
क्षमा करणे, इ यादी.  
 

व तुतः स गुण िकंवा दगुुर्ण हे मूलतः केवळ गुण असतात 
 

मनु याची माणसुकी हणून उपदेिशले गेलेले सवर् स गणु हे व तुतः केवळ सारे गणुच 

असतात. कोणताही एक गणु सवर् पिरि थतीत स गणुच असतो असे नाही. सकं्षेपतः येथे इतकेच 

सांगणे पयार् त आहे की यवहारात िन नीतीशा त्रात जरी गणु हा जे हा मनु यजाती या िहतास 

उपकारक ठरतो ते हा िततक्याच मयार्देपयर्ंत तो स गणु समजला गेला पािहजे. आिण जेथून तोच 

गणु मनु यजाती या घातास िकंवा अधःपातास कारणीभतू होतो, तेथून याचे दगुुर्णात पांतर 

होते; तो या य ठरतो.  
अगदी सकं्षेपतः का होईना, परंतु काही गणुांचे साि वक, राजस आिण तामस असे तीन 

भेद केलेले आहेत. हणनूच देशकालपात्रा या िववेकाची कसोटी फार मह वाची आहे. िहदंूं या 
सं कृतीने मनु याला देव वाप्रत पोचिव याची आकांक्षा बाळगनू मनु या या अगंात साि वक 

भाव उ प न कर याची पराका ठा केली. परंतु हे जग हे केवळ स वा या एकाच धाग्याने िवणलेले 

नाही, हे त्रधैातुक आहे, स व, रज आिण तम या तीन धाग्यांनी ते िवणलेले आहे. आिण हणनूच, 

जर आिण याला या जगात जगावयाचे असेल, िजकंावयाचे असेल, िनदानपक्षी अ यांकडून, 
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अ यायांकडून िजकंले जावयाचे नसेल, तर आिण, याला, स व, रज आिण तम या ित ही 
पिरि थतीतील अव थांना यश वीपणे त ड देता येईल असे ित्रशूली साधनच वापरले पािहजे. परंतु, 
या िहदं-ूमिु लमीय महायुद्धा या काळी िहदंरूा ट्राला या स गणुां या सापेक्षतेचा उपदेश 

करणार् या गीतेची सदु्धा िव मतृी झाली. न हे गीतेतील धमार्चाच या काळ या िहदंूंनी िवपयार्स 

केला. गीतेतील मखु्य जे ममर् आहेते हणजे पात्रापात्र िववेक! याची ओळखही या िहदंूंना रािहली 
नाही.  

अथार्तच, हे यानात ठेवले पािहजे की, हे सारे िववरण या वेळ या को यानुकोटी 
िहदंरूा ट्रास एकंदरीत िन सामदुाियक अथीर् लाग ूपडणारे आहे. अशी कोिट कोटी जनां या िवस श, 

िवरोधी  समजक्रांितकारक  असे  सह त्रावधी अपवादा मक जनसमहू िकंवा प्रतापी पक्षही िनघत 

गेले. यांचे उलखॢ यथा थली िदग्दशर्नाथर् आले आहेत. पुढेही प्रसगंोपा त येतीलच.  

शरणागताला जीवदान देणे, हा सदगणु हणनू काही पो यांतून सांिगतलेला आहे. यासाठी 
महंमद घोरी, नजीबखानासारख्या अनेक टांना त ेहाती लागले असताही िजवंत मोकळे सोडून 

िदले. भकेुले या िकंवा ता हे याला पेय पाजावे, हा स गणु आहे, येवढेच काय ते पाठ क न 

ठेव यामळेु नागांनाही आिण दु ट सापांनाही दधू पाजीत रािहले. वतःची देवमिंदरे ते मिु लम 

राक्षस धडाधड पाडीत असताही आिण सोमनाथासारख्या पू य मतूीर् भग्न करीत असताही- 
 

िदधले दःुख पराने उसने फेडू नयेिच सोसावे । िशक्षा देव तयाला करील हणोनी उगेची बैसावे।। 
 

असा, साधुसंतांनी स गणु हणनू सांिगतलेला असतो, यासाठी, अनकूुल पिरि थती 
आली असताही, या ट मसुलमानांचा वचपा न काढता, यां या मिशदीचा एक िचराही काही 
उखडला नाही.  

या ‘स गणुापायी’ असे दरुाचार आिण पंचमहापातकांहूनही भयंकर पापे घडतात, अशा 
स गणुांपेक्षा पोथीत या को टकाप्रमाणे ठरले या दगुुर्णातील दगुुर्णही अिधक मानविहतघातक, 

रा ट्रिहतघातक आिण िधक्काराहर् अस ूशकणार नाहीत. हणनू, या िववेकशू य िन बुिद्धभ्र ट 

मनु या या हातून तसा गणु, स गणु हणनू, पोथीिन ठपणे आचरला जातो, धमर् हणनू, 

हटातटाने आचरला जातो, यांचा यिक्तशः आिण रा ट्रशः आमलूात िव वंस झा यावाचून 

राहणार नाही. असे गणु स गणु नसनू स गणुांची िवकृती होत. देशकालपात्राचा िववेक न करता 
जो जो स गुण केवळ वरीलसारख्या बुिद्धभ्रमापायी आचरला जातो तो तो सडलेला स गणु असतो 
आिण सडले या अ नासारखे याचेच प्राणघातक िवष बनते.  

‘परधमर्सिह णतुा हा स गणु आहे’ हे बोधामतृ प्र येक िहदंलूा अगदी आई या दधुासहच 

पाजलेले असते. परंतु या वाक्याचे ममर् मात्र याला कोणी िवशद केलेले नसते. जर तो ‘परधमर्’ 
आप या वधमार्शीही सिह णतुेने वागणारा असेल तर अशा परधमार्शी आपणही सिह णतुेने 
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वागणे, हा स गणु होऊ शकेल. परंतु हा देशकालपात्राचा िववेक न करता, िहदंधूमार्चा िनदर्य 

िवनाश, काफरांचा भयानक उ छेद हाच आमचा धमर् होय, असे हणणार् या मिु लमां या िकंवा 
िख्र चनां या धमार्स ती परधमर्सिह णतुेची याख्या लाग ू पडत नाही. ितथे या ‘परधमार्चा’ 
यां या असिह ण ुकृ यांचा प्रितकृ याने आिण अ याचारांचा अ याचाराने प्रितशोध घेणारी सकृंद्ध 

असिह णतुा हाच खरा स गणु होय.  

अगदी या चाल ू इितहास प्रकरणापुरतेच बोलायचे झाले तर प्र येक मिु लम आक्रमक 

मथुरेची िकंवा काशीची िहदं ूमिंदरे उ व त करीत गेला. सबंध िहदंु थानातील अ यंत पू य िन 

भ य अशा रामे वरापयर्ंत या अनेक मिंदरांतील मतूीर् जाणूनबुजनू िद ली प्रभतृी मिु लम 

राजधा यास नेऊन पाल या घालनू यां या प्रासादां या पायर् यात िचणनू टाक या गे या. इतकेच 

न हे, तर केवळ िहदंूं या भावनांना कुचलनू टाक यासाठीच तशा पिवत्र मिंदरांतील या मतूीर् 
आिण अनेक इतर अवशेष मलमतू्रो सजर्नाथर् उभारले या िठकाणांची फरशी कर यासाठी उपयोग 

केला गेला. या आिण अशाच इतर अनेक अमानुष उ पा तांनाच आपला ‘धमर्’ मानणार् या 
मिु लमांशी सिह णतुेने वागणे हा स गणु नसनू स गणुिवकृती होय. न हे, िहदंूंनी तशी 
सिह णतुा पाळणे हे एक नारकीय पाप कर या सारखे होते. पण तेच पाप पु य हणनू या िहदंूंनी 
आचिरले! मसुलमानांची ती ती रा ये अधूनमधून िहदंूंनी उखडून टाकली असताही हणजेच हाती 
राजस ता आ यावरही िहदंूंनी  काशी, मथुरा  ते  रामे वर  येथील मसुलमानांनी बांधले या 
मिशदींना भरडून काढून यां या अवशेषांना अशाच मागार्मागार्तील फरशांम ये िचणनू टाकून 

स गती िदली नाही. फारफार तर, िहदंूंनी आपली मसुलमानांनी पाडलेली मिंदरे पनुःपु हा 
उभारावीत इतकेच काय ते! या उलट, अशी आ चयर्कारक उदाहरणे आढळतात की, यात िहदंूं या 
अशा स ताकालात यांनी या मिु लम आक्रमकांनी बांधले या अशा मिशदींना नवीन उ प ने 

लावून िदली आिण यांचे रक्षण कर याचे दािय व आपणांकड े घेतले! या प्रकरणी एक फुटकळ 

असे उदाहरण या काळ या िहदंूं या या धािमर्क बुिद्धभ्र टतेचे, स गणुिवकृतीचे अ यंत 

ल जा पद प्रदशर्न करणारे, असे येथे देत आहोत. हणजे यािवषयी आणखी चकार श दसदु्धा 
दे याचे कारण उरणार नाही.  

सोमनाथचे देवालय हे प्रथम महंमद गझनीने पाड यानंतर तो प्रदेश पु हा िहदंूंनी िजकूंन 

घेतला. िहदंूंनी ते सोमनाथाचे देवालय पु हा बांधले. पु हा मसुलमानांची वारी होऊन यांनी ते 
देऊळ फोडून तोडून टाकले. अशी उलाढाल या देवळाची होता होता जे हा तेथे एका प्रबल 

िहदंरुाजाची स ता या प्रदेशावरही थापन होऊन ते देवालय पु हा िविधपूवर्क बांधले गेले आिण 

या क्षेत्राचीही चांगली भरभराट झाली. या सागरतटावर पूवीर्पासनू येती-जाती-अरबी नािवक 

यापार् यांची तारवे प्रवासाचा एक ट पा हणनू उपयोग करीत असत. व तुतः या िहदंरुाजाने या 
अरबांनाच या समदु्रात येणे बंद करावयास पािहजे होते. कारण असेच अरबी यापारी येता येता 
अरबी सेनाही यां यासह मागे आले या हो या, असा कटू अनुभव या िहदंरुाजांना वारंवार 
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आलेला होता. परंतु वतः या परधमर्सिह णतुेचे आिण औदायार्चे प्रदशर्न कर यासाठी या 
िहदंरुाजाने या अरबी यापार् यांचे या तटास येणे-जाणे बंद केलेच नाही, तर उलट यांना अगदी 
आप या घरीच आ यासारखे वाटावे इतक्या सौज याने वागिवले. ते हा या अरबी यापार् यां या 
मनात, यां या नेहमी या वभावाप्रमाणे राजकीय कपटाने असो, असे आले की या सोमनाथ 

नगरातच, या काफरांनी पु हा उभारले या देवळासमोरच आपली मसुलमानांची एक मशीद 

आ हानाप्रमाणे उभारावी. पण ती गो ट या वेळ या पिरि थतीप्रमाणे दंडलेीने करणे यांना 
शक्यच न हते. या तव यां या नेहमी या कपट- पटु वाप्रमाणे यांनी मो या नम्र भाषेत या 
िहदंरुाजाला मशीद उभार यािवषयी अनजु्ञा असावी असे आवेदन सादर केले. आिण कोण आ चयर्? 

या भोळकट िहदंरुाजांने मसुलमानांची ती य चयावत िवनंती मो या आनंदाने मा य केली; 
आिण, सोमनाथ मिंदरासमोरच एक नवी मशीद-िहदंधुमार्ला मिूतर्मतं आ हानासारखी ताठ मान 

क न उभी रािहली. व तुतः महंमद गझनीने या सोमनाथ मिंदराची जी ददुर्शा केली ती आठवून, 

या िहदंरुाजाने, तो प्रदेश मसुलमानां या हातून परत घेताच यातील मिशदीवर नांगर 

िफरवावयास हवा होता. आिण मग सोमनाथाचे मिंदर पु हा बांधावयाचे होते. पण िहदंूंनी मशीद 

िततकी न पाडता एक नवीन मशीद बांध याची अनुज्ञा िदली. आिण ित या वषार्सनाची सोय केली. 
या िहदंूं या आ मघातक परधमर्सिह णतुेचे (स गणु-िवकृतीचे?) फळही यांना या हाताचे या 
हाती भोगावे लागले. कारण, काही काळानंतर जे हा अ लाउि नािद मिु लम आक्रमकांनी 
गजुराथवर वार् या क न सह त्राविध िहदं ू पु षांची सरसकट कापाकापी केली, सह त्राविध 

ि त्रयांवर बला कार केले आिण शतावधी िहदं ूमिंदरे पाडीत फोडीत अ याचारी मसुलमानांची सै ये 

या सोमनाथ नगराजवळ आली ते हा िहदंरुाजांनी या अरबी यापार् यांना मशीद उभा  िदली या 
िहदंू या परधमर्सिह णतुेची फेड कशी केली? तो िहदंचूा उपकार कसा फेडला? 

तर, तो उपकार िहदंूं या बावळटपणाचे, दधुखुळेपणाचे लक्षण समजनू, या उपकारा या 
फेडीकिरता पु हा उभारलेले सोमनाथ मिंदर तरी सरुिक्षत राहू िदले का? नाही! या अ लाउि न 

प्रभतृीं या मिु लम सै याने ते सोमनाथ मिंदर पु हा िछ निवि छ न क न टाकले आिण महंमद 

गझनी जे करावयास िवसरला होता ती िवटंबना कर यासाठी याने सोमनाथ या मतूीर् आिण 

गाभार् यातील िशला िद लीला नेऊन तेथील एका मिशदी या पायर् यांत िचणनू टाक या.  
पुढेही िहदंूंची स ता एकदा आली, काही, देवळे पु हा उभारली गेली. पु हा मसुलमानांची 

वारी झाली आिण गजुराथवर ल छांचे िचरकालीन सावर्भौम व थािपले गेले. सलुतान 

अहमदशाह, इ यादी मसुलमानी सलुतानांनी सश त्र धािमर्क अ याचारांनी, ि त्रयांवरील 

बला कारांनी आिण मिंदरां या िव वसांनी गजुराथमधील य चयावत ् िहदं ू समाजाला त्रािह 

भगवन ् केले. सह त्राविध िहदं ू त्रीपु षांना ध न गलुाम क न नेले िन देशोदेशी िवकले. 

सोमनाथाचा प ता पु हा नाहीसा झाला, पण ती मशीद िन ितचे मह व वाढतच गेले. जु या मिशदी 
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तर सरुिक्षत रािह याच, िहदंरुाजांनी या पाड या नाहीत, मसुलमान सलुतानांनी उलट या जु या 
मिशदीचे वैभव तर वाढिवलेच, पण नवीनही एकाहून एक उंच िन िव ततृ अशा मिशदी उभार या.  
िहदंूं या धािमर्क बेशुद्धीचे, स गणुिवकृतीचे, आंध या परधमर्सिह णतुेपायी वधमार्चा बळी 
देणार् या आ मघातकीपणाचे हे एक उदाहरण झाले. अशी स गणुिवकृतीची उदाहरणे 

का मीरपासनू रामे वरापयर्ंत, पावलोपावली आिण शतकानुशतके या मिु लम आक्रमणा या 
काळी घडत होती, ती कुठवर सांगावी? तथािप आणखी एक उदाहरण िहदंूं या 
‘औदायर्स गणुा’ या स गणुिवकृतीची वानगी हणनू सांग.ू िसद्धराज हा गजुराथेतील 

अनिहलवा याचा एक पराक्रमी राजा हणनू समजला जाई. तो याय अ यायाचा मोठा भो ता 
असे. पण तो ‘िहदंरुाजा’ होता. अथार्त याय आिण अ याय, वधमर् आिण परधमर्, औदायर् आिण 

सकुंिच व इ यादी सवर् गणुांना देशकाल, पात्रापात्रिववेकाचा पशर्ही न करता तो गणु वयमेवच 

स गणु अशा भ्रांतीने वेडावलेला होता, हे सांगणे नकोच. या या रा यात खंबायत (कँबे) जवळ 

एकदा िहदं-ूमसुलमानांम ये झगडा उ प न झाला. वत; महंमद औफी हा मसुलमान लेखक 

आमजवामी-उल-िहकायत या पु तकात िलिहतो कीः 
“अनिहलवा या या   रा यात   एकदा मसुलमानांवर काफर िहदंूंनी चढाई केली आिण 

या दंगलीत जवळ जवळ अशी मसुलमान ठार मारले गेले आिण तेथील यांची मशीद जाळून 

टाकून ितचा िमनारही पाडून टाकला. ते हा तेथील अमाम खातीब अ ली याने या िहदंरुाजा या 
तुितपर एक मोठी किवता रचून तीम ये मसुलमानांवर िहदंूंनी केले या या अ याचाराची 
मािहती गोवली आिण िहदंूंपासनू आमचा बचाव हावा, हणनू िवनंती केली. या किवतेचा आिण 

आवेदनाचा िहदं ूराजावर एवढा प्रभाव पडला की तो वतः गु त रीतीने या दंगलीचे गावी गेला 
आिण एकंदर चौकशीनंतर याला, मसुलमानांना िहदंूंकडून मारहाण झाली ही गो ट खरी आहे, 

असे वाटले. आता राजाने उदार असावे, यायदानात वपक्ष, परपक्ष काही पाहू नये, यातही 
आप या िहदंरुा यात जे िबचारे अ पसखं्य परधमीर्य राहतात यांना अिधक सवलती देऊनही 
परधमिहर् णतुेचे ब्रीद पाळावे, हा राजधमर् आहे, ही पो यापुराणातील सवर्साधारण वाक्ये याची 
पाठ झालेली होती. पण या वाक्यांना देशकालपात्रा या कोण या उपनेत्रांतून वाचले पािहजे, हा 
गु मतं्र राजांना सांगणारी चाणक्यसतू्रे मात्र या राजा या सात िप यात कोणी वाचली नसतील 

असे िदसते. कारण या तथाकिथत अ याचारांिवषयी िहदंूंना कठोर दंड देऊन या िहदंरूाजाने 

मसुलमानांना एक लक्ष बलोत्रा ना याची मोठी रक्कम िदली आिण तो िमनार पु हा बांधून िदला.  
या राजा जयिसगंाने पनु द्धार केले या सोमनाथाची वतः पायी यात्रा केली होती. तो 

िशवभक्त होता आिण िहदंधुमार्वर याची िनता त भक्ती असे. हणनूच बहुधा 
मसुलमानांसारख्या कट्टर िन कपटी शत्रूनंा आप या रा यातून हुसकून लाव या या िठकाणी 
िकंवा यांना बळाने िहदं ूक न घे या या िठकाणी याने या मसुलमानां या मिशदी, सोमनाथाचे 

मिंदरच न हे, तर गजुराथेतील शतावधी मिंदरे आिण िहदंु थानातील सह त्रावधी मिंदरे फोडून 



 

www.savarkarsmarak.com 

तोडून टाकणार् या मसुलमानां या मिशदी िहदंूं या खचार्ने पु हा बांधून िद या आिण यांना 
आप या  रा यात  परधमर्सिह णतुे या  आिण औदायार् या िहदंबु्रीदाप्रमाणे िवशेष सरंक्षण िदले.  

महंमद गझनी या, महंमद घोरी या िकंवा याच काळी िद ली माळ यापयर्ंत िहदंूंचा 
उ छेद करीत आले या सलुतानां या रा यातील िहदंूंना यांचे एखादे मिंदर पाड यािवषयी या 
मिु लम अिधकार् याकड ेचकार श दाने तरी गार् हाणे सांगणे शक्य होते का? तसे गार् हाणे करणे 

हाच मसुलमानी धमार्प्रमाणे या काळी या’काफरांचा’ भयंकर अपराध ठरता आिण या िहदंूंतील 

य चयावत ् त्रीपु षांना मसुलमानािव द्ध ‘ब्र’ उ चार यासाठी  गलुाम  क न  आिशयातील 

काबूल-कंदाहार या बाजारात िवकले गेले असते. अशा या परधमीर्य मसुलमानां या मोठमो या 
वसतींना िहदंरुाजे परधमर्सिह णतुेचे आपले ब्रीद हणनू आपाप या रा यातून िवशेषादराने िनवस ू

देत. आिण या काळ या इितहासात सह त्रावधी प्रकरणी हेच अ पसखं्य, शरणाथीर् हणनू 

िहदंरुा यातून िनवसलेले मसुलमान बाहेर या कोणा मसुलमानाची वारी या रा यावर येताच 

आतून बंड क न िकंवा इतर प्रकारे या िहदंरुाजाचा घातपात के यावाचून राहत नसत. हे यां या 
डो यांना धडधडीत िदसत असनू देश-काल-पात्राचा लवलेश िवचार न करता ‘राजाने 

परधमर्सिह ण ुअसावे, िनःपक्षपाती असावे, उदार असावे, हे स गणु आहेत’ इतकीच ठोकळ वाक्ये 

पाठ क न िहदंरुाजे या या स गणुां या फशी पडले. स गणुिवकृती ती हीच! 

 

िहदंूं या लक्षावधी ि त्रयां या मुसलमानी अपहरणाचे आिण 
भ्र टीकरणाच ेभयकंर संकट 

मसुलमानां या धािमर्क आक्रमणा या भयंकर सकंटाचेच एक उपांग असणारे आिण 

िहदंूं या सखं्याबळास सारखी भीषण ओहोटी लावणारे आणखी एक नवे सकंट िहदंूंवर या काळी 
कोसळले. ते हणजे या आक्रमक मसुलमानांनी परधमीर्य ि त्रयांचे अपहरण करणे आिण यांना 
मसुलमानी धमार्त ओढून वतःचे सखं्याबळ वाढिवणे. ही इ लामची धमार्ज्ञा आहे अशी यांची 
राक्षसी द्धा होती. मसुलमानां या या यां या कामिवकारांना ह याशाच वाटणार् या धमर् द्धेमळेु 

यांचे सखं्याबळ अ यंत वेगाने वाढत गेले आिण िहदंूंचे याच प्रमाणात घटत गेले, ही धडधडीत 

व तुि थती होती. िश टपणा या शदाड सकंोचाने ही व तुि थती उघडी क न दाखिव यास 

कचरणे हणजे श त्रिक्रये या भयाने वै यापासनू खरा रोग ल जेने वा भयाने लपवून दसुर् याच 

अस या नस या सा यासु या रोगावर औषधोपचार घे यासारखी बािलश आ मवंचना होय. 

िहदंूं या लक्षावधी ि त्रयांचे मसुलमानांनी अपहरण कर याचा जो या कालखंडातील 

शतकानुशतके धुमाकूळ घातलेला होता याला नुसते धमर्वेड हणनू हेटाळ याइतकी िकंवा यात 

अनु लेखाने दलुिक्षर् याइतकी ती गो ट तु छ न हती. ते वेड हटले तरी या वेडाला एक वळण 

होते. मसुलमानां या धमर्वेडातील ते वळण इतके भयंकर होते की, याची एक धमर्वेड हणनू 
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उपेक्षा के यानेच िहदंरुा ट्राला या काळी रक्तक्षया या दःुसा य याधीने ग्रासनू टाकले. कारण 

व तुतः मसुलमानांचे ते ‘धमर्वेड’ एक वेड न हते, तर ती एका अटळ सिृ टक्रमाला अनुस न 

अगंीकारलेली रा ट्रीय सखं्याबळ वाढिव याची पिरणामकारक पद्धती होती.  
पशूं या कळपातूनच हा सिृ टक्रम माणसात उतरला. गोवंशा या कळपात वळंूचीच सखं्या 

जर गाईंपेक्षा अिधक असेल तर या कळपाची संख्यावदृ्धी झपा याने होणार नाही. पण या 
कळपात गाईंची सखं्या वळंू या सखं्येपेक्षा अिधक आहे या कळपाची सखं्या झपा याने 

िपढीमागनू िपढी वाढत जाणारच. तोच सिृ टक्रम मनु या या कळपाला, मनु य हाही मलूतः 
पशूसारखा एक प्राणीच अस याने, इतर गो टी समान असता, लाग ूआहे. अगदी प्राककाळात 

याला आपण आज रानटी हणतो या व य अव थेतील मानवी टो यांनाही सखं्यावदृ्धीचा हा 
क्रम चांगला माहीत होता. आिफ्रकेत आजही अशा तग ध न रािहले या मनु यप्रा यां या रानटी 
टो या अि त वात आहेत. या टो यांत जे हा युद्धे होतात ते हा शत्रपुक्षीय टोळीतले पु ष तेवढेच 

मार यात येतात पण शत्रूं या ि त्रयांना न मारता यांना ह तगत क न िवजयी टोळी आपसात 

वाटून घेत,े आिण यां या पासनू आपली सखं्यावदृ्धी करणे हा आपला धमर् मानते. नागा लोकातील 

िनदान एका टोळीिवषयी तरी अशी मािहती सांगतात की या टोळीतील लोक यां या शत्रपुक्षीय 

टोळीवर जे हा तुटून पडतात ते हा तीमधील पु षांवर यां या धमर्युद्धा या क पनेप्रमाणे साधे 

बाण मारतात, पण जर या शत्रपुक्षीय टोळीत काही ि त्रयाही लढताना आढळ या तर यां यावर 

िवषारी बाण मा न यांना ठार मारतात. याचे कारण िवचारता ते सांगतात की शत्रचूी जी त्री 
पकडता येत नाही अशी एक त्री ठार मारणे हे कृ य यांचे पाच पु ष मार याइतकी या टोळीची 
सखं्याहानी करते.  

याच सिृ टक्रमाचा अवलबं अगदी सांगनूसव न अरब मसुलमानां या आक्रमक पण 

अ पसखं्य सै यांनी िन सेनापतींनी उ तर आिफ्रके या बहुसखं्य लोकांवर तुटून पडताना केला. 
या काफर लोकांना िजकंताच यां यापासनू जी खंडणी घे यात येई ती अधीर् पैशात आिण अधीर् 
ि त्रयांत मोजनू घे यात येई. आिण या खंडणी हणनू घेतले या आिफ्रकेतील ि त्रयांना 
मसुलमान क न आप या इमानदार सिैनकांत दहा-दहा-पाच-पाचांनी वाटून दे यात येई. या 
आिफ्रकी दासींपासनू झालेली सतंती ज मतःच मसुलमानी वंशाची  समजली  गे याने  आिण  

मसुलमानी वातावरणातच वाढली गे याने ती कट्टर मसुलमान बनत गेली. अशा प्रकारे उ तर 

आिफ्रकेत इ लाम या  अनुयायांची  सखं्या  झपा याने वाढवीत जाणार् या मिु लम सेनापतींना 
यां या धािमर्क पुढार् यांनीही ‘गाझी’ हणनू बहुमाना या पद या अपर्ण करा या. िविजत 

काफरां या ि त्रयांवर, या िविजत काफरां या जडसपं तीप्रमाणेच िवजयी, मिु लम सै याचा 
सवार्िधकार थापन होतो हे मसुलमानां या धमर्युद्धाचे एक शासनसमंत सतू्रच ठ न गेलेले होते.  

रावणाने सीतेला बळाने अपह न पळवून ने यानंतर जे हा रामचदं्राने या यावर वारी 
केली ते हा प्र यक्ष युद्धा या आधी रावणाला याचे काही िहतिचतंक उपदेश क  लागले की ‘तु या 
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या अ यायापायी हे यदु्धाचे भयंकर सकंट या आप या राक्षसरा यावर ओढवले आहे. 

परक्यां या त्रीचे अपहरण करणे हा अधमर् आहे. तरी त ू असा अधमर् क  नकोस! सीतेला 
स मानाने रामचंद्राकड े परत धाड!’ ते हा रावण रागाने उफाळून उ तरलाः ‘काय हणता? 

परकीयां या ि त्रयांना अपहरणे, बला कारणे हा अधमर् आहे? अहो!’राक्षसांनां परो धमर्ः 
परदारिवघषर्णम।’ दसुर् यां या ि त्रयांना पळवून बला कािरणे हाच तर आपणा राक्षसांचा धमर् 
आहे! ‘परो धमर्ः े ठ धमर् आहे!’ 

अशाच रावणी िनल जर्तेने आिण धम मादाने या काळातील िहदंु थानवर तटूुन पडत 

चाललेले सारे मसुलमानी आक्रमक, िहदं ूि त्रयांचे अपहरण करणे, यांची जडव तूप्रमाणेच ‘लटू’ 

क न आिण यांना वाटवून मिु लम सलुतानापासनू तो सिैनकांपयर्त यांना यथाप्रमाण वाटून 

देणे हे आप या इ लामी धमार्चे पिवत्र कतर् यच आहे, असे समजत असत. इ लामचे सखं्याबळ 

वाढिवणारे ते एक शतकृ य आहे असे मानीत. या या िहदंूं या प्रांतांवर मिु लम स ता िन याची 
िकंवा ता पुरती थापन होई, या या प्रांतांवरील सलुतानांनी आिण िनजामांनीच, नबाबांनीच तर 

काय, पण गावोगाव या फाटक्या मसुलमानांनीसदु्धा तेथील िहदंूंवर िजिझया कर जसा द्र यासाठी 
लादलेला असे, याचप्रमाणे, िहदंूं या राजघरा या -पासनू तो गावोगावातील कुलीन घरा यांपयर्ंत 

यां या क यकांना आिण प्रसगंी िववािहत ि त्रयांनाही धडधडीतपणे माग या घाल याचा, नाही 
तर बला काराने पकडून ने याचा हा एक अपहरणकरही सांगनूसव न लादलेला असे! 

या कालखंडात िसधं या वारीनंतर अरबांची वारी अशी जरी िहदंु थानवर झालेली 
नसली तरी अरबां या टो या इतर जातीं या मसुलमानी आक्रमकां या सै यात िमसळून 

िहदंु थानवर येतच हो या. या अरबांप्रमाणे मसुलमानांनी बाटवून टाकले या इराण, तुराण, 

अफगाण, तुकर् , म गल इ यादी सार् या आिशयातील राक्षसी जाती या जाती िहदंु थानवर तुटून 

पडले या हो या. यां या यां या सह त्रावधी सै यांसह यां या जाती या िततक्या ि त्रया काही 
घेऊन तिेहदंु थानात घुसलेले न हत.े परंतु िहदंु थानवर वार् यांमागनू वार् यांतनू आले या या 
सलुतानांपासनू सिैनकांपयर्त िनबाजारबुणग्यांपयर्त मसुलमानांतील सह त्रावधी मिु लम पु षांनी 
लटूुन िकंवा अप त क न या सह त्रावधी िहदं ु ि त्रयांना बळकावले होते यां याशीच लग्ने 

क न िकंवा यांना दासी क न ते मसुलमान िहदंु थानातच िन याचे िनवसत गेले. यां या 
बादशहां या, सलुतानां या, िकंवा नबाबां या ‘जनानखा यात’ राजि त्रयांपासनू तो बटकीपयर्त 

शतावधी िहदं ूि त्रया या क डले या असत यांची तर गो टच सोडा, पण गावग ना पसरले या 
सवर्सामा य मसुलमानां या एकेका घरी प्र येक पु षामागे तीन चार बाटिवले या िहदं ू ि त्रया 
बहुधा बाळगले या असत. अशा रीतीने या आक्रमक मसुलमानी समाजात पु षांपेक्षा ि त्रयांचीच 

अशी बहुसखं्या झा यामळेु आिण यां यात बहुप नी वाची धािमर्क प्रथा चाल ूअस यामळेु या 
बाहे न आले या परकीय मिु लमांची सखं्या वाढत वाढत िपढीिपढीने सह त्रावधीची लक्षावधी 
झाली आिण लक्षावधींची को यावधी होऊ शकली.  
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हेही यानात घे यासारखे आहे की, िहदंू या या बाटिवले या ि त्रयां या पोटीच सलुतान 

िघयासु ीन तघलक, सलुतान िफरोझशहा तघलक, सलुतान िशकंदर लोदी अशा अनेक िहदंु वेषी 
िन राक्षसी रा यक यार्ंचा ज म झाला! 
 

मुि लमानंी िहदं ूि त्रयांवर केले या अ याचारात  

मुि लम त्रीसमाजही िहरीरीने भाग घेई 
 

िहदं-ूमिु लमां या शतकानुशतके चालले या या युद्धपरंपरे या कालखंडात या लक्षावधी 
िहदं ू ि त्रयांना मिु लमांनी बळाने बाटिवले, या िहदं ू ि त्रयां या तशा अघोर छळात मिु लम 

त्रीसमाजही शक्य या या प्रकारे िहरीरीने भाग घेत असे. येथे वैयिक्तक प्र न प्र तुत नाही. 
समदुाय टया हे िवधान स य आहे. या काळ या मिु लम त्रीसमाजा या या राक्षसी कू्ररतेचा 
प ट िन िवशेष उलखॢ िनभीर्डपणे कोण याही इितहासलेखकाने केलेला आम या आढळात 

आलेला नाही; या तव तो येथे ठळकपणे सांगणे आमचे कतर् य आहे.  

िहदं ू ि त्रया हणजे काफरां या ि त्रया, उपजत बटकी, यांना मिु लम धमार्त बळाने 

ओढून आण या या कामी शक्य ते साहा य देणे हे प्र येक मिु लम त्रीचे धािमर्क कतर् य आहे, 

अशीच राक्षसी िशकवणकू या काळ या मिु लम ि त्रयांना िमळालेली असे. मिु लम पु षां या 
िहदं ू ि त्रयांवरील अ याचारांचा िनषेध तर या मिु लम ि त्रयांतील बेगमांपासनू भीकमाग्या 
ि त्रयांपयर्त कोणी करीत नसेच नसे, पण मिु लम पु षांना या अशा प्रकरणी उलट उ तेजन देत 

असत, गौरवीत असत. या वतः िहदं ूि त्रयांचा यां या हाती असे तो तो छळ करीत. मिु लम 

सलुतानां या िशपायां या, मु ला-मौलवीं या िकंवा गावोगाव या मिु लम गावगुडंा या हातात 

सापडले या िहदं ू ि त्रयांना आप या राजमहालातील जनानखा यात काय िकंवा गावोगाव या 
झोप यांतून काय, दडवून ठेव याचे, यांना बळाने मिु लम कर याचे, दासी िन बटकीप्रमाणे 

राबवून घे याचे, मारहाण क न मिु लम समाजात क डून ठेव याचे, यां या मलुीबाळींची 
िनदर्यपणे ताटातूट क न मिु लम पु षांत वाटून देणे अशी सारी पुढची कू्रर िन दु ट काय 

कर यात या मिु लम समाजातील त्रीवगर्ही मिु लम पु षांइतक्याच िहरीरीने झटत असे. िहदं ू

मसुलमानां या ल यां या धामधुमीतच न हे, तर अध यामध या शांतता काळातही आिण 

िहदंरुा यात िनवसत असतानासदु्धा खे यापा यातील मिु लम ि त्रयांपयर्ंत आप या 
शेजार् यापाजार् यां या िहदं ूमलुीबाळींना भलुवून वा पळवून आणनू, आप या घरी बळाने डांबून 

ठेवून िकंवा गाव या मिशदीतील मिु लम अ यात पोचवून देऊन मिु लम समाजात यांना 
पचवून टाकणे हे आपले एक इ लामधमीर्य िन य कतर् यच आहे, असे सार् या िहदंु थानभर 

पसरलेला तो मिु लम त्रीसमाज समजत असे.  
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‘ त्री वाची ढाल’ िहदंूंचे शत्र ु त्रीदािक्ष य 
या अधम राक्षसी कृ यांसाठी कोणी िहदं ु के हातरी यांचे पािरप य करील, याची 

लेशमात्र भीती या मिु लम ि त्रयांना बाळग याचे कारणच नसे. लढायांत मिु लमांचा जय होऊन 

मिु लम रा य आले तर िहदं ू ि त्रयांना बाटिव या या या कायार्साठी या मुि लम ि त्रयांचा 
गौरवच होई. पण जरी अधूनमधून िहदं ूसै याचा जय झाला िन या या थळी िहदंरुा य थापले 

गेले - या कालखंडात अशा घटना अनेकदा घडून येत - तरी फार तर मिु लम पु षसमाजाला काय 

तो उपद्रव होई. लढायांत मिु लम पु षच पाडाव केले जात. पण िहदंुंनी िजकंले या लढायां या भर 

धुमाकुळीतही कोणीही िहदंसेुनानी, सिैनक वा नागिरक अशा आततायी मिु लम ि त्रयां या 
केसासही धक्का लावणार नाही, हे तो मिु लम त्रीसमाज पूणर्पणे जाणनू होता. कारण 

शत्रपुक्षात या अस या तरी आिण आततायी अस या तरी या ‘ि त्रया’ आहेत. यासाठी लढाईत 

पाडाव झाले यासदु्धा मिु लम राजि त्रयांना काय िकंवा बटकींना काय, या काल या िहदं ू

िवजे यांनी यां या यां या मसुलमानी घरी सरुिक्षतपणे परत धाडून िद याची उदाहरणे वारंवार 

घडत होती! आिण या कृ याला सारा िहदंसुमाज “पहा हो, आमचा पर त्रीदािक्ष याचा स गणु! 

आम या िहदंधुमार्चा उदारपणा!!” हणनू गौरवी. उदाहरण यावयाचे झाले तर वानगीसाठी 
हणनू एक-दोन उदाहरणे येथे देत आहोत.  

शत्रु त्रीदािक्ष यासारखी रा ट्रघातक आिण कुपात्री  योिजले या  प्रकार या  सह त्राविध 

उदाहरणापकी दोन ठळक उदाहरणे येथे िद यास ते अप्र तुत होणार नाही. छत्रपित िशवाजी 
महाराजांनी क याण या सभेुदारा या सनेुला सालकृंत ित या नवर् याकड े पाठिवले आिण 

पोतुर्गीज िक लेदारा या पाडाव झाले या शत्रु त्रीसही िचमाजीअ पाने वरील प्रकारे गौरवून ित या 
पतीकड ेपरत पाठिवले. या दोन गो टींचा गौरवा पद उ लेख आजही आपण शेकडो वेळा मो या 
अिभमानाने करीत असतो. पण िशवाजी महाराजांना िकंवा िचमाजीअ पांना महंमद गझनी, घोरी, 
अ लाउ ीन िखलजी इ यादी मसुलमानी सलुतानांनी दाहीर या राजक या, कणार्वती या 
कणर्राजाची कमलदेवी िन ितची व पसुदंर मलुगी देवलदेवी इ यादी सह त्रावधी िहदं ू

राजक यांवर केलेले बला कार आिण लक्षावधी िहदंिु त्रयांची केलेली िवटंबना यांची आठवण, 

पाडाव झाले या मिु लम ि त्रयांचा गौरव करताना, झाली नाही, हे आ चयर् न हे काय? 

या िवटंबना केले या िहदं ु राजि त्रयां या िनबला कािर या गेले या लक्षावधी 
िहदंिु त्रयांनी फोडले या क ण िकका यांनी िन टाह नी हे िहदंु थानचे सवर् वातावरण सू म 

वनीने सतत कंिपत होत होते. याचे प्रित वनी िशवाजी िकंवा िचमाजीअ पां या कानावर येत 

न हते काय? या बला कािर या गेले या लक्षावधी ि त्रया असे हणत असतील की, “आ हावर 

मिु लम सरदार आिण सलुतानांनी केलेले अ याचार आिण बला कार, िशवाजीराजे आिण 
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िचमाजीअ पा, कदािपही िवस  नका. या मिु लम सलुतानांना तु ही अशी दहशत बसवा की 
िहदंूंचा िवजय होताच मसुलमानांनी आमची या प्रकारे िवटंबना केली याच प्रकारची िवटंबना 
मसुलमान ि त्रयांचीही केली जाईल. अशा प्रकारे िहदं ु िवजयी होताच मिु लम ि त्रयांवरही 
प्र याचार केला जातो, अशी दहशत मसुलमानांना बसली की मग पुढील मसुलमान िवजेते िहदं ु

ि त्रयांवर अ याचार कर यास धजणार नाहीत.” पण, शत्रु त्रीदािक्ष या या स गणु िवकृतीपायी 
िशवाजीमहाराज िकंवा िचमाजीअ पा तसा प्र याचार मिु लम ि त्रयांवर क  शकले नाहीत.  

िहदंूं या या काळ या या त्रीदािक्ष या या धमर्घातक धमर्सतू्रामळेुच मिु लम ि त्रयांनी 
केले या लाखो िहदं ु ि त्रयां या अनि वत छळाचे पािरप यापासनू यांचे सरंक्षण कर यास या 
मिु लम ि त्रयांचे ‘ त्री व’ ही एकच ढाल काय ती पुरेशी ठरली.  

यातही मिु लम त्रीला िहदं ुक न घरात घेणे, हे कृ य वतः ते िहदंचू पाप समजत. 

मिु लम त्री या सबंंधामळेु आपण बाटून िहदंचेू मसुलमान होऊन बस ूअशी िहदंूंचीच बुळगी 
समजतू अस याने प्र यक्ष िहदंरुा यांतून िनवसत असताना सुद्धा मिु लम ि त्रयांना िहदंकुडून 

पळिवले जा याचे िकंवा बळाने िहदं ू केले जा याचे लेशमात्र भय उरलेले नसे. अपवाद अगदी 
िवरळा.  

अशा  पिरि थतीत  शतको-शतके  िहदं ूि त्रयांवर अनि वत अ याचार कर या या आिण 

यांना बाटिव या या अधम अपराधाचा यथोिचत दंड या मिु लम त्रीसमाजास के हाही दे यात 

आलेला न हता. आिण हणनूच िहदं ूि त्रयांना बळाने बाटिव याचा मिु लम त्रीसमाजाचा दु ट 

खटाटोप िनवधपणे या शतको-शतकां या प्रदीघर् कालखंडात सार् या िहदंु थानात सारखा चालत 

रािहला.  
परंतु जर मसुलमानांची आक्रमणे चाल ूझाली या वेळेपासनूच मिु लम त्रीसमाजाने 

केले या िहदं ू ि त्रयां या राक्षसी िवटंबने या िन कृतीसाठी िहदं ूलोकही, यांना जे रणांगणांत 

मिु लमांवर प्रभावी जय िमळत या या वेळी तरी, या मिु लम त्रीसमाजाचेही पािरप य 

कठोरपणे करीत जाते, िहदं ूि त्रयांची या मिु लम शत्रूनंी जी जी ददुर्शा केली तशी तशी ददुर्शा या 
मिु लम ि त्रयांचीही करते, मिु लम ि त्रयांना प्रसगंी बळाने सदु्धा िहदं ू क न िहदं ू समाजात 

घरोघर पचवून टाकते तर? तर, या िहदंूं या प्र याक्रमणा या िन प्र याचारा या सभंवनीय भयाने 

मिु लम ि त्रया मिु लमांचे िवजय होत ते हा सदु्धा िहदं ु ि त्रयांवर अ याचार कर यास कदािप 

धज या ना. भयाने चळचळ कापू लाग या अस या. आज आ ही िहदं ु ि त्रयांना बाटिव या, 
छळ या, बटकी के या तर उ या वा परवा िहदंूंना िवजय िमळताच आमची आिण आम या 
मलुीबाळींचीही तीच ताटातूट, िवटंबना िन ददुर्शा कर यास िहदंसुमाजही गावोगाव िन घरोघरी 
सोडणार नाही, सोडीत नाही. िहदंु त्री-पीडना या भीषण दंडापासनू आमची ‘ त्री वाची ढाल’ सदु्धा 
आमचे लवलेशही सरंक्षण क  शकत नाही, अशी धा ती मिु लम त्रीसमाजाने िहदं-ुमिु लम 

युद्धकाळा या पिह या दोन-तीन शतकांतच जर खा ली असती तर आम या लाखो िनरपराध 
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िहदं-ुभिगनी-माता-क यकांना जी ददुर्शा पुढे शतकानुशतके भोगावी लागली ती के हाही भोगावी 
लागली नसती. आमची त्रीसखं्या हणजेच यां या उदरी उ प न होणार् या आम या रा ट्रीय 

सतंतीचे सखं्याबळ घटते ना! उलट, आम या या काळ या कट्टर शत्रूचंी-मिु लमांची त्रीसखं्या 
वाढती ना. हणजेच यां या एकंदर समाजाचे सखं्याबळ िठकिठकाणी आटून गे यावाचनू राहते 

ना! ते का िन कसे याचे समाजशा त्रीय प टीकरण मागे केलेलेच आहे. परंतु 
पात्रापात्रिववेकशू य अशा शत्रु त्रीदािक्ष या या भ्रिम ट क पनेने पछाडले या या कालखंडातील 

िहदंूंनी मसुलमानां या लाखो ि त्रया अवश होऊन यां या हाती अनेकदा आ या असताही यांना 
यां या अ याचारा तव तसातसाच प्र याचाराचा असा कडक उपाय योिजला नाही.  

 

 

या शत्र-ु त्री-दािक्ष यापायीच िहदंूंची  
मुि लमाचंी केलेली अिधकािधक ददुर्शा! 

 

पु हा, िहदंूं या या देशकालपात्रिववेकशू य शत्र-ु त्री-दािक्ष याचा मिु लमांवर काहीतरी 
अनुकूल पिरणाम झाला होता का? िहदंूं या या धािमर्क उदारपणामळेु’ मसुलमानांना यां या 
पर त्री-िवटंबना या पापाची काहीतरी लाज वाटली का? मसुलमानां या राजक यािद पाडाव 

झाले या सह त्रावधी ि त्रयांना िहदंूंनी सरुिक्षतपणे वारंवार यां या घरोघर परत पोचवून िदले, 

यािवषयी मसुलमानांनी यांचे कधी उपकार मानले का? मळुीच नाही, के हाही नाही! उलट 

िहदंआुप या या शत्र-ु त्री-दािक्ष याचा जे हा स गणु हणनू बडजेाव क  पाहात ते हा ते हा 
मसुलमान िफ न िफ न तेच अ याचार क न यांची सिक्रय टर उडवीत.  

जर त्री-दािक्ष याची िहदंूंनी प्रित ठा वाटत असती तर या यां या त्रीदािक्ष या या स गणुावर 

प्रथम अिधकार यां या वतः या माता, भिगनी, प नीचाच होता. पण आ ही मसुलमान यां या 
डो यादेखत यां या अशा बिहणींना, बायका-मलुींना शतकोशतके सह त्रावारी बला कारीत िन 

बाटवीत येत असताही या िहदं ू ि त्रयांना त्री-दािक्ष यासाठी तरी आम या हातून सोडिव याची 
छाती िहदंूंना झाली नाही. ‘ यां या अगंी आप या वतः या ि त्रयांना दािक्ष य दाखव याइतकेही 
पौ ष नाही ते हे बुळगे िहदं ू आ हा कड या मसुलमानां या ि त्रयांना हणे केवळ 

पर त्रीदािक्ष या या पिवत्र भावनेने छळीत नाहीत, पशर् करीत नाहीत! यांना हणावे प्र यक्ष 

िहदंरुा यात िनवसत असणार् या कोण याही मिु लम त्रीकड े वाक या टीने पहा तर खरे! 

कोण याही मिु लम त्रीकड ेडोळा उघडून पाहणार् याचे ते डोळेच मसुलमान त काळ फोडून बाहेर 

काढतील, या भीतीसाठी हे बुळगे िहदं ूआ हा मसुलमानां या ि त्रयांना पशर् क  शकत नाहीत, 

यां या पर त्री दािक्ष या या तामळेु न हे!’ असा िहदंूं या या त्रीदािक्ष या या ऐटीचा उलटा 
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अ वयाथर् लावून मसुलमान अिधकच शेफारत गेले आिण यांचे िहदं ु ि त्रयांवरील अधमाधम 

अ याचार आिण लक्षावधी िहदं ु ि त्रयांची अपहरणे िहदंूं या या प्रकरणीची प्र याचार शू यता 
पाहून अिधकच चेकाळत गेली.  

मिु लम-पूवर्काळी आमचे पूवर्ज शत्रू- त्री-दािक्ष याचा असा रा ट्रघातक िन बुळगा अथर् 
करीत नसत! 

जो चावायला आला तो साप ठेचलाच पािहजे मग तो नाग असो िकंवा नागीण ( या 
शत्रू या ि त्रयांनी आम या माता-भिगनींना बळाने बाटवून बटकी क न सोडले यांचे त्री व या 
आततायी कृ यानेच प ट होत होते. त्री-दािक्ष यावरचा या आततायी मिु लम त्रीसमाजाचा 
अिधकार ितथेच सपंून आततायीपणा या कठोर दंडावाचून दसुर् या कशावरही यांचा अिधकार 

उरत नसे. या तवच जे हा ऋिषजनां या ह या करणार् या िन यज्ञयाग िव वंिसणार् या राक्षसांसह 

त्रािटका रामावर चालनू आली, ते हा रामचंद्राने त क्षणात ितला ठार मा न टािकली. शूपर्णखा 
राक्षशीण सीतेला कोव या काकडीसारखी खाऊन टाक यास जे हा धावली ते हा ल मणाने ितचे 

नाक-कान कापून ितला परत धाडून िदले. पर त्री-दािक्ष यासाठी ितची खणानारळांनी ओटी भ न 

न हे. नरकासरुाने आयार्ं या सह त्राविध ि त्रया पकडून यां या असरु रा यात (आज या 
अिसिरयाम ये) ने या हे पाहताच ीकृ णाने या असरुावर वारी क न याला युद्धात ठार मारले. 

आिण हा सामिरक आिण राजकीय सडू उगवूनच काय ते थांबले नाहीत, तर या सह त्राविध आयर् 
ि त्रया या असरुा या बदंीत बळाने क डून राबिव या जात हो या यांना सोडवून परत आप या 
रा यात आणनू, सामािजक सडूही उगिवला. या आयर्ि त्रया असरुांनी बळाने बाटिव या, 
भ्र टिव या, एव यासाठी या आप या सह त्रावधी रा ट्रभिगनींना ‘ याही बाट या’ असे 

समजणार् या पौ षशू य दधुखुळेपणापायी यांना असरुां या हाती सोडून काही ीकृ णाचे सै य 

परत िफरले नाही, तर उलट या सह त्रावधी ि त्रयांना आप या रा ट्रात परत आणनू प्रित ठेने 

वसमाजात सं थापून, वतः ‘भपूित’ या ना याने यां या पालनपोषणाचा िन सरंक्षणाचा सारा 
भार ीकृ णाने वतः आप याकड ेघेतला. आप या रा ट्राचे त्रीवगीर्य सखं्याबळ घटू िदले नाही. 
ीकृ णा या या ‘भपूित वा’ या कतर् यासच आप या पौरािणक वगार्ने लाक्षिणक अद्भतु 

त वाचे पुट चढवून ीकृ ण या सह त्राविध ि त्रयांचा ‘पित’ झाला, हणजे याने यां याशी 
लग्न लावले अशी लोककथा पुढे विणर्ली असावी हे उघड आहे.  

वरील पौरािणक काळापुढ या यवन, शक, हूणां या काळी तर या परकीय शत्रूं या, 
कोणीही सेनानीचा, राजाचा िकंवा महाराजाचा लढाईत पराजय करताना या परशत्रू या 
राजक यकांशी आमचे त कालीन पौ षशाली िवजेते हटकून प्रकटपणे िववाह करीत. तीपरंपरा 
सम्राट चंद्रगु त मौयार्पासनू तो गु त सम्राटांपयर्ंत अ याहत चाललेली िदसत.े शािलवाहन राजेही 
िविजत शक-राजक यांशी िववाह करीत असत. नुसते आमचे िवजेते राजेच न हते, तर आम या 
या काळ या भारतीय सामतंापासनू तो सामा य नागिरकांपयर्ंतही आमचे लोक यवन, शक, 
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हूणां या, परकीय ि त्रयांशी बेखटपणे लग्न लावीत. कारण या परकीय ि त्रयांना आिण 

यां यापासनू झाले या सतंतीलाच न हे, तर ते परकीय समाजाचे समाज आम या धमार्त िन 

आम या सं कृतीत आ मसात ्क न टाक याइतके आम या रा ट्राचे पौ ष, पचनशक्ती आिण 

पराक्रम ही या काळापयर्ंत प्रखर होती.  
 

 

शुिद्धबंदीचे दु पिरणाम 
आपली जात िन धमर् शदु्ध रहावी या भ्रामक क पनेने या काळचा िहदं ुसमाज रोटीबंदी, 

बेटीबंदी प्रभतृी आचार आपण होऊन आिण वधमर् हणनू ते आचार िहदंनूा हािनकारक असनूही 
वकतर् य हणनू पाळीत होता. याचप्रमाणे आिण या कायार्साठी हणजे आपली जात शुद्ध 

रहावी याच कारणासाठी ही शुिद्धबंदी आिण तीतूनच उदभवलेले िसधंुबंदी, हे दोन नवीन धमार्चारही 
िहदं ुसमाज आप या वतः या इ छेने धमर्कतर् य हणनू कट्टरपणे पाळू लागला. जो िहदं ुएकदा 
मसुलमानांकडून बळाने का होईना, पण बाटिवला गेला यास तर काय, परंतु या या वंशजांनाही 
परत िहदंधुमार्त घेणे नाही, या पापास शुद्धीचे प्रायि चत नाही; हीच आप या िहदंधुमार्ची आज्ञा 
आहे अशी भावना िहदंसुमाजा या रक्तातच िप यानिप या िभनून राहीली होती. अ यंत तुरळक 

अपवाद सोडता भगंीजातीपासनू ब्रा मण जातीपयर्ंत, छत्रपतीपासनू पथपतीपयर्ंत 

शंकराचायार्पासनू तेशंखाचायार्ंपयर्ंत, प्रबुद्ध काय, आिण िनबुर्द्ध काय िहदंमुात्राचे या शिुद्धबंदी या  
धमार्चारािवषयी  का मीरपासनू क याकुमारीपयर्ंत एकमत झालेले होते.  

यापायीच, आपला िहदंधुमर्मसुलमानांकडून भ्र टिवला जाऊ नये हणनू, आम या 
सह ावधी िहदं ु ि त्रयांनी शतकानुशतके या जोहारा या िचता धगधग या ठेव या, 
परधमीर्यांकडून आपले देह भ्र टिवले जाऊ नयेत हणनू लक्षावधी िहदं ु त्री-पु षांनी िन पाय 

हणनू देशातील सवर् न यांतून, त यांतून िन िविहरींतून उ या घेऊन जीव िदले, वतःची लहान 

लहान लेकरे उराशी ध न वतःस जाळून घेतले आिण या लक्षलक्ष िहदंूंनी नाना प्रकारे 

मसुलमानां या हाती सापड यापूवीर्च आप या हाताने आपले प्राणनाश क न घेतले िकंवा 
मसुलमानां या हाती सापड यानंतरही ‘मी मसुलमान होत नाही जा!’ हणनू वीर गजर्ना करीत 

छत्रपती सभंाजीसारखे, गु  तेगबहादरू प्रभतृी आम या शीख धमर्बंधूं या अनेक गु वयार्ंसारखे, 

धमर्वीर बाबा बंदा बैराग्याप्रमाणे मसुलमानांनी देहा या मासाचे लचके तोडून तोडून हाल हाल 

क न ठार मारले तरी यांनी वधमर् सोडला नाही, या सवर् अपूवर् बिलदानाचे कृतज्ञ मरण 

आ हास झा यावाचून कसे राहील? मसुलमानां या राक्षसी अ याचारां या पायी िहदंजुातीने 

वधमार्ंसाठी अशा प्रकारे जे बिलदान केले, या बिलदानाने जाितभेद, शुिद्धबंदी, स गणुिवकृती 
इ यादी भ्रामक क पनांपायी का होईना, पण बिलदान केले, याहून जगता या इितहासात अिधक 

सखं्येने िकंवा अिधक कट्टरपणाने क्विचतच कोणा जातीने यां या धमार्साठी केले असेल! या 
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लक्षावधी िहदंूंचे बिलदानही मसुलमानांचे हातून िहदंधुमर् रिक्ष या या कायीर् काही साहा य 

के यावाचून यथर् गेले असे नाही. यां या बिलदाना या या गाथाही आम या िहदंरुा ट्रा या 
िप यानिप यांना धमर्रक्षणाथर् प्राणापर्ण कर याची फूतीर् देत रािह या. हेही काही थोड ेनाही! 
या शुिद्धबंदी या िन जाितबिह कारा या धमर्चारांचे रा ट्रीय पिरणाम िकतीही अिहतकारक ठरले 

असले आिण यासाठी या ढीवर िकतीही कठोर टीका करणे अव य असले तरी आ ही िहदंूंनी हे 

िवसरता कामा नये की, या काळ या िहदं ुजगताने वजातीचे िन वधमार्चे पािव य िवटंिबले 

जाऊ नये या स हेतूनेच ते धमार्चार अवलिंबले  होते.  या  शुिद्धबंदीपायी  िन जाितबिह कारापायी 
लक्ष लक्ष िहदंूंनी अपरंपार यातना िप यानिप या भोग या. पण यांनी जे ब्रीद वकीय धमर् 
हणनू प्रामािणक िन ठेने अगंीकारले होते ते सोडले नाही. मिु लमां या हातचे अ न खा ले, 

पाणी यायले शरीरसबंंध घडला-मग ते सवर् मुि लमां या अ याचाराने बलपूवर्क घडिवले का 
असेना- की या िहदंलूा आपआप या कुटंूबातून, समाजातून जे बिह कृत केले जाई, ज माचे 

हुसकून िदले जाई ते काही सखुासमाधनाने थोडचे होते? िजवापलीकड ेजतन क न वाढिवलेली ती 
आपली मलेु-लेकरे, लेकी-सनुा, रक्ताचे बंधु-बांधव या अ याचारी परशत्रुं या तावडीत सापडून 

आज बाटिवले जाताच दसुर् या िदवशी जरी ते परत घरी आले तरी यांना यांचे आई-बाप, आ त-

इ ट धडाधड दारे बंद क न आपला तरी धमर् बाटू नये हणनू िन पायाने हुसकून  देत  ते हा  या  
आाईबापां या िन आ ते टां या िजवास कोण यातना होतअसतील, मनकसे मायेने याकुळ होत 

असेल, एकमेकां या िवयोगा या  दःुखाने  झु न  झु न  िकतीक आईबाप, पितप नी, बंधुबांधव 

मरणी म न गेले असतील ते कुठवर वणार्वे!  

पण - 

यजेदेकं कुल यात ग्राम याथ कुल ं यजेत ्।। 
ग्राम ंजनपद याथ धमार्ंथ पिृथवीं यजेत ।। 

अशा वीरोदा त बुद्धीनेच काय या मलूतः प्रचलिवले या शुिद्धबंदीचे न जाितबिह काराचे 

धमार्चार या काळचे कोिटकोिट िहदं ूपाळीत रािहले. यापायी या अनंत यातना यांनी भोग या 
यािवषयी आ ही िहदंूंनी कृतज्ञताच बाळगली पािहजे. या ढींनी ‘ वधमर्’ मान यात यांची 
बुद्धी चकली, पण िन ठा चकली नाही. औषध हणनू चुकून िवषाचा यालाच पाजला गेला. पण 

हेतू औषध दे याचा होता, िहदंजुातीचे जीवन रिक्ष याचा होता. अशा वधमर्रक्षणा या प्रामािणक 

हेतूने यांनी जी दा ण दःुखे भोगली यािवषयी कृतज्ञतेचे दोन श द तरी िलिह या वाचून 

आ हास राहवत नाही.  
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रा ट्रघातक, भ्रिम ट िन भ गळ घोषणा! 
मिु लमांची धमर्स ता उखडून टाकू शकते असे जे साधन याकाळी िहदंूंना के हा के हा 

उपल ध होऊ शकते, ते हणजे मसुलमानांनी केले या शतावधी धािमर्क आक्रमणात यांनी जशी 
सह ावधी िहदंूंची सरसकट कापाकापी क न अनेक नगरे िन ग्रामे िनिहर्द ूकर याचे अ याचार 

केले, याचप्रमाणे जे हा जे हा िहदंूंची श त्रशक्ती बलव तर होई ते हा ते हा िहदंूंनीही तशीच 

सश त्र धािमर्क प्र याक्रमणे क न मिु लमांचे सरसकट िशरकाण करीत, साधेल िततका प्रदेश, 

िनमुर्ि लम क न टाकणे, हे होते. जर िहदंूंनी असे सश त्र प्र याक्रमण केले असते तर यांना 
शुिद्धबंदीचा धमार्चारसदु्धा आडवा येता ना! कारण, तेथे मसुलमानांसमवेत खा यािप याचा िकंवा 
जाित- सं यवहाराचा प्र नच न हता. मसुलमानांना नामशेष क न टाक याचा काय तो प्र न होता 
पण. . . . ! पण शुिद्धबंदीचा िहदंधुमार्चार या या मागार्त आडवा आला नसता तरी 
परधमर्सिह णतुेचे िहदंूंचे आ मघातक ब्रीदच आडवे येते! ‘सवर्धमर् समान आहेत, ‘ ‘रामरहीम एक 

है.’ ‘ याचा धमर् याला पाळू यावा, ‘ ‘परधमर्सिह णतुा हीच आमची धमार्ज्ञा, हाच आम या 
िहदंजुातीचा अन यसामा य गौरव!’ अशी प्रौढी मार याची खोड अगदी प्राचीन कालापासनू वतः 
िहदंूंनाच जडलेली होती.  

पराभतू आिण हतबल अशी लक्ष लक्ष मिु लम प्रजा प्रबळ झाले या िहदंूं या स तेखाली 
जे हा जे हा अधूनमधून येत असे यावेळी या मिु लमांवर िहदंूंवर पूवीर् झाले या अ याचारांचा 
सडू उगिव यासाठी मसुलमान िहदंूंचा करीत- याप्रमाणे यांचा सरसकट िशर छेद क न 

टाक याची तर गो टच दरू, पण ते परधमीर्य आिण अ पसखं्यांक हणनूच या मिु लम प्रजेला 
काडीइतकाही धािमर्क उपद्रव िहदंूंकडून होत नसे. उलट यांना आप या धमार्चा याप िन वैभव 

सखुाने वाढिवता येई. िहदं ूनागिरकांप्रमाणेच न हे, तर अिधक सौ यपणे िन सवलतीने मिु लम 

नागिरकांना या या काळ या िहदंूं या रा यात नैबर्ंिधक अिधकार भोगता येत. या 
व तुि थतीलाही इितहासा या पानापाना या आधार आहे आिण याच व तुि थतीकड ेमो या 
अिभमानाने बोट दाखवून ‘पहा’ आमचा िहदंधूमर् िकती परधमर्सिह ण ु आहे; सिह णतुा हा 
आम या िहदंधुमार्चा भषूणा पद िन िवशेष स गणु आहे!’ हणनू या काळचे ते ते िहदंरुाजे आिण 

सारे िहदंजुगत मो या प्रौढीने आ म तुती करीत असत. या गोमखुी िहदंधुमार् या परधमर्सिह ण ु

अनुयायांकडून या याघ्रमखुी मिु लम धमार् या अनुयायांवर धािमर्क प्र याक्रमण हो याची आिण 

या मिु लम समाजाचे  िनःशेष  िनखदंन  केले  जा याची लवलेशही शक्यता न हती, हे काय 

सांगावयास हवे? 

परधमर्सिह णतुा! आिण हा स गणु! जेथे तो परधमर् आप या वधमार्शी सिह णतुेने 

वागत असेल तेथे या परधमार्ंशी सिह णतुेने वागणे हा स गणु असू शकेल; परंतु या मिु लमाचें 
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महंमद गझनीपासनूचे सलुतानामागून सलुतान, शहा, बादशहा आप या तख्तावर बसताना 
आप या गौरवाथर् काफरां या िहदंधुमार्चा उ छेद क न टाकणे हाच माझा धमर् आहे, हीच 

माझीप्रितज्ञा आहे, अशी शपथ घेऊनच ‘तख्तावर’ बसत आले; आिण अशी अ याचारी धािमर्क 

आक्रमणे िहदंूंवर एक सह  वष करीत आले; अशा राक्षसी धमीर्यांशी परधमर्सिह णतुेने वागणे 

हणजे वधमार् या ग यावर वह ते सरुा चालिवणे होते! ती परधमर्सिह णतुा नसनू 

अधमर्सिह णतुा होती! ती सिह णतुा नसनू षंढपणा होता! पण हे स य एक सह  वषार्ं या अघोर 

अनुभवानंतरही याकाळ या िहदंूं या यानी आले नाही. ते तशा धमार्शीही सिह णतुेने वागणे, हा 
वधमर् समजत. िहदंजुातीचा भषूणभतू िन िविश ट ‘स गणु’ समजत! 

हे िहदंजुाती! तु या अधःपतनास कारणीभतू झाले या दगुुर्णांपकैी प्रमखु दगुुर्ण जर 

कोणता असेल तर हे तुझ े‘स गणुच’ होत! 

अिहसंा, दया, शत्रु त्रीदािक्ष य, शरणागत शत्रलूा अभयदान, क्षमा वीर य भषूणम,् 

परधमर्सिह णतुा इ यादी स गणुां या देशकालपात्राचा िववेक न करता तू केले या नेभ या िन 

आंध या अवलबंनानेच तु या या सह वषर् यापी िहदं-ुमिु लम महायुद्धाम ये धािमर्क क्षेत्रात 

असा भयंकर पराभव झाला. कारण.  

पात्रापात्रिववेकशू यः आचिरला जरी स गणु ।। 
तो तोिच ठरे दगुुर्ण । सद्धमर् घातक ।।१।। 
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प्रकरण ५ वे 

 

मसुलमानां या या राक्षसी धािमर्क अ याचारांवर 
रामबाण उपाय होता एकच! तो हणजे सवाई राक्षसी 

प्र याचार! प्र याक्रमण! 
 

मसुलमानांनी आक्रमणांवर आक्रमणे क न िहदंधुमार्चा केवढा उ छेद मांडला आिण 

िहदंूं या लाखो त्रीपु षांना बाटवून यां या सखं्याबळाची केवढी हानी केली आिण ती भ न 

काढ यास िहदंसूमाज यां या जाितभेद, शुद्धीबंदी, स गणुिवकृती इ यादी नेभळट, धमर्भो या 
आिण रा ट्रघातक आचारांमळेु कसा असमथर् झाला हे वृ त वरील प्रकरणांतून िदलेले आहे. जर 

िहदंूं यासखं्याबळाची हानी करणार् या यां या या शुद्धीबंदी, स गणुिवकृती इ यादी आ मघातक 

ढींना, यांना या काळचा सारा िहदंसूमाज आपला प्र यक्ष धमर् तो हाच हणनू मानी आिण या 
आचारांना िशकिवणार् या या वेळ या पो यांनाच आपली ‘शा त्र’े हणनू स मानी, या सवर् 
पोथीजात जंजाळाच उ छेद कर याचे धैयर् या वा या प्रमाणात अगंी असणारे दरूदशीर् सधुारक, 

राजनीतीज्ञ, धमर्ज्ञ, मोठमोठे िवचारवंत आिण कृितवीर अधूनमधून का होईनात, पण 

िहदंसूमाजात तस या आंध या यगुातही िनघते ना आिण आप या प्रभावाने रा ट्राला 
धमर्रक्षणाचा पराक्रमी मागर् दाखिवते ना आिण आप या ल छ शत्रवूर या धािमर्क समरात मात 

करते ना, तर िहदंधूमार् या सखं्याबळाचा आिण हणनूच या िहदंरूा ट्राचाही सपंूणर् र् हास 

झा यावाचून रािहला नसता.  
 

महिषर् देवल आिण भा यकार मेधाितथी 
अशा िवचारवीरांपैकी, या काळ या उपल ध असले या मािहतीप्रमाणे अगदी आज जे आप या 

तेजाने, टी अचूकपणे वतःकड ेआकषूर्न घेतात ते हणजे महिषर् देवल आिण मनु मतृीचे भा यकार 
मेधाितिथ हे होत. यांचे ग्रथं जे आज उपल ध आहेत यांव न हे प टपणे िसद्ध होते की, मसुलमानांनी 
िसधंम ये केले या धािमर्क अ याचारां या आिण मुसलमान पंजाबपयर्ंत  िहदंूंची  रा ये  िजकंीत  

गे या या म यंतरा या काळात हे दो ही ग्रथं िहदंरुा ट्राला या आप प्रसगंीही पराक्रमी आिण िविजगीषु 

असे नवीन आचार, नवी शा त्रे आिण नवीश त्रे पुरिवणारे रिचले गेले.  

या वेळ या मृ यांतून िदलेले आचारधमर् मुसलमानांनी िसधंवर वारी क न िहदं ु त्री-
पु षांना सश त्र बळाने मुसलमान कर याचे जे भयंकर आक्रमण चालू केले याला त ड दे यास िकंवा 
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याचा प्रितकार कर यास सवर् तोपरी असमथर् आहेत, असे पाहून मुसलमानांनी िहदंधुमीर्य सखं्याबळाची 
केलेली हानी भ न काढ याइतका तरी आपला आचारधमर् सधुारलाच पािहजे हणजेच धािमर्क 

अ याचारला धािमर्क प्र याचाराने त ड िदलेच पािहजे असा तेज वी िनधार्र करणारा ब्रा मण क्षित्रयािदक 

क यार् िहदं ूपु षांचा एक वगर् िसधंम येच प्रथमतः सघंिटत झाला असला पािहजे, हे देवल मतृीमध याच 

लोकांव न उघड िदसतेः 
िसधंुतीरमपुास नम देवलं मिुनस तमम।्। 

या चरणाव न चालू होणार् या धमर्-भ्र टीकरणा या प्रकरणातूनच प ट िदसते. िसधंुनदीचे 

काठी असले या ीदेवलऋषीं या आ मातील समपुि थत िहदं ूपुढार् यांनी देवल ऋषींना प्र न केला की, 
‘ ल छांनी जो सश त्र धमर्छळ चालिवला आहे, याला बळीपडले या, बाटवून मसुलमान झाले या 
िहदंूं या सह त्राविध त्री-पु षांना काहीतरी प्रायि चत देऊन परत मुसलमानांचे िहदं ूक न घेता येईल 

काय?’ असा या या वेळी झाले या चचचा आिण देवल ऋषींनी आप या आप या मतृीम ये अिंतमतः 
अिधकारयुक्तपणे िदले या न या शुद्धीकरणा या अनुकूल असले या आचारांचा देवल मतृीतील 

लोकांमधून प ट उ लेख केलेला आहे. याकाळी अगदी सनातन हणून मान या गेले या 
शुद्धीबंदी या िहदंूं या आचारांमळेु िहदंूं या सखं्याबळाचे भयंकर नुकसान होत आहे हे पाहून ते शा त्रीय 

आचारच आप काली शा त्रबा य हणनू या नवीन मिृतग्रथंा या पे्ररकांनी, लेखकांनी अनुयायांनी 
ठरवून टाकला. आपद्धमर् हणनू एक प्रगितशील आिण के हाही प्रितकूल पिरि थती येताच ितला चटकन 

त ड देऊ शकणारे एक अप्रितम श त्रच आम या धमर्शा त्रा या श त्रागारात सिंसद्ध असे.  

या श त्राचा वेळचे वेळी उपयोग करणारा नेतवृगर् तेवढा िनघणे अव य असे. या िहदं-ूमिु लम 

धमर्सघंषार् या आपदेत सामुदाियक प्रमाणातच ते आपद्धमर् प्रथमच पुन जीिवले असते तर िहदंधूमर्च 

मसुलमानी धमार्चाभारतातून आमलूात उ छेद क न टाकता! जसा पराक्रमी ( हणजे शत्रवूर आक्रमण 

करणार् या) िदिग्विजगीषु देवांनी, आयार्ंनी राक्षसांचा क न टाकला. तथािप, या  मानाने  जरी  तशी  
धािमर्क  तेजि वता िहदंसुमाजाकडून सामुदाियकरी या दाखिवली गेली नाही तरी िसधंमधील या देवल 

ऋषीं या क्रांितकारक धमर्सुधारकांत मात्र तशी काही अंशी आढळून आली खरी! देवल ऋषींचा काळ सन 

८००ते ९०० असा मान यात येतो.  
या तशा धािमर्क तेजि वतेमळेुच देवल मतृीत शुिद्धबंदी या ढीस वा शा त्रास ठोक न देऊन 

यावर प्रायि चताची तोड काढली. मुसलमानांनी बळाने बाटिव यानंतर या िहदं ू त्री-पु षाने अमुक एका 
वषार् या आत जर आपण प्रायि च तपूवर्क िहदंधुमार्त परत ये याची इ छा प्रदिशर्त केली तर याला 
उपासािदकांची साधी यवहारी प्रायि च ते देऊन समाजाने यांना परत िहदंधुमार्त घ्यावे असे 

देवल मतृीत आज्ञािपले आहे. ि त्रयांिवषयी तर या मतृीतील उदारता या कालमानाने प्रशंसनीय आहे. 

मसुलमानांपासनू बला काराने बाटले या िकंवा यां या घरी बटकी हणनू राबिवले या िहदं ूि त्रयांनाही 
केवळ यांचे मािसक ऋतुदशर्न पु हा झाले की, यांना शुद्ध समजनू िहदंसूमाजात पूणर्पणे सामावून 

घ्यावे. मिु लमां या हातून सोडिवले या अशा गभर्वती िहदंू त्रीलासदु्धा ितचे पोटातील ते ‘श य’ 
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प्रसतूीनंतर िनघून जाताच ितलाही िहदंूंनी तसेच शुद्ध मानावे की जसे अिग्नपरीके्ष या कसोटीस 

उतरले या सुवणार् या लगडीला समजले जाते! 

बाटलेली िहदं ू त्री आप या जातीचे सखं्याबळ घटू नये हणनू युद्ध क न परत घे याची इतकी 
आतुरता असणार् या या देवल मतृीतही ित या पोटी उ प न झालेले ते ल छबीजाचे मलू मात्र शुद्ध क न 

िहदं ूजातीत घे याची काहीही यव था कशी केली नाही आिण कां केली नाही, याचे मात्र आ चयर् वाटते. 

आ हांला जे हा बंगालमधील िहदंूंची ही एक चाल कळली की, कुटंुबात बिह कायर् अशी बालिवधवा-
प्रसतूीची िकंवा कुमािरका संकराची एखादी घटना जर घडली तर या कुटंुबाची प्रकट िवटंबना होऊ नये 

आिण िहदंजूातीलाही काही या पापाचा सपंकर्  भोवू नये, या सिद छेने शा त्रीवगार्ने अशी तोड काढली 
होती की, या कुटंुबाने या गावा या नदी या प याड असले या गावात जो मसुलमानांचा वाडा असेल 

यातील काही मसुलमानांना बोलावून आणून यां या ओटीत ते या िहदं ूमिहलेला झालेले अध यर् मलू 

घालावे आिण याला नीट सांभाळावे हणनू ‘आता हे तुमचेच मूल झाले’ असे िनवेदनू अपार्वे. 

मसुलमानांनीही आनंदाने यांचे सखं्याबल अशा िहदं ूमलुाने वाढते असे हे न अशी मलेु आनंदाने 

वीकारावीत. पण आपले बळ याच मानाने घटते हे मात्र या बावळट, पापभी पणा या आहारी पडले या 
िहदंूंना कळत नसे! ही रीत बंगालम येही देवल मतृीतील हे संकरज अप य मसुलमानांस देऊन 

टाक या या धमार्चारास आज्ञािपणार् या अस या कोणातरी मतृींनी ळिवले होते, असे देवल मतृीचे हे 

उदाहरण पािह यानंतर आम या यानांत आले.  

जाितभेद, शु दीबंदी िकंवा शु दीकरणाला अनुकूल असले या धीट सुधारकांचाही हा, ‘सकंरज 

मलू तेवढे ल छास देऊन टाकावे’ असा याड पयार्य या सवार्ंचे कारण हणजे जातीची बीजशुद्धी, काही 
झाले तरी जाती क्षय झाला तरी, शुद्ध राहावी, हे आप या िहदंसूमाजा या हाडीमाशी िखळलेले वेड होय! 

परंतु या िहदंसूमाजाला एवढेसदु्धा कळले नाही की, तीच यांची जाित शुद्धी िवपयार्सा या अथीर् यां याच 

या धमार्चाराने आप या लक्षाविध ि त्रया जे हा मुसलमानां या हाती पडत ते हा तर हटकून न ट होई. 

इतकेच न हे, तर ते शु दीबंदी आचार तसेच चालले असते तर ती िहदं ूजातची जातच न ट होऊन गेली 
असती.  

दसुरी लक्षात घे यासारखी गो ट की, देवल मतृीचा आज जो भाग उपल ध आहे यात 

शुद्धीकरणाची जशी काहीतरी सधुारणा केली आहे तशीच ज मजात ले छांनासदु्धा िहदं ूक न घे याची 
काही प ट अशी आज्ञा िदलेली नाही. याचेही कारण हेच असावे की, दसुर् या जातीला आप या जातीत 

घे याचे िहदंूंना भयंकर पाप वाटे. िहदंूं या आपापसातील जातीतसदु्धा ‘सकंर’ होऊ नये हणनू 

गीताकारापयर्ंत शा त्रकतिचतंातुर झालेले आढळतात.  

सारांश असा की, देवलऋषीं याआ मातील धाडसी सुधारक वगार्ने काही प्रमाणापयर्ंत बळाने 

बाटिवले या िहदं ू त्री-पु षांना परत िहदं ूक न घे याची काहीतरी सोय केली. इतकी सधुारणा काय ती 
यांनी घडवून आणली. परंतु मसुलमानां या अ युग्र अशा धािमर्क आक्रमणाला तसेच अ युग्र असे 

िहदंपू्र याक्रमण प्रितपदी आिण प्रितप्रकारी कर याचे साहस या काळ या मिृतकारांनी िकंवा 
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समरधुरंधरांनी केलेले आढळत नाही.  तथािप  या  वेळ या  पिरि थतीत मुसलमानांची राजस ता 
थापन झालेली असताही इतकी तरी धािमर्क क्रांतीची उठावणी देवलािद शताविध िहदंनेू यांनी केली, हेही 
काही थोड ेनाही.  
 

मुसलमानां या िसधंवरील धािमर्क आक्रमणाला 
िहदंूंचा पिरणामकारक अटकाव! 

वर  िदले या  देवलािद  िहदं ू पुढार् यांनी मसुलमानांकडून बळाने बाटिवले या िहदं ू त्री-पु षांना 
परत िहदं ूकर याचा जो धमार्चार पुर कािरला, याला िहदंसूमाजाचाही आ चयर्कारक पािठंबा िमळाला. 
मळू या जाितवे या असणार् या या िहदंसूमाजाने सह त्राविध भ्र टीकृत िहदं ू त्री-पु षांना परत िहदं ू

क न आप या समाजात सामावून घेतले. इकड ेमुसलमानां या धािमर्क युद्धा या आघाडीवर इतकी तरी 
उलट चढाई क न यांची दाणादाण उडिवली असताच ितकडे िसधंम ये मागे िद याप्रमाणे मुसलमानांना 
राजकीय समरातही िहदंूंनी झोडपून काढलेले होते. िहदंूंनी मसुलमानांवर िसधंम ये हा जो िवजय 

िमळिवला आिण दोनशे एक वष तरी कासीम या वारीनंतर िसधं िहदंूं या हातात ठेवला, ही घटना 
आप या आजपयर्ंत या  भारतीय  इितहासात  कुठेही यथाप्रमाण प टपणे िन गौरवाने विणर्लेली नाही, 
नुसती सचुिवलेली देखील नाही. एव यासाठी देवलादीं या पिततपरावतर्नािद धािमर्क िन राजकीय 

चढाईचा येथे हा िवशेष उ लेख करावा लागला.  
िहदंूं या या धािमर्क िन राजकीय िवजयाला आप या इितहासाचा जरी अगदी पुसटसा आधार 

असला तरीही िन यापेक्षाही मह वाचा आधार याला आहे िन यातही तो शत्रू याच लेखाचा आहे, तोच 

उद्धृत केला हणजे झाले. या वेळेस िहदंूंनी िसधं परत िजंकून घेताना मसुलमानांची जी दाणादाण 

उडिवली ितने वैतागलेले मुसलमान लेखकच या यां या ददुर्शेचे वणर्न करताना हणतात.  

“िसधंम ये आ हा अरबांची मलेु माणसे त्री-पु ष िशरजोर झाले या या िहदं ूकाफरां या भयाने 

रानोमाळ पळतात. आ ही िजकंलेला िसधंप्रांत या काफर िहदंूंनी बहुतेक परत िजकूंन यांचे रा य थापन 

केले आहे. एक अलयाह फुजाह हा िक ला तेवढा आम या पराभतू आिण िनराि त अरब त्री-पु षांना 
आ याचे थल उरलेला आहे, आम या हाती अरब झ याखाली अजून तग ध न उभा आहे. राजकीय 

आघाडीवर काय ती आ हा अरबांची अशी धूळधाण उडाली नाही तर या सह ावधी िहदं ूकाफरांना आ ही 
िहदंूं या दाहीर राजाचा िशर छेद के यानंतर या शंभर एक वषार्ंत बाटिवले होते आिण िहदं ूि त्रयांना 
बटकी क न मसुलमानां या घरोघर राबिवले होते, या धािमर्क आघाडीवरही आमची अशीच धूळधाण 

उडून या िहदंतू उ प न झाले या क्रांितकारक नविहदंुं या प्रभावी बंडाळीमुळे ते सारे इ लामने 

बाटिवलेले िहदं ू त्री-पु ष आप या काफर िहदंधुमर्मतास वीकारते झाले आहेत.  
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भा यकार मेधाितथी 
देवल ऋषींचा काळ साधारणपणे सन ८०० ते ९०० असा मान यात येतो. या काला या 

आगेमागेच हणजे समुारे ८५० ते ९५० या काळात मुसलमानां या या दु ट, धािमर्क सश त्र आक्रमणास 

हाणनू पाडणारी तशीच सश त्र धािमर्क प्र याक्रमण करणारी जी क्रांतीची लाट या काळात िहदंसूमाजात 

उसळली होती ितला सवर्तोपरी उचलनू धरणारा, िहदंूंना अ यंत प्रभावी असे मागर्दशर्न, चाणक्या या 
अथर्शा त्राने वीरवर चंद्रगु ता या िप यांना जसे केले, तसे अिखल आयार्वतार्ला पुनरिप प्रसरणशील 

आिण िविजगीषु जगत, साम्रा यवादाची दीक्षा देऊ पाहणारा एक महनीय श त्रपूजक शा त्रकार िहदंूं या 
सदैुवाने याच वेळी उदय पावला, तो हणजे प्र यक्ष मनु मतृीवर नवभा य िलिहणारा भा यकार 
मेधाितथी हा होय. मेधाितथी हा िहदंूंवर शत्रूं या चहुबाजूनंी होणार् या वार् यांमळेु गधळून मागर्हीन 

झाले या या वेळ या हणजे नव या-दहा या शतकातील िहदंसुमाजापुढे नेटाने घुसनू यांना 
प्र याक्रमणाचे धैयर् देऊन यां यापुढे मसुलमानांपूवीर् या आयर्साम्रा यवादी िव तारशील प्रचंड पराक्रमी 
चाणक्या या उपदेशाचा प्रकाश तंभ पु हा उभा क  पाहणारा या काळातील एकच एक आिण क्विचत ्

अिंतम मिृतकार, धमर्पु ष आिण लोकनेता होता. याचा हेतु मुसलमानांनी यां या काली िहदंूंवर 
केलेली सश त्र धािमर्क आक्रमणे पूवीर् या आयर्साम्रा या या तेज वी िन पराक्रमी राक्षसांशी 
अवलिंबले या रणनीतीनेच त काळ हाणून पाडली पािहजेत आिण पूवीर्चे आयार्वतार्चे साम्रा य थापून 

आयार्वतार् बाहेरचेही िदिग्वजय क न, ल छरा ये िजकूंन, यात प्रसंगी श त्रबळाने आयर्धमर् सं थापून 

ती ल छरा ये आयार्वतीय साम्रा यात समािव ट क न टाकावीत, हे येय  पु हा  आप या  समाजात  

िजवंतपणे सळसळिव याचा होता. ‘कृ व तो िव वमायर्म’्ही आयार्ंची वेदकालीन गजर्ना या या 
मनु मतृीवरील भा यांतून सारखी िननादत आहे.  

या काळाचे यूनािधक एक सह त्र वषर् आधीपासून िहदंूं या मतृीतील जातीपातीं या, 
दयादािक्ष या या, िवटाळवेडा या, आ ही या भागातून वर अनेक वेळा उ लेिखले या आिण पुढेही 
उ लेखू अशा, ु यु त हणनू सग घेतले या आिण मृ यु त हणनू अिधकार गाजवू पाहणार् या 
धािमर्क आिण सामािजक अशा या नेभळटा, रा ट्रीय ि टशू य आचारांनी आम या िहदंसुमाजात नुसता 
गधळ घातलेला होता, तो पाहून या अधोगतीला  रोखून या  नेभळट  आिण  बुद्धू झाले या 
िहदंसुमाजाला पु हा एकदा या ‘ या आयार्वतार्चे’ याचे मळूचे व प प्रा त क न यावे, ही 
मह वाकांक्षा धरणारा हे मेधाितथी एवढाच काय तो भा यकार या काळी झाला. हणनू यांनी सवर् 
मतृींचा मूळ आधार हणनू मान या गेले या मनु मतृीवरच भा य रच याचे ठरिवले. आिण िवशेषतः 
राजकारणीय आचार हणून जे सांिगतले आहेत यांना चाणक्या या िनकषा या धारेवर धरले. अशा 
प्रकारे एका हातात मूळची आयर्वतीर्यांची मनु मतृी आिण दसुर् या  हातात  चाणक्याचे  साम्रा यपूजक, 

िदिग्वजयवादी  आिण  िदिग्वजयक्षम  अथर्शा त्र ध न मेधाितथीने या काळ या झाले या 
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िहदंसूमाजा या नेभळट आिण बु ू अिहसेंमळेु पंग ुझाले या सवर् आचारिवचारांना धमर्बा य ठरवून 

टािकले. अशा सवर् जातीपातीं या वेडाने पछाडले या आचारांना न हे, तर यांनाजाितधमर् हणनू 

सांगणार् या मतृींनासु दा.  
“या वेदबा याः मतृयः या च का च कु टयः। 
सवार्ं तान ्िवपरीताथार्न ्वेदिव  न समारचेत ।।” 

या एका िनषेधा या घावासरशी िनमार् यवत ्िन िनजीर्व क न टाकले.  

बहुधा याच एक-दोन िप यांत मुसलमानांनी धािमर्क  अ याचारांचा  िन  आयर्ि त्रयांवरील 

भ्र टाचारांचा िनदान िसधं आिण पजंाबपयर्ंत तरी जो िहदंूंचा राक्षसी छळ केला आिण िहदंूं या कोण या 
कोण या पंगूपणामुळे धािमर्क िन सामािजक जाितभेद, शुिद्धबंदी, स गुणिवकृती प्रभतृी आ ही 
सिव तरपणे वर वणर्न केले याप्रमाणे, धमर्वेडामळेु आिण अप्रितकारक नेभळटपणामुळे या 
मसुलमानां या धािमर्क प्र याचारा या आघाडीवर तरी मुसलमानांचा सडू घेतला नाही, नुसता 
प्र याचारसदु्धा केला नाही, हे सवर् रा ट्रीय वृ त मेधाितथी या डो यांसमोर घडले होते. आयार्वतर्, जे हा 
या या प्रगित वजावर ‘कृ व तो िव पमायर्म’् अशी प्रितज्ञा क न देशोदेशी िदिग्वजय करीत चाललेला 
होता, ते हा या, ते यां या मतृीतले प्रित वनी पु हा या या काळ या क्षीण, पितत, परािजत 

आयर्रा ट्रा या अंगात सचंारवावेत अशाच श त्रवादी, युद्धवादी, साम्रा यवादी धमार्चारां या आज्ञा 
मेधाितथीने या या तेज वी भा यातून अगदी प टपणे मनूं या मळू या आज्ञा हणनू उचलनू 

धर या. इतर सवर् ‘वेदबा यः मतृयः।’ याची वाक्ये या या काळ या िनजीर्व िहदं ूराजां या त डी 
झपेणारीसदु्धा न हती, शोभणारी न हती. सम्राट च द्रगु ताला, पु यिमत्राला शोभणारी िन पेलणारी ती 
आज्ञावचने, शा त्रवचने होती.  

मेधाितथी प टपणे सांगतात की, दसुर् यां या आिण िवशेषतः सभंा य शत्रू या रा यावर वारी 
करणे हा रा यशा त्रात अ याय होत नाही. िकबहुना, राजाचे हेच कतर् य आहे की, जोवर तो शत्र ूआप यावर 
वारी कर यास समथर् झालेला नाही, तोवरच या ल छ शत्रवूर झडप घालनू, याला िचरडून टाकावा. 
अशा राजकारणात आप या आयार्वतीर्य रा याचे सरंक्षण हाच मखु्य राजधमर् होय! येव यासाठी जे 

अधर्वट भा यकार हणतात की, ‘पररा यावर आिण यातही ल छ रा यावर वारी करताना 
आयर्राजांनी यां या हातून काहीतरी अपराध घडतेो वारी क  नये’ हे सवर्, मेधाितथी हणतोकी, 
‘आ मघाताचे, काल ययाचे आिण हणनू राजधमार् या िव द्ध आहे. शेजारचा शत्ररूाजा शत्र ूआहे हाच 

याचा अपराध! सधंी सापडताच झडप घालून यास िचरडून टाकावे! इतकेच न हे, तर जर शेजारचे अनायर् 
ल छ रा ट्र आप या आयर् रा ट्रापेक्षा बलव तर होत आहेसे िदसले तर याचा िदखाऊ अपराध घडो वा न 

घडो, आजबूाजू या शत्रिूमत्ररा ट्रांचा यूह रचून यशाची िनि चती वाटताच या शेजार या अनायर् 
रा ट्रािव द्ध  आपण होऊन युद्ध करावे.’ 

या काळी हणजे नव या-दहा या शतकात ल छांचा प्रितकार कर यासाठी उ तर भारतात 

यावेळी ीमान भोजराजा, राजपूत आिण इतर िहदं ूराजांची जी रा ये होती या सार् यांची राजशक्ती 
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एकवटून पु हा एखादे यापूवीर् या बिल ठ साम्रा यासारखे, नवे अिजकं्य आिण िविजगीषु भारतीय 

साम्रा य थापले जावे, अशी प्रबळ इ छा मेधाितथी या भा यातून पदोपदी यक्त होत आहे. या टीने 

याने रा यकतर् ये हणून जी सांिगतलेली आहेत यात प टपणे िलिहले आहे की, ल छांनी 
‘आयार्वतार्वर वारी कर याचे अगोदरच राजाने या शत्रवूर चढाई क न गेले पािहजे, युद्धाम ये एकदा 
शत्रशूी शत्र ू हणनू झुंज लागली की मग राजाने दयामाया काही एक पाहता कामा नये. शत्रचूा चदामदाच 

केला पािहजे. हवे ते िनिम त काढून या परकीय शत्रलूा कपटानेच हाणनू पाडले पािहजे. युद्धात नेभळेपणा, 
भाबडपेणा आिण चाल या बोल यातील ससुगंती िन स यपणा हे तथाकिथत ‘स गणुच’ रा ट्रनाशक 

दगुुर्ण ठरतात. हणनू राजाने यां या आहारी जाऊ नये.  

अशा प्रकार या कठोर राजनीती या मेधाितथीने प्रबळ पुर कार केलेला आहे. कारण या 
काळ या िहदं ूराजां या भोळसट वभावाचा कपटी ल छांनी जो वारंवार लाभ घेऊन िहदं ूलोकांचा 
उ छेद मांडलेला होता या भोळसटपणापासनू िहदंूंना िनवृ त कर यासाठी ती चाणक्य कूटनीती रा ट्रास 

पु हा एकदा िशकिवणेच अव य होते. मेधाितथी या या या मनूवरील भा यात प टपणे सांगतो की, 
आयार्ंनी आयार्वतार्तच वतःला क डून घेतले पािहजे, असे आयर्धमर् कुठेच सांगत नाही. तर उलट 

शा त्राजे्ञचेममर् असे आहे की आयार्वतार् या बाहेरही बलसंप न आयर्राजांनी ल छ देशांवर वार् या क न 

जर ते िजंकले आिण तेथे आयर्धमार्चाच सवर्त्र प्रचार केला आिण आपले आयर्रा य थापले तर तो पूवीर्चा 
ल छ देशही यापुढे आयर्देशच मानला गेला पािहजे आिण आयार्वतीर्य साम्रा यातच याचा समावेश 

क न टाकला पािहजे.  

मेधाितथी या या भा याप्रमाणे या काळी िहदंरूा ट्रातील काही िहदंरुा ये तरी या 
चंद्रगु तकालीन चाणक्या या आदशार्प्रमाणेच भरतखंडा या सीमांबाहेर पडून ल छदेशांवर अशा 
िदिग्वजयी वार् या अक्षरशः करीत होती. उ तरेला मुसलमानां या आक्रमणामुळे ितकड या िहदं ू

सीमारा यांना य यिप सीमा ओलांड याचे तर बाजूसच राहो, सीमा- संरक्षणाचीच िनकड लागली होती, 
तथािप, तोवर हणजे महमंद गझनी, िहदंु थानावरील या या वार् यांनंतर म न गे यावरही दीडशे वष 

तरी दिक्षणेतील िहदंरूा यांचे वातं य आिण साम यर् अक्षु णच  रािहले  होते.  यामळेु  आयार्ं या 
चंद्रगु तकालीन िविजगीषु राजकारणाचे प्रयोग मेधाितथी या वर िदले या भा यातील धािमर्क 

पे्ररणेनुसार दिक्षणेतील िहदंरुा ये कर यास समथर् होती आिण हणूनच किलगं, पां य, चेल, चोल, 

इ यादी िहदंरुा ये िसधंु ओलांडून पि चम समदु्रातून, दिक्षण समदु्रातून आिण पूवर् समदु्रातून मोठी मोठी 
िसधंुसै ये आजबूाजू या ल छ रा यांवर धाडून ितकड े चीन या आिण इकड े आिफ्रके या 
सागरतटापयर्ंत िसधंु-िदिग्वजय करीत चालले होते. आ चयार्ची गो ट अशी की, उ तरेला महमदं गझनी 
आिण महंमद घोरी िहदंूंची राजधानीमागनू राजधानी, क्षेत्रांमागनू क्षेत्रे, आिण देवायलयामागनू  देवालये  

उ व त  करीत िहदंरूाजस तेचा पाडाव करीत असताना ितकड े दिक्षणेत अगदी याच कालात 

भवुने वरसारखी प्रचंड देवालये उभारली जात होती आिण राजद्र चोलासारखा िदिग्वजयी िहदंसूम्राट 

ब्र मदेश, पेग,ू अदंमान, िनकोबारसारख्या पूवर्समदु्रातील वीपपंुजांना आिण देशांना मोठमो या 
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जलसेनांसह आक्रमनू या पलीकड ेजावापासनू िहदंचूीन (स याचा इंडोचीन) पयर्ंत पूवीर् थापन झा या 
असले या िहदंरूा यसघंाला भेट देऊन इकड े पि चम समदु्राम ये असले या लखदीव िन मालदीव 

वीपपंुजांना िजकूंन िसहंल वीपावरही आपले रा य थािपता झाला आिण दिक्षण महासागरावर िहदंूंचा 
अिजकं्य वज फडकिवता झाला.  

ही िहदंूंची िदिग्वजयी नौसै ये िसधंु िन महािसधंु ओलांडून जी परतीरावरील देशोदेशी िदिग्वजय 

करीत गेली आिण या देशांना आयर् साम्रा या या कक्षेत आणीत गेली. ती वर सांिगतले या 
मेधाितथीसारख्या चाणक्या या फूतीर्ने तेजाळले या भा यकारा या शा त्राधारेच होय! यापुढ या 
शंभर-दोनशे वषार्नंतरच प्रचिलत झाले या  िहदंूं या  दिुदर्नातील  िसधंुबंदी या पांगळुणार् या शा त्राधारे 

न हत.  
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प्रकरण ६ वे 

 

अधूनमधून का होईना, पण िहदंूंनीही मुसलमानांवर  

उगिवलेला धािमर्क आक्रमणाचा सूड! 
 

मागील एका प्रकरणा या शेवटी आ ही आ चयर् प्रकट केले होते की, जाितभेद, शुिद्धबंदी, 
स गणुिवकृती इ यादी िहदंसूमाजात मरुले या आ मघातकी दोषांपायी िहदंसूमाज सपंूणर्पणे 

न ट कसा झाला नाही? केवळ लक्षावधी िहदंूं या भ्र टीकरणावरच कसे िनभावले? कारण 

अशाप्रकारचे मसुलमानांचे धािमर्क आक्रमण िहदंु थान या सीमेपलीकड ेजेथे जेथे झाले तेथे तेथे 

याभागातील मळू िनवासीयांचा धमर् सपंूणर्पणे न ट झालेला आहे. पेनपयर्ंतचा आिफ्रकाखंडाचा 
उ तर भाग आिणिहदंु थान या सीमेपयर्ंत या आिशया खडंातील प्रदेशात मसुलमान जेथे जेथे 

गेले तेथे तेथे यांनी सपंूणर् प्रदेश मिु लममय क न सोडले, पण िहदंु थानम ये मात्र यां या 
प्रय नास सपंूणर्पणे यश आले नाही. महंमद कासीमची आठ या शतकातील पिहली वारी तरी 
अकरा या शतकापासनू हणजे महंमद गझनी िन घोरी या आक्रमणापासनू तो अठरा या 
शतकात पेश यांनी मोगली स तेचा नायनाट करीपयर्ंत एक सह त्र वष मिु लम आक्रमकांनी 
िहदंूंवर राक्षसी सश त्र आिणधािमर्क अ याचार क न, लक्षावधी त्री-पु षांवर बला काराने 

बाटवून आपले सखं्याबळ वाढिव याचा प्रय न चालिवला. ही बाटवाबाटवी कर यास या भमूीतील 

पिरि थतीसदु्धा यांना अनुकूल होती. अशी िहदंूंना प्रितकूल पिरि थती असताही िहदंसुमाज 

सपंूणर्पणे न ट कर यास मसुलमानांना यश का आले नाही? 

वर जी शंका आ ही प्रकट केली आहे ती िनवार याचे, प्रथम कारण हे, की, िहदंूंनी 
मसुलमानांचा राजकीय आघाडीवर केलेला पराभव. प्रथम, भीम, राणाप्रताप इ यादी राजपूत 

राजांनी  नंतर िवजयनगर या िहदंरूाजांनी मसुलमानांची राजकीय स ता सश त्र प्रितकार क न 

िखळिखळी क न टाकली होती. आिण शेवटी मरा यांनी पेश यां या नेतृ वाखाली  अटकेपयर्ंत  

िहदंूंचा  िवजय वज फडकवून मिु लम स तेचा अतं केला आिण यामळेु राजकीय पािठ यामळेु 

िहदंसुमाज बाटिवणे अशक्य झाले. मिु लमां या राजकीय आघाडीवर झाले या  पराभवाचा  
इितहास  सवर्िव ुत आहेच.  

पण मिु लमां या सश त्र धािमर्क आक्रमणाचा प्रितकार करणारे आिण महिषर् देवल आिण 

िवशेषतः भा यकार मेधाितथी यांनी प्रितपादन केले या त वज्ञानाचे आचरण प्र यक्षात आणणारे 

आिण मिु लमां या धािमर्क अ याचाराससश त्र धािमर्क प्र याक्रमणाने प्र याचार करणारे वीर 

आिण कृितवीर पु ष अधूनमधून काहोईना, िहदंसूमाजात उ प न झाले हे दसुरे मह वाचे कारण 
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होय. िन यामळेु िहदंसूमाज सपंूणर्पणे न ट होऊ शकला नाही. िहदंूंनी मिु लमां या धािमर्क 

आक्रमणास तशाच प्रकारे धािमर्क प्र याक्रमण क न कसे त ड िदले, यातील वानगीसाठी शेकडो 
उदाहरणांपैकी काही उदाहरणे या प्रकरणात दे याचे योिजले आहे.  

 

(१) मसुलमानांनी  िसधं  िजकं यावर िसधंप्रांतावर आिण या याही पलीकड या मसुलमानां या 
हातातील प्रदेशांवर वार् या क न ते प्रदेश परत िजकूंन घेणारा मेवाडचा प्रख्यात राणा बा पा 
रावळ; याने रजपुतां याच रासो ग्रथंातून सांिगतले आहे, याप्रमाणे लढाईत पाडाव केले या 
मसुलमान राजकुमारीशी िववाह केला होता. ितला अतंःपुरात इतर रा यांसह सरिमसळ ठेिवले 

होते. इतकेच न हे, तर या शु दीकृत राणीपासनू झाले या बा पा रावळ या सतंतीला राजपुती 
समाजातही सयूर्वंशी हणनूच स मािनले गेले. पु या या परमप्रतापी बाजीरावांना म तानीपासनू 

झाले या संततीला वतः बाजीरावाचे इ छेप्रमाणे िहदंधूमार्त न घेता जसे बळे बळे मसुलमानी 
समाजात ढकलनू िदले गेले, तसला धािमर्क उ लपूणा काही या मेवाड या महारा या या 
सतंती या प्रकरणी या वेळ या िहदंूंनी केला नाही.  
 

(२) जेसलमीर या रावत चेचकांनी सलुतान हैबतखाना या सोमलदेवी नावा या मलुीशी लग्न केले 

आिण ितला आप या यादव कुलातच प्र थािपले.  

 

(३) मारवाड या राव म लीनाथ राठोडचा ये ठ पुत्र जो कंुवर जगमल याने आप या पराक्रमाने 

जे हा माळ या या मिु लम सलुतानाचा पराभव केला आिण माळवा परत िजकूंन घेतला ते हा 
याने या मिु लम सलुतानाची पवती हणनू नावाजलेली राजक या जी िशदोली िह याशी 
प्रकटपणे िववाह केला आिण ित यापासनू झाले या सतंतीला मारवाडातील े ठ ‘जहािगरदारी’ 
रजपुतात िनिवर्शेषपणे समावेिशले गेले.  

 

(४) या याही पुढे जाऊन मिु लम आक्रमक शतावधी िहदं ू ि त्रयांचे समदुायचे समदुाय बाटवून 

आम या त्रीसमाजातील सखं्याबळ भयानक प्रमाणात जे घटवीत चालले होते या सकंटाला 
तशाच सामदुाियक प्र याक्रमणाने आळा घालणारे साहसी िन प्रसगंावधानी प्र याघातही साधताच 

िहदंवूीरांनी यत्र तत्र का होईना, पण केलेले आढळतात. उदाहरणाथर्, मारवाड या रायमल राजाने 

६०० मिु लम ि त्रयांना पाडाव क न या ि त्रयांना सामदुाियकपणे शुद्ध क न घेऊन आप या 
िनरिनरा या सरदारांशी यांची लग्ने प्रकटपणे लावून िदली.  
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(५) मेवाड या कंुभरा यानेही मसुलमानांना परा त क न पाडाव झाले या मसुलमानांतील 

िक येक ि त्रयांना आप या रा यात नेऊन, यांना शुद्ध क न, यांची वरा यांतील िहदं ू

सरदारांशी यथा ची लग्ने लावून िदली.  
 

(६) प्रिसद्ध  इितहासकार  टॉड  याने िलिहले या  राज थाना या  इितहासात  अशा आणखीही 
घटना विणर्ले या आहेत.  

 

(७) राजपूतां या ‘रासो’ नावा या काही किवताबद्ध इितहासग्रथंांतून परत िहदं ूक न घेतले या 
मिु लम ि त्रयांशी लग्ने लावून यां या सतंतीला आप या िहदं ू समाजात अतंभूर्त क न 

घेत या या घटना उ लेिख या आहेत.  

 

(८) नेपाळचा  राजा  जयि थती  यानेही मसुलमानां या धािमर्क सश त्र आक्रमणाचा सडू घेतला 
होता, तोही मेधाितथी या वृ तीचाच हणजे परकीय दु टांची नांगी ठेचून टाकावी, याच धोरणाचे 

अवलबंन करणारा होता. जे हा बंगालचा नबाब शमसु ीन याने नेपाळवर सन १३६० या 
आगेमागे वारी क न मोठा प्रलय मांडला होता, याने शेकडो िहदं,ू बौ द देवळे पाडली आिण 

शेकडो िहदं-ूबौद्ध लोकांस तलवारी या धारेने बाटिवले, ते हा, िहदंूं या या रणशरू राजाने रा यावर 

येताच मसुलमानांना नेपाळातून दे माय धरणी ठाय क न घालवून िदले, इतकेच न हे, तर खर् या 
िहदं ूबा यास शोभेल असा मसुलमानांवर सडूही उगिवला. मसुलमानांनी पाडलेली सवर् िहदं ूबौद्धांची 
देवळे पु हा बांिधली आिण बाटिवले या सवर् िहदंूंना आिण बौद्धांना सामदुाियकपणे शुद्ध क न 

घेतले.  

 

(९) त कालीन मसुलमानांनी िलिहले या तवािरखािदक इितहासग्रथंाम ये तर ‘आम या मिु लम 

ि त्रयांनाही हे काफर लोक सधंी सापडताच िहदं ूक न घेतात आिण यांची िहदंसूमाजात लग्ने 

लावून देतात’ हणनू कुठे कुठे ‘चोरा या उल या या यायाने अगदी आक्रोश केलेला आढळतो. 
आम या िहदंूं या इितहासग्रथंात अशा प्रकार या या घटनांचा मागमसूही सहसा सापडत नाही, 
अशा काही घटना या मिु लम ग्रथंांतूनच अवगत होऊ शकतात.  

 

(१०) उदाहरणाथर्, ‘तवािरख-अ-सोना’ या मिु लमग्रथंात तो लेखक हणतो की, ‘अगदी महंमद 

गझनी या वार् यांचा धुमाकूळ जे हा चाललेला होता ते हा सदु्धा अनिहलवाडा या राजाने सधंी 
सापडताच मसुलमान सै यातून मागे रगाळले या अनेक तुकीर्, म गल िन अफगाण ि त्रयांना 
पकडून नेले आिण िहदंूंनी यां याशी िनःशंकपणे लग्ने लािवली.’ या ग्रथंकाराने असेही ग्रिंथले 
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आहे की, ‘सधंी सापडताच मसुलमानी ि त्रयांचे समहूचे समहू पकडून िहदं ूलोक यांना िहदं ूक न 

घेतात.’ 

 

इतकेच न हे, तर याने या िहदंूं या मिु लम मिहलाशुद्धीकरण िवधीिवषयीही काही 
चटकदार मािहती िदलेली आहे.  

तो हणतो, मिु लम ि त्रयांना सामदुाियकपणे िहदं ूक न घेताना यां या म तकावर 

िहदं ू पुरोिहत काही थोडसेे जव जाळीत. नंतर यांना गोमयिमि त पाणी (अथार्त पंचग य) 

यावयास देत आिण मग यांना सं यवहायर् समजनू यां याशी िहदं ूलोक यथा ची लग्ने लावीत. 

काही िठकाणी मिु लम ि त्रयां या अशा सामदुाियक िहदंकूरणप्रसगंी हे िहदं ूलोक या ि त्रयांना 
उलटी आिण रेच देत. नंतर यांना िनरिनरा या िहदंजूातीत िकंवा वगार्त योग्यतेप्रमाणे वाटून देत. 

उ कृ ट ि त्रया उ कृ ट िहदंूं या वा याला येत. कुलीन ि त्रयांशी सरदार लोक लग्ने लावीत आिण 

बटकी िकंवा मोलकरणी असले या ि त्रयांशी या या वगार्चे िहदं ूलग्ने लावीत. या सवर् ि त्रयांची 
सतंती या या जातीतील िन वगार्तील िहदंूंत सपंूणर्पणे िवलीन होऊन जाई.  

 

(११) अजमीर या  अ णदेवरायाने मसुलमानांचा पराभव क न यांना जे हा या प्रदेशातून 

हाकलनू लावले ते हा यां या ससंगार्ने अपिवत्र झालेली ती भूमी शुद्ध कर यासाठी याने तेथे एक 

मोठा यज्ञ केला. याच पिवत्रीकृत थळी एक िव तीणर् मिंदर आिण ‘अनासागर’ नावाचे एक 

सरोवर बांधले. आजबूाजूचे जे जे त्री-पु ष मिु लमां या स ताकाळी बाटलेले होते या सवार्ंना 
या सरोवरात नान घालनू शुद्ध कर यात आले. या सरोवरात जो जो बाटलेला िहदं ूसकं पपूवर्क 

िन सं कारपूवर्क नान करील तो तो शुद्ध होऊन िहदंधूमार्त पु हा प्रवेश क  शकेल, अशी थायी 
शा त्र यव थाही लावून िदली होती.  
 

(१२) जेसलमीर या अमरिसगं महाराजानेही असाच एक मोठा यज्ञ क न अमरसागर नावाचे 

सरोवर बांधले होते. या यज्ञा या प्रतापे पिवत्र झाले या या सरोवरात पूवीर् िसधंप्रांतात जे 

सह त्राविध िहदं ू त्री-पु ष बाटिवले गेले होते यांचे समदुाय येऊन सकं पपूवर्क िन समतं्रक 

नान करीत आिण यांना शुद्ध होऊन पु हा िहदंधूमार्त आ याची धमार्िधकार् यांकडून प्रमाणपत्र े

दे यात येत.  

 

(१३) या िवषयानुरोधाप्रमाणे मिृतकार देवल, भा यकार, मेधाितथी यां यासारखे या काळी 
मसुलमानां या धािमर्क अ याचारी आक्रमणांना रोख यासाठी, िहदंूंतही प्र याचारी प्र याक्रमक 

शक्ती सचंरिवणारे, क्रांितकारक शा त्राधार, उद्भिवणारे, प्रसगंी आततायी शत्रचूा नायनाट 

कर यास अपिरहायर् असे नवे श त्राचारही िशकिवणारे आिण प्र यक्ष शंकराचायार्ं या पीठावर 
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आ ढ हो याचा यांना सव च अिधकार प्रा त झाला होता या िव यार य वामींचाही उ लेख 

करणे हे क्रमप्रा त आहे. ी. िव यार य वामींनी शृंगेरी या धमर्पीठाचेच न हे, तर 

वधमर्सरंक्षणाथर् मसुलमानी रा य उलथून वतंत्र िहदंरूा य थापणार् या सश त्र क्रांितपीठाचेही 
आचायर् व वीकारले होते. यांनी िहदंरुा ट्रिहताथर् धािमर्क शुद्धीची नुसती शा त्रोक्त यव थाच 

सांिगतली नाही. तर तदनषुंगाने मसुलमानानी बळाने बाटिवले या हिरहर िन बुक्क या त ण 

वीरबंधूंचा शुिद्धसं कार प्रकटपणे घडवून आणला आिण जे हा या वीर बंधूंनी वपराक्रमाने 

श त्रसगंरात मसुलमानांचे पराभवामागनू पराभव क न ते अि सत वतंत्र िहदंरुा य इसवी सन 

१३३६ म ये थािपले ते हा या शुद्धीकृत हिरहराला िहदंसुम्राट हणनू वतः रा यािभषेक 

करिवला.  
याच िव यार य माधवाने गोमतंकाम ये मिु लम राजस तेचा उ छेद क न धमर्भ्र ट 

के या गेले या िहदंूंना शदु्ध क न घे यासाठी एका क्षेत्र थळी माधवतीथर् नावाचे सरोवर बांधले 

आिण धमर्भ्र ट के या गेले या िहदं ू लोकांना यात समतं्रक नान घालनू यांचे सामदुाियक 

शुिद्धकरण केले. पुढेही याच थळी तशीच शुिद्धकरणे चालावीत, अशी शा त्र यव थाही लावून 

िदली.  
 

(१४) ीरामानुजाचायर्, यांचे िश य ी. रामानंद आिण बंगालमधील ीचैत यप्रभ-ूअशा प्रभावी 
धमर्वे यांनीही ल छांना बाटिवले या शताविध िहदंूंना वै णव धमार्ची दीक्षा देऊन शदु्ध क न 

घेतले होते.  

 

(१५) मसुलमानांनी  िहदंूंवर  केले या अ याचारांचा सडू घेऊन वतंत्र िहदंूंचे रा य थापन करणारे 

परमप्रतापी ीिशवछत्रपित यांनीही बजाजी िनबंाळकर आिण नेताजी पालकर यांना ते बाटून 

मसुलमान झाले असताही शुद्ध क न परत िहदंधुमार्त घेतले ही गो ट सपु्रिसद्ध आहे.  

याला हणतात प्र याक्रमण! 

 

(१६) औरंगजेबाने शेवटी शेवटीिहदंधूमार्वर जी अगदी िनकराची िन चतुरंग दलासह चढाई केली 
या वेळी, मरा यांवर वारी कर यासाठी दिक्षणेकड े प्रचंड सै य घेऊन तो िनघाला असता 
वाटेतील रजपुतांचा काटा समळू काढावा हणनू याने रजपुतांवर धािमर्क आक्रमण केले. परंतु तो 
पुढे दिक्षणेकड े िनघनू जाताच याचा वचपा अगदी तशाच प्र याचाराने मसुलमानांवर काढून 

िहदंूं या मानहानीची िन िवशेषतः सखं्याबळा या झाले या हानीची भरपाई क न घेत याचे एक 

नावाज यासारखे उदाहारण जोधपूर सं थानात राठोडांनी केले या मसुलमानांवरील धािमर्क 

प्र याक्रमणाचे देता येते. जोधपूरचा प्रबल महाराणा जसवंतिसग आिण वीर दगुार्दास राठोड यां या 
नेतृ वाखाली, औरंगजेबाने मिंदरे पाडून उभारले या मिशदीच काय या न हेत, तर सार् या मिशदी 
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पाडून टाकून तेथे िहदं-ुमिंदरे उभार यात आली. नवीनच बाटिवले या िहदंूंना तर काय, पण 

सं थानातील शक्य िततक्या मसुलमानांना राठोडांनी सामदुाियक शुिद्धसं काराने िहदं ु क न 

घेतले. मसुलमान सै ये मिंदरा-मिंदरांतून गोमांस फेकीत पुढे जाताच राठोडांची सै येही 
मिशदीमिशदीतून डुकरे कापून जशास तसे या यायाने याचा वचपा काढीत होती. मसुलमानां या 
शताविध ि त्रयांना िहदं ुक न रजपूत लोकांशी यांची लग्ने लाव यात आली; िकंवा मसुलमान 

िहदं ुि त्रयांना ठेवीत याप्रमाणे राजपुतां या घरी यांना दासी क न ठेव यात आले. िहदंूं या या 
प्र याक्रमणाचे रौद्र व प पाहून राजपुता यातील सारा मिु लमसमाज गभर्गळीत झाला. 
मिु लमांशी खा यािप याने तर काय पण यां या ि त्रयांना घरात घेत यासाठीही कोणा िहदंवूर 

सामािजक बिह कार पडनेासा झाला. जवळ जवळ तीस-चाळीस वषपयर्ंत तर िहदंूंचे हे धािमर्क 

प्र याक्रमण राज थानातील या िहदं-ूसं थानातून वेगाने गावोगावापयर्ंत चालत रािहले; गाजत 

रािहले. अथार्त वीर दगुार्दास राठोडाची स ता ओसरताच िहदंसूमाजाचे हे रौद्र पही या काळी पु हा 
ओस न गेले, हे सांगणे नकोच! कारण? कारण, हेच की, या काळ या जाितबद्ध िहदंसुमाजाचा 
थायीभाव धािमर्क प्र याक्रमण हा नसनू जाितबिह कार हा होता.  

 

िहदंूं या पड या काळातीलही िहदंरुा ट्रा या मलूभतू  पुन थानशक्तीची एक आ चयर्कारक 

घटना! 
एका बाजलूा या काळी िहदंूंवर महंमद गझनी, महंमद घोरीं या आक्रमणासारखी 

िहदंधुमार्ला उ स न क न टाकणारी आक्रमणे एकामागनू एक होत होती आिण या वेळी िहदं ु

जाितभेद, शुिद्धबंदी, स गणुिवकृती यांसारख्या वतः या आ मघातक ढींमळेु वतः याच 

सखं्याबळाचा क्षय करीत होते, अशा वेळीही िहदंरुा ट्राची जी युगानुयुगाची अगंात मळू ध न 

रािहलेली प्रचडं प्रचारशक्ती होती, (Missionary spirit and urge) ितचा फोटही अ य बाजसू कसा 
होत रािहलेला होता आिण िहदंरुा ट्राची रा यस ताच न हे, तर नवीन नवीन सह त्रावधी लोकां या 
जाित, िहदंरुा ट्र, िहदंधुमर् कसा कसा आ मसात करीत चाललेला होता याचे एक उदाहरण हणनू 

आसाम या ‘अहोम’ जातीचे येथे देत आहोत. याच वेळी िहदंसुाम्रा याचा िव तार िहदं-ुचीन 

(इंडोचायना) पयर्ंत कसा झालेला होता, हे मागील प्रकरणात शेवटी उ लेिखलेले आहे.  

गगंासागर (बंगालचा उपसागर), िसधंुसागर (मुबंईचा  उपसागर)  आिण  तेथनू  दिक्षणेस 

पसरलेला सारा िहदंमुहासागर, आिफ्रके या दिक्षण टोकापासनू तो चीन या िकनार् यापयर्ंत 

िदिग्वजयी लढाऊ आिण यापारी नौदलांतील शताविध मोठमो या िहदं ूजलतरींनी आिण िहदं ू

जल नौकांनी जे हा यापनू टाकला होता, ते हा िसधंबुंदीची करंटी क पनासदु्धा आम या मतृीस 

सचुणे अशक्य होते. याच या िसधंुिवजयाचाही उ लेख मागे केलेलाच आहे. याचप्रमाणे 

उ तरेकडहेी महंमद गझनी, महंमद घोरी या उ पातांनी िहदंूंचे सखं्याबळ घटत असताच इतर 

देशांकड े िहदंूंना नवीन धािमर्क िवजय िमळून िहदंधुमार्त सह त्रशः लोकांचे समदुाय कसे 
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समािव ट करीत, िहदंधुमार्चा प्रचारही याच काळी कसा वाढत चाललेला होता, यािवषयीही एक 

तरी आ चयर्कारक उदाहरण हणनू येथे आसाममधील अहोम जातीचे देत आहोत.  

आसामला लागनू वमर्न, साल तम ्आिण पाल घरा यातील िहदंरुाजांवर या वेळ या 
आसामपलीकड या या अनेक टो या िवखुरले या हो या यांतील शान टोळीतील एक शाखा 
असलेली आिण िप यान ् िप या लढाऊपणाचे जीवन घालिवणारी ‘अहोम’ नावाची जी एक जात 

होती, या अहोमांचे दडपण आठ या शतकापासनू येऊ लागले. अखेरीस या रा यावर १२०८ म ये 

चुकूक राजाचा अमंल चालू झाला. वतःस आिण आप या प्रजेस ‘अहोम’ हणजे अजोड हणवून 

घेणारा हा पिहलाच राजा होय. या न या रा यक यार्ंनी मोगलां या स तेस यश वीरी या त ड 

िदले. अहोम हे नाव याने आप या रा याला िदले. आसाम हे याचेच भ्र ट प होय, असे काही 
िव वानांचे मत आहे. परंत ुआ चयार्ची गो ट अशी की हूणांप्रमाणे िकंवा शकांप्रमाणे या पवर्तीय 

अनेक टो यांतून िहदंधूमार्ची त वे आिण आचार या वेळेस तरी ितकड े िजवंत असले या 
िहदंधूमार् या मठपतींनी िन मठप्रचारकांनी (िमशनरी आिण िमशनर् यांनी) इतके खोलवर जिवले 

होते की, या पवर्तीय टो यांनी इतर काही टो यांप्रमाणे या लढाऊ शान टोळी या आसाम-

िवजे या राजानेही आसाम या रा यावर येताच सन १५५४ म ये आप या टोळीतील अनेक 

लोकांसह िहदंधुमार्चा वीकार केला. हळूहळू ती सह त्रावधी लोकांची टोळी या टोळीच िहदंधूमर् 
वीकारती झाली. या राजाने आपले पूवीर्चे शान भाषेतील नाव बदलनू ‘जय वजिसग’ हे 

क्षित्रयांतील नाव धारण केले. यापुढे आले या सवर् अहोम राजांनीही अशी िहदंनुावेच धारण केली.  
 

अटकबंदी िन िसधंूबंदी के हा आिण का झाली? 
वरील अहोमसारख्या शूर जातीं या जाित जे हा या िहदंूं या पड या काळातही 

िहदंधुमार्चा आपणहून वीकार करत हो या; ते हा यांना िहदं ुजाित सघंात घे यास शुिद्धबंदीचा 
िकंवा जाितभेदाचा काही एक िवरोध हो याचा या काळी सभंव नसे. कारण जशा अनेक िहदंूं या 
जाित िहदंरुा ट्रात आपआप या िशिबरांतून पण िहदंरूा ट्रा या एकाच वजाखाली नांदत, यांतच 

अशा आणखी एका जाती या िशिबराची नवी भर पड.े याचे काही यवहार, काही आचार यांच 

जातीत यां यापुरते पाळीत, बाकी सवर् यवहार िहदंु मतृी प्रमाणे आिण िनबर्ंधाप्रमाणे सवार्ंचे 

िमळून िमसळून चालत. शुिद्धबंदी, मसुलमानां या आतताईपणाने या वेळी प्रथम उ तरेकडचे 

पंजाबपयर्ंत काय ती अगदी कडक होत चाललेली होती. इतरत्र सार् या िहदंु थानात मसुलमानां या 
वचर् वाचे सकंट न हतेच. मसुलमान पुढे घुसलेलेच न हते. हणनू शुि दबंदीचा प्र नही 
िहदंसुमाजापुढे ती तेने आला न हता. इथेच हे सांगनू टाकतो की, शुि दबंदीतूनच उ प न झालेला 
अटकबंदी हणजे िसधंूनदी ओलांडून मिु लम देशात ( ल छदेशात) जाणे, िह िहदं ुधमार्प्रमाणे 

अ यंत िनिषद्ध गो ट होय, जाितबिह कृत गो ट होय, अशी जी आज्ञा पुढे आप या मतृीतून 
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घुसली तीही या वेळ या पिरि थतीत सनातनवगार्ंनी िहदंधुमार्चे सरंक्षण हावे, हणनूच 

साधारणतः याच काळी घेतलेली असली पािहजे. कारण महंमद गझनीनंतरही िसधंुपलीकडचा 
सारा प्राचीन भारताचा भाग अगदी पिरयात्र पवर्तापयर्ंत (िहदंकुुश पवर्त) िहदंरुाजांनी परत िजकूंन 

घेतलेला होता. खोतानपयर्ंत िहदंरुा ये पूवीर् पसरलेली होती, हे आता इितहासिसद्धच झालेले आहे. 

ते हा िसधंुनदी ओलांडून जाणे हणजे िहदंधुमर्च (वैिदकइ यादी पंथ)ओलांडून, सोडून जाणे होय, 

वतःच बाटणे होय, अशी समजतू असणे शक्यच न हते. अगदी या वेळेपयर्ंत ‘कृ व तो 
िव वमायर्म’् ही प्रितज्ञा आप या वजावर कोरलेली होती. ‘आयर्धमार् या प्रचाराथर् सार् या जगभर 

सचंार करा’, अशी वधमार्ची अिनबर्ंध आज्ञा होती.  
पण पुढे जे हा मसुलमानां या आक्रमणामळेु िसधंुपलीकडची  िहदंरुा ये  बुडाली  आिण 

मसुलमानांसारख्या  परधमीर्यांचा  अघोर  छळ करणार् या राक्षसी समाजाकडून सह त्रावधी िहदं ु

श त्रबळाने बाटिवले जाऊ लागले ते हाच वकीय श त्रबळाचा कोणताही आधार न उरले या 
अगितकपणामळेु तेव यापुरता काही त कालीन मतृींम ये हा अटक न ओलांड याचा िनबर्ंध 

मागनू घाल यात आला असला पािहजे, हे वर िदले या इितहासाव न िसद्धच होते. याचे आणखी 
एक प्र यंतर हणजे आप या मातर् यव थेतच, कालाप्रमाणे, पिरि थतीप्रमाणे रा ट्राला 
हािनकारक न होतील असे धमार्चार घाल याची, िनिषद्ध कर याची, सोय असे.  

‘अ ये कृतयुगे धमार्ः त्रेतामां वापरे परे । 
अ ये किलयुगे नणृां युगर् हासानु पतः ।। 

याप्रमाणे या यव थेनु पच जे हा मसुलमानां या आक्रमणामळेु िसधंूपलीकडची 
िहदंरूा ये बडुाली आिण िहदं-ूपारसी इ यादी मिु लमेतर धमीर्यांचा अघोर छळ क न बला काराने 

यांना मसुलमान क न घेणार् या आततायी धमार्ची राजस ता ितकड े थापन झाली आिण 

यायोगे िसधंु ओलांडून ितकड ेजाणे हे वधमर् यागाइतकेच भयंकर झाले ते हा कोणाही िहदंनेू 

िसधंुनदी ओलांडून पलीकड ेजाणे हे पाप आहे, िसधंपूलीकडील भूिम ही ल छ थान समजली 
जावी, असा आप कालीन नवा  धमार्चार  त कालीन  मतृींना  सांगावा लागला. येथूनच अटकबंदी 
चाल ूझाली असली पािहजे.  

भिव यपुराणात  िहदंु थानची  नवीन सीमािनि चती या लोकांत सांिगतली आहे यात 

िनिदर्िशलेला प्रदेश हणजे ‘िसधंूअलीकडचा देश हेच खरे िसधंु थान होय’ असे सांगणारा आ हीच 

प्रथमतः हुडकून काढून प्रामखु्य िदलेला हा खालचा ऐितहािसक लोकः 
‘िसधंु थानिमित प्राहुः रा ट्रमायर् य चो तमम।् 
ल छ थानं परं िसधंोः कृतं तेन महा मना।।’ 

हा लोक याच काली हणजे महंमद घोरीनंतर या कालातच मतृीत घातला गेला 
असला पािहजे. आिण यातही या लोकात याचा हा काळही िनदिशत केला गेला आहे. या या 
काळ या िहदंमुहाराजाने ती सीमा िनि चत ठरिवली आिण याचा उ लेख ‘तेन महा मना’ 
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हणनू लोकात केलेला आहे तो या वेळचा िहदंूंचा सवार्त प्रमखु असा रा यकतार् हणजे 

महाराजा भोज हाच बहुधा असला पािहजे.  

 

याकाळी िसधंुबंदीची आज्ञा मात्र मिृतकारांनी सोडलेली न हती 
िसधंुनदीकडील आम या भरतखंडा या उ तर िन वाय य सीमेचे असे आकंुचन कर याचा 

दःुखद प्रसगं मसुलमानां या श त्रिवजयामळेु जरी िहदंरुा ट्रावर कोसळला तरी तो या 
सीमेपुरताच काय तो मयार्िदत रािहला. बाकी पंजाब या अलीकडील सारे भरतखंड, सारे िसधंु थान 

ितकडनेवीन नवीन जाितिहदंधुमार्त समािव ट करणार् यासदुरू आसामपयर्ंत या आिण तेथून पूवर्, 
पि चम आिण दिक्षण महासागरांवर समदु्रदलाचे वािम व, सपंादन क न िहदंचुीनपयर्ंत 

(अडंोचायना) सार् या ईशा य पि चम सीमेपयर्ंत िहदंरुा ट्राची अप्रितहत स ता गाजतच होती. 
नवीन नवीन िवजय िमळतच होते. िसहंल वीप हेही भरतखंडाचेच एक लहानसे बालरा य (Baby 

India) होते. कारण िसहंल वीपावर बहुधा भारतीय राजवंशच रा य करीत आले होते. तीच गो ट 

लखदीव, मालदीव इ यादी पि चम समदु्रातील, या ‘र नाकरातील’ आिफ्रकेपयर्ंत पसरलेले सारे 

वीपपंुजही या कालापयर्ंत िहदंूं याच सामदुाियक स तेखालीच होते. अशा काली िसधंुबंदी ही 
वैिदकधमार्नगुामी हणिवणार् या मतृींनी िनिषद्ध ठरिवलेली होती, अशी क पना करणे सदु्धा 
वेडपेणा आहे. कारण, या भारता या, पूवर्, पि चम आिण दिक्षण अशा, ित ही समदु्रसीमांवर 

आिधप य गाजिवणारे सम्राट राजद्र चौलासारखे िदग्जेते वैिदकधमार्नुयायीच  होते;  आिण  

वतःस ‘ित्रसमदेु्र वर’  ही  उ तरेकडील  सम्राट पदवीप्रमाणेच सवर् े ठ व गाजिवणारी पदवी 
धारण करीत असत.  

 

मग िसधंबंुदीची बेडी िहदंूंनी वतः होऊन  

वतः या पायांत ठोकून घेतली ती के हा आिण का?ं 
या कारणामळेु  उ तरसीमेवर  िसधंू-नदीपलीकड या प्रदेशात जाणे हे धमर्बा य कृ य 

आहे, असे सांगणारी अटकबंदी झाली याच परधमीर्य लोकां या छळामुळे दिक्षणेकडहेी आप या 
सीमेवरील ित ही समदु्रांतून प्रवास करणे हेही धमर्बा य कृ य आहे, असा िनषेध पुढ या पढु या 
मतृींतून या काळ या राजकीय प्रदा याखाली पंग ुबनले या िहदंशुा त्रकारांना करणे भाग पडले 

हे कारण मतृीत या वर िदले या ‘अ ये कृतयुगे’ इ यादी लोकांत अप्र यक्षपणे गोिवलेले आहे. 

िहदंूं या मळू या मतृींत पुढ या पुढ या पिरि थतींना त ड दे यासाठी जे जे काही नवे िविध-

िनषेध घालावे लागले, ते घालता यावे यासाठी ‘युगर् हासाची’ आिण किलव यर् प्रकरणाची प्रयुिक्त 

अगंीकारली गेली. अथार्त ‘पूवीर् या मिृत अपिरवतर्नीय आहेत’ या त वास या युगर् हासा या 
आिण किलवजार् या गहृीत कृ यामळेुही तसे पाहता बाध आण यासारखे होईच होई. पण तसे 
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अप्र यक्षपणे न बलता बाध  आणणे  हे  या  या  काळ या समाजिहत टीने जु या 
िविधिनषेधात अव य ते पालट करणार् या शा त्रकारांना अपिरहायर्च होई.  

अ ये कृतयुगे धमार्ः त्रेतायां वापरे परे । 
अ ये किलयुगे नणृां युगर् हासानु पतः ।। 

 

हे आ ही या प्रकरणातच वर उ लेिखले या बहुतके मतृींत सापडणार् या वचनाव न 

उघडच होत आहे. या मातर् (Legal) पद्धतीनुसार मेधाितथी या िकंवा देवलां या कालानंतरही 
रचले या िकंवा सशंोिधले या अगदी अवार्चीन मतृीम येच काय ती 

‘समदु्रयातुः वीकारः कलौ पंच िववजर्येत ्।। 
अशी समदु्रप्रवासाचा िनषेध करणारी, समदु्रप्रवास करणार् या यक्तीस आप या धमार्त, 

जातीत परत घेऊ नये, याला परत घेणारा प्रायि च तिवधीच नाही, अशी कडक मयार्दा घातलेली 
आढळते. हा काल हणजे आप या पि चम िसधंमू ये िख्र चनांचा आिण यातही िवशषेतः 
पोतुर्गीजांचा प्रभाव जे हा पडू लागला आिण िवशेषके न गोमतंकांत यांनी िहदं ुलोकांवर सश त्र 

आक्रमणे क न यां या सह त्राविध त्री-पु षांना अगदी मसुलमानांप्रमाणे बला काराने  बाटवून  

िख्र चन  कर याचा धूमधडाका चालिवला होता आिण या काळी िवशेषतः अरब लोकांनी 
आपापली नािवक सै य उभा न िहदंमुहासागरातून पुढे जाऊन जावा, सुमात्रा ते िहदंचूीन 

(इंडोचायना) पयर्ंत वार् या के या आिण ितकड या िहदं-ुबौद्धधमीर्य रा यांवर मसुलमानी 
धमार् या इतरत्र झाले या धािमर्क आक्रमणांप्रमाणेच सश त्र आक्रमणे क न ितकडील या 
िहदंबुौद्ध देशातील लोकांवर यांना मसुलमान कर यासाठी राक्षसी बला कार केले, आिण 

िहदंु थानातील जी चोल, पां य यासारखी पराक्रमी िसधंूसै ये पूवीर् ितकडील या िहदं ु बौद्ध 

राजां या साहा यास जात ती समदु्रगामी सारी िहदंरूा येही, सारे दिक्षण िहदंु थानही, 
मसुलमानांनी िजकूंन घेत यामळेु उ व त होऊन गेली आिण या जावा प्रभिृत प्रांताकड े

जाईनाशी झाली. ते हा या िहदंूं या राजकीय, सिैनक िन धािमर्क अशा अ यंत ददुर्शनेे ग्र त 

झालेला तोच हा काळ. हा आम या मतृींम ये िसधंबुंदीची कडक आज्ञा घालणारा असला पािहजे. 

आिण या काळा या अगदी अवार्चीन मिृतम ये हे अटकबंदीचे आिण िसधंुबंदीचे लोक 

आढळतात.  

याव न आपणाला हेही मानलेच पािहजे की, आपले तीनही समदु्र ओलांडून जाणार् या 
िहदंलूा जे हा बला काराने मिु लम िकंवा िख्र चन करणार् या मानवी नक्रां याच त डात पडावे लागे 

आिण या सकंटातून यांची सटुका करील अशी समुद्रावरील वचर् व गाजिवणारी िहदंशुक्ती उरली 
न हती अशा काळी आप या काहीसमाजधुरीणांनी िन पायाने समदु्र ओलांडून िहदंूंनी मळुी जाऊच 

नये, अशी धमार्ज्ञा सोडावी, हे कृ य िहदंसुमाजाचे रक्षण कर या या स हेतनेूच यांना करावे 

लागले असले पािहजे.  
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या  देशात  आप या  धमार् या  िकंवा रा ट्रा या लोकांची अवहेलना होते. मसुलमान, 

िख्र चनांसारख्या परधमार्ंना आप या लोकांवर सश त्र बळाने लादले जाते आिण अशा सकंटास 

पायबंद कर याचे सिैनक साम यर् या रा ट्रात नसते; अशा वेळी कोण याही रा ट्राला विहताथर्च 

या शत्रदेुशात आप या नागिरकांनी जाऊच नये, अशी बंदी कर यावाचून या पिरि थतीत काही 
ग यंतरच नसते.  
 

मग शुिद्धबंदी, अटकबंदी, िसधंुबंदी इ यादी ढीं या बे या  
िहदंूंनी आप या पायांत ठोकून घे यात चुकले त ेकाय? 

या भयंकर चुकीमळेु अटकबंदी, िसधंुबंदीसारखी या या काळी लाभदायक असलेली 
बंधने मतृींम ये घातली जात या या काली या बंधना या नवीन प्रिक्ष त लोकांवरही, त े

लोक या मिृतकारांनी इतर जसे या मतृीत सनातनधमर्  हणनू  घातलेले  होते, यांचा 
सनातन वाचा अिधकार, ती पिवत्रता आिण ती अनु ् लघंनीयता या नवीन घाला या लागणार् या 
धमर्बंधनांनाही, या प्रिक्ष त लोकांनाही, प्रा त हावी या हेतूने या ‘नवीन बंदीवरील’ 

लोकांपुढेही ‘एष धमर्ः सनातनः’ ही ठाम, परंपरागत िन मिृतशा त्राची अिधकृत मदु्राही हटकून 

मारली जाई; ग्रिंथली जाई. यामळेु ती िसधंुबंदी िकंवा अटकबंदी या पिरि थतीत िहदंूंना 
िहतावहच होती, ती रा ट्रनाशक पिरि थती बदल यानंतरही तीच अटक ओलांडून 

अफगािण थान, इराणवर पु हा वारी कर याइतके िहदंूंचे सिैनक साम यर् एखा या प्रौढप्रताप 

पेश यां या िकंवा रणिजतिसगंा या काळी वाढले असताही या पालटले या पिरि थतीत 

िहदंिुहतघातक ठरणारा हा बुळा धमर्भोळेपणा मात्र न ट होऊ शकला नाही, जो जसा या तसाच 

या धमर्वे या समाजाला अटक ओलांडणे हणजे पापकरणे, ही भीती सोडू देत नसे! हणजे प्रथम 

िहतावह असलेली धािमर्क ढी पुढे रा ट्रास अनथार्वह झाली तरी समाज ितला त काल तोड यास 

शा त्रभयाने िसद्ध होत नसे! जे हा ती ढी तोडणे हेच रा ट्रिहताचे हणजे धािमर्क टयाही 
पु यप्रद होते ते हासदु्धा ती ढी तोडणे हे पापप्रद आहे, असा आंधळा धमार्िभमान, हट्ट धरीत राही! 
ते हा हा जो ‘एष धमर्ः सनातनः’ चा बाऊ तेवढा असले प्रिक्ष त लोक िलिहताना आमचे अवार्चीन 

मिृतकार दाखवीत, ती तेवढी भयंकर चूक झाली.  
िसधंुबंदीचेच उदाहरण घ्या! या अवार्चीन शा त्रकारांनी जर प टपणे सांिगतले असते की, “पूवीर् 
कृतयुगे” आपले आयर्रा ट्र समदु्र ओलांडून अनेक वीपांतरांवर रा य कर याइतके समथर् होते. 

अगदी राजद्र चौलापयर्ंत आ ही ‘ित्रसमदु्राधीश व’ िमळिवले होते. ते हा समदु्र ओलांडणे हे 

आम या धमर्प्रसारास िनरा यप्रसारास अव यच होते, हणनू पु यप्रदच होतेः पण, पुढे आता, 
आजकाल ददुवाने आप या रा ट्राची नौसै यशक्ती आिण ते िसधंु वािम व न ट झाले आहे, 

यासाठी ते आ हाला पु हा िमळिवता येईल तोवर - आिण तवरच - आम या लोकांनी 
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समदु्रापलीकडील शत्ररुा ट्रांत आिण शत्रधुमीर्य समाजात दबुर्लपणाने जाणे हे आप या रा ट्रांस 

घातक हणनू पापप्रद अस यामळेु या कालापुरतीच ही िसधंुबदंी आहे. ‘युगर् हासानु पतः’ याचा 
खरा अथर् ‘शि तर् हासानु पतः’ असाच घेतला पािहजे. ‘एष धमर्ः सनातनः’ या वचनाचा 
बागलुबुवा  येव यापुरताच  काय  तो  खरा समजावा.” असे या काल या मिृतकारांनी प टपणे 

सांिगतले असते तर या अटकबंदीचे िकंवा िसधंूबंदीचे जे भयानक दु पिरणाम िहदंरुा ट्रास भोगावे 

लागले, ते फार मो या प्रमाणात तरी टळले असते! 
परंतु किलव यार् या प्रकरणातच या जाितभेद, शुिद्धबंदी, अटकबंदीिन समदु्रबंदी 

इ यादीव तुतः या काळ या शा त्रकारांनी वतःच घातलेले परंतु या मखु्य मिृतकारां या 
नावावर ठोकून िदलेले लोक घातले गे यामळेु, या सवर् बं या किलयुग सपेंपयर्ंत  हणजेच  

‘सनातनीपणा या’  अथार्त सदोिदत या होऊन बस या. पूढे िहदंरुा ट्रिहताला या बं या तोडून 

टाक याची शक्ती जरी िहदंतू पुढील काळी प्र यक्षपणे आलीही होती, तरी या बं या ‘कलौ पंच 

िववजर्येत’ अशी मतृीची आज्ञा  अस याने  किलयुग  सपेंपयर्त  हणजेच प्रलयकालापयर्ंत 

तोड यास भािवक असा प्रचंड िहदंसूमाज िसद्ध होणे शक्यच न हते! पु हा किलयुग के हा चालू 
झाले, िकती िदवस राहणार, िन कधी सपंणार, आिण ते सपंून प्रलयो तर स ययुग पु हा के हा 
चाल ूहोणार, यािवषयी आप या शा त्रकारांम ये जे िविक्ष त मतभेद आहेत या ब्र मघटा याचा 
प्र न िनराळाच आहे! 

 

िख्र चनांनी िहदंूंवर केले या सश त्र धािमर्क आक्रमणांचा प्रारंभ! 
वर या ग्रथंाम ये, िख्र चन लोकांशी आ हा िहदं ूलोकांचा धािमर्क सबंंध िकती पूवीर्पासनू 

आलेला होता, हे उ लेिखलेले आहे. जे हा िख्र चन कथांप्रमाणे सीिरयाम ये िख्र चन धमार्चा 
या या अगदी पिह या इसवी सनातच प्रचार होऊ लागला, ते हा वतः जीझसला फाशी देणार् या 
यू धमीर्यांकडून या मठू मठू िख्र चन लोकांचा फार छळ होऊ लागला. या वेळीच काही िख्र चन 

लोक टो या क न यांना िहदंु थानचे जलमागर् माहीत होते, ते पळून िहदंु थानांत मलबारकड े

झामोरीन (हा श द सामदु्रीय या श दाचा अपभ्रशं आहे) या िहदंरुाजा या आ याथर् आले. व तुतः 
या परकीय लोकांना या िहदंरुाजाने आप या समदु्रतटावर िवनाअट पाऊलही टाकू यावयाचे 

न हत!े पण स गणुिवकृती या याधीने ग्र त झाले या या िहदंरुाजाने या सीिरयन िख्र चनांना 
आ य िदला! यांना एक भभूाग व ती करावयास िदला! इतकेच न हे, तर यांना ग्रामपंचायतीत 

एक वतंत्र जाित हणनू समान हक्काचा ताम्रपट िदला!!! परंत,ु पुढे पुढे या सीिरयन िख्र चन 

लोकांना असे आढळून आले की, आप या समवेत िहदंूंना बळानेही नुसते खा यािप यास लावले 

तरीही ते िहदंलूोक बाटून िख्र चन होऊ शकतात! आिण याप्रमाणे या अगदी पूवीर् या 
सीिरयनिख्र चन लोकांनी िहदंु थानात िख्र चन धमर्प्रचाराची महूुतर्मेढ रोिवली! या िख्र चनां या 
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पिह या शतकात प्र यक्ष इंग्लडंम ये िख्र चन धमार्चे नावही एकू आलेले न हते या वेळी या 
िहदंु थानात िहदं ूलोकांना बळाने िख्र चन कर यात येऊ लागले होते, यावेळचा िख्र चन प्रचाराचा 
इितहास प्र येक िहदंनेू वाच यासारखा आहे. आिण तसे धमार्ंतर शत्रलूा अगदी सोपे करणार् या ढी 
इसवी सना या या पिह या शतकात आम यात अगदी मलूधमार्चार हणनू ढ झाले या हो या, 
असे िदसते. पण यािवषयी थलाभावी आिण या ग्रथंातील मखु्य िवषयाला तो भाग आवजूर्न देणे 

आव यक नस यामळेु तो सोडून देऊ.  

तथािप, एकच अ यंत बोलके उदाहरण देतो. एका गावात एका त यात पु कळसे िहदंलूोक 

तीथर् हणनू नान करीत असतात. हे पाहून या सीिरयन िख्र चनातील काही प्रचारक (िमशनरी)  
पाद्रयां या  मनात  आले  की, िख्र चनां या हातचे अ न खाताच िकंवा पाणी िपताच आपण बाटतो 
असे मानणार् या या िहदंूंना बाटिव याची युक्ती येथेही वाप न पाहू या! असे मनात योजनू हे 

िख्र चन पाद्री िहदं ूलोक या मोठमो या त यांत नानाला जात आिण िप याचे पाणी भरीत 

अशा काही त यांत अप्रिसद्धपणे जाऊन या लोकांसह नान करीत आिण पाणी पीत. नंतर काही 
िदवसांनी तचे पाद्री आपणहून सावर्जिनक प्राथर्नेत मोठमो याने ओरडून सांगत की ‘अहो िहदं ू

लोकहो! आ ही िकिर ताव येशू या या धमार्चे अनुयायी! िहदं ून हे! या तुम या त यात आ ही 
तु हासहच नान करीत आलो आहोत, आमची पूजा-प्राथर्ना क न ते इसाई धमार्चे तीथर् आ ही 
िपतो आिण तेच तीथर् आ ही तु हा लोकांना आजवर देत आलो आिण तु ही ते भिक्तभावाने 

यालेले आहात. तुम या िहदंधुमार्प्रमाणे इसाई धमार्चे पाणी जो िपतो, तो िहदं ूज माचा इसाई 

होतो, अशी तुमची धमार्ज्ञा आहे. ते हा आता तु ही सवर् लोक इसाई झालेले आहात! तुम या इतर 

िहदं ूबांधवांची फसगत होऊ नये हणनू आ ही स चिरत्र लोक हे स य उ घोिषत करीत आहोत!” 

ही बातमी हां हां हणता िनरिनरा या खेडगेावांतील िख्र चन आिण िहदंतू पसरली! मोठा ग धळ 

उडाला! ते िहदं ूबाटले, हणनू यां यावर बिह कार पडू लागला. ठरािवक पद्धतीने ती ती गावेची 
गावे हळूहळू िकिर तावांची गावे हणनू इतर िहदं ूसमाजाकडून बिह कृत झाली! 

आता येथे आणखी एक या वेळ यामानव जातीलाच धमर्वेडाची यथा कशी िनरिनरा या 
प्रकारे जडलेली होती, याची एक गमंत-पण प्राणघेणी गमंत हणनू पुढीलही थोडा प्रकार सांगतो. 
तो असा की, िहदंु थानात आले या या पिह या िख्र ती शतकातील िख्र ती लोकांतही यांचे 

िनरिनराळे पथं होतेच. यांची इतर देशात खरा िख्र ती प्रचार कोण अिधक करतो, यािवषयी 
पधार्ही असे. यामळेु या पंथाने ती िहदं ु गावे बाटिवली होती, या पंथाचा इतर पंथां या  
िख्र चनांनी  िनषेध  केला  आिण यां यािवषयी  म सर  वाट यामळेु  यां या युरोपमध या  
आचायार्ंना  कळिवले  की.  ‘ते अ यपंथीय लोक िहदंु थानात मखूर् िन वेडगळ िहदंूंना अगदी 
ढ गबाजीने फसवून िकिर ताव करतात आिण दिक्षणा उकळतात. िख्र ताची त वे हणनू 

काहीएक प्रचार ते करीत नाहीत! येव यासाठी यां या प्रचारांची सखं्या खरी मानू नये! आिण 

यांना आ हा प्रचारकांची पत अशी बुडवू देऊ नये! या या दसुर् या िख्र ती पंथा या सतत 
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कागाळीने िक येक वष ते बाटिवलेले िहदं ू वतःस िकिर ताव हणवीत, परंतु तो दसुरा 
िख्र तीपंथ यांना िहदंचू समजे! यां या चचर्म ये यांना घेईनात! यांची दिक्षणाही घेईनात! 

शेवटी हा प्र न या ‘दिक्षणेनेच’ सोडिवला असावा! कारण, काही िदवसांनी युरोपमधनू या 
आचायार्ची आज्ञा आली की, या सवर् ‘बाटले या’ िहदंूंना आता िख्र चनच समजावे आिण या 
सवार्पासनू ‘दिक्षणा’ हटली की ती अव य घ्यावी!’ पुढे तर अगदी प टपणे सवर्च िख्र ती 
पंथां या प्रचारकांनी ह या या युिक्तप्रयुक्तीनेच काय, पण बळाने सदु्धा-श त्रबळाने सदु्धा िहदंूंना 
िख्र ती क न घेणे, हेच िहदंू थानात िख्र ती चचर्चे पिवत्र धमर्कतर् य आहे. हणनू घोिषत केले. 

ते हा पाणी पाजनू िहदंूंना बाटिवणे, अ न खाऊ घालनू यांना बाटिवणे, इ यादी प्राथिमक 

प्रय नांना िन वादांना अथर्च उरला नाही! 
पुढे सीिरयन िख्र चनांचे आिण सवर्साधारण िख्र चनांचे यां या देशातच पंथापंथी या 

उलाढालीत वैमन य माजले. युरोपातील मोठमो या िख्र चन पंथांतच लढाया सु  झा या, 
यामळेु दोन-तीन शतकेतरी िख्र चन पथंा या प्रचारकांचे(िमशनरी) िहदंु थानातील कायर् जवळ 

जवळ बंदच पडले. पण इथेही यानात ठेव यासारखी गो ट हणजे जे िहदं ूवर सांिगत याप्रमाणे 

आधीच गावोगाव बाटले होते यांना िहदं ू लोकांत परत घे याची कोणतीही चळवळ न 

िनघा यामळेु ते वतःला ‘िकिर ताव’ च हणवीत रािहले आिण यांचा िहदं ूलोकांशी असलेला 
नाममात्र सबंंधही न ट झाला! 

या सिंक्ष त वृ ता तांत यानंतरसांग यासारखी िख्र चन धमार् या प्रचारांची चळवळ 

हणजे साधारणतः पंधरा या शतकात पोतुर्गीज लोकांनी गोमतंक िजकूंन घेत यानंतर आिण 

समदु्रमाग मलबार येथेही िख्र ती कदे्र उघड यानंतर वेगाने उसळली. यांचा िहदं ूलोकांना वाटेल ते 
अ याचार क न िख्र ती करणारा िहदंु थानातील पिहला प्रबळ मठपती हणजे सट (सतं) 

झिे हअर हा होय. तो १५४० चे सधंीस गोमतंकात आला. याने िख्र ती धमर्प्रचाराचा आटोकाट 

प्रय न काही वष के यानंतर या या या प्रचारा या आड येणार् यांिवषयी पोतुर्गाल या बादशहाला 
अनेक पत्रे िलिहली. यातील एक पत्रात तो हणतो- 

‘तुमचे िहदंु थानातील शासकीय अिधकारी वतः िख्र ती असताही आप या 
धमर्प्रसारा या आज्ञांना ते धा यावर बसवीत आहेत. ते आप या चैनीत दंग असनू साधेल या 
उपायाने लक्षाधीश होऊ पाहात आहेत. द्र य हाच यांचा देव आहे. खर् या देवा या सेवेस या 
आ ही िमशनर् यांनीसारे आयु य वाहून िदलेले आहे, यास ते लवलेशही सा य करीत नाहीत. 

िहदंु थानात िख्र ती धमर्प्रचारास आ हांला जो मुख्य अडथळा होतो आहे तो येथील ब्रा मण 

लोकांचा होय! ते आम या धमर्प्रचारास पुढे जाऊ देत नाहीत. सह त्राविध सामा य िहदं ूलोक 

आ हीं बाटवीत जातो, पण मागे वळून पाहतो तो हे ब्रा मण गु तपणे मांडवी नावा या नदी या 
तीरावर या सवार्ंना नेऊन यास सांगतात की ‘या नदीत नान क न आ ही सांगतो ते लोक 

हणा, हणजे तुमचे िख्र चन हो यातले पाप धुऊन जाऊन तु ही पु हा िहदंूंचे िहदं ू हाल!’ अशा 
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थापा मा न हे ब्रा मण लोक या बाटले या िहदंपूकैी अनेकांना वरील नानाप्रमाणेच इतरही 
अनेक प्रकारे फसवून शुद्ध क न घेतात. या ब्रा मणांना वचक घाल याचा प्रय न आ ही करतो, 
पण यास ते भीक घालीत नाहीत. आिण तुमचे इकडचे शासकीय पोतुर्गीज अिधकारी या 
ब्रा मणांना आ ही सांगतो तशा अ यंत कडक िशक्षा देत नाहीत.’ 

सट झिे हअर प्रभिृत या िख्र ती पाद्रयां या सतत हाकाटीला कंटाळून पोतुर्गाल या 
बादशहाने आप या शासकीय अिधकार् यांस िख्र ती धमर्प्रचारा या कायार्त लवलेशही हयगय होता 
कामा नये, नाहीतर तमुचीच सगळी संप ती िछनावली जाईल, अशा कडक आज्ञाही मधून मधून 

सोड या; तरीही तेव याने समाधान न होता हा सट झिे हअर आप या पोतुर्गाल या बादशहाला 
धाडले या दसुर् या एका पत्रात िलिहतोच की, “आमचे िहदंूंना िख्र ती कर याचे कायर् अितशय 

वेगाने फैलावत आहे. आम या प्रचारकाला पाहताच िहदंूं या खे यापा यांत आम या भयाने 

पळापळी सु  होते, इतके कडक उपाय आ ही जे िहदं ूिख्र ती होणार नाहीत यांना दंड करताना 
योजतो! सामा य िहदं ूखेडवळांचीच गो ट काय पण आ ही पकडून, बंिदगहृात टाकून, सतैानाने 

पछाडले या या िहदंूं या मोठमो या देव थानां या आचायार्ंची, मठा यक्षांची आिण नगरातील 

ीमतं िहदंूंची शारीिरक माराखाली जी लांडगेतोड करतो, ित या भयामळेु अनेक िठकाणचे हे 

िहदंूं या देवालयांचे पुजारी, यां या मतूीर् घेऊन गु त पाने गोमतंकाबाहेर पळून जात आहेत! 

यांची सारी सपं ती आ ही िहरावून घेतो, मतूीर् फोडून टाकतो, देवालय पाडून टाकतो, चाबका या 
फटकार् याखाली यांची शरीरे सोलनू काढतो, आ हांला या कामात आता उदंड यश येत चालले 

आहे! फार काय, जर का हे ब्रा मण लोक तेवढे मा या मागार्त आडवे येते ना, तर मी सार् या 
िहदंु थानभर बोलता बोलता िख्र चन धमार्चा प्रसार क  शकलो असतो!” सट झिे हअरची 
यानंतरची इतर अनि वत कृ ये आिण िहदं ूलोकावंर याने आिण या या नंतर या आले या 
शेकडो पोतुर्गीज पा यांनी याचप्रकार या िहदंूं या केले या अनि वत धािमर्क छळाची मािहती 
थलाभावी येथे देता येत नाही.  

उ तरेकडील सवर् प्रांतांतून िहदंसुमाजाला केवळ मसुलमानां याच काय या धमर् छळांना 
त ड यावे लागले आहे. पण िव ं याद्री या दिक्षणेकडील रामे वरापयर्ंत या िहदंूंना मसुलमानां या 
या पाच वतंत्र पादशा या या दिक्षणेत नांदत रािह या, यां या सतत भ्र टीकरणा या 

प्राणघातक जाचासच काय ते तेवढे बळी पडावे लागले नाही, तर मसुलमानांहूनही कू्रर असणार् या 
पोतुर्गीजांनी िहदंूं या िख्र तीकरणासाठी जो िहदंूंचा भयंकर छळ केला, यासही बळी पडावे लागले, 

त ड यावे लागले. तो सवर् दयद्रावक वृ तांत समजावून घे याची यांना इ छा असेल यांना तो 
सवर् वृ तांत Cs Hindus De Goa Republica Portuguesa’ या नावा या थेट पोतुर्गीज ग्रथंात 

ग्रिंथलेला सापडले. या ग्रथंाचे भाषांतर इंग्रजीम ये झालेले आहे आिण मराठीम येही होत होते 

अशी मािहती िमळते. याच ग्रथंाचे नाव अशाकरता िदले की, िख्र ती धमर्प्रचारासाठी पोतुर्गीजांनी 
केले या िहदंूं या धािमर्क छळाची मुसलमानांनाही लाजिवणारी अ याचारकृ ये आिण यांचा 
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िहदंु थानातील एकंदरीत इितहास अनेक लहानमो या ग्रथंात विणर्लेला आहे. पण वर िदले या 
पोतुर्गीज इितहासाचे वैिश य हे आहे की, तो सवर् इितहास डॉक्टर Palonio Noronhua यांनी 
िलिहलेला असनू हे गहृ थ पोतुर्गीज सरकार या सपु्रीम हायकोटार्चेच यायाधीश होते. पोतुर्गीज 

लोकांना आप या इितहासािवषयीची उलटसलुट सवर् राजकीय कागदपत्रे प्राचीन कालापासनू 

जतन क न ठेव याची एक प्रामािणकपणाची सवय आहे. आिण ते वृ तभांडार अ यासूनंा 
वाचावयास दे याची यांची पुरातन रीत आहे. आिण यांतही ते वतः पोतुर्गीज! या तव यांना 
तेथील सवर् ग्रथं पूणर्पणे िन प्रकटपणे अ यास याची िवनाअट मोकळीक िमळाली! या वेळ या 
पोतुर्गीज बादशहां या, िहदंु थानातील पाद्रयां या िनरोम या िख्र ती पोप या मळू 

पत्र यवहारासदु्धा सवर् कागदपत्रे अ यासनू या पोतुर्गीज सपु्रीम हायकोटार् या यायाधीशाने हा 
ग्रथं िलिहलेला आहे. हे याचे अन य वैिश य आहे.  

या ग्रथंात सोडले तर अगदी अवार्चीन काळी गोमतंकात पूवीर् बाटून िख्र चन झाले या 
दहा हजारांवर िहदंलुोकांना शुद्ध क न घे याचे महान कायर् यांनी केले या िदवंगत ी. मसरूकर 

महाराजां या िनरीक्षणाखाली िलहिवलेला जो ग्रथं ‘गोमतंकातील  शदु्धीकरणाचा  इितहास’  या 
नावाने मराठीत प्रिसद्ध झालेला आहे तो तर अव य वाचावा. आ ही प्र तुत िलहीत असलेला, ‘सहा 
सोनेरी पाने’ हा ग्रथं काही िहदंु थानचा इितहास न हे, तर याचे एक समीक्षण आहे. या तव ती 
सवर् मािहती येथे देणे थलाभावी अशक्य आहे. यातही पवूीर् मसुलमानां या िसधंवरील 

आक्रमणापासनू िहदंूंचे जे सश त्र आक्रमण आिण अभतूपूवर् असे धमर्युद्ध मसुलमानांशी  
शतकानुशतके  चालत  आले, या या वृ तांताची चचार् या ग्रथंा या पूवीर् या प्रकरणातून यथे छ 

केलेली आहे. रोटीबंदी, लोटीबंदी, पशर्बंदी, बेटीबंदी, आिण िवशेषतः शुिद्धबंदी इ यादी आम या 
या वेळ या धािमर्क वडगळपणा या अनेक रा ट्रिहतघातक ढींचे हानीकारक पिरणामआधीच 

दाखिवलेले आहेत. या पोतुर्गीजां या आगमनानंतर यां याशी आिण एकंदर 

िख्र तीधमर्प्रचारकांशी िन िख्र तीरा ट्रांशीही जी तशीच अ याचारी िन सश त्र धमर्युद्धे झाली, 
यांनाही तीच सारी चचार् श द श द लाग ूपडते इतके सांिगतले हणजे पुरे.  

येथे हेही यानात ठेवले पािहजे की, याच वेळी अरब आिण िख्र ती रा टे्र यांनी दिक्षण 

समदु्रावर आपली स ता थापून िहदंचूीनपयर्ंत पसरले या  पूवीर् या  आम या  िहदं-ुबौद्ध 

साम्रा यावरही राजकीय िन धािमर्क आक्रमणे क न ितकडील को यवधी िहदंनूा धमर्भ्र ट केले िन 

यांची रा येही याअ याचारी शत्रूनंी हरण केली. यामळेु समदु्रबंदीची नवी बेडी िहदंूंनी आप या 
पायात आपणहून ठोकून कशी घेतली याचे ‘समदु्रबंदी के हा झाली?’ यात िववेचन केलेच आहे. 

यामळेु एकंदर िहदंरुा ट्रा या रा यस तेची िन धमर्स तेचीच काय ती हानी झाली असे न हे, तर 

िहदंूं या िवशाल सामिुद्रक टीचीही हानी झाली! िहदंूंचा सारा यापार, सारे नौदल न ट झाले! 

नौकानयनाची कला सदु्धा केवळ न ट झाली. इतकेच न हे, तर तसे समदु्रगामी नौदल ठेवणेही 
पापमय होऊन बसले! िहदंधुमार्ला िन िहदंरुा ट्राला बहुधा वतः याच चुकीमळेु अगदी अक्षरशः 
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कूपमडूंक व आले! कोणी साहसी िहदं ु या कूपा या बाहेर जा याचा पराक्रम क  लागला तरी, पूवर् 
समदु्र, पि चम समदु्र (र नाकर) आिण दिक्षण महासागर या ित ही समदु्रां या तटावर ‘म जाव’ 

(मत जाव)!’ समदु्रयातुः वीकारः कलौ पंच िववजर्येत।्’ अशी पाटी लावलेली अनु लंघनीय 

तटबंदी िहदंकूडून उभारली गेली होती! 
येथेपयर्ंत मसुलमान िख्र चनािद शत्रूनंी िहदंूंवर जी सश त्र धािमर्क आक्रमणे केली यांना तशाच 

सश त्र वा िनःश त्र मागार्नी अधूनमधनू का होईना, पण िनकराने कसे त ड िदले आिण िहदंूंनीही 
या िहदं-ुमसुलमानां या भयंकर िन शतक यापी महायुद्धात मसुलमानांवरही सश त्र धािमर्क 

प्र याक्रमणे क न यांनी केले या धािमर्क अ याचारांचा कसा सडू घेतला या काही वेचक घटना 
थालीपुलाक यायाने या प्रकरणात िदले या आहेत.  

वा तिवक पाहता वैयिक्तक वा सामदुाियक शुद्धीकरणाचा आिण मसुलमानांवर केले या 
धािमर्क आघाडीवरही िहदंूंनी केले या सश त्र प्र याक्रमणाचा उपक्रम िव यार यासारख्या 
शंकराचायार्ंनी, िशवछत्रपित, दगुार्दास राठोड, जोधपूरचे जसवंतिसगं महाराज यां यासारख्या 
रा ट्रवीरांनी आिण रामानदं, ीचैत य अशा अशा संत महंतांनी क न यांचे पुढारीपण वीकारले 

असता धािमर्क शुद्धीकरण आिण सश त्र प्र याक्रमणािद उठाव िहदंसुमाजाने सारखे करीत 

राहावयास पािहजे होते आिण मिु लम त्री-पु षांनाही बळाने िहदं ूक न घे याचा धुमधडाका 
उडवीत जु या ढींना ितलांजली देऊन, हाच या काळचा िहदंूंचा ‘युगधमर्’ क न सोडला पािहजे 

होता! तसेच िहदंूंना िवभिूतपूजेची आवड न हती असेही नाही. िहदंसुमाजातील अनेक पंथ, अनेक 

धािमर्क ढी आिण धािमर्क िसद्धांतही अशाच िवभिूतनंी थापन केले होते आिण िहदंसूमाजाने 

जनेु आचार या या िवभिूतं या अनयुायांपुरते तरी िहदंधुमार् या चौकटीत बसवून िदलेले होते. 

यां या यां या पुरते त े या िवभिूतनंी प्रितपािदले या आचारांचेच प्रितपादन करीत रािहलेले 

होते. परंतु िवभिूतपूजेची इतकी आवड इतर धािमर्क प्रकरणी असणार् या िहदंसूमाजाने, शुद्धीकरण, 

परधमीर्यांवर सश त्र आक्रमण, आप या देवमिंदरािद धमर्प्र थां या आिण िवशेषतः, िहदंूं या 
ि त्रयां या मसुलमानांनी केले या अवहेलनेचा, यां या धमर्प्र थांची आिण ि त्रयांचीही तशीच 

अवहेलना क न, या धािमर्क शत्रवूर, सडू उगिव याचा हा नवीन युगधमर् तेवढा 
वरीलसारख्यािहदंरुा ट्राला अ यंत पूजनीय वाटणार् या िवभतूीं या मागे काही िजवंत ठेवला नाही! 
या िवभिूत जाताच या या पंथातील िहदंूंनी या िवभतूींचे धािमर्क सश त्र प्र याक्रमणाचे ते ते 
सिक्रय आचरण िकंवा तो उपदेश सदु्धा चक्क धा यावर बसिवला! इतकेच काय, पण या 
चैत यासारख्या िवभतूीचे पंथ इतर प्रकरणांपुरते आजही िजवंत असता आिण यां या तुतीने 

भरलेले भिक्तिवजयासारखे ग्रथं वाचीत असता या ग्रथंातून या िवभतूींनीच मसुलमानांवरजो 
सश त्र धािमर्क सडू उगिवला, याचाउ लेख सदु्धा या ग्रथंात आढळत नाही! िकंवा या िवभतूींनी  
मसुलमानांवर  केले या  सश त्र धािमर्क  आक्रमणाचा  िकंवा  मोठमो या शुद्धीकरणांचा गौरव 

करणारा एखादा पोवाडासदु्धा या काळ या वीर भाटांनी िकंवा चारणांनी रचलेला आढळत नाही. 
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िहदंू या बहुजनसमाजास तर प्रसगंाची नुसती त डी त डी आठवणसदु्धा ठेव याइतकी यांची आवड 

िकंवा आव यकता वाटली नाही! कारण. . . .  

अवार्चीन िहदंसुमाजा या मनाचा थायीभाव सिह णतुा हणजेच प्राकृत भाषेत बोलायचे 

हणजे कोडगेपणा हाच वभाविसद्ध झालेला आहे! 

या सवर् पवूार्धार्तील प्रकरणांम ये येथपयर्ंत चिचर्ले या िवधेयांना आिण सदंभार्ंना 
ऐितहािसक बळकटी आिण आधार देणारे या काळचे एका अवार्चीनतम घटनेचे पान! 

या चाल ूप्रकरणात िहदंूंनी मसुलमानांवर केले या धािमर्क सश त्र प्र याक्रमणांची जी 
तुरळक उदाहरणे आ ही िदलेली आहेत ती अथार्तच या अनेक शतक यापी िहदं-ूमिु लम 

महायुद्धा या कालावधी या मानाने अगदी अपवादा मक होती. फाटले या आकाशास िठगळ 

लाव यासारखे ते होते. पण तसे काही तरी िहदंरुा ट्रा या शौयार्ला साजतील असे प्र याक्रमणाचे 

पराक्रम िहदंनूी केले, हणनूच धािमर्क आघाडीवरील युद्धातही िहदंूंचा पक्ष अगदीच उ व त 

झाला नाही! िहदंहूी प्रसगंोप्रसगंी धािमर्क सडू घेऊ शकतात अशी धा ती या मिु लम शत्रलूा 
सारखी वाटत रािहली. या अपवादा मक िहदंवुीरां या प्र याक्रमणाप्रमाणे जर सारी िहदंजुाित 

याच रणनीतीस धािमर्क आघाडीवरही सवर्त्र अवलिंबती, तर या देशी या काळी तरी एकही 
मसुलमान-मसुलमान हणनू कसा राहाता ना, हे आ ही या चाल ूपूवार्धार्त अनेक वेळा िदग्दिशर्ले 

आहे परंतु इतर सवर् िहदं ू तसे कर यास कां धजले नाहीत, कां यायले िकंवा यांना तसे 

मिु लमांवर सश त्र प्र याक्रमण करणे हे िहदंधुमार् याच िव द्ध आहे असे का वाटले, शुिद्धबंदी, 
िसधंुबंदी, रोटीबंदी  इ यादी  बे याच  िहदंधुमार्चे  खरे आचार-इ ट आचार आहेत, अशी बुद्धी का 
झाली? अशा सवर् प्र नां या उ तरी मखु्य समथर्न जे या वेळचे िहदं ु करीत असत आिण 

मसुलमानांनी िहदंूंवर िकती धािमर्क आक्रमणे केली तरी आ ही िहदंूंनी यां यावर तसे तसेच 

सश त्र धािमर्क प्र याक्रमण करणे हे िहदंिुहताला का इ टही होणारे नाही, आिण िहदंसु यतेला 
शोभणारे नाही, असे जे प्रितपादन करीत असत, यांचा आशय असा की, मसुलमानांची एकामागनू 

एक भयंकर आक्रमणे होणार् या या काळी जर या वेळ या िहदं ुराजाने आिण समाजाने, एखादी 
तुरळक पिरि थती येताच, आप या बाटले या िहदंूंना परत शुद्ध क न घेतले असते िकंवा 
मिु लमांवर आ ही हणतो तसे धािमर्क सश त्र प्र याक्रमण क न यां या त्री-पु षांना बळाने 

िहदं ू क न घेतले असते, तर मसुलमान अिधकच िचडले असते आिण यां या या वारंवार 

होणार् या न या न या सश त्र धािमर्क आक्रमणांत ते िहदंूंचा पु हा पु हा अिधक भयंकर सडू घेत 

जाते! या भीतीने िहदंूंनी आप वमर् हणनू, िन पाय हणनू, या काळी शुिद्धबंदी, प्र याचारबंदी, 
बेटीबंदी, रोटीबंदी, िसधंुबंदी, स गणुिवकृती, इ यादी शरणागती या धमार्चारांना अवलिंबले! आता 
या आिण अशा सवर्च तकर् टाचे िनरसन कर यासाठी आिण यावर िलिहले या सवर् पूवार्धार्तील 

आ ही केले या अनेक उ लेखांना, सदंभार्ना आिण मतांना बळकटी देणारी शेवटची अशी एक 

घटना देत आहोत की, िज यामळेु धािमर्क सश त्र प्र याक्रमणाची िहदंतू शक्ती होती, पण इ छाच 
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न हती हे आमचे िवधान िनिवर्वादपणे िसद्ध होईल. ती घटना हणजे िटपू सलुतानाचा नायनाट 

क न टाकणार् या, मरा यां या, मसुलमानांशी झाले या सघंषार्ची होय! 
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प्रकरण ७ वे 

 

िहदंपु्रपीडक कू्ररकमार् िटपू सुलतान 
 

या काळी महारा ट्र साम्रा याचा िव तार होत होता, मरा यांनी आप या पराक्रमाने 

प्र यक्ष िदलीॢ या म गल बादशाही व तुत: (De facto) उलथून पाडलेली होती आिण िहदंूंची 
राजस ता सार् या िहदंु थानात इतकी प्रबळ झाली होती की, ितला पिरणामकारक िवरोध क  

शकेल अशी एकही मिु लम स ता िहमालयापासनू तो क याकुमारीपयर्ंत उठलेली न हती. अशा 
काळीही हैसरूला जे लहानसे िहदंरूा य होते या रा यात असलेला हैदरअ ली नावाचा एक 

मसुलमान या िहदंरुाजा या हाताखाली अिधकारावर चढत चढत या या सै यातील एक प्र थ 

होऊन बसला होता. महंमद गझनी यापासनू िहदंरुा याचा घात, िहदंरुाजांनीच िव वास टाकून 

वाढिवले या यां या मिु लम सेवकांनी वारंवार कसा केला याचा शतको शतकांचा अनुभव 

आलेला असताही या हैसरू या िहदंरुाजाने ‘सवर्धमार्ंना समान’ मानणार् या सवर्सामा य 

िहदंसुमाजा या नेहमी या ‘उदार’ भ गळसतू्रीपणापायी हैदरअ लीसारख्या कड या मसुलमानाचे 

हाती आप या सै याचे आिधप य जाऊ िदले. पिरणाम हायचा तोच झाला. हैदरने या िहदंरुाजास 

शेवटी बाजसू सा न सारी राजस ता आप या हाती घेतली. याने मरा यांवरही चढाई केली. परंतु 
समरांगणात मरा यांनी याची रग िज न जाईतो याला चांगला चोपून काढ यामळेु तो पुढे 

पाऊल टाकू शकला नाही. याने इंग्रजांवरही एकदा यश वी चढाई केली होती. परंतु इथे हैदर या 
या इतर वृ तांताशी चाल ूिवषयाचा काही सबंंध नस यामळेु इतके सांगणे पुरे आहे की, हा हैदर 

इसवी सन १७८२ या वषीर् जे हा मरण पावला ते हा याचे मागे याचा या यासारखाच पराक्रमी 
पुत्र िटपू याचे हाती ते हैसरूचे मळूचे िहदं-ुसं थान आले.  

स ता हाती येताच िटपूने मळू या िहदंरुाजाचे नांवगावही पुसनू टाकून हैसरू या वतंत्र 

मिु लम रा याचा सलुतान हणनू आप या नावाची वाही िफरिवली. मसुलमानांचे एक नवे 

वतंत्र रा य वतःस ‘सुलतान’ हणवून घेणारा या िहदं-ुमिु लम  महायुद्धा या  एक  सह त्र  

वषीर्य कालखंडातील िहदंु थानमधील िटपू हा शेवटचा सलुतान होय! 

कोण याही मिु लम ‘सुलतानाचे’ या या मिु लम परंपरेनसुार जे पिहले कतर् य या 
काळी समजले गेलेले असे याप्रमाणे िटपू सलुतानाने सवर् ‘काफरांना’ मी मसुलमान क न सोडीन 

अशी प्रितज्ञा प्रकटपणे भरिवले या या या दरबारात केली आिण लगोलग या या रा यातील 

सवर् िहदंूंना मसुलमान हो याची आज्ञा सोडली! आप या गावोगाव या मिु लम अिधकार् यांना 
लेखी कळिवले की, “झाडून सार् या िहदं ु त्री-पु षांना मिु लम धमार्ची दीक्षा या. जे िहदं ू वे छेने 

मसुलमान न होतील यांना बळाने मसुलमान करा, नाहीतर िहदं ूपु षांना ठार करा आिण पकडून 

आणले या िहदं ूि त्रयांना बटकी क न मसुलमानांत वाटून टाका!” 



 

www.savarkarsmarak.com 

या भ्र टीकरणाची कायर्वाही िटपूने इतक्या िनकराने, इतक्या मो या प्रमाणावर चाल ू

केली की, या हैसरू सं थानातील सार् या िहदंसुमाजात एकच हाहाकार उडून गेला. िटपू या 
सिैनक पथकातील काय ती न हे, तर गावोगाव या मिु लम मु ला-मौलवींनी थािनक मिु लम 

गावगुडंांना जमवून िहदंूंची ससेहोलपट चालिवली पुढे वतः िटपूने मलबारवर वारी क न 

सपा यासरशी या एका मलबारात एक लक्ष िहदं ू त्री-पु षांना बळाने बाटवून टाकले! याने 

कनार्टकावर वारी क न मरा यां या रा यावरही चढाई केली. धारवाडपासनू खाली 
त्रावणकोरपयर्ंत पसरले या लक्षाविध िहदं ू त्री-पु षांना िटपू या सिैनक पथकां या आिण 

गावग ना मुि लम त्री-पु षां या या एखा या वण याप्रमाणे अक मात भडकत चालले या 
िहदं-ुभ्र टीकरणा या उठावामळेु त्रािह भगवन ्क न सोडले! 

सवर् जाती या पंथां या शताविध िहदं ू त्री-पु षांनी िटपू या या सश त्र आक्रमणास त ड 

देणे अशक्य होऊन मिु लम सै याचे तावडीत सापड याचे आधीच धमर्रक्षाथर् कृ णा, 
तुंगभदे्रसारख्या मोठमो या न यांतून मलुालेकरांसह उ या घऊन जीव िदले! शताविध िहदं ू त्री-
पु ष आगीत उ या घेऊन भ मसात झाले! पण बाटून मसुलमान झाले नाहीत!! 
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िटपूची उ म त घोषणा! 
आप या या राक्षसी अ याचारा या, िवजयी आक्रमणा या आिण यामळेु िनःसहा य 

िहदंूं या उडाले या ददुर्शे या आनंदान िन उ मादाने फुगनू जाऊन िटपूने भर दरबारात एकदा 
मो या आ यतेने वतःच घोषणा केली की ‘काफर िहदंूं या सामदुाियक मिु लमीकरणा या या 
मा या सश त्र आक्रमणास अपेक्षेहूनही अिधक यश आलेले आहे. एके िदवशी, तर २४ तासां या 
आत मा या रा यात ५० सह त्र िहदंूंना बाटिवले गेले! पूवीर् या कोण याही मिु लम सलुतानाला 
असले मह कृ य करवले नसेल! पण इ लाम या प्रचाराचे आिण काफरां या उ छेदाचे ते 
मह कृ य अ ला या कृपेने मी आज क  शकलो आहे!’ 

आपले ‘िहदं ू काफरां या उ छेदाचे हे मह कृ य शक्य िततक्या नेटाने िन वरेने पार 

पाड यासाठी या धम म त िटपूने आततायी क्रौयार्ने इतर मिु लम सिैनकांसही मागे टाकणार् या 
अशा एका नवीन सै याचीही उभारणी केली होती. मिु लमांतील कड यांतील कडवे असे शेकडो 
त ण िनवडून िनवडून िटपू सलुतानाने हे आपले िविश ट सै य उभारले होते. या सै यास तो 
‘आप या मलुांचे सै य’ हणनू लािडकपणाने सबंोधी. िहदं ू त्री-पु षांना बळाने बाटिव यास, 

िहदंूंची लटुालटू कर यात, यांची घरेदारे जाळून टाक यात आिण िवरोध करतील तर यांचा 
अनि वत छळ क न यांना सरसकट कापून काढ यात या सलुतानां या ‘लाडक्या सै यातले’ 

जे तरणेबांड मिु लम सिैनक िवशेष पराक्रम करतील यांना प्र येकी यांचे पािरतोिषक हणनू 

िठकिठकाणी पाडाव केले या सह त्राविध िहदं ू ि त्रयांतील त ण त ण िन सुदंर मलुी िनवडून 

यथा ची वाटून दे यात येत! 

िटपू सलुताना या या इ लामी प्रचारामळेु िन पराक्रमामळेु िहदंु थानातील सारे इ लामी 
जगत कृतज्ञ भावनेने भारावून गेले. याला सलुतान, गाझी, इ लामचा कमर्वीर, यापद या 
मसुलमानांकडून दे यात आ या. िहदंु थानातच न हे, तर थेट तुकर् थानातील मसुलमानी 
खिलफांकडूनही याला ती मा यता िमळाली. अथार्त ् िहदंधुमीर्यांवर याने चालिवले या 
धम मादी अ याचाराम ये ‘सारे’ मिु लम जगत अशा रीतीने भागीदार झाले होते. िवशेषतः 
कनार्टक ते त्रावणकोर पयर्ंत या मिु लम समाजाने सामदुाियकपणे या या या अ याचारात 

प्र यक्ष भाग घेतलेला होता तो मिु लम समाज तर त्री-पु षसदु्धा िहदंूं या टीने तरी 
िटपूसारखाच दंडनीय ठरला होता.  
 

इकड ेपु यात 
िटपूचे िहदंूं या सामदुाियक िन बलपूवर्क मिु लमीकरणाचे हे अ याचारी अिभयान 

(मोहीम) जे हा चाल ूझाले ते हाच ितकडील िहदंसुमाजात उडाले या हलक लोळाचे आतर् िननाद 
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ऐकून िहदंधुमर् सरंक्षणाचे ब्रीद धारण केले या मराठी साम्रा या या राजधानीत, पु यात क्रोधाची 
लाट उसळली आिण या हैसरू या न या मिहषासरुाचे पािरप य कर यासाठी या यावर चढाई 

क न जा याचा मरा यां या राजधुरंधरांनी िन चय केला. पेश यांचे मखु्य ीकरणािधप 

(फडणीस) नाना यांनी दिक्षणेतील हाताशी असले या सवर् मराठी सरदारांना िनरिनरा या बाजूनंी 
िटपू या रा यावर ससै य चालनू जा याची आज्ञा िदली.  
 

िटपूशी युद्ध 
मरा यांची सै ये आप या रा यावर चालनू येत आहेत, ही बातमी समजताच िटपू नुसता 

चवताळून गेला. मराठी मखु्य प्रदेशापासनू तुटक अतंरावर असलेली मरा यांची नरगुदं आिण 

िक तूर ही जी दोन लहान सं थाने या या रा याला अगदी लागनू होती यां यावरच िटपूने 

यांना मरा यां या मखु्य सै याचे सहा य ये या या आधीच एकएकटे गाठ यासाठीच वेषाने 

चाल केली.  
िटपू सवर् िहदंूंचा तर वेष करीत असे; पण, यातही िहदंसुमाजात व वाचा आिण 

िहदंु वाचा जा व य अिभमान सचंरवून यांना मिु लमांिव द्ध चेतिव याचे कामी जो वगर् अगे्रसर 

असे, या ब्रा मणवगार्वर तो सलुतान िटपू िवशेषच जळफळत असे. अतरांपेक्षा ब्रा मणांचा छळ 

कर यात याने क्रौयार्ची  सीमा  गाठावी.  इितहासाचायर् सरदेसाईसदु्धा िलिहतातः ‘Brahmins 

were singled out for special indignities by Tippu’. नरगुदंचे आिण िक तरूचे सं थािनक हे 

दोघेही ब्रा मणच होते. यातही त काल शरण ये याची िटपूने केलेली मागणी या दोघांनीही 
ितर काराने िझडका न टाकली होती. यामळेु अिधकच िचडले या िटपूने प्रथम नरगुदंवर 

आप या प्रबळ सै यासह चाल केली. सं थािनक भावेही शक्य तो वीरोिचत िनकराने लढले. परंतु 
पु याहूनयेणारे सहा य वेळीच न आ याने या सं थान या छो याशा सै याचा पाडाव िटपू सहज 

क  शकला. नरगुदं नगर पडताच िटपू ससै य जाळपोळ आिण लूटमार करीत जो आत िशरला तो 
सरळ राजवा यात घुसला. तेथे याने सं थािनक भावे आिण यांचे झुजंार कारभारी पेठे या 
दोघांना पकडून बे या ठोकिव या. यांचा िन यां या सवर् सबंिंधतांचा अस य छळ केला गेला. 
यां या अतंःपुरात िश न तेथील सवर् राजि त्रयांची िटपूने जी िवटंबना केली िन या या मिु लम 

ह तकांकडून करिवली, ती वणर्वत नाही. या ि त्रयांतील, या त ण या या, मलुींना प्रथम 

कू्ररपणे छळीत छळीत शेवटी यां यावर बला कार कर यात आला. राजि त्रयांतील जी अ यंत 

सुदंर त णी होती ितला िटपूने वतः या जनानखा यात बंद केले िन जाताना ितला आप या 
राजधानीत घेऊन गेला आप या सनुा-लेकींची ही अमानुष िवटंबना, ित या, डो यांदेखत 

चाललेली पाहून पे यां या वदृ्ध मातेचे दय यातनांनी फाटून गेले आिण ती तेथेच गतप्राण झाली.  
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िटपू या सै यानेही सार् या नरगुदं नगरात िहदं ू त्री-पु षांची करवेल िततकी तशीच िवटंबना केली. 
िहदंूंतील िलगंायत वगार्सारख्या धिनकां या वा यापासनू तो सामा य िहदं ू नागिरकां या 
घरांघरांपयर्ंत मनसोक्त लटू केली. यां या घरादारांना आगी लावून् आिण शताविध िनवडक िहदं ू

त्री-पु षांना आिण सिैनकांना पाडाव क न, बंिदवान क न, यांना, जाताना िटपू आप या 
समवेत घेऊन गेला.  

नरगुदंचा असा पाडाव क न िटपू या िक तूर या दसुर् या लढत रािहले या छो याशा 
िहदंु थानावर तुटून पडला. िक तूर या या सं थानाचीही नरगुदंप्रमाणेच याने धूळधाण केली. 
सं थािनकावर, या या कुटंुिबयांवर आिण या सगंरातील सवर् िहदं ु त्री-पु षांवर िटपूने वतः 
आिण आप या सै यांकरवी नरगुदंला जे जे राक्षसी अ याचार याने तेथील िहदंूंवर केले होते, 

तसेच अ याचार िक तूरलाही याने केले आिण करिवले.  

एव या अवधीत मरा यांची मखु्य सै ये कनार्टकात िटपूने िजकंले या प्रदेशास िन 

ठा यास परत िजिंकत झपा याने पुढे घसुत होती. इथे प्र यक्ष सबंधं नसले या या युद्धातील इतर 

घटना सोडून दैऊन इतके सांगणे पुरे आहे की, शेवटी सरदार पटवधर्न, फडके, बेहेरे, होळकर, 

भोसले प्रभिृत मराठी सेनानायकांनी िटपू या िठकिठकाण या मिु लम सै यांना झोडपीत सारा 
कनार्टक याचे हातून िछनून घेऊन िटपूला हैसरूपयर्ंत रेटीत पक्क्या क डीत घेतले. याच वेळी 
िटपू या भयकंर अडचणीची ही सधंी साधून इंग्रजही िटपूवर चालनू आलेले होते. मरा यां या 
ख गाचे वार जसजसे या िटपू सलुताना या सतैानी मिु लम धम मादा या पाठी सपासप बस ू

लागले तसतसा या सतैानाचाही तो मिु लम धम माद उत  लागला. िटपूचा दम उखडून गेला 
आिण कोण आ चयर्, तोच िहदंधुमर् वे टा िटपू िहदं ुदेव-देवतां या भजनी लागला!! 

िहदंधुमर्सरंक्षक मरा यांची मनधरणी कर यासाठी आिण या या धमर्छळाने कावून 

गेले या लक्षावधी िहदं ुजनतेला पु हा आप या क छपी लावून घे यासाठी का होईना, पण िटपूने 

अक मात िहदंूं या देवालयांना देणग्या दे यास आरंिभले. पूवीर् मिु लमांनी िवि छ न केले या 
काही मोठमो या मिंदरांत न या मतू चीही याने पु हा प्राणप्रित ठा करिवली. आप याला या 
युद्धात यश िमळावे, या तव िटपूने देवालयांतून ब्रा मणांकरवी प्राथर्नाकरिव या आिण या 
ब्रा मणवगार्चा तो सवार्ंहून अ यंत वेष आिण छळ करीत असे, याच ब्रा मणवगार्ला 
प्रसादिव यासाठी याने दिक्षणासमारंभ करिवले, अनु ठाने बसिवली, वतः शंकराचायार्ंचा मोठा 
स मान क न आप या रा यावरचे हे सकंट टळावे हणनू आशीवार्द मािगतले! आिण 

शंकराचायार्ंनीही समारंभपूवर्क ते िदले! थलाभावी आणखी एकच गो ट सांगणे पुरे आहे की, कांची 
क्षेत्रातील िहदंूं या प्रख्यात दैवतां या रथो सवाचे वेळी सलुतान िटपू यिक्तशः उपि थत राहून 

रथापुढे इतर भ तांसमवेत या िमरवणकुीत चाल ूलागला. आप या हाताने याने शोभेची दा  

उडवून तो दीपो सव आप या ययाने साजरा केला. या देवतां या हातात ती ण धारेचे शत्रघु्न 

ख ग उपसलेले असते या देवास दै यही भज ूलागतात ते असे! परंतु न देव न दै य-कोणीही 
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कू्ररक यार्िटपूला या दा ण सकंटातून बचाव यास पुढे येऊ शकला नाही. शेवटी दोन-तीन 

वार् यांत िमळून याचे सारे रा य मरा यां या िन इंग्रजां या सै याने िजकूंन घेतले. वतः िटपूही 
पुढे ठार मारला गेला. िटपू या रा याची वाटणी होऊन यातील त्रावणकोर या िहदंरुा याचा जो 
लहानसा भाग िटपूने िहसकावला होता तो या राजास परत दे यात आला. या मळू या िहदं ू

राजवंशास िटपूने पद युत क न ते हैसरू सं थान बळकावले यावर याच िहदं ूराजवंशाला पु हा 
थापन कर यात आले. उरले या रा यातील काही वाटा इंग्रजांनी घेतला आिण कनार्टक ते 
तुंगभदे्रपयर्ंतचा िटपूने िजकंलेला सारा िव ततृ प्रदेश मरा यांनी आप या रा यास जोडून टाकला. 
वतःस ‘सलुतान’ हणवून घेताना या िहदंरुा यांचा नायनाट कर याची प्रितज्ञा िटपूने केली 
होती ती सारी िहदंरुा ये पु हा व थानी नांद ूलागली. या युद्धात सपंूणर् नायनाट जर कोणाचा 
झाला असेल तर तो ‘सलुतान िटपू या मिु लम रा याचाच काय तो होय!’ 

असे राजकीय िन रणांगणीय क्षेत्रात िहदं ूिवजयी ठरले. पण तरीही अशा रीतीने या सन 

१७८० या माग या पुढ या िमळून वीसएक वषार्त िटपू या नेतृ वाखालील दिक्षणेतील 

मसुलमानांनी जी सामदुाियक िन सश त्रउठावणी केली होती आिण िहदंिुवद्रोही अ याचारांचा 
प्रलय मांडला होता याचा रणांगणीय िनराजकीय क्षेत्रात या मिु लम राजस तेचा िन 

सै यशक्तीचा धु वा उडवनू दे यात िहदं ूपूणर्पणे िवजयी ठरले. परंतु धािमर्क िन सामािजक क्षेत्रात 

मात्र ते आक्रमक मिु लमच िवजयी ठरले.  

कारण की, िटपूशी झाले या या यदु्धात मिु लमांनी िहदंधूमार्चाच उ छेद कर यासाठी जी 
धािमर्क िन सामािजक सश त्र चढाई केली होती, िहदंूंचे जे लक्षावधी लोक बळाने बाटिवले होते, 

िहदंूं या सह त्रावधी ि त्रयांवर अ याचार क न यांना मिु लम दा यात िन गोषात गावागावातून 

डांबून टाकले होते, िहदंरुा ट्रा या पौ षाचीच जी लां छना पद मानखंडणा केली होती आिण या 
सवार्ंमळेु मिु लम धमार्ची जी समाजाची स ता, सखं्याबळ िन शक्ती जी वेगाने वाढत जात होती 
ितचाही धु वा उडवनू दे यासाठी, या धािमर्क िन सामािजक मानखंडनेचा सडू उगिव यासाठी या 
बला कारी िन अ याचारी सह त्रावधी मिु लम पु षांतील िन मिु लम ि त्रयांतील अघोरी 
अपरा यांना तसतसाच कठोर दंड दे यासाठी िहदंधुमर्रक्षणाचे ब्रीद िमरिवणार् या िन रणांगणात 

मिु लमां या श त्रशक्तीचा िन राजशक्तीचा वर विणर् याप्रमाणे धु वा उडवून देणार् या 
मरा यां या िवजयी वीरांनी मिु लमांवर लगोलग एकही धािमर्क प्र याघात केला नाही! यां याही 
इ लाम धमार्वर सश त्र प्र याक्रमण केले नाही!! या प्रकरणी इकडची काडी ितकड ेकेली नाही!!! 

तसे प्र याक्रमण न झा यामळेु ते बळाने बाटिवलेले उणे-पुरे दोन तीन लक्ष िहदं ूपु ष-

ि त्रया, बाल-बािलका या दिक्षणेतील मसुलमानी समाजा या कचा यात, दा यात, गोषात तशाच 

िपचत रािह या. िटपूने थािपलेली इ लामी राजस ता मरा यां या प्र याघाताखाली चक्काचूर 

होऊन गेली; पण िटपूने लाखो िहदंूंवर बळाने लादलेली इ लामी धमर्स ता मात्र तशा 
प्र याघाताभावी उलट भरभराटत रािहली! 
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ते कसे घड ेतो क्रम पूवीर्च सांिगतला आहे. या बळाने बाटिवले या िहदं ू त्री-पु षांची 
सतंती, यांना लगोलग शुद्ध क न न घेत यामळेु मिु लमातच मोडली जाऊन िपढीमागनू िपढी 
या काळ या या िहदंधुमर्शत्रूचें सखं्याबळ दिक्षण प्रांतातून सवाईिदडी-दपुटीने वाढवीत चालली 
आिण आज म मिु लम सं कारांतच वाढ यामळेु िहदंधुमार्ची िन िहदंरुा ट्राची कट्टर वैरी बनत 

गेली. या बाटग्या, मिु लमां या पुढील पुढील िप यांत, वतः िहदंधुमार्त परत ये याची इ छा 
तर सोडाच, पण उलट ‘इसाप’ या गो टीतील लां या को याचीच मनोवृ ती बळावत जाऊन 

उरले या िहदंूंनाही आप याप्रमाणे बळाने बाटवून मसुलमान करणे हेच आपले धमर्कतर् य आहे, 

अशी आसरुी आकांक्षा मात्र अिधकािधक उफाळत चालली.  
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पण जर िटपूवरील राजकीय प्र याक्रमण यश वी होताच मरा यांनी 
मुि लमावंर धािमर्क प्र याक्रमणही लगोलग केले असते तर? 

तर या िटपू या युद्धात अवघ्या चार-पाच वषार्चे पूवीर्च बळाने बाटिवले गेलेले ते दोन-तीन 

लाख िहदं ु त्री-पु ष नुसते ‘या’ हणताच िहदंधुमार्म ये  िन  आपाप या  िहदं ु  कुटंुबात 

पे्रमिव हल होऊन बहुशः परत आले असते. अवघ्या चार-पाच वषार्चे पूवीर्च अतंरले या यां या 
िहदंधुमार्वरील यांची भक्ती िन आसक्ती, यां या िहदं ू माता-िपता, पुत्र-क या, आ त-इ ट 

इ यादी िप्रयजनांिवषयी माया ममता यांना अजनू इतकी कासावीस करीत असलीच पािहजे की 
यांची आठवण येताच यांचे डो यांत चटकन आसवे उभी राहावी! 

अशा वेळीच या दोन-तीन लक्ष िहदंबुांधवांना शुद्ध क न िहदंधुमार्त परत समािव ट क न 

घेणे िकती सोपे होते! 

यातही याच वेळी िटपू या मिु लम रा याला मठूमाती देऊन सरदार पटवधर्न, होळकर, 

रा ते इ यादी एकाहून एक अिधक सेनानींची िवजयी सै ये  यां या  रणांगणातील  िनरिनरा या 
आघा यांव न महारा ट्राकड े वेगवेग या मागार्नी परतू लागली होती, ते हा यां यातील 

सह त्राविध घोडे वारां या, िशलेदारां या, पायदळां या, िभ न-िभ न सेना, पतृना (पलटणी), 
पथके, भगवे वज फडकवीत, ‘हर हर महादेवाचे’ रणघोष करीत हैसरू, कनार्टक, महारा ट्र या 
प्रांतातील या नगरानगरांतून िन गावागावांतून सिैनक सचंलनाचा दणका उडवीत पथृक 

पथृकपणे परत चाललेली होती, याच नगरानगरांत िन गावागावांत अनेक िठकाणी, या पाच-सहा 
वषार्तच धािमर्क आक्रमणे क न बाटिवलेले दोन लाख िहदं ू त्री-पु ष मिु लम समाजात क डलेले 

होते; िवशेषतः या सह त्रावधी िहदं ू ि त्रयांना मिु लमांनी या आक्रमणात पळवून नेऊन 

आप या बटकी क न टाक या हो या, यापैकी अनेक पितता, दीन, दःुिखता, िहदंकु यका, 
कुमािरका, कांता या या नगरग्रामांतील तुरळक महालांपासनू तो गावग ना पसरले या मिु लम 

गुडंां या शेकडो खोप या-खोप यापयर्ंत असले या गोषांतून राबिव या जात हो या! िहदंूंचा िवजय 

झा या या िन मिु लम रा याचा स यानाश झा या या वातार् यां या कानांवर जातात न जातात 

तोच या िहदं ुवीरांची सश त्र पथके वा सै ये आप याच गावातून िमरवत येत आहेत हे यांना या 
िहदंवुीरां या दरूव न ऐकू येणार् या ‘हर हर महादेव’ या जयघोषांनी चटकन लक्षात आले असेल; 

यासरशी या अभागी बाटिवले या िहदं ू ि त्रया अनावर वेगाने आपाप या या मिु लम 

क डवा या या िखडक्यािखडक्यातून िन खोप या- खोप यां या दारातून या िहदंवुीरां या 
िमरवणकुी जवळ जवळ येताच यांचा रणघोष दमुदमु ू लागताच या राक्षसां या बंिदवासात 

पडले या आम या शेकडो माय-भिगनीं या दयात अशा उ कट अपेक्षे या अस य कळा आपसकू 

उठ या असतील! ‘आले! आम या- मा या िहदंधुमार्चे भाऊ या अ याचारी मिु लमां या उरावर 

नाचत आमची सटुका कर यास शेवटी आले!!’ अनेक प्रसगंी या क डवा यातील िहदं ुमिहलांपैकी 
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कोणाकोणाचा प्र यक्ष बाप, नवरा, भाऊ, भाऊबंद, शेजारीपाजारी हे या िवजयी िहदंपूतृनांतून 

डौलाने गजर्त चाललेले यांना समक्ष िदसले असतील! 

 

जर केवळ मनात आले असते तर 
जर अशा वेळी या गावोगावातील सचंलन करीत चालले या िनरिनरा या िहदं ू

सिैनकदलां या केवळ मनात आले असते तर यांना िटपू या यदु्धकाळात मसुलमानां या 
बंिदवासात पडले या या आप या सह त्रावधी िहदं ुअबलांना वाटेने चालता चालता मकु्त करता 
आले असते.  

कारण, या वेळी या िवजयी िहदंदुलभाराला आडवे ये याचे साम यर् वा धयैर् कोणाही 
मिु लमात वा मिु लमगटात उरलेले न हते. मरा यांची सिैनकदले येत आहेत हे ऐकताच या या 
गावातील िन नगरातील मु लामौलवींची िन गुडंापंुडांची वतः या िजवा या भयाने िबळा-
िबळातून लपताना त्रेधा उडत होती. या िहदं ूसिैनकदलां या रणशृंगारातून असे आ वािसणारी 
एकेक ललकारी जरी सणसणत, खणखणत गावोगाव फंुकली गेली असती की, “या! 
मसुलमानां या घराघरातून बाटवून आजपयर्ंत मसुलमान हणनू राबिव या जाणार् या िहदं ूमाता 
भिगनींनो, बाहेर पडा िन आम या रक्षणाखाली या! तु हांला मकु्त कर यासाठी िन घरोघर 

पोचवून दे यासाठी हे आ ही, तुमचे धमार्चे भाऊ, तुम या दाराशी आलेलो आहोत! जी कोणी 
मसुलमान यक्ती तुम या आड येईल ती ती ितथेच कापली जाईल. मग तो मुि लम पु ष असो वा 
त्री! याचप्रमाणे मसुलमानांनी बाटिवले या िहदं ूबांधवांनो, तु हीही जेथे असाल तेथून येऊन या 
आम या सै यिवभागांना िमळत चला! िहदंधुमार् या या भग या वजाखाली येताच तु हा 
सवार्ंना हे िवजयी िहदं ुख ग सवर् प्रकारचे िन सपंूणर् सरंक्षण देईल!” तरी अशा आ वासक सश त्र 

आवाहनासरशी या चार-पाच वषार्तच बाटिवले या आिण िवकल उ सकुतेने मकु्ततेची वाट 

पाहणार् या या या गावातील िमळून सह त्राविध िहदं ुमाता भिगनी आिण सह त्राविध बाटिवलेले 

िहदंबुांधव अ यानंदा या उदे्रकाने आपण होऊन या या सै यिवभागांना िमळाले असते! यांना 
सहजासहजी शुद्ध क न िहदंरुा ट्रात परत घेता आले असते आिण या िटपू या युद्धात मिु लमांना 
िमळाले या धािमर्क िवजयाचेही नाक कापले जाते! 

पण धमर्शत्रनेू बळाने बाटिवले या िहदंूंचे असे साधे शुद्धीकरण कर याचेही कोणा या 
मनात आले नाही! मनासच आले नाही!! 

परंतु या मराठी सिैनकां या, सेनापतीं या, सरदारां या, शंकराचायार्ं या, प्र यक्ष 

पु या या पेश यां या िकंवा सातारा - को हापुरातील छत्रपतीं या कोणा याही तसे साधे 

शुद्धीकरण कर याचे सदु्धा मनातच आले नाही! मिु लम राक्षसां या बंिदवासात पडले या या 
आप या सह त्राविध अ याचािरत माता-भिगनींकड े ढंुकूनही न पाहता यांना तशाच सोडून पढेु 
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जा याची कोणालाही लाज वाटली नाही! मसुलमानांवर िमळिवले या रणांगणीय िन राजकीय 

िवजयांचे तेवढे नगारे िपटीत िन रणशृंगे वाजवीत गावोगावात ती सिैनक पथके जशी िशरली 
तशीच या या गावातून डौलाने पुढे आपाप या िशिबराकड ेचालती झाली. या उ या-पुर् या दोन 

लाख बाटले या िहदं ू त्री-पु षांपैकी संघतः बोलायचे हणजे, एकालाही यांनी शत्रू या तावडीतून 

सोडवून िहदंधूमार्त परत आणले नाही.  
फलतः, मसुलमानां या खोप याखोप यांतून या सह त्राविध बाटिवले या आम या 

िहदं ु माता-भिगनी, बाल-बािलका, ‘आता आपणांला ही आपली िहदंूंची सश त्र िवजयी दले 

मसुलमानां या या नरकतु य कोठ यातून मकु्त करतील’ अशा अस य अपेक्षेने दारादारांतून 

दाटून उ या रािह या हो या या सार् या ‘ती वधमीर्य िवजयी सै यदले गावात आली तशीच 

िमरवत गाव सोडून पढेु िनघून गेली, आमची कोणासही दया आली नाही, आमची सटुका तर 

राहोच, पण आ हांशी कोणी ओळख सुद्धा िदली नाही, मायेचा श दही बोलले नाही!” असे पाहताच 

या कू्रर अपेक्षाभगंाने मुळूमळूु रडत पु हा या मिु लमां या क डवा याम ये िववशपणे परत 

िफरत! आिण या वधमर्शत्रूचंी वीण वाढवीत मरेतो तेथे तशाच िपचत पडत! 

याचप्रमाणे  या  गावागावातून  वर सांिगत याप्रमाणे वतः या िजवा या भीतीने लपून 

बसले या मिु लम मौलवी-मु लांना िन गुडंपंुडांना थो याच िदवसांत कळून चुके की िहदंूंची 
िवजयी सै यपथके िकंवा रा यािधकारी िहदंूंवर केले या धािमर्क अ याचारांसाठी कोण याही 
मिु लम अपरा याला यिक्तशः वा गटागटाने पकडून काहीएक दंड करीत नाहीत आिण हणनू 

आप या िजवास आता कोणतेही भय उरलेले नाही, ते हा ते सगळे अ याचारी मिु लम 

आपआप या िबळातून बाहेर पडून गावोगाव पु हा उजळ मा याने वाव  लागले. इतकेच न हे तर 

िहदंूं या बळाने बाटिवले या या सह त्राविध ि त्रयांना आिण लटूुन आणले या सपं तीला अगदी 
वैधरीतीने (कायदेशीरपणे) आपापली म ता मानून आपाप या ससंारात राबवून घेऊ लागले. अशा 
घटना घडत की, गावागावातील िहदंूंना यां या बळाने बाटिवले या सनुा-लेकी या याच 

गावातील मिु लमां या घरांतून बटकी वा िबबी हणनू उघडपणे ज मभर राबिव या जात 

असतात ते य चुपचाप पाहावे लागे! परंतु ती ती गावे िहदंरुा या या सरंक्षणाखाली आलेली 
असताही तेथील िहदं ुजनतेने वा िहदंरुा यािधकार् यांनी ते य पाहताच मसुलमानांवर तुटून पडून 

या आप या लेकी-सनुांची सटुका मसुलमानां या हातून केली, अशी उदाहरणे सहसा आढळत 

नाहीत. कारण, शतकां या तशा आपद्धमीर्य सवयीमळेु तशी दयिवदारक मानखंडनेची ये जसे 

काही यात काही िवशेष झाले नाही अशा िनल जर् िनिवर्कारपणे पाहात राह याची िहदंूंना एक 

सामदुाियक सवयच झालेली होती. याला समाजात कोणीच नाव ठेवीत नाही अशा 
िनल जर्पणाची कोणाला काही लाजही वाटत नाही. ‘एका शुिद्धबंदी’ या िवषबाधेपायी सार् या 
िहदंसुमाजाचा या प्रकरणी असा बुिद्धभ्रशं झालेला होता! 
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याचा लेखी पुरावा? हा पहा त कालीन कागदपत्रांचा ढीग! 
िटपूशी झाले या मरा यां या यदु्धांचा इितहास आता िकतीतरी सिव तरपणे उपल ध 

झालेला आहे. माशर्मनसारख्या इंग्रजी इितहासकारांचे ग्रथं, आप या इितहासाचायर् 
सरदेसायांसारख्यांचे ग्रथं, मॅलेट प्रभिृत त कालीन इंग्रजीकार था यांचे िन राजदतूांचे मळू 

पत्र यवहार; इितहाससशंोधक राजवाडे, पारसनीस, खरे प्रभतृींनी उजेडात आणलेले या काळ या 
मराठी राजधुरीणां या, यां या ह तकां या, या काळ या यापार् यां या, नगर े ठीं या, 
िहदंसुमाजातील धािमर्क, सामािजक, राजकीय अशा सवर् थरांतील अनेक नागिरकां या 
पत्र यवहारांचे ढीग या ढीग आता प्रिसद्ध झालेले आहेत. लॉडर् कॉनर्वॉलीस आिण िटपूवरील 

वार् यांचे सेनापती हिरपंत फडके यां यासारख्या या काळातील प्रमखु आिण थोरांतील थोर 

पु षां या ीरंगपट्टण येथील युद््धकालीन साहचयार्चे वेळी हिरपंत फडके यांनी पु यास नानांना 
धाडले या अ यंत वाचनीय आिण सधंीिवग्रहािद उ च पातळीवरील राजकीय मह वा या 
पत्रांपासनू तो या काळ या दरोडखेोरां या लटुालटुीचे, भािवकां या धािमर्क यात्रांचे, प्रवासांचे, 

त कालीन बाजारभावांचे, ‘माझा मठ लटुला गेला’ अशीच काय ती रडारड करती बसले या 
शंकराचायार्ं या स याचे वणर्न करणार् या पत्रापयर्त इतके मळू कागदपत्र या िढगार् यात पाहता 
येतात की, या काळ या िहदंसुमाजा या हालचालींचे, आचारांचे, िवचारांचे िन यवहारांचे 

वाचणार् यां या मनापुढे मिूतर्मतं िचत्र उभे राहते.  

परंतु या सह त्राविध कागदपत्रातून एकंदरीत पाहता मसुलमानांनी केले या धािमर्क 

अ याचारांचा आिण यांनी िहदंूंवर िमळिवले या उपयुर् त धािमर्क िवजयाचा वचपा काढ याची 
तळमळ कोणालाही लाग याचे सहसा आढळत नाही. िटपूशी झाले या युद्धाचे कालावधीत 

आप या या सह त्राविध माय-भिगनींना मसुलमानां या गोषाम ये या अधमांनी क डून टाकले 

आहे, यांची मकु्तता केली नाही तर िधक्कार असो आम या या पौ षाला, असा ती  िवषाद 

वाटून मसुलमानांवर कोणताही िहदं ू सेनापती वा सिैनकपथक वा जनसमहू आप यापुरता 
तुटकपणे का होईना पण तलवार उपसनू चालनू गेला आहे आिण याने एखा या गावी वा नगरी 
तरी अशा बळाने बाटिवले या िहदं ूि त्रयांना सोडवून या मसुलमानांना कापून काढले आहे, असे 

कोणतेही मोज यासारखे उदाहरण घडलेले आढळलेले नाही. कोण याही कागदपत्रात 

मसुलमानां या या धमर्िवजयामळेु िहदंधुमार्चे िन रा ट्राचे स ताक्षेत्र िन भिूमके्षत्र िदवसिदवस 

कसे सपंु टात येत चालले आहे याची िचतंा तर काय, पण जाणीवसुद्धा या काळ या 
िहदंसुमाजाला एकंदरीत न हती, असे या त कालीन शतावधी कागदपत्रांव न प ट होते. ही 
िकतीही आ चयार्ची िन खेदाची गो ट वाटली तरी व तुि थती ही अशी होती. कोणीही, 
मसुलमानांनी िहदंधुमार्वर केले या आक्रमणांचा वचपा काढ यासाठी मिु लमांवरही तसेच 
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सश त्र िन सघंिटतपणे धािमर्क प्र याक्रमण केले पािहजे असे अवाक्षरही बोल याचे वा िलिह याचे 

सहसा आढळत नाही. . . मग तसे वतः कर याची गो ट दरूच! 

या या काळ या मळू कागदपत्रां या सवर् िढगार् यास जरी थलाभावी बाजसू सारले तरी 
आ हांस यातील एका पत्राचा तवेढा उ लेख कर याचा मोह टाळवत नाही. मागे 

‘स गणुिवकृती या आप या िहदंसुमाजास नेभळे िन लळेु बनिवणार् या प्रिवृ तीिवषयी 
बरीचसिव तर चचार् केली आहे. याच स गणुिवकृती या आम या हाडीमासी िखळले या 
दगुुर्णांवर झगझगीत आिण अ यतन शोधाप्रमाणे ‘क्ष’ िकरण टाक याचे कायर् या पत्रातील 

घटनेचा आिण या याच जोडीला िटपू या  मृ यूनतंरही  मरा यां या  िहदंसु तेने मिु लमां या 
राजस तेचा जो अिंतम ऊ भगं क न टाकला या ख या यार् िवजयसमरात घडले या घटनेचा 
उ लेख करणे आ ही अपिरहायर् समजतो.  

वर उ लेिखले या पत्रात मराठी राजस तेचे सेनापती हिरपंत फडक्यांनी मराठी 
साम्रा याचे ीकरणाधीष नानांना िटपूने या या पराजयानंतर केले या करारातील वचने पाळली 
जातील यािवषयी आ वासक हणनू आपले वतःचे दोन लहान पुत्र इंग्रज-मरा यां या िवजयी 
सेनापतींचे हाती तारण (ओिलस) हणनू सोपवून िदले होते. ते वृ त आप या शत्रलूा आपण िकती 
हीनदीन केलेले होते, ते क्विचत ्सहजासहजी उ लेख यासाठी देऊन पुढे िलिहले होते की ‘िटपूची 
ती दो ही मलेु लॉडर् कॉनर्वालीसने मा याकड ेधाडली होती. मी (हिरपंतांनी) यांना पािहले ते हा ती 
दो ही मलेु हणत होती की, ‘आ ही भकेुले आहोत.’ मी यांना एका शेजार या तंबूत धाडले आिण 

यांना पोटभर जेवू घाल यास सांिगतले. नंतर काही वेळाने यांना कॉनर्वॉलीसकड े इंिग्लश 

िशिबरात पोचिवले! 

ही गो ट या ग्रथंात देत असता आम या मनापुढे दसुरी अशीच एक घटना उभी राहत 

आहे. तीही येथे देणे हे स गणुिवकृती या प्रकरणाचे दयिवदारक एक यथावत ्िचत्रच दे यासारखे 

होणार आहे, हणनू ती घटना सांगतो. पूवीर् सन सतराशे या आरंभी या दहा-एक वषार्ं या 
आसपास पंजाबातील आ हा िहदं-ूिशखांचे परमप्रतापी धमर्वीर ीदशमगु  गोिवदंिसग यांना 
मोगली स तेपुढे युद्ध चाल ू ठेवणे अशक्य झाले. चंदनगड या वे यात शेवटी गु  गोिवदंिसगंजी 
या या पुत्रांसह अटकले गेले. अगदी प्रितज्ञाबद्ध अशा यां या केशधारी शीखसै यातसदु्धा 
मसुलमानांची धा ती खाऊन गु जींना सोडून जा याचा आिण शीख धमार्चा याग कर याचा कट 

होऊन यांतील अनेक शीख िक ला सोडून िश य वाचे यागपत्र देऊन िनघून गेले. गु जींचे दोन 

वडील पुत्रही यां या समक्ष युद्धात ठार मारले गेले. शेवटी अशा अडचणीतून प्राण सोडून वाट 

फुटेल ितकड े यांनी यांनी आपला जीव वाचिव यास िनघून जावे असे गु जींनी सािगतले आिण 

एक गु त सधंी सापडताच ते वतः ही गड सोडून अज्ञातमाग िनघून गेले. या घालमेलीत यांचे 

बारा वषार् या आत वय असलेले दोन लहान पुत्र चकुामकु होऊन मसुलमानां या हाती सापडले. 

यांना धमर्बदु्धीप्रमाणे कसे वागिवले? 
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सलुतान िटपू या अशाच दोन लहानग्या राजपुत्रांना मरा यां या हाती ती मुले पाडाव 

होऊन पड यानंतर यांना मराठी धमार्चाराप्रमाणे िकती दयेमायेने वागिवले, ते वर सेनापती फडके 

यां या पत्रात िदलेलेच आहे.  

इकड े शीख गु  गोिवदंिसगंचे ते दोन लहान छावे मसुलमानां या हाती पाडाव होऊन 

पडताच यांना सेनासभेत आणनू प्र न कर यात आलाः “तु ही मसुलमान होता का? होत असला 
तर तु हाला जीवदान आिण हवे त े दे यात येईल, नाही तर नाही.” मलुांनी उ तिरलेः “आ ही 
मसुलमान होणार नाही, आ हांस जीवदान न िमळाले तरी चालेल.” यासरशी, या 
मसुलमानां या राक्षस यायाने हुकूम िदला गेला की, या मलुांना त काल िजवंतपणी िभतंीत 

िचणनू काढावे. तसे ते िचणले जात असता नवी नवी वीट ठेवतेवेळी यांस पु हा पु हा िवचारले 

जाई; “मसुलमान होता का?” ते िहदु ्छावे पुनःपु हा हणत; “मसुलमान होत नाही.” शेवटची वीट 

दोघांवर चढली, वास बंद झाला! आजही कोणीही हाडाचा िहदं ू या थली बिलदाना या 
वातावरणात िशरला असता, “मी मसुलमान होत नाही! होत नाही! होत नाही!!! िहदं ूमी, शीख 

आ ही, मरण मी वरी!!” हे वर तेथे घुम ूलागतात! 

परंतु घटना य यय होऊन कू्ररतापूजक मिु लम िटपू या हाती आम या पेश यांची अशी 
दोन अभर्के रणधुमाळीत पाडाव होऊन पडली असती तर? यांना तो िटपू आम या िहदंु दय 

सेनापती फडक्यांप्रमाणे या अभर्कांना जेवू घालनू, आ वासनू पेश यांकड ेकधीही परत धाडता ना! 
तसे कृ य तो या या  धमर्समजतुीप्रमाणे धमर्बा य आिण कापु ष वाचे लक्षण समजता! 
या या परंपरागत धमर्प्रवृ तीप्रमाणे तो कू्ररकमार् िटपू याआम या पेश यां या अभर्क राजपुत्रांस 

िभतंीतच िजवंत िचणनू टाकता; नाहीतर ह ती या पायाखाली िचरडून टाकता! आिण िहदंमुात्र 

या राक्षसीपणाचा कोण याही प्रकारचा सडू, शक्ती असनूही सवाई राक्षस होऊन घेते ना! कारण 

यां या हाडीमासी िखळत असले या स गणुिवकती या रोगाने ते पछाडलेचे पछाडलेले रािहले 

होते! 

हेही येथे सांगनू टाकतो की, सकंटात सापडले या शत्रवूर तुटून पडू नये, र यांनी र यांशीच 

लढावे, खङ्गींनी खङ्गींशी, िनःश त्र शत्रशूी तो सश त्र होईतो लढू नये, बेशुद्ध शत्रवूर शुद्धीत येईतो 
आघात क  नये इ यादी प्रकारची रणनीती महाभारतकाली समुिचत असेल; कारण, यु यमान 

दो ही पक्ष तेच िनयम पाळीत, एकाच रणनीतीचे ते उभयता पजूक होते. परंतु या 
स गणुिवकृतीमळेु पात्रापात्रिववेका नुसारच  ती  रणनीती  वापरली पािहजे, ही गीतेतली िशकवण 

िवसरली गे यामळेु स गुणिवकृतीने नेभळट आिण बुिद्धभ्र ट झाले या िहदंूंनी मसुलमानां 
सारख्यां या राक्षसी रणनीतीशीही याच मलूतः साि वक असले या पण असमयज्ञतेने केवळ 

आ मघातक ठरणार् या रणीनीतीने लढ याचे यसन काही सोडले नाही! वर िदले या िटपू या 
उदाहारणनंतरही मरा यांची आिण या िद ली या एक सह त्र शतकां या मिु लम राजस तेचा 
अगदी शेवटचा केवळ वळवळत उरलेला जो अशं िनजामशाहीत उरलेला होता या िनजामाशी िहदं-ू
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मिु लम सघंषार्तील शेवटची टक्कर उडून ती मिु लम स ताही रणांगणात िहदंूं या पायाखाली 
िचरडून गेली तरीपण या लढाईतही या स गणुिवकृतीचे एक लािजरवाणे उदाहरण जे घडले तेही 
येथे या िवषयाचा शेवटचा िनरोप घेताना सांगनू टाकतो.  
 

ख या यार् लढाईचे प्रसंगी घडलेले स गुणिवकृतीच ेउदाहरण! 
िहदं ू - मसुलमानां या या सह त्रवषीर्य महायदु्धातील सामा यतः अगदी शेवटची 

िनणार्यक लढाई सन १७९५ म ये खडार् येथे झाली. या लढाईत िहदंछुत्रपतीं या मरा यांनी 
िनजामा या मिु लम स तेचा अगदी चदा - मदा क न टाकला. पण या 
स गणुिवकृती याअसा य रोगाचा असा एक झटका या तुंबळ लढाईम येच मरा यांना आला 
होता की जर तो िकंिचत अिधक काळ िटकता तर बाज ूिहदंूंवरच उलटून मसुलमान या लढाईत 

मरा यांचीच दाणादाण करायला सोडते ना! रणांगणावर िहदं-ूमिु लम सै ये िभडताच 

रणनीती या डावपेचांत मरा यांनी िनजामाला पकडून अशा िनजर्न िन िनजर्ल थली क डले की, 
या या अवाढ य सै याला दाणावैरण िमळेनाशी झाली. िवशेषतः या या सै यात पा या या 
अभावी या या या या त डचे पाणी पळाले! याचे शेकडो मिु लम सिैनक पशूही िपणार नाहीत 

अशा डबक्यांतले पाणीही िपऊ लागले! वतः िनजाम ‘बहादरुा या’ डो यात पाणी आले पण 

यावयास पाणी िमळेना! अशा दधुर्र पेचात मिु लम सेना सापडली असता मरा यां या तोफां या 
गडगडाटाने सारे आकाश दणाण ूलागले! 

परंतु याचवेळी सकंटग्र त शत्रलूा, तो शत्र ूदु ट असताही आिण मिू छर्त पडला असताही, 
रणांगणात याला थोडा सावध होऊ दे यास आपण ह यार आव न या शत्रूसंही अव य ते 
साहा य यावे, या िहदंूं या पुरातन, उदार वेडा या लहरीने पेश यां या मिंत्रमडंळास अक मात 

झपाटले! आपले मखु्य शत्र ू जे ‘िनजाम साहेब’ ते वतः तहानेने कासावीस होत असता यांना 
िजवंत पकड याची आिण मिु लमांची सवर् सेना न ट कर याची सधंी आली असताही या शत्रवूर 

शा त्रोिचत दया करणे, हेच खरे वीरभषूण होय, अशा कळवळीने पेश यांनी मिंत्रमडंळा या 
समंतीने वतः या सै यासाठी पराका ठेने सरंिक्षले या िप या या पा यातून या िनजाम 

बहा रां या राजकुटंुिबयांसाठी पुरेल इतक्या पा याचा पुरवठा कर याची यव था केली! आिण हे 

भर लढाईत!! िनजामाचे सवर् मिु लम सै य िहदंूंनी या वतः िनजामासदु्धा पक्के कैचीत पकडले 

ते ‘क्षमा वीर य भषूणम’ या स गणु-िवकृती या सतू्रा वये!!! 

 

वदतो याघ्राताचे उदाहरण! 
मसुलमानांचा पाडाव होऊन बलव तर अनुकूल सधंी िमळाली तरी प्रथमपासनूच िहदंूंना 

अशी िभती वाटत आलेली असे की, जर आपण बाटिवले या िहदंूंना िकंवा ज मजात मसुलमानांना 
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आज िहदं ुक न घेतले, तर यायोगे अिधकच चवताळून देशातील आजबूाजचूी मिु लम रा ये िन 

लोक उ या आप यावर सश त्र वारी करतील िकंवा सीमा प्रांतापलीकडून यांची एखादी नवी 
टोळधाड आप यावर तुटून पडले आिण ते आपणा िहदंूंचा दसपट अिधक अ याचार िन छळ 

करतील! या मसुलमानां या सतत भीतीमळेुच िहदं ू लोकांनी बाटिवले या िहदंूंना पु हा शुद््ध 

क न वजातीत परत घेऊ नये असा कडक जाितिनयम केला. भगं्यापासनू ब्रा मणापयर्ंत सवर् 
जातींनी आपण होऊन जी ही ‘शुिद्धबंदीची’ धािमर्क बेडी आप या पायांत ठोकून घेतली ती 
मिु लमां या वारंवार होणार् या सश त्र आक्रमणांना िन अ याचारांना िभऊनच होय! 

ही वरील समजूत िकती असमजंस, अधूरी िन अवा तव आहे हे दाखिव यासाठी आिण या 
ग्रथंा या सवर्च प्रबंधांतून िहदं-ुमसुलमानां या या महायुद्धाची िचिक सा करताना आ ही जी 
िवधाने केली आहेत यांनाही ऐितहािसक पािठंबा िकती भरपूरिमळू शकतो ते िदग्दिशर् यासाठी या 
चालगू्रथंात िटपूशी झाले या युद््धामधील कालावधीत घडले या मरा यां या इितहासातील 

काहीवृ त एक उदाहरण हणनू िव तारशः िदलेले आहे.  

तेही उदाहरण क्षणभर बाजूला ठेवले तरी यां याही आधी इतका साधारण प्र न िवचारणे 

पुरे आहे की, जर ‘मसुलमान अिधक चवताळतील; अशा सदोिदत आिण सरसकट भीतीने िहदं ु

लोक खरोखरीच ग्र त झालेले असते तर मिु लमांवरील धािमर्क प्र याक्रमणाचा प्र न सोडाच, पण 

िहदंूंनी मळुातच आप या राजकीय वातं यासाठीसुद्धा मिु लमावंर राजकीय प्र याक्रमण कधीच 

केले नसते! यांचा प्रितकारसदु्धा केला नसता! कारण मिु लमांनी सश त्र वार् या क न िहदंूंची 
जेथे जेथे रा ये घेतली िकंवा ते घेऊ शकले तेथे तेथेच काय ते यांना िहदंूंवर धािमर्क अ याचार 

करणे शक्य होणार होते. भीतीच वाटायची तर िहदंूंना प्रथम मिु लमां या राजकीय आक्रमणांची 
वाटावयास पािहजे होती. परंतु, िकरकोळ घटना सोडून या इितहासाकड ेएकवटपणे पाहता अगदी 
महंमद गझनी या िन घोरी या अघोरी वार् यांपासनू  आपआप या  वरा याचे  िन वधमार्चे 

सरंक्षणाथर् िहदंूंनी रणांगणामागनू रणांगणे लढिवली होती. रा ये गेली, पु हा िमळिवली, आज हार, 

तर उ या जीत, आज जीत तर उ या हार. पण सतत सहाशे सातशे वष मिु लमांशी जो िहदं ूसार् या 
िहदंु थानभर सश त्रपणे सारखा लढत रािहला, िहदंु थानची अगंलुी न अगंुली भमूी लढवीत 

रािहला आिण शेवटी मिु लम राजस तेला दाती तणृ धरावयास या िहदंूंने भाग पाडले, तो िहदं ू

मसुलमानां या ‘अिधक चवताळ याला’ भीक घालणारा होता, असे हणावे हे वदतो याघ्राताचेच 

एक उ कृ ट उदाहरण होय! 

मसुलमानांना िहदं ुक न घ्यायचे नाही िकंवा मसुलमानांनी िहदंु थानात थािपले या 
इ लामी धािमर्क स तेवर कोणतेही प्र याक्रमण करावयाचे नाही, यांना धािमर्क प्र नी कोणताही 
उपसगर् यावयाचा नाही. कारण, ती कृ ये आप या िहदंधुमार् या सवर् वी िव द्ध आहेत, अशी 
िहदंूंची ठाम प्रवृ ती पाहून मसुलमानांना इ लामी धमर्स ते या सरंक्षणासाठी कोणतीही िचतंा 
कर याचे कारण उरले नाही. यांना एकच काय ती िचतंा उरली होती आिण ती हणजे आपले 
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धािमर्क आक्रमण एकसारखे वाढवून आप या हातून िहदंूंनी राजस ता जरी िहरावून नेली असली 
तरी िनदान आप या इ लामी धमर्स तेची कक्षा भरतखंडावर वाढिव याचे आटोकाट प्रय न 

कर याची काय ती होती मसुलमानां या या धमर्स तेपायी िहदं ूजगताची केवढी हानी झालेली 
होती. याची चचार् आ ही या ग्रथंात वर अधून मधून केली आहे. आता येथे काही ठोकळ आिण 

एकवट आढावा देत आहो आिण तोही या मिु लम धमर्स तेपायी झाले या दु यम अशा अनेक 

हािनकारक गो टीिवषयी न हे, तर ित यामळेु जे दोन सवार्ंहून अिधक िहदंिुवघातक पिरणाम झाले 

या दोन गो टींिवषयीच होय.  

 

संख्याबळाची हानी 
पिहली गो ट हणजे िहदंूं या सखं्याबळाची झालेली प्रचंड िन रा ट्र यापी हानी. 

साधारणतः या एक-सह त्र वषार्त दोन ते तीन कोटी िहदंूंना मसुलमानांनी बाटिवले! 

िहदंूं या सखं्याबळाचा जो रक्तशोष चाललेला होता तो या काळ या िहदंसुमाजालाही 
कळत होता. परंतु या रक्तक्षया या रोगावर शुिद्धबंदी या बुिद्धभ्रशंामळेु यांना दसुरा उपचारच 

सचुत न हता. असा य रोगाची प्राणांितक यथा रोगी जशी अगितकपणे केवळ सोशीत राहतो तसे 

या काळचे िहदंजुगत ही रक्तक्षयाची प्राणांितक यथा अगितकपणे केवळ सोशीत रािहले! 

 

भूक्षेत्राची हानी 
परंतु ‘सखं्याबळा’ या या हानीहूनही भयंकर अशी दसुरी जी एक िहदंरुा ट्राची हानी होत 

होती ती हणजे िहदंु थान या िव ततृ भमूीला खंडखंडशः मिु लमांची ही इ लामी धािमर्क स ता 
िहदंूं या हातून नकळत िछनावीत चालली होती ही होय.  

िहदंूंशी लढून िजतकी भमूी मसुलमानांना सार् या िहदंु थानभर िजकंता आली नाही िततकी 
भमूी मिु लमांनी िहदंु थानभर िहदंूंना बाटवून िजकंली! 

कारण, जे दोन ते तीन कोटी िहदं ू यांनी बाटवून मसुलमान केले आिण जे लक्षाविध 

मसुलमान बाहे न िहदंु थानात आले या उभयतांचे वा त य िहदंु थानातच थाियकपणे झालेले 

होते. यां या या कोटीकोटीं या व तीखाली िन व तीसाठी िहदंु थानातील गावे, नगरे, प्रदेश 

यांतून िजतकी भमूी यापली गेली िततकी व तुतः मसुलमानां याच स तेखाली गेली. या 
िव तीणर् भमूीवर मसुलमानांची धमर्स ता प्रभु व गाजवीत होती, यांचा िहरवा चांद िहदंूं या 
देशा या या िव तीणर् भागावर अप्रितहतपणे फडकत होता. मसुलमानां या हातची राजस ता 
िहदंूंनी िवशेषतः मरा यांनी, या महायदु्धाचे शेवटी सार् या िहदंु थानात िहरावून घेतली असली 
तरीही वैयिक्तक िन सामदुाियक स ता नांदत होती मसुलमानांची. ती म ताही (Property) होती 
मिु लम नागिरकांचीच.  
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पु हा मिु लमांची ती लोकसखं्या यां या बहुप नीक वामळेु आिण प्र छ न 

धमर्प्रसारामळेु सारखी वाढत होती आिण या प्रमाणात िहदंु थानची अिधक अिधक मभूीही 
या या व तीखाली जाऊन मसुलमानी धमर्स ते या हातात पडत चालली होती. या 
व तुि थतीची काही क पना ये यासाठी इतके सांिगतले तरी पुरे आहे की, िहदंूंची, िवशेषतः 
मरा यांची राजस ता व तुतः (De facto) प्र थािपत झा यावरही प्र येक लहान-मो या गावातून, 

मसुलमान वाडा िकंवा ‘मसुलमान मोह ला’ हणनू एक िनराळा भाग वसलेला असे. प्र येक 

नगरातून तर सोडाच; पण प्र यक्ष पुणे, सातारा, को हापूर, नागपूर, बडोदे, देवास, धार, इंदरू, 

ग्वािलयर, जोधपूर, उदयपूर आिण पढेु पुढे िशखांचे अमतृसर, लाहोर त े थेट ीनगरसारख्या 
िहदंूं या मोठमो या वतंत्र राजधा यांतूनही प्र येक सह त्राविध मसुलमानांनी यापलेले 

िनरिनराळे िवभागचे िवभाग ‘मिु लम पुरा’, ‘मिु लम आबादी’ अशा नावांनी तुटकपणे वसलेले 

होते. आिण या या िवभागावर मसुलमानांची धमर्स ताच न हे तर भू वािम वही (जमीनमालकी 
पण) प्र थािपत झालेले होते.  

आिण िवशेष हे की, या लक्ष लक्ष मसुलमानां या धािमर्क स तेचे आिण वयैिक्तक म तेचे 

नैबर्ंिधक (कायदेशीर) सरंक्षण, ‘आपली प्रजा’ या भ्रमाने तेथील वतः िहदंरुाजेच, या मसुलमान 

नागिरकांना िहदं ू नागिरकां या समान पातळीवर लेखून करीत होते. यातही या काळ या 
मिु लमां या प्रकरणी ‘धमार्ंतर हणजेच रा ट्रांतर ‘ हे सतू्र शंभर टक्के लाग ूहोत अस याने आिण 

या काळी िहदं ूआिण मसुलमान या दोघांम ये कट्टर वैराचाच काय तो एकमेव सबंंध अि त वात 

अस यामळेु मसुलमानां या हाती गेलेले हे सारे भमूीखंड रा ट्रशत्रूं याच हाती सोपवून 

िद यासारखे होते.  

अशा रीतीने, िहदंु थानातील गावागावांतून, नगरानगरांतून आिण प्रदेशांतून या 
काळापासनू लहान - मोठी ‘मिु लम थाने’ िनमार्ण होत चाललेली होती. हणजेच िहदंिुवभाग िन 

मिु लम - िवभाग अशा दोन भागांत अखंड िहदंु थान देशाची वाटणी या काळापासनूच 

प्र छ नपणे होत चाललेली होती.  
ही लहान - मोठी मिु लम थाने हणजे प्र थािपत िहदं-ुरा यस तां या बांधकामा या 

पायात या छु या इ लामी धमर्स तेने पेरलेले िजवंत काल वम,् टाइम बाँबच होते! 

तथािप, या भहूानी या िव यमान िनसभंा य अशा भयंकर पिरणामांची ती  जाणीव 

िकंवा नुसती जाणीवसदु्धा या काळ या िहदंरुा यस तािधकार् यांना, सामा यजनांना  िकंवा  या  
काळ या इितहासलेखकांना सदु्धा न हती, असे िदसते. कारण शुिद्धबंदी प्रभिृत धािमर्क खुळापायी 
िहदंरुा ट्रावर या काळी झाले या िन होणार् या सखं्याहानी या िन भमूीहानी या दु पिरणामांची 
आ ही येथे करीत आहो अशी प ट सडतेोड, दरूदशीर् िन ऐितहािसक उकल अ यत्र कोणी कोठे 

के याचे आढळत नाही. ती चचार् कोठे आढळली तरी केवळ अपवादभतूच ठरणार! 



 

www.savarkarsmarak.com 

दसुरे असे की जर मिु लम धमर्स ते या या वरील दु पिरणामांची ती  जाणीव िहदंूंना 
याकाळी झालेली असती तर आ ही पवूीर् विणर् याप्रमाणे िटपू सलुताना या राजस तेला धुळीस 

िमळिवताच महारा ट्रीय राजमडंळाने लगोलग िटपू या नेतृ वाखाली मिु लमांनी थापले या 
इ लामी धमर्स तेलाही धुळीस िमळिव यासाठी मिु लमांवर श त्रस ज िन बलव तर धािमर्क 

प्र याक्रमणही केले असते! कारण, तसे प्र याक्रमण कर याची िजतकी अनुकूल सधंी िहदंूंना पूवीर् 
कधीही िमळाली न हती िततकी सवर् वी अनुकूल सधंी या वेळी िमळाली होती. या वेळी सार् या 
िहदंु थानात मरा यांचा हात धरील िकंवा यां याकड े वाक या टीने नुसता पाहील अशी 
कोणतीही मिु लम शक्ती उरलेली न हती, हे आ ही वर सांिगतलेच आहे. आमचा या काळचा 
वीरभाट आप या पोवा यात िहदंु वा या रसरशीत अिभमानाने हणतो की - 

जलचर हैदर िनजाम इंग्रज रण किरता थकले।। 
यािन पु याकड ेिवलोिकले ते सपंि तला मकुले।। 
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राक्षसाशी लढायचे आिण िजकंायच ेतर  

सवाई राक्षस होऊनच लढले पािहजे 
वरील अनुकूल सधंी येताच िटपू या युद्धात लढलेले आिण या वेळी दिक्षणेत असलेले 

भोसले, होळकर, पटवधर्न, रा ते इ यादी मराठी रा यमडंळा या सरदारांनी, कारभार् यांनी, 
पेश यांनी आिण छत्रपतींनी प्रमखु प्रमखु धमार्िधकार् यांसह िवचारिविनमय क न खालील भाषेत 

जरी नसली तरी खालील आशयाची राजाज्ञा महारा ट्रातील िहदंमुात्रांना त काल सोडली असती कीः 
‘महारा ट्रीय वीरां या पराक्रमाने जशी ‘सलुतान िटपूची इ लामी राजस ता धुळीस िमळिवली 
तशीच या ‘सतैान’ िटपू या नेतृ वाखाली मिु लमांनी िहदंूंवर राक्षसी अ याचार क न थापलेली 
यांची इ लामी धमर्स ताही धुळीस िमळिव यासाठी आिण या अ याचारीअपरा यांचे कठोर 

पािरप य कर यासाठी मिु लमांवर धािमर्क प्र याक्रमण कर याचे आम या रा यमडंळाने 

िनि चत केले आहे.  

‘आ य ी. शंकराचायार्ं या खालोखाल यांचे धुरंधर व अिखल िहदंजुगत ्मानीत आले 

आहे या िवजयनगरा या-िहदंसुाम्रा य-सं थापक ी शंकराचायर् िव यार य वामी यांनी 
िदले या शा त्राथर्  िन  शा त्राचार िशरोधायर्  मानून, मिु लमां या अ याचारी धमर्स तेवर 

प्र याक्रमण कर याचे कायीर् या रा ट्रघातक ढीं या बेडीने िहदंसुमाजास आजपयर्ंत पगं ूक न 

सोडले होते ती शुिद्धबंदीची मानिसक बेडी आज आ ही प्रथमतः तोडून टाकीत आहोत. आिण 

आम या महारा ट्रीय रा यात झाडून सार् या अिधकार् यांना खालीलप्रमाणे कडक यव था 
कर याची आज्ञा सोडीत आहोत.  

‘प्र येक ग्रामािधकार् यांनािन नगरािधकार् यांना आपआप या कक्षेत या या िहदं ु त्री-
पु षांना मिु लमांनी बाटिव याचे आढळून येईल यांना यांना एका ‘िनरोधन िशिबरात’ 

शासकीय सरंक्षणाखाली एकत्र जमवून ठेवावे. यांना चिरताथार्ची कोणतीही उणीव पडू देऊ नये.  

‘प्र येक गावातील या या मिु लमां या घरात िहदं ुि त्रया, मलुी िन मलेु बळाने बाटवून 

राबिवली जात असतील या या घरातील सवर् मिु लम त्री-पु षांना त काळ बे या ठोकून 

कारागहृात बंद ठेवावे आिण तेथील िहदंिु त्रयांना आिण मलुांना त काळ मुक्त क न िन समतेने 

वागवून वरील िनरोधन िशिबरातील समदुायात पोचवून यावे.  

‘ याचप्रमाणे िटपूने उभारलेली जी कू्ररातील कू्रर मिु लम त णांची िनवडक इ लामी 
पतृना (पलटण) होती आिण िजला तो मा या लाडक्या मलुांचे सै य हणनू कुरवाळीत असे, 

ित यातील मिु लम सिैनक महारा ट्रात, कनार्टकात िकंवा इतरत्र या या िठकाणी सापडतील 

यांना यांना त काल पकडून िन बे या ठोकून वरील कारागहृांत डांबून ठेव यात यावे. िहदंतूील 

त ण िन सुदंर अशा या अनेक िनरागस ि त्रयांना पकडून िटपूने या इ लामी पतृनेतील त णांस 



 

www.savarkarsmarak.com 

यां या िहदंूंवरील अ याचाराचे पािरतोिषक हणनू वाटून िदले होते या सवर् िहदं ुत णींना मकु्त 

क न िन मम वाने वागवून वरील िनरोधन िशिबरात धाडून यावे.  

‘इतकी यव था होताच एक रा ट्रीय शुिद्धस ताह विर ठ अिधकार् यांकडून पाळ यांत 

येईल. या या आधी वरील िनरोधन िशिबरांतील जे सह त्रावधी बाटिवलेले िहदं ू त्री-पु ष एकत्र 

केलेले असतील या सवार्ंना, मोठमो या गटाने यां या यां या मळू व तीला लागनू असले या 
पिवत्र क्षेत्र थानात िकंवा धारवाड, बदामी इ यादी या नगरात या रणधुमाळीत िटपू या 
अ याचारी मिु लम सै याचा मरा यांनी मोड केलेला होता या या नगरात सामदुाियक 

शुद्धीकरणासाठी सिैनक सरंक्षणाखाली पोचवून दे यात यावे. तेथे तेथे या मिु लमांनी 
बाटिवले या लक्षाविध िहदं ु त्री-पु षांचे शुद्धीप्री यथर् मोठमोठे यज्ञ केले जावेत आिण मो या 
समारंभाने प्रचंड समदुायां या िहदंधुमार् या जयघोषात या सवार्ंची शुद्धी कर यात यावी. 
यां यापैकी यांना यांची मळूची िहदंकंुुटंुबे आप या वगहृी ममतेने िन समतेने परत घेऊ 

इ छीत असतील यांना यांना आपाप या घरी पोचवून यावे. परंतु या सह त्रावधी शुद्धीकृत 

िहदंूंना यां या मळू या पोटजातीत तसा मम वपूवर्क प्रवेश होऊ शकत नसेल या सवार्ंचा, 
आप या राजपुतातील पौरािणक कथेप्रमाणे ‘अिग्नकुल’ नावाची एक नवीन क्षित्रय जाित 

िहदंजुगता या पिरघातच िनमार्ण क न या जातीत सरिमसळ समावेश कर यात यावा. यांना 
िहदंु वाचे सवर् अिधकार इतर िहदंूंसह समानतेने उपभोगता आले पािहजेत, असे रा यािधकार् यांना 
आिण धमार्िधकार् यांना आज्ञािप यात यावे.  

‘पूवीर् िटपू या आजे्ञने मसुलमानांनी िजतक्या कुलीन िन सुदंर िहदं ू त णींना पकडून, 

बाटवून यां या िविश ट ‘इ लामी पतृनेतील’ सिैनकांना वाटून िदले होते िनदान िततक्या तरी 
मिु लमांतील सुदंर िन त ण ि त्रयांना पकडून आणनू वरील शुिद्धसमारंभातच िहदं ूक न, या 
युद्धाम ये या या मराठी वीरांनी िवशेष पराक्रम केला होता यां या यां याशी यांची लग्ने 

लावून दे यात यावीत.  

‘नंतर िटपूशी झाले या युद्धकाळात या आततायी मिु लमांनी िहदंूंवर धािमर्क अ याचार 

केले, िहदं ू ि त्रयांवर बला कार केले, िहदं ू देव-देवतांचा उ छेद केला या सह त्रावधी मिु लम 

अपरा यांचे पािरप य कर यासाठी यांना वर उ लेिख याप्रमाणे या या कारागारांतून बंद 

कर यात आलेले होते तेथून तेथून काढून सश त्र पहार् यात, विर ठ अिधकार् यांकडून आय या वेळी 
कळिव यात येईल अशा चार-पाच मखु्य मखु्य नगर थानी ने यात यावे. िवशेषतः या नरगुदं 

िकंवा िक तुर या राजधा यांत िहदं ू त्री-पु षांवर जे अनि वत अ याचार वतः िटपूने आिण 

या या मिु लम सै याने केले, या अ याचारांचा सडू या मिु लम आततायींना कठोर प्रायि चत 

देऊन या नगरातील याच िहदं ू त्री-पु ष समाजा या डो यांसमोर पुरेपूर घेतला जावा यासाठी 
या या कारागारांतून पकडून आणले या मखु्य मखु्य मिु लम आततायींना आिण िवशेषतः 
िटपू या या ‘इ लामी पतृने’ तील सिैनकांना नरगुदं आिण िक तुर येथे ने यात यावे. या 
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शुिद्धस ताहातील ठरािवक िदवशी या शतशः आततायी मिु लमानंा या या नगरातील िव तीणर् 
पटांगणात सह त्रो िहदं ूपे्रक्षकां या समोर सश त्र सिैनकां या िन तोफां या कडकेोट पहार् यात उभे 

क न यांना यांनी केले या िहदंूंवरील अ याचारांचा पाढा वाचून दाखवून एकजात तोफां या त डी 
दे यात यावे.  

 

िहदं ूहुता यां या मतृीस रा ट्रीय मानवंदना 
‘शेवटी या अपूवर् शुिद्धस ताहा या सांगते या िदवशी, पूवीर् िटपू या सह त्राविध मिु लम 

सै याने िहदंूंची गावेची गावे वेढून यांना बळाने मसुलमान कर याचा िकंवा यांचा अस य छळ 

कर याचा प्रलय मांडला होता या वेळेस या पाठलाग करणार् या मिु लम िपशा चां या हाती 
पडून आपला धमर् बाटला जाऊ नये यासाठी दसुरा कोणताही मागर् सापडनेा, ते हा या सह त्राविध 

िहदं ू त्री-पु षांनी कृ णा, तुंगभद्रा यांसारख्या न यां या प्रवाहातून उ या घेऊन िकंवा अ य 

प्रकारे वतःचे प्राण िदले पण िहदंधुमर् सोडला नाही; या सह त्राविध िहदं ू हुता यांना रा ट्रीय 

मानवंदना दे यासाठी सार् या महारा ट्र  रा यातील  नगरानगरांतून  आिण गडागडांव न आिण 

सह त्राविध िहदंलुोकां या िहदंधुमार् या जयघोषात तोफां या तीन तीन फैरी सोड यात या यात.  

 

धािमर्क प्र याक्रमणां या या िहदं ूतोफां या गडगडाटाचे प्रित वनी 
जर मिु लमां या धािमर्क स तेवरमरा यांनी या काळी असे धािमर्क प्र याक्रमण केले 

असते तर या या वर िदले या सांगते या िदवशी महारा ट्रभर गडागडांव न सटुणार् या तोफां या 
या प्रचंड गडगडाटाचे प्रित वनी केवळ गोदा, कृ णा िन तुंगभद्रा या न यां या पिरसरातच काय 

ते दमुदमुले नसते, तर गगंा, यमनुा, िसधंू आिण ित याही पलीकड े वकु्ष (ऑक्सस)् नदी या 
दर् याखोर् यापयर्ंत या सार् या मिु लम जगताम ये दणाणनू गेले असतेः “िहदं ूलोकही बाटले या 
लक्षाविधमसुलमानांसही परत िहदं ू क न घेत आहेत! िहदं ू लोकही पायातील शुिद्धबंदीची बेडी 
यांनी वतःच तोडून टाकली आहे!!” या नुस या बातमीसरशी सह त्राविध तोफां या दणक्यांनी 
बसला नसता इतका हादरा या काळी िनदान िहदंु थानातील मिु लम जगताला बसला असता, 
यांचे अि त व कोलमडू लागले असते. हा नुसता ऐितहािसक तकर्  नाही, तर ऐितहािसक 

सभंा यतेची ही हमी आहे.  

परंतु ती सभंा यता सभंा यताच रािहली. िहदंूंनी आप या पायातील शुिद्धबंदीची बेडी नाही 
तर नाहीच तोडली, न तोडू िदली. अथार्त मसुलमानांनी िहदंु थानात या काळी थापलेली 
इ लामी धमर्स ताही उखडून टाकता आली नाही.  

परंतु मिु लमांची िहदंधुमार्वरील अघोर आक्रमणे हो या या आधीपासनूच या ज मजात 

जाितभेदाचे रा ट्रघातक िवष िहदं ू जगता या अगंात िभनू लागलेले होते यामळेु िन नंतर 
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यामिु लमां या अघोर िन सतत आक्रमणांचा पिरणाम हणनू या जाितभेदा या कचा यात 

सारा िहदंसुमाज अिधकािधक पक्केपणी जखडला जात चाल यामळेु िहदंधुमार्तील, सं कृतीतील 

िन सामािजक आचारिवचारातील ती मळूची प्रसरणशीलता, पचनशक्ती िन धािमर्क प्रांतांतसदु्धा 
प्रखर असलेली प्र याक्रमण प्रवृ ती अगदी क्षीण होऊन गेली. यामळेु ल छांसारख्या 
परधमीर्यांवर आक्रमण क न यांना िहदंधुमार्त िन िहदंसुमाजात आ मसात क न घेणार तरी 
कसे? 

‘जो ज मजात िहदं ुनाही यास गगेंत जरी नान घातले तरी तो जाितवंत िहदं ुकसा 
होणार? कारण जात ज माने ठरते! 

रासभ ूधुतला महा तीथार्माजी। 
न हे जसैा तजेी शामकणर्।। 

आिण अशा ज मजात ल छांना िहदंु वाचे गधं फासले हणनू यांस आ ही आम या 
ज मिसद्ध जातीत घ्यायचे? यां यासह आ ही पंगत करायची? आिण ती ज मजात ल छ त्री 
असली तर? ितला नुसते िहदंूं या करं यातले कंुकू लावले हणनू ित याशी आ ही लग्न 

लावायचे? आिण तेही अगदी उघड उघड!! अशक्य! अशक्य!! अध यर्! अध यर्!! अशा धमर्भावना 
केवळ ब्रा मण-क्षित्रयां याच न हेत तर िहदं ुजगतातील मांग, ढोर, िभ ल इ यादी तथाकिथत 

अं यज वा व य जातीतही रोमरोमातून िखळले या हो या. यांना हाच खरा िहदंधूमर् वाटे. या 
ज मजातपणा या मळू सतू्राचेच मखु्य सतू्र होते - जो िहदं ू वे छेने हणा, बळाने हणा, 
ल छसपंकार्ने एकदा बाटला, तो बाटला! ज माचा बाटला! वंशपरंपरेने बाटला!’ अशा धािमर्क 

बुिद्धभ्रशंाने पछाडले या या कालातील कोटी कोटी िहदंूंचा शदु्धीकरणास िकंवा ल छांवर धािमर्क 

प्र याक्रमण कर यास ती  िवरोध होता, यात काय आ चयर्! 
 

सदैुव इतकेच की - 
सदैुव इतकेच की, िहदंु थानावरील मिु लम आक्रमणा या प्रारंभकाळी रोटीबंदी, बेटीबंदी, 

शुिद्धबंदी, िसधंुबंदी इ यादी बं यांप्रमाणे एखा या बहृ पतीने कुठ यातरी मतृीत आणखी एक 

अनु टुभ घुसडून ‘रा यबंदी’ चीही बेडी िहदंजुाती या पायात ठोक याची आज्ञा सोडली नाही! जसा 
मिु लमांनी बळाने बाटिवलेला िहदं ुपु हा िहदं ुहोऊ शकणार नाही, मसुलमान आिण यां याशी 
यवहार करणारा िहदंहूी मिु लम होऊन जातो, असे आज्ञािपणार् या या ‘शुिद्धबंदी’ या धमार्जे्ञ या 
चालीवर ‘कोणतेही िहदंरुा य एकदा मसुलमानांनी िजकंले की ते बाटलेले रा य पु हा के हाही 
िहदंरुा य होऊ शकणार नाही, जो कोणी िहदं ुते रा य परत घे याचा प्रय न करील तो वतःच 

बाटून मसुलमान होईल, पण ते रा य काही िहदं ु होऊ शकणार नाही!’ असे आज्ञािपणारी 
‘रा यबंदी’ चीही धमार्ज्ञा जर एखा या िहदं ुबहृ पतीने सोडली असती तर मसुलमानांची धमर्स ता 
उखडून देणारे धािमर्क प्र याक्रमण करणे हे जसे शुिद्धबंदीमळेु िहदंूंना मळुातच अशक्य िन अध यर् 
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झाले, याचप्रमाणे मसुलमानांची राजस ताही उखडून टाकणारे राजकीय प्र याक्रमण करणेही या 
रा यबंदी या बेडीमळेु पंग ू झाले या िहदंूंना अध यर् हणनू अशक्य झाले असते. आिण, 

अफगािण थान, इराण, बािबलोन, पुरातन इिज त, तुकर् थान ते थेट मोरोक्कोपयर्ंत जशी पूवीर्ची 
सारी रा टे्र म न जाऊन मिु लममय झाली, तसेच हे िहदंु थानही याच काळी मिु लममय होते! 

धािमर्क िन राजकीय याही केवळ मिु लम थानच होऊन जाते! िहदंरुा ट्रा या इितहासाची 
शेवटची ओळ ितथेच िलिहली जाती. परंतु िहदंरुा ट्रावरील ते अिर ट तरी शेवटी टळले, अितकेच 

न हे तर िहदंपुराक्रमा या देदी यमान तेजाने उजळलेला िहदंजुाती या पुन जीवनाचा एक पुढचा 
अ याय िलिहला गेला.  

याकाळी, िहदंु थानातच न हे, तर जगा या या बर् याच मो या भागावर मिु लमांनी 
आपली राजकीय िन धािमर्क स ता थािपली होती या भागातील सवर् रा ट्रां या इितहासाव न 

हीच गो ट िसद्ध होते की, मसुलमानांची राजस ता आिण धमर्स ता ही दो हीही जी बहुसखं्य रा टे्र 

उखडू शकली नाहीत ती तर आमलूात न ट होऊन मसुलमानमय झालीच. परंतु, या काही 
अमिु लम रा ट्रांनी मिु लमांची राजस ता उलथून पाडली परंतु यांनी थापलेली इ लामी 
धमर्स ता मात्र तशीच अबािधत ठेवली ती रा टे्रही मिु लमां या सतत िन भयावह उपद्रवांपासनू 

सटूु शकली नाहीत. केवळ तीच दहा-पाच रा टे्र काय ती या काळी मसुलमानां या ग्रासातून मकु्त 

होऊ शकली. इतकेच न हे, तर उलट मसुलमानांचा ग्रास क  शकली की यांनी यां यावरील 

मसुलमानांची राजस ता उखडून पाडताच मिु लम धमर्स तेवरही लगोलग दा ण प्र याक्रमण 

क न आपआपले रा ट्र धािमर्क प्रकरणीसदु्धा िनमुर्ि लम क न सोडले. या उदाहरणा या 
प टीकरणाथर् या काळचे एकच उदाहरण तेवढे इथे देऊ. ते हणजे पेनचे.  

 

मुि लमानंी पादाक्रांत केलेला पेन िनमुर्ि लम कसा झाला? 
िहदंु थानावर मिु लमांची आक्रमणे चालली होती. याच कालखंडात पेन देशासही 

पादाक्रांत क न या देशात अरब िवजे यांनी ओिमयेड खिलफा या आिधप याखाली एक प्रबळ 

मसुलमानी राजस ता थापन केली होती. अथार्तचयुरोपातील इतर भागात चाल ू होती तशीच 

मिु लमांची धािमर्क आक्रमणे पेनदेशातील िख्र चनांवरही चाल ूहोऊन अनि वत अ याचारांचा 
कहर उसळला, अगिणत िख्र चन त्री - पु षांना बाटिव यात आले िकंवा ठार मार यात आले. पुढे 

काही शतकांनंतर मसुलमानांतच आपापसात यादवी माजली. ते हा युरोपातील बळावत 

चालले या फ्रा ससारख्या िख्र चन रा ट्रा या सहा याने आिण पोप या प्रबळ प्रो साहनाने, 

मिु लमां या राजकीय िन धािमर्क प्रपीडनामळेु गांजनू गेले या पेनमधील िख्र चन लोकांनी 
आप या एका जु या राजवंशाचे नेतृ वाखाली मसुलमानी राजस तेिव द्ध मोठे बंड उभारले. अनेक 

वषार् या लढायांनंतर शेवटी इसवी सना या पंधरा या शतकात पॅिनश िख्र चनांनी मसुलमानी 
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राजस तेचा पुरा मोड क न टाकला. परंतु, िहदंु थानाप्रमाणेच पेनम येही मसुलमानां या हातून 

जरी राजस ता िछनावली गेली होती तरीही मसुलमानांनी बाटिवले या अगिणत पॅिनश 

िख्र चनांवर आिण यां या वसतीखाली असले या भकू्षेत्रावर मसुलमानांनी जी इ लामी धमर्स ता 
थापलेली होती ती तशीच अबािधत रािहली होती. इतकेच न हे, तर पॅिनश रा ट्राला पुढे-मागे 

दभुगंनू टाक यासही कारणीभतू हो याइतकी ती फोटक िन भयावह होती. हे सकंट यांना 
डो यापुढे  धडधडीत  िदसत  होते  आिण मसुलमानांनी पूवीर् केले या धािमर्क अ याचारांचा सधंी 
सापडताच सडू घे यासाठी जे नेहमीच टपलेले असत या पॅिनश िख्र चनांनी मसुलमानी 
राजस तेप्रमाणेच वरील मसुलमानी धमर्स तेलाही धुळीस िमळिव याचा िनधार्र केला.  

यातही िख्र चन लोकां या पायांत काही िहदं ूलोकांप्रमाणे रोटीबंदी, बेटीबंदी, शुिद्धबंदी 
इ यादी ‘धमार्चारां या’ बे या ठोकले या न ह या यामळेु मसुलमानांनी बाटिवले या यां या 
आिण िख्र चन त्री-पु षांना ‘बाि त मा देऊन’ शुद्ध क न, िख्र चन धमार्त परत आण याचे कायर् 
राजकीय रणात िवजयी झाले या पॅिनश लोकांना मनात येताच पार पाड याइतके सलुभ होते. 

अडचण जी होती ती मिु लमां या राजस तेची िन श त्रबलाची. ितचा नायनाट होताच पॅिनश 

िख्र चन लोकांनी सार् या पेन देशातून मिु लमधमार्चा उ छेद कर यासाठी एकच धुमाकूळ 

मांडला. मसुलमानांनी बाटिवले या सह त्राविध िख्र चनांना पु हा ‘बाि त मा’ दे याची अखंड 

सत्रे चाल ूझाली. मसुलमानांकडून यत्रतत्र सश त्र सघंषर् होतो असे िदसताच पेन अिधकच िचडून 

गेले. पेन या िख्र चन राजस तेने, िख्र चन जनतेने प्रकट प्रितज्ञा केली की पेनम ये मसुलमान 

हणिवणारा कोणताही मनु य िकंवा मशीद हणिवणारे कोणतेही बांधकाम यापुढे अि त वात 

राहता कामा नये! 

वतंत्र झाले या पेन या रा यशासनाने एक िनि चत अवधी ठरवून िदला आिण सार् या 
रा यभर घोषणा करिवली की, या अवधी या आत झाडून सार् या मसुलमान त्री-पु षांनी एकतर 

आपण होऊन िख्र चन धमार्चा वीकार केला पािहजे, नाहीतर यांनी या अवधीम ये सहकुटंुब 

सहपिरवारे देशा या बाहेर िन याचे िनघून गेले पािहजे. पण जे कोणी मुसलमान या अवधीत 

िख्र चनही होणार नाहीत िकंवा देशही सोडणार नाहीत या सवर् मिु लम त्री-पु षांचा एकजात 

िशर छेद कर यात येईल!! 

काय हणता? कोण घोर ही िख्र चन राजाज्ञा? होय! पण हेही यानात ठेवा की, पेनला 
जे हा मसुलमानांनी िजकंले ते हा यांनी याहू ही अघोर असे अ याचार िख्र चन जनतेवर तेथे 

बळाने धमार्ंतर घडवून आण यासाठी केलेले होते. या वेळी िख्र चन रक्ताचे पाट माग मागीर् 
मसुलमानांनीही वाहिवले होते! आज मसुलमानी रक्ताचे पाट माग मागीर् िख्र चन वाहिवणार होते. 

वर िदलेला अविध सपंताच पॅिनश िख्र चनांनी िठकिठकाणी उठाव क न पेनम ये उरले या 
मिु लमांचे, या  इ लामी  त्री-पु षांचे, आबाल-वदृ्धांचे सरसकट, िशरकाण केले. मिु लम रक्तात 
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हाऊन पेनचे िख्र चन चचर् ‘शुद्ध’ झाले! पेन िनमुर्ि लम झाले हणनू पेन ‘ पेन’ रािहले! 

याचे ‘मोरक्को’ झाले नाही! 
मसुलमानांची तीच ददुर्शा पोलडं, सि हर्या, ब गेिरया, ग्रीस इ यादी िख्र चन देशांत होऊन 

या या देशांनी मसुलमानी रा या या िन धमार् या पजंाखाली िपचलेले आपले देश वतंत्र क न 

िनमुर्ि लम क न टाकले.  
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प्रकरण ८ वे 

 

पूवार्धार्चा समारोप 
या सवर् पूवार्धात जी अनेक िवधेयेचिचर्ली गेली आहेत या चचचा मखु्य आशय या 

समारोपात सिंक्ष त एकसतू्रीपणे असा सांगता येईल की. . . . .  
ऐितहािसक काली इतर कोण याही महान रा ट्राप्रमाणे भारतावरही मखु्यतः यवन, शक 

िन हूण या परकीय ल छांची जी सश त्र िन भयंकर आक्रमणे झाली आिण यां याशी भारताला 
शतकानुशतके झुजंावे लागले या सवर् ल छ-आक्रमणांचा समरांगणात शेवटी पूणर्पणे पराभव 

क न िहदंु थानने यां या राजस तेचा समळू उ छेद केला आिण आपले राजकीय वातं य पु हा 
पु हा प्र थािपत केले इतकेच न हे, तर यवन-शक-हूणािद ल छरा ट्रां या या लक्षाविध 

लोकांनी या या राजकीय सघंषार् या काळात िहदंु थानातील अनेक प्रांत यापून टाकून 

िन याचीच वसती केली होती यांना  आप या  विैदकधमार्ची, देवदेवतांची, सं कृत-सं कृतीची 
दीक्षा देऊन आप या समाजात इतके पूणर्पणे सं यवहायर् क न घेतले की, यां या मळू या 
ल छीय गोत्रांचाच काय, पण नावाचासदु्धा याग क न आम या िहदंजुातीत ते बहुतांशी 
वे छेने िन पूणर्पणे एकरस िन एकजीव होऊन गेले.  

परंतु मसुलमानी आक्रमणाचे ‘अभतूपूवर् सकंट’ जे हा िहदंु थानवर कोसळले, ते हा या 
सकंटाला हाणनू पाड यासाठी एक सह  वष हे िहदंरुा ट्र या मिु लम आक्रमकांशी जरी झुजंत 

रािहले आिण शेवटी मिु लमांनी िहदंु थानात थािपलेली इ लामी राजस ता जरी 
यवनशकहूणािद परिकयां या स तेप्रमाणे उखडून टाकून िहदंूंनी आपले राजकीय वातं य पु हा 
प्र थािपत केले, तरी मिु लमां या धमर्स तेखाली गेलेले िहदंूंचे सखं्याके्षत्र आिण मसुलमानां या 
या वसतीखाली मिु लमांनी बळकावून टाकलेले भकू्षेत्रही सोडवून यवन, हूण शकादींचे केले तसे 

मसुलमानांचे सपंूणर् िहदंकूरण ते याकाळचे िहदं ूका क  शकले नाहीत? 

या ग्रथंा या आरंभी प्र तािवले या वरील मखु्य प्र नांची िचिक सा ऐितहािसक आधारे 

यावरील पवूार्धार्त मखु्यतः केलेली आहे. या या काळ या पिरि थतीप्रमाणे केले या या 
ऐितहािसक िचिक सेचा िन कषर् असा आहे की मसुलमानांची राजस ता उलथून पाडताच िकंवा 
पाडीत असता या अनेक अनुकूल सधंी सापड या या या वेळी श त्रबळाने बलव तर असताही 
आिण राजकीय क्षेत्रात मसुलमानांची धूळधाण उडवून िदली असताही िहदंजुनतेने िकंवा 
िहदंरुा यमडंलाने अ याचारी मसुलमानांनी थािपले या धमर्स तवेर प्र याचारी प्र याक्रमण केले 

नाही. झाडून सार् या मसुलमानांना, अव य तर बळाने सदु्धा, िहदं ूक न घेतले नाही! 
पूवीर् जसे यवनशकहूणािद पादाक्रांत पररा ट्रीयांना ते वधमार्त येऊ पाहताच या 

काळ या िहदंजुगताने सहासन-सहवास-सहिववाहािद सामािजक जीवना या सवर् उपांगात, 
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पात्रापात्रिववेक न सोडताही सामावून घेतले, याचप्रमाणे मसुलमानांची िहदंु थानातील राजस ता 
आप या पराक्रमाने पादाक्रांत क न टाकताच जर या काळ या िवजयी िहदंजुगताने, रोटीबंदी, 
बेटीबंदी, शुिद्धबंदी, िसधंुबदंी इ यादी सामािजक ढीं या बे या ताड ताड तोडून टाकून य चयावत ्

मसुलमानांना शुद्ध क न िहदंसुमाजा या या काळ या जाितपरंपरेत पात्रापात्रिववेक न सोडता, 
सामावून घेतले असते तर याच काळी हे िहदंु थान, पेनप्रमाणेच िनमुर्ि लम होऊन गेले असते; 
‘िहदंूंचे थान’ अशा अगदी अ वथर्कपणे िहदंु थान झाले असते.  

या ग्रथंात साधारणतः इसवी सन ७०० ते इसवी सन १८०० पयर्ंत या कालखंडातील 

मसुलमानां या िहदंु थानावर झाले या आक्रमणां या आिण यामळेु सतत चालले या िहदं-ु

मिु लम महायुद्ध मािलकां या इितहासाची िचिक सा केलेली आहे. अथार्तच या िचिक सेतील 

िवधानांचा सबंंध या कालखंडातील पिरि थतीलाच काय तो लाग ू आहे. अशी ऐितहािसक 

समालोचने वाचताना वाचकांनी हे नेहमीच यानात ठेवले पािहजे की, या ऐितहािसक 

पिरि थतीत देशकालपात्रा या अनुषंगाने जे कृ य अव य, इ ट वा िहतावह ठरले असते िकंवा 
ठर यासारखे होते ते अ य पिरि थतीतही िकंवा अ या कालखंडातही तसेच अव य, इ ट अथवा 
िहतावह ठरतेच असे नाही. इतकेच न हे, तर क्विचत ते देशकालपात्रभेदांनी अनाव यक, अिन ट 

िन अिहतकारकही ठ  शकेल. मग तो राजकारणातील प्र न असो, धमर्कारणातील असो िकंवा 
जीवनातील इतर एखा या क्षेत्रातील असो. राजकारणात िन धमर्कारणात मरुले या समथर् रामदास 

वामींनी यां या खालील ओवींम ये हेच ममर् िनकू्षन सांिगतलेले आहे - 

 

समयासारखा समयो ये ना । 
नेम एकािच चालेना । 
नेम धिरता राजकारणा । 

य ययो घड े।।१।। 
पूवार्धर् समा त 
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सोनेरी पान पाचवे 
 

(उ तराधर्) 
प्रकरण १ ले 

िवषयानुबंध 
िहदंरुा ट्रा या इितहासातील ‘सहा सोनेरी पाने’ हा जो ग्रथं आ ही िलहीत आहो, या या 

प्राचीन इितहासा या, पूवीर्च प्रिसद्ध झाले या पिह या भागा या आरंभी आ ही या ग्रथंाची 
परेषा अव य िततकी आखली आहे. यात विणर् याप्रमाणे आ ही आता या दसुर् या भागाचा 

उ तराधर् िलिह यास आरंभ करीत आहोत.  

आताच सपंिवले या पूवार्धार्त हे प ट केले आहे की, मसुलमानांशीिहदंूंचा जो धािमर्क 

आिण राजकीय अशा दोन प्रचंड आघा यांवर शतकोशतके युद्धसघंषर् चाललेला होता, यातील 

धािमर्क आघाडीवर मसुलमानां या आक्रमणांचा पूणर् प्रितकार क न यांचा पाडाव कर याइतकी 
िहदंूंची धािमर्क समरनीती सबळ न हती. इतकेच न हे, तर मसुलमानां या या धािमर्क 

आघाडी या राक्षसी समरनीतीपुढे ती िहदंूंची धािमर्क समरनीती अगदी दबुर्ल िन आ मघातक 

ठरली. कारण आततायी शत्रू या नीतीहून अिधक कठोर, कू्रर िन धारदार अशी समरनीती याची 
असेल तेच रा ट्र या शत्रचूा पाडाव क  शकते, हे कोण याही व पातील युद्धाचे मखु्य धोरण 

असावे लागते, ही गो ट िहदंरुा ट्र धािमर्क आघाडीपुरते तरी या काळी पार िवस न गेले होते.  

अगदी वैिदक िन पौरािणक काळी आप या िहदंरुा ट्रा या याकाळ या पूवर्जांना या दै य, दानव, 

राक्षस इ यादी अघोरी, मायावी, कू्रर, अगदी नरमांसभक्षक अशा शत्रूशंी लढावे लागले, या या 
शत्रूहूंन वतः ते आपले या वेळचे पूवर्ज देव, सम्राट, युद्ध तोत्रांचे उ गाते, वैिदक ऋषी िकंवा 
पौरािणक महाका यकार, हे युद्धात सिक्रय भाग घेणारे आपले सवर् पूवर्जही या राक्षसािद शत्रूहूंन 

अिधक अघोरी, अिधक मायावी, अिधक कू्रर, राक्षसांहूनही सवाई राक्षस, धािमर्क समरांगणात बनू 
शकले; तसतसे युद्धधोरण आखू शकले, आच ही शकले, यामळेुच या या काळी या या युद्धात 

आपले पूवर्ज यश वी होत गेले आिण आपले रा ट्र अिधकािधक प्रबळतर िन िव तारशील होत गेले 

हे वेदकाळ या िकंवा पौरािणक काळ या कथांतून िदसनू येते.  
या वेळेस राजकीयच न हे, तर धािमर्क आघा यांवरही शत्रूशंी सामना यावा लागे. 

ीरामाला ऋषींचे रक्षण कर यासाठी िव वािमत्राने जे हा वनात नेले ते हा राक्षसांनी आम या या 
वेळ या यज्ञयागािद धमर्कृ यांचा केवढा िव वंस मांडला होता, आम या ऋिषक यांचे कसे 
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अपहरण केले जाई, ते ते वणर्न क न सांिगतले आहे. पुढे दंडकार यात तर ीराम गेले असता 
रावणा या राक्षस सै याने तेथील अ पसखं्य ऋषीं या आ मांची, यज्ञयागांची, उपिनवेशांची 
आिण प्राणांची कोण ददुर्शा उडवून िदली होती ती रामचंद्रास सांिगतलेली आहे. आिण ऋषीं या 
रक्तमासांना या नशृंस राक्षसांनी खाऊन िपऊन जी यांची हाडके फेकून िदली होती या अ थींचे 

ढीगचे ढीग िठकिठकाणी पडलेले दाखवून िदले. याव नच प ट होईल की, राक्षसांचा आप या 
पूवर्जांशी दीघर्काल झोला पौरािणक काळचा सघंषर् धािमर्क आघाडीवरही होता आिण ते हा धािमर्क 

युद्धआघाडीवरही राक्षसां या क्रौयार्स हाणनू पाडणारे सवाई क्रौयर्, राक्षसास िजकं यास सवाई 

राक्षस बनणे, हे देवही आिण ते देवतु य सम्राटही आम या धमार्चे एक पिवत्र कतर् य मानीत, 

याची चचार् या पु तकात पूवीर्ही केलेली आहे तरीही िनदशासाठी इथे इतका उ लेख केला तरी पुरे 

आहे की अगदी भक्तसंप्रदायी प्र हादाचे सरंक्षण कर यासाठी जो निृसहंाचा अक्राळिवक्राळ 

अवतार प्रकट झाला आिण याने आम या धमार्चा वेष करणार् या िहर यक यपूचे आप या 
िसहंीय नखाग्रांनी पोट फाडून आतडी बाहेर काढली, तो निृसहं आम या रा ट्राचे दैवत होता, पुढारी 
होता. कचा या आख्यानासारखी आख्यानेही हेच दाखिवतात की देवांनी युद्धाम ये - 

‘ जि त ते मढूिधयः पराभवं । 
भवि त मायािवषु ये न माियनः ।’ 

हेच धोरण ध यर् मानलेले असे. कपटी शत्रूशंी सवाई कपटाने, कू्रर शत्रूशंी सवाई क्रौयार्ने 

लढणे हाच अशा शत्रूनंा िनदार्ळ याचा एकमेव मागर् होय, हे धािमर्क युद्धातूनही पौरािणक काळ या 
अतंापयर्ंत तरी आम या पवूर्जांचे अिभमाना पद धािमर्क युद्धसतू्र असे.  

तथािप, जे हा देवादेवात िकंवा आप या आपापसांतील जातीत युद्धे जुपंत-जशी कौरव-

पांडवांत, ते हा, ते हांची, युद्धनीती ही अगदी िनरा या प्रकारची होती. को या एका र यावर अनेक 

र यांनी तुटून पडू नये, शरण आले यास जीवदान यावे, इतका बारीक याया यायिववेक प्र यक्ष 

रणावरही आचरला पािहजे, असे सांगणारी युद्धनीती उपदेिशली जाई, कारण, ती उदार युद्धनीती 
युद्धातील उभय पक्ष मानीत असत.  

परंतु पौरािणक काल सपंून आ ही सांिगत याप्रमाणे, जे हा आपला इितहासकाल चालू 
झाला ते हापासनू आप या िहदंु थानावर पारिसकांची, यवनांची, ग्रीकांची, शक-कुशाणांची, 
हूणांची इ यादी जी लहानमोठी परचके्र चाल ू झाली ती सवर् मलूतः धािमर्क शत्रु वाने झालेली 
न हती. यांचा मळू आिण केवळ, हेतु राजकीय स ता हाच होता. यांचा वतःचाच धमर् 
यूनािधक प्रमाणात वैिदक धमार् याच उपांगाप्रमाणे होता. पुढे तर ते सवर् आक्रमक आपणां 
िहदंूंकडून पराभतू झा यानंतर यां यापैकी जे लक्षाविध लोक िहदंु थानातच रािहले त े

िहदंरुा ट्रातच पूणर्तः सामावून गेले. अशा पिरि थतीत या ऐितहािसक काळात या परकीय 

आक्रमकांचा आप या धमार्वरही कोणचाही घाला पडला नस यामळेु यां याशी झाले या केवळ 

राजकीय युद्धात आप या पूवर्जांनी जशास तसे अशीच नीती अवलबंून या या डावपेचांनी यांना 
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अतंी चारी मुं या चीत केले. ती यदु्धे केवळ राजकीय अस याने ितथे आ यिंतक दया, माया, स य, 

अिहसंा इ यादी धमार्धमार्िद भावनांचा वा त वांचा, धािमर्क व पाचा कोणताही प्र न मलूतः 
सभंवत न हता. यामळेु को या परधमीर्य शत्रनेू आप या धमार्वर सश त्र आक्रमणे केली असता 
यांचाही प्रितकार राजकीय आक्रमणाप्रमाणेच जशास तसे, क्रौयार्स सवाई क्रौयर्, कपटास सवाई 

कपट, िहसेंस सवाई िहसंा आच न करणे हेच ध यर् आहे, शूरांचे कतर् य आहे. ही जी वृ ती, ितचा 
उपयोग कर याचा प्रसगं राक्षसांदींशी झाले या धािमर्क युद्धानंतर शतकानुशतके न आ यामळेु 

आप या रा ट्रीय मानसात िन चेतन होऊन पडली.  
यातही याच म यंतरा या काळात आजीवक, जनै, बुद्ध इ यादी वैिदक धमार्तूनच फूटून 

िनघाले या सं यासप्रवण िन आ यंितक अिहसंाप्रधान धमर्मतानी अिहसंा, दया, माया, हाच काय 

तो खरा धमर् आहे, अशी िशकवणकू समाजास िदली. उरले या वैिदकांम येही वणर्भेदातूनच 

जाितभेदा या, खा यािप या या, पशार् पशार् या, समाजात या यावहािरक एकजीिवताचीही 
खांडोळी करणार् या धािमर्क ढी बळावून यांनाच यावहािरक धमर् हणनू समज यात येऊ 

लागले. पुढे पुढे तर आप या यज्ञयागातही मांसभक्षण िनिषद्ध ठरिवले गेले. स यािद स गणुांची 
आ यंितक पेही बहुधा दगुुर्णच ठरतात ही जाणीवसदु्धा आप या या काळ या धमर्समजतुीत 

लोपून गेली, आिण तसा रा ट्राचा आ मघात करणारा स गणुांचा आं यंितक, अप्रासिंगक आिण 

आ मघातक अवलबं मोठा पु यतम स गणु समज यात येऊ लागला. साधरणतः स य तचे वदावे 

हा स गणु हे ठीक; मा य केलेले दान िकंवा वचन पूणर् करावे, हा स गणु हेही ठीक; पण या 
स गणुाची बढाई करता करता, आिण कर यासाठी, हिर चंद्राने िव वािमत्र ऋषीला व नाम ये, 

“माझ ंरा य मी तुला देतो” हणनू, िदलेले वचन िन दान, जागे झा यानंतरही, खरे कर यासाठी, 
िव वािमत्र ऋषीला, आप या रा ट्राचे रा य याने देऊन टाकले आिण हणनू, ते कृ य स या या 
स गणुाचे उ कृ ट उदाहरण होय. अशा आ यंितक ‘स गणुां या’ बा कळ कथा पुराणांतून वणर्न 

क न रा ट्रीय युद्धनीतीला भाबडट, मगळे िन आ मघातक वळण दे यात आले, याची, मात्र िनदंा 
करावी िततकी थोडीच. स याचा जसा हा रा ट्रद्रोही अितरेक पूजनीय ठरला याहूनही अिहसें या 
अितरेकाचा सव तम स गणु हणनू जो आचारधमर् या काळ या बहुतेक जैन, बौद्ध, काही अशंी 
वै णव ग्रथंातही गौरिवला आहे आिण उपदेिशला आहे, याने तर आम या मसुलमानािद शत्रूनंी 
आमचा पुढे घात केला नसेल, इतका भयंकर घात, आमचा आ ही, आधीच क न घेतलेला होता. 
पौ ष, पराक्रम हे दगुुर्णातले दगुुर्ण समजनू अध यर् मानले जाऊ लागले. आिण जो िजतका 
पौ षहीन, पराक्रमशू य, रा ट्रीय अ यायाचा सवाई सडू घे याची शक्ती तर राहोच, पण इ छाही 
अगंी नसलेला बुळगा तो िततका धािमर्क या मोठा महंत, सतं, मकु्त, महा मा असे आम या 
धािमर्क यवहारात मान यात येऊ लागले.  

या िवषयाचा अव य िततका सिव तर खल पूवार्धार्त ‘स गणु-िवकृती’ इ यादी 
प्रकरणातून सोदाहरण आिण साधार कर यात आलेलाच आहे; आिण या उ ताराधार्तही अनेक 
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राजकीय आघाडीवरील वणर्नात तो न सांगता होणारच आहे. येथे हा उ लेख येव यासाठीच केला 
की, पौरािणक कालानंतर या आम या रा ट्रावर झाली परकीयांची सवर् आक्रमणे राजकीय 

व पाचीच काय ती अस याने आिण आम या धमार्सच उ छेिदणारी सश त्र आक्रमणे 

आम यावर राक्षसकाळानंतर मो या प्रमाणावर मळुीच झालेली नस यामळेु तशा धािमर्क सश त्र 

आक्रमणांचा प्रितकार करणारी युद्धनीती आ ही पार िवस न गेलो होतो. स गुणांची िन धमार्ची 
आमची यावहािरक याख्या आिण आचारही पार पालटून गेले होते. यांची नरिसहंावताराची 
जशास तशी उग्र धमर्युद्धनीती पालटून ती शाकाहारी; गवतखाऊ, सिह ण ुआिण कोडगी झालेली 
होती.  

यामळेु पूवार्धार्त आव यक िततक्या सिव तरपणे वणर्न के याप्रमाणे मसुलमानांनी 
जे हा या काळात आम या धमार्वरही या पौरािणक काळा या राक्षसांहूनही अ युग्र, िहसंक िन 

सश त्र आक्रमण केले ते हा आम या या सन सातशे या कालखंडातील पूवर्जांनी िहदंूंची या 
काळची जी मगळी, धमर्रक्षक नीती होती ितनेच या मसुलमानां या आक्रमणाला त ड िदले. 

सापाला दधू पाजणार् या या अितरेकी, भाबडी, आ मघातक आिण वधमर्रक्षणास असमथर् 
असणार् या, तथािप वतःस वधमर्रक्षक समजणार् या धािमर्क आचारनीतीनेच त ड दे याचा 
प्रय न केला. लांडग्याशी लढ यासाठी शेळीने आपली मान आपणहून पुढे केली. हे सवर् पूवार्धार्त 

िवशद केलेले आहेच. यामळेु धािमर्क आघाडीवर आमची जी प्रचंड हानी झाली तीही विणर्लीच 

आहे. हणनू आता धािमर्क आघाडीवरील मसुलमानांशी झाले या सश त्र सघंषार्चा िवषय 

आटोपता घेऊन यां याशी झाले या राजकीय आघाडीवरील महायुद्धा या समीक्षणाचा उ तराधर् 
प्रारंभ क .  
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प्रकरण २ 

 

िहदंु थानच ेिन अरबांचे पूवार्पार सबंंध 
 

हिरवंशािद उपपुराणांपैकी एका उपपुराणाम ये मौलपवार्ची कथा आलेली आहे. यातील 

‘मसुल’ श द मा या अगदी िव यािथर्दशेत मी जे हा वाचला आिण या समदु्रकाठची मोठमोठी 
शेवाळी यादवांनी आपसात लढ यासाठी उपटताच यांची मोठमोठाली ‘मसुळे’ होऊन यांचाही 
उपयोग यादवांनी एकमेकांना झोडपून काढ यात मारक श त्रासारखा केला या तेथील वणर्नाचा 
जे हा मला अचंबा वाटू लागला ते हा, मला अक मात ् सचुले की, हा ‘मौसल’ श द मसुल 

श दापासनू पौरािणकां या अद्भतु पकां या परंपरेप्रमाणे या मसुल श दावर केलेली एक कोटी 
असावी आिण या सौरा ट्र-गजुराथ या िसधंुतीराला यापारासाठी अगदी प्राचीन काळापासनू 

येणार् या जाणार् या आज यांना आपण ‘अरब’ हणतो, या देशांतील लोकांनी मसुलमानी धमर् 
वीकार यानंतर यांना िमळाले या ‘मसुलमान’ या नावाव न सचुली असावी, असे मला वाटू 

लागले. परंतु या शंकेला कालाचा िकंवा इतर घटनांचा कोणताही आधार ते हा िमळ यासारखा 
न हता.  

यानंतर अदंमानात असताना, मी बंगाली वा ःमय जे हा पु कळसे वाचू लागलो ते हा, 
मला आज असे आठवते की, बंगालचे सपु्रिसद्ध अिमत्राक्षर छंदाचे प्रवतर्क आिण मेघनाद का याचे 

कत ीयुत मधुसदुन द त यांनी िकंवा वंदेमातरम ् रा ट्रगीताचे किव बंिकमचंद्र यांनी भगवान 

ीकृ णा या देहो सगार्सबंंधी कोणता तरी एक िनबंध िलिहला आहे, यात भगवंता या 
देहावसानानतंर बलराम आपले मळूचे शेषाचे प घेऊन समदु्रात आप या अनुयायांसह िनघनू 

गेले, अशी जी कथा आहे, ितचे यांनी एक सभंवनीय प टीकरण असे केले की, आप या 
अनुयायांसह नौयानां या समहूातून बलराम हे वारकेजवळील पि चम समदु्रात िशरले आिण 

कोण या तरी पर वीपांत नौकां या सपार्कार यूहाने समदु्रमाग िनघनू गेले. या अथार्शी जळेुल 

अशी आणखी एक व तुि थती एका आयर्समाजी प्रचारका या प्रवासवृ तात मी जी वाचली होती, 
ती मला आठवली. ती अशी की, हे आयर्समाजी गहृ थ यूनािधक आजपासनू प नास एक 

वषार्मागे अरब थानातील िहदंपु्रवाशांची काय ि थती आहे, हे पाह यास गेले होते. तेथे यांना शोध 

करता, असा एक लहानसा गट आढळला की, ते लोक शडी ठेवीत असत. यांनी सांिगतले की, 
आम यात जी एक पूवार्पार दंतकथा पिवत्र भावनेने आमचे वाडवडील सांगत आलेले आहेत 

तीव न आ ही के हातरी अगदी पुराणकाळी भारतातून इकड े आलेले आहोत. भारतात एक 

महायुद्ध झाले होते. यावेळेस आ ही तो देश सोडून समदु्रमाग इकड े येऊन नवीन उपिनवेश 

(वसाहत) थािपला. यानंतर इकड या कोण याही उलाढालीत येथील लोकां या भानगडीत 
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आ ही पडलो नाही. हणनू अजनू आप या मळू या व पात आ ही िटकून आहोत. याव न 

या प्रवाशांनी जो तकर्  केला की ते लोक महाभारता या शेवटी के हातरी इकड ेआलेले िहदंचू 

असावेत.  

या काही िवधानांव न जर हे गहृीत धरले की यादवांना बलरामा या नेतृ वाखाली एक 

मोठा नवीन उपिनवेश अरब थानात जाऊन ितथे िनवसला, तर आणखी एक-दोन गो टी या 
तकार्ला पु टी देतात. पिहली ही की तािमळ भाषेला ितचे मळुचे नाव ‘अरवी’ हे आहे आिण 

अरब थाना या मळू या लोकांत जो िलगंपूजाप्रधान शवैधमर् प्रचिलत होता असे अनेक 

ऐितहािसक मानतात, या धमार् या पुजार् यांना द्रअुड (द्रिवड) हणनू इंिग्लशम ये हणतात. हाच 

द्रअुड पुजारीवगर् प्राचीन िब्रटन िन आयलर्ंडम ये िव यमान अस या या परंपरागत दंतकथा 
इितहासकार सांगतात.  

या सवर् दंतकथा आिण अशाच यािवषयी या इतर िऐतहािसक दंतकथा िव ताराने सांगत 

बस याचे हे थळ न हे. याव न ‘अरब थान’चा आिण भारताचा पूवार्पार अगदी 
पुराणकाळापासून िनकटचा सबंंध असावा आिण या वीपक पातही भारतीय उपिनवेश थापन 

झालेले असावेत. पूवर्समदु्रातील जावा प्रभिृत भपू्रदेशांप्रमाणेच पि चम समदु्रातील या, आज 

याला अरब थान इ यादी नावे पडलेली आहेत, या प्रदेशातही िवशेषतः दिक्षण भारतीयांची 
वसित, रा ये, सं कृती तेथे नांदत असावी, असे अनुमान काढता येई. पण इथे आ ही कोण याही 
प्रकारे तो िसद्धांत हणनू अ याप मांडू शकत नाही. केवळ याला सचुिवणारी अनेक िविभ न 

गमके तेवढी सकं्षेपाने सांगनू टाकली आहेत. इतर को या संशोधकाचे िच त या प्र नाकडे 
आकिषर्त झा यास यांना उपयोगी पडा यात, या टीने आ हांस मह वा या वाटणार् या वरील 

सचूना िटपून ठेवले या आहेत.  

या ग्रथंाशी लाग ूअसणारा अवार्चीन काळातील िहदंु थानचा आिण अरब थानचा सबंंध 

या काळी काय होता, तेव यापुरते काय ते येथे पािहजे. तो काळ हणजे या अरबांनी मसुलमानी 
धमर् वीकार यानंतरचा हणजे सात या शतकातला होय. मसुलमानी धमार्चा ज मच इ.स. ५७० 

म ये महंमद ज मला यानंतर झाला. यातही प्र यक्ष अरब थानात अरब लोकांनी मो या 
प्रमाणात तो धमर् वीकार यास चाळीस-प नास वष लागली. यां या आपसात याच प्र नावर 
लढाया झा या. तरीही साधारणतः मसुलमानांचा पळपुटा िहजरी सन इसवी सना या ६२२ म ये 

चाल ूझाला ते हापासनू मसुलमानी धमार्चा आरंभ ते धरतात, तोच आपणही ध .  

याकाळी हे नवे आक्रमक मिु लम अरब लोक अरब थान सोडून प्रथम यां या शेजार या 
इराणी साम्रा यावर तुटून पड याचे आधीही िहदं ुलोकांची रा ये िसधंनुदी या पलीकड े हूणांचा 
नाश के यानतंर पु हा जवळजवळ चंद्रगु ता या काळ या सीमांपयर्ंत कशी पसरली होती, याचा 
या काळ या एका प्रख्यात त्रय थाचाच पुरावा आधारभतू ध . युएन सगं हा िचनी प्रवासी 
इ.सन. ६२९ या सधंीस िहदंु थानात वाय येकडून जे हा आला ते हा याने केले या चक्षुवस यम ्
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वणर्नाप्रमाणे िहदंरुा याची वाय य सीमा आज याला काबूल, गझनी, कंदाहार असे हणतात या 
सवर् प्रदेशाला यापून उरलेली होती. या काळी भारतात येणारे बहुतके िचनी याित्रक 

म यआिशयातून याच िहदंरुा यातून िसधंु ओलांडून िहदंु थानात येत.  

िहदं ु लोकांना चीनम ये या वेळी ‘िश स’ु असे सबंोधीत. यामळेुच िहदंु थानला त े

िहदंूं या प्राचीनतम िसधंु या नावानेही िनदशीत. हणनूच ते िहदं ुलोकांना चीनम ये ‘िश स’ु 

असे सबंोधीत. या िश स ुश दाचे हे प ‘िसधं’ु या श दाचा िचनी अपभ्रशं आहे, हे उघड आहे. हे 

िहदं ुश दाची उ प ती मळू िसधंु श दापासनू आहे. या िवधानाचा अगदी त कालीन हाही एक 

चीनकडचा भक्कम पुरावा आहे.  

 

िसधंमधील िहदंूंवर अरबी मसुलमानानंी केलेली पिहली वारी आिण तीत 

िहदंूंनी केलेला अरबांचा सपशले पराभव 
आज या बहुतेक इितहासातून अरबांची िहदंूंवरील पिहली वारी हणजे दाहीर राजावरची 

वारी आिण जीत िहदंूंचा पूणर् पराभव झाला, ती होय असे उ लेिखले जाते. पण ही गो ट धादा त 

खोटी आहे. अरबांची िसधंवरील पिहली वारी जी झाली ती सन ६४० म ये आिण तीत अरबांचा 
िहदंूंनी सपशले पराभव क न यांचा सेनापती कसा ठार मारला होता, हे या भागात िदलेलेच आहे.  

 

अरब मुसलमानांची िसधंवर दसुरी मोठी वारी 
परंतु इसवी सन ७११ म ये, मात्र महमद कासीम नावा या अरबी मसुलमान सेनापतीने 

प नास सह त्र सै य समवेत घेऊन िहदंु थान या िसधं प्रांतावर दसुरी मोठी चढाई केली. या 
वेळी महाराजा दाहीर हा िहदं ु राजा िसधंवर रा य करीत होता. याने महंमद कासीमशी मोठा 
िनकराचा लढा िदला. पण यात महाराज दाहीरचा कसा पराजय झाला ते सवर् वणर्न या भागात 

केलेलेच आहे.  

पण, यानंतर यूनािधक प नास वषार्ं या आतच, राजपुतां या आिण िवशेषतः वीरवर 

बा पा रावळ या, िचतोड या पुढार् याने आिण रा याने िसधंमध या मसुलमानांपासनू ते 
िहदंरुा य िछनावून घेतले. इतकेच न हे, तर या िचतोड या महाराणा बा पाने आिण इतर िहदं ु

राजांनी आपापली स ता शक्य तो पुढे पुढे रेटीत शेवटी पु हा पािरयात्र पवर्त हणजेच िहदंकुुश 

पवर्ता या शीखरापासनू तो का मीर, ‘गांधार’ यास आपण आज अफगािण तान हणतो ते, 
आिण इतर ितकडचे प्रदेश िमळून थेट िसधंुसागरपयर्ंत ( हणजे यास आपण आज 

अरेिबयनसमदु्र या बिह कृत नावाने िनल जर्पणे सबंोिधतो ितथपयर्ंत) िहदंसु ता पुनरिप रा य 

क  लागली होती. ती िहदं ुराजस ता िहदंकुुशपयर्ंत यापुढे तीनशे वष िटकून होती.  
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तीनशे वष हणजे यूनािधक सात-आठ िप या तरी होतातच होतात. इतका दीघर् काळ 

आपली िहदंुंची रा ये िसधंुपार नांदत असता आिण िसधं तर एका पंचवीस-तीस वषार्ं या आत 

िहदंूंनी पु हा िजकंलेला असता बहुतेक इंिग्लश आिण िहदं ू इितहासकार या व तुि थतीचा 
उ लेखसदु्धा करीत नाहीत. आिण अस या अ यंत िनराधार समजतुीवर हे वाक्य की, ‘कासीमने 

िसधं िजकंला ते हापासनू मसुलमान जे िहदंु थानम ये घुसले त े थेट रामे वरपयर्ंत एका दमात 

जाऊन पोचले, आिण हा सारा काळ जणू काय सन ७११ पासनू तो इंग्रजां या हातून िहदंु थानची 
राजस ता जाईपयर्ंत हजार-बाराशे वष िहदं ुहे परदा यात सारखे िखतपत आहेत, ‘ हे इतके अस य 

िततकेच िहदंूंना अपमानकारक असणारे वाक्य बहुतेक मोठमोठे इितहासकार, सािहि यक आिण 

जगातील नामांिकत प्रा यापकांपासनू तो आम या इकडील शाळेतील पोरासोरापयर्ंत जे घोकत 

आलेले आहेत ते आम या इितहासाचे अस य िवडबंन आहे ! 

हे िवडबंन आता यापुढे तरी आप या शालेय इितहासापासनू तो सािहि यक इितहासापयर्ंत 

सवर् इितहासग्रथंांतून कोण याही स यिन ठ लेखकाने कटाक्षाने टाळलेच पािहजे, आिण पूवीर्चे वर 

दाखिवलेले िन वळ खोटे िन िहदंूंना अपमानकारक असणारे उ लेख इितहासातूनच मळुासकट 

खोडून टाकले पािहजेत.  

 

ही तीनश ेवष 
कारण, ही तीनशे वष, हणजे इसवी सना या एक हजारा या वषार्पयर्ंत िहदंु थानवर 

अगदी िहदंकुुशापासनू तो िसलोनपयर्ंत आिण पूवस ब्र मदेशापयर्ंत िहदंरुा ट्राचे अिधरा य 

वतंत्रपणे गाजत होते. याकाळातही आपले दिक्षणेतील िहदंरुाजे चेर, चौल, पां य, रा ट्रकूट 

इ यादी कधी हा तर कधी तो वतःस ‘ित्रसमदेु्र वराधीश’ ही पदवी अिवरोधपणे लावून घे याइतके 

पूवर्, पि चमिन दिक्षण समदु्रावर आपले वािम व गाजवीत असत, ही या काळची दिक्षण 

िहदंु थानाची साम यर्सपं न आिण वातं यसपं न ि थती तर कोणा इितहासकाराने िवचारातच 

न घेता अशा तीनशे वषार्ं या प्रदीघर् काळाम ये सारा िहदंु थान हा मिु लमां या िकंवा इतर 

परकीयां या दा यात िपचला जात होता हे हणणे इितहासाला कधीही ध न होणारे नाही. व तुतः 
या सवर् काळात सवर् िहदंु थानवर िहदं ुराजांचीच स ता सन एक हजारा या वषार्पयर्ंत नांदत होती.  
 

इसवी सन १००० ते १०३० 
इतक्यात एखादा धूमकेतू अक मात उगवावा याप्रमाणे गझनीचा महंमद उदय पावला. 

याने रा यावर बसताच सारे िहदंु थान िजकूंन मसुलमानमय कर याची प्रितज्ञा कशी केली 
आिण वार् यांवर वार् या क न पंजाबातील मलुतानपासनू तो सौरा ट्रातील सोमे वरापयर्ंत सार् या 
उ तर पि चमिहदंु थाना या िव तीणर् भागात जाळपोळ, लटुालटू, िवशेषतः धािमर्क अ याचार िन 
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बला कार यांचा कोण धुमाकूळ उडिवला, या इितहासाचे सिव तर समीक्षण या दसुर् या भागात 

केलेलेच आहे.  

परंतु, अशा प्रसगंी िहदंूंनी या प्रलयांतही िटकाव धर यासाठी एकंदरीत जे साहस 

दाखिवले आिण रा ट्रीय सकंटे सोसणार् या शक्तीची, पराजयातही आ मिन ठा खचू न देता, जी 
पराका ठा दाखिवली, तीमुळेच तशा प्रलयातूनही महंमद गझनी या सह त्राविध िपशा यां या 
या वार् या सन १०३० म ये महंमद गझनी मरताच पंचवीस-तीस वषार्तच नामशेष कशा झा या, 
आिण या युद्धा या राजकीय आघाडीवर तरी पंजाब या उ तरे या कोपर् यापयर्ंतचा 
िसधंपलीकडील प्रदेश सोडता, िहदंु थानात िहदं ुराजस ता पु हा िजकंड ेितकड ेदेशभर कशी नांद ू

लागली, तेही कोण याही रा ट्रा या िचवटपणाचे एक आ चयर्कारक उदाहरण हणनू दाखिवता 
येईल.  

दसुरी हीही व तुि थती लक्षात ठेवली पािहजे की, या उ तर िहदंु थानातील िहदंूंवर महंमद 

गझनी या वार् यांत तीस-चाळीस वष ओढवले या राजकीय आघाडीवरील प्रलयातही सबंध 

दिक्षण िहदंु थान, हा वर वणर्न के याप्रमाणे वातं य, सपं नता, साहस आिण ित ही समदु्रांचे 

वािम वही जसा या तसाच गाजवीत रािहलेला होता.  
हणनूच, या दो ही कारणांमळेु गझनी या वार् यां या या तीस चाळीस वषार्ं या 

काळातही सवर् िहदंरुा ट्र मसुलमानां या िकंवा कोण याही परकीयजाती या दा यांत सडत पडलेले 

होते, असे हणणे शक्यच नाही. वर सांिगत याप्रमाणे, हा, उ तर - पि चम िहदंु थानातील 

पंजाबकडचा थंड भाग, मात्र, गझनीकड या मसुलमानांनी धािमर्क आिण राजकीय अशा दो ही 
प्रकार या स ता थापन क न यां या मिु लम रा यास जोडून घेतला, हे आ ही नाकारीत नाही. 
तथािप, ते हाही का मीरवर मात्र िहदंचूच रा य ि थर होते, हीही गो ट यानात ठेवली पािहजे.  

महंमद गझनी १०३० म ये मृ यू पाव यानंतर या शे-सवाशे वषार्ं या काळात हणजेच 

जवळजवळ पाच िप यां या काळात का मीरपासनू तो आसाम, वैभवशािल वात नांदत होता. 
शंकराचायार्ंनतरही मोठमोठे आचायर्, मठ थापक, सतं, महंत, देवलांसारखे मिृतकार, 

मेधाितथीसारखे भा यकार याच कालात उ प न होऊन सार् या भरतखंडभर आिण बहृ तर 

भारतात सां कृितक नेतृ व करीत होते. सं कृत भाषा हीच सार् या भारताची प्रचिलत देवभाषा 
होती. काशी हीच सार् या भारताची सां कृितक राजधानी होती. महंमद गझनी या उ पातात जे 

आम या रा ट्रा या राजकीय आिण सां कृितक जीवनावर खोल घाव झाले होते ते आम या 
राजमडंळाने याच काळात पु हा भ न काढले. इकड ेसोमनाथचे देवालय पु हा उभारले गेले, तर 

ितकड े ओिरसा ते आसमािद भागापयर्ंत भवुने वरासारखी नवीन प्रचंड देवालये आिण नवीन 

धमर्कदे्र उभारली जात होती. पूवर्, पि चम आिण दिक्षण समदु्रांवर िहदंूंची स ता, यापार आिण 

सह त्राविध सिैनकांची, राजकार यांची ये-जा पूवकड े थेट मेिक्सकोपयर्ंत आिण पि चमेकडे 
आिफ्रके पयर्ंत पूवर्कालाप्रमाणेच अप्रितहतपणे चाल ू होती आिण यामळेु ितकड या 
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वीपांतरातील िहदंरुा यांना यांचा सतत पुरवठा होऊन या बहृ तर भारताचा या मळू 

मातभृमूीशी, भरतखंडाशी या काळातही अिवि छ न  सबंंध भरभराटलेलाच होता.  
अथार्त या काळािवषयी साराही िहदंु थान पारतं यात, राजकीय दा यात ‘गलुामिगरीत’ 

िखतपत पडलेला होता, असे हण याची कोणा िहदंिुनदंक इितहासलेखकाचीही छाती आहे का? 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रकरण ३ रे 

 

इसवी सना या बारा या शतकापासनू तो तेरा या 
शतका या शवेटाशवेटापयर्ंतचा कालखडं 

 
महंमद गझनी या मसुलमानी स तेला अगदी उतरती कळा लागली. कारण, या प्रदेशात 

िनवसत असले या िनरिनरा या जातींनी मसुलमानी धमर् बळाने िन छळाने अलीकडचे 

वीकारला होता. म गल िन तुकर्  या आिशयातील मो या जाती मात्र तोपयर्ंत एकंदरीत मसुलमान 

झाले या न ह या. उलट, यांनी आिशया ते युरोपपयर्ंत वार् या क न अरब मसुलमानां या 
रा यांचा चक्काचूर उडिवला होता.  

गझनी या या आजबूाजू या अशा लहानमो या जातीपैकी ‘घुरी’ नावाची एक िहदंधुमर् 
पाळणारी जात असे. वर सांिगतलेलेच आहे की, या काळापयर्ंत ितकड े िहदंूं या अनेक जातींची 
आिण राजवंशांचीच राजस ता चालत होती. यापैकीच ही घुरी नावाची एक जात होती. ही जातची 
जात, मसुलमानां या ितकडील धािमर्क िन राजकीय आक्रमणां या रगा यात मसुलमान केली 
गेली. मसुलमानी धमार्चार या जातीकडून प्र यही िप या दोन िप या बळाने क न घेत याने ती 
मळूची घुरी ही िहदंजूात अगदी कट्टर मसुलमान बनली गेली; इतकी की, इतर मसुलमानांवर 

गझनी रा यांत आपली वतःची स ता थाप याची आकांक्षा यां यात िनमार्ण झाली. यात 

जातीत गझनी या सलुतान महंमदा या मृ यनूतंर उद्भवले या मसुलमान जातीजातींतील 

यादवीत प्रबल ठ न वतःसच गझनीचा सलुतान हणनू घोिषत करणारा महंमद घोरी हा 
उदयास आला. याने मसुलमानांचे िन सीम पाठबळ िमळिव याची यांची जी एक ठरीव मात्रा 
असे ितचा उपयोग क न, “िहदंु थानातील सवर् काफरांस (अथार्त िहदंूंना) मी बळाने मसुलमान 

क न सोडीन आिण मिु लमांची राजस ताही सार् या िहदंु थानात थापन करीन” अशी ती सारा 
प्रदेश आिण िहदंु थानाचाही उ तर-पि चम भाग दणाणनू सोडणारी घोषणा िठकिठकाणी केली.  

तथािप, मागे महंमद गझनीने या धडाक्याने िहदंु थानावर वार् यांमागनू वार् या 
प्रबळपणे के या, तसे काही या महंमद घोरीला इ छा असनूही पिरि थती प्रितकूल अस यामळेु 

करता आले नाही. सन ११७६ म ये घोरीने पंचनद िन िसधंुनद यांचे सगंमाजवळ ‘ऊच’ हणनू जो 
एक बळकट दगुर् होता यावर वारी क न तो दगुर् प्रथम िजकंला. या दगुार्तील राणीने ित या 
पक्षाचा पराभव झालेला पाहताच आप या नवर् या या दबुळेपणाची चीड येऊन यास ठार मारले. 

िवजयी महंमदाशी आप या मलुीचे लग्न लावून िदले आिण या प्रदेशाची सारी राजस ताही 
महंमदा या हाती िदली! 
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नंतर िहदंरुाजांची चाचणी घे यासाठी महंमदाला यात या यात जो आक्रमणीय िहदं ूशत्र ू

िदसला या गजुराथ या रा यावर राज थान या कोपर् याकोपर् याने पुढे सरकत घोरीने चाल केली. 
कारण, गजुराथचा मखु्य राजा मृ यू पाव यामळेु राणीने आिण सिैनक कारभार् यांनी या मतृ 

राजा या अगदी अ पवयी मलुास गादीवर बसिवले होते. यामळेु महंमदाला ते रा य दबुळे 

झालेले आहे असे वाटले, हणनू याने या रा यावरच वारी केली. परंतु या िदस यांत दबु या 
पिरि थतीने महंमदास चांगलेच ठकिवले. कारण महंमदाची वारी येत आहे, हे पाहून गजुराथचे 

िहदंसुै य आपणहून पुढे सरकत, यां याशी सहानभुतूी असणार् या काही िहदंरुाजां या साहा याने 

अबू पहाडा या आजबूाजूपयर्ंत पुढे चालनू गेले. तेथे या राणीने या प्रसगंी अ यंत शूरपणाने 

लढाईस त ड िदले. आिण या अ पवयी राजपुत्रास आप या िहदं ुसै यास मुख आणनू ‘तुम या 
ओटीत हा तमुचा बालराजा मी घालीत आहे, याचे रक्षण तु ही आता प्राणपणाने करा’ अशा 
आशयाचे आवाहन सवार्ंना केले. यासरशी पेट घेऊन ते सारे िहदंसुै य आिण आजबूाजचेू 

साहा यक िहदंरुाजेही महंमदाशी इतक्या आवेशाने लढले की, याचे सारे सै य िहदंूं या मार् यापुढे 

पाडाव होऊन दशिदशा फुटून गेले. मो या क टाने महंमद घोरी जीव बचावून जो पळाला तो थेट 

याची स ता असले या सीमेकडील प्रदेशात गेला.  
महंमद घोरी सकंटांनी डगमगणारा पु ष न हता. िहदंूंनी केले या या या वर 

उ लेिखले या पराजयाने खचून न जाता याने िहदंु थानावर पु हा सन ११९१ म ये वारी केली, 
आिण पृ वीराजा या रा यात तो घुसला. हे पाहताच िद ली या या वीरवर पृ वीराजानेही घोरीशी 
लढ यासाठी शक्य या इतर िहदंरुाजानंाही एकत्र केले आिण तो घोरीवर चालनू गेला. यांची गाठ 

पानपतजवळ कनार्ळ या उ तरेस तरायण गावी पडली. येथे या िहदं ु- मसुलमानी सै यांची मोठी 
िनकराची लढाई झाली. पण शेवटी मुसलमानी सै याचा धीर सटूुन िहदंूंनी यांचा मोठा पराभव 

केला. वतः महंमद घोरी पृ वीराजा या हाती िजवंत सापडला. या लढाअस तलावडीची लढाई 

असेही हणतात.  

सम्राट पृ वीराज आिण याचे सामतंमडंळ जातीचे िहदं ु आिण यांतही राजपुतांचे 

मकुुटमणी! आप या वदेशा या आिण वधमार् या शत्रलूा सदु्धा तो हाती पडला असता याला 
िजवंत सोडून, गौरवून याचे रा य याला परत देणे यासारख्या पु यप्रद आिण प्रशंसनीय दसुरा 
वीरोिचत स गणु नाही, ही यांची एखा या धमर्भावनेसारखी उपजत भावना या काळी असे.  

 
साप िवखारी देशभिूमचा ये घेऊ चावा । 

अविचत गांठुिन ठकवुिन भलुवुिन कसाही ठेचावा।। 
 

हे ीकृ णा या िन चाणक्या या रणनीतीचे सतू्र जरी िहदंूंनाच िशकिवलेले असले तरी या 
काळी िहदंूंना ते एखा या पंचमहापातकासारखे वाटू लागले होते. कारण, आ ही पूवार्धार्त 
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सांिगतले या ‘स गणु िवकृती या’ बुिद्धभ्रशंाने या काळी िहदंजुगत पूणर्पणे झपाटले होते. पर 

मसुलमान मात्र ते सतू्र यां या एखा या धमर्सतू्राप्रमाणे कटाक्षाने आचरीत असत! 

कसे ते पहा : महंमद घोरी या िठकाणी पृ वीराजाने गझनीवर वारी केली असती आिण 

तेथील मसुलमानांनी, महंमद घोरीचा िहदंूंनी केला तसा, रजपुतांचा सपंूणर् पराभव केला असता तर 

यांनी हाती सापडले या पृ वीराजालाच काय ते ठार केले नसते, तर पाडाव केले या या सवर् 
िहदंसुै याला बळाने मसुलमान केले असते, गलुाम क न यां या बरोबर या बायकामलुांनासदु्धा 
ज मभर राबिवले असते आिण यांतील हाती पडले या सुदंर सुदंर िहदं ू ि त्रया वतः महंमद 

घोरीने अतंःपुरात नेऊन उपभोग या अस या! अशा या उदंड आिण राक्षसी धमर्शत्रलूा 
पृ वीराजा या सवर् राजपूतमडंळाने को या धीरोदा त शत्रसूाठी काय ते उपयोिजले जावे हणनू 

उपदेिशलेले जे पु तकी सतू्र ‘क्षमा वीर य भषूणम’् या सतू्राप्रमाणे देशकालपात्राचा लवलेश 

िववेक न करता महंमद घोरीला क्षमा केली! एक या महंमद घोरीलाच न हे, तर या सवर् 
मसुलमानी सै यास, शरणागताला अभयदान दे याचा हा राजपुती बाणा पाळ याचे शतकृ य 

कर यासाठी क्षमा केली. “पु हा िहदंु थानवर वारी क न मी येणार नाही” एवढे काय ते महंमद 

घोरीकडून त डी वचन घेऊन याला िजवंतपणे सोडून िदले! याचे गझनीचे रा यही याला परत 

िदले! आिण महंमद घोरी या या मिु लम सै याचा पराभव के या या अिभमानापेक्षाही या 
आ मघातक िन धमर्भो या ‘औदायार् या’ अिभमानानेच अिधक फुगनू ते राजपूत वीर िद लीला 
जाऊन िवजयो सव साजरा करीते झाले!! 

 

पण महंमद घोरीने सुटून गझनीला परत जाताच काय केले ? 
 

पृ वीराजा या या औदायार्मळेु घोरीने िहदंूंचे वैर सोडून िदले का? नाही! तर, या या 
राक्षसी धमर्मताप्रमाणे िहदंूं या या बु या ‘औदायार्िवषयी’ लवलेश कृतज्ञता न बाळगता िडवचून 

िजवंत सोडून िदले या सापाप्रमाणे महंमद घोरी िन या या रा यातले सारे मसुलमान अिधकच 

खवळून गेले आिण पृ वीराजावर पु हा वारी क न िहदंूंचा चक्काचूर कर याचा िन चय किरते 

झाले. िनवडक मसुलमानांचे मोठे सै य बरोबर घेऊन घोरीने पृ वीराजावर सन ११९३ म ये पु हा 
वारी केली.  

राजपुतांचे ‘रासो’ ग्रथं आिण यांचा मकुुटमणी चांद भाटाचा ‘पृ वीराज रासो’ 
राजपुतां या काळचा िहदंूंचा इितहास खरे पािहले असता, या राजपूत भाटांनीिन 

चारणांनी या वेळेसच िलिहलेले, वीरसाने रसरसलेले, काही अशंी का या मक असलेले किवताबद्ध 

इितहास ग्रथं, जे ितकड े‘रासो’या नावाने सपु्रिसद्ध आहेत यां या अ यासावाचून िलिहणे अयोग्य 

आहे. परंत,ु आप या इकड ेया रासो ग्रंथाची मािहती आिण यांचे साधे वाचन सदु्धा यांनी केले 
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आहे, असे इितहासकार दहा-पाच तरी िनघतील की नाही याची शकंा आहे. यामळेु आप या इकड े

िलिहले गेलेले राजपुतांचे इितहास, राजपुतांचे िकबहुना या काळ या िहदंसुमाजाचे खरे इितहास 

गणले जा यास, एक टॉड या इितहासकाराचा अपवाद सोडता, पात्र नाहीत. ते केवळ मसुलमानी 
िन इंग्रज लेखकां या बहुधा िवपयर् त अशा तुटपुं या उ लेखांची भाषांतरे काय ते असतात. सवर् 
शूर धमार्िभमानी राणां या चिरत्रांवर वतंत्र ‘रासो’ रचलेले आढळतात. जसे ‘हमीर रासो’, 
बुदेलखंडा या छत्रसालावरील ‘छत्रसाल रासो’ इ यादी. हे रासोग्रथं िनभळ इितहास न हेत. परंत ु

यां यातील वणर्ने आिण घटना, आवेश आिण या काळ या अनेक मह कृ यांम ये यां या 
लेखकांनी वतः घेतलेला भाग, यामळेु यां या वाचनामळेु ते ते ऐितहािसक भ य प्रसगं जसे 

िजवंत होऊन आप यासमोर उभे राहतात, तसे वरील तुटपुं या वृ तांता या शकावली, 
सनावली या चार ओळींनी मळुीच राहात नाहीत. ही गो ट पृ वीराजा या वेळी िहदंूंचा आिण 

वाय येकडून प्रथम प्रथमच येणार् या मसुलमानी टोळधाडी या वार् यांचा पृ वीराजा या पदरी 
असले या सपु्रिसद्ध चांदभाटा या ‘पृ वीराज रासो’ या ग्रथंातून या कालखंडातील वीर, शांत, 

क ण इ यादी रसाने रसरसले या भ य िन उदा त वणर्नाव न प्र ययास येते.  
 

अिग्नकुलाची कथा 
याच पृ वीराज रासोम ये काही रजपूत कुलां या उ प तीिवषयी असले या 

अिग्नकुलाची प्रख्यात कथा िदलेली आहे. या कथेप्रमाणे ल छ दै यांचा उपद्रव अितशय वाढला 
ते हा विस ठ ऋषींनी अबू पहाडावर एक मोठा यज्ञ केला. या यज्ञा या वालाक लोळातून चार 

दैिद यमान वीर पु ष वैिदकधमार् या रक्षणाथर् प्रादभुूर्त झाले. िचतोडचे गिुहलोत, कनोजचे 

प्रितहार, सांब्राचे चौहान आिण धारचे परमार या चार राजपूत वंशांचे तेच मळू पु ष होत. या 
कथेचा भावाथर् आ हांला तरी इितहासाला ध न आहे असे वाटते. कारण िहदंूंनी केले या हूण-

राजवटी या पराजयानंतर ते जे हा सवर्तोपरी िहदंधुमर् वीका न िहदंरुा ट्रात िवलीन झाले ते हा 
कोण या तरी महान शुिद्धयज्ञांत यां यापैकी काहींचा शुिद्धसं कार ऋिषजनांनी करिवला असावा 
आिण याची ही मिृत पौरािणकां या परंपरेप्रमाणे का यमय पकांत चांदभाटांनी विणर्ली 
असावी.  

या पृ वीराज रासो ग्रथंाचा नागरी प्रचारणी सभेने पुन वार कर याचे जे मह कृ य 

हाती घेतलेले होते या वेळी सन १९२२-२३ या वषीर् आ ही र नािगरी या तु ं गात असताही 
िहदंु वावरील िनबंधाकिरता आ ही मािगत याव न आ हांला आम या बंधूनंी या ग्रथंांचे काही 
सटेु भाग धाडले होते. पण पुढे तो ग्रंथ समग्र प्रिसद्ध झाला आहे की नाही, याची काही मािहती 
िमळाली नाही.  
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िनल जर् ल छ लजै नही,ं  हम िहदं ुलजवान!् 
वरील पृ वीराज रासोम ये या िहदं-ुमसुलमानामधील लढायांची अगदी महाभारतीय 

शैलीची वणर्ने िदली आहेत. या कवींनीही िहदंूंनी महंमद घोरीचा पराभव क न अनेकदा याला 
िजवंत परत सोडले, ही गो ट िहदंूं या वीरधमार् या परमगौरवाची होती हणनू िहदंूंची फार तुती 
केलेली आहे. परंतु महंमद घोरीने, “िहदंु थानावर मी पु हा वारी करणार नाही, परम नेहाने 

वागेन” असे िदलेले वचन भगंनू जे हा पृ वीराजावर वर िद याप्रमाणे सन ११९३ म ये पु ् हा 
वारी केली ते हा चांदभाट रागारागाने िलिहता झाला, ‘आ हा िहदंूंना धमार्धमार्ची, स यास याची 
चाड आहे, दु कृ यांची आ हांला लाज वाटते, परंतु हे ल छ मळूचेच िनल जर् आहेत’ “िनल जर् 
ल छ लज ैनहीं, हम िहदं ुलजवान!” 

पण पृ वीराजासारख्या काफरांचे रा यचे रा य या वचनभगंाने मसुलमानमय क न 

टाकता येईल तो वचनभगं मिु लमांचे धमर्कतर् य असे. महंमद घोरीने असा वचनभगं वारंवार 

केला हणनू तर तो मसुलमानांचे गाझीपद पावला - हे स यही िहदंूंनी दयावर को न ठेवले 

पािहजे! या मिु लमांनी चांदभाट हणतात असा हा ‘अध यर्’ वचनभगं केला यालाच ई वराने 

यश िदले आिण यांनी तसा कोणताही वचनभगं न किरता ते शत्रलूा जीवनदान दे याचे भ गळ 

औदायर् दाखिवले या िहदंूंचा मात्र या नामधारी धमार्पायीच चक्काचूर उडिवला.  
महंमद घोरीला पृ वीराजावर वारी कर यास हीच सधंी अनुकूल वाट याचे आणखी एक 

कारण हे होते की, पृ वीराजाशी वैर असणारा कनोजचा राजा जयचंद याने महंमद घोरीला 
पृ वीराजािव द्ध सहा य कर याचे गु त िन आ मघातक आ वासन िदलेले होते. या सन ११९३ 

म ये पृ वीराजावर महंमद घोरीने केले या वारीत यांची गाठ थाने वर येथे पडली. दो ही 
पक्षांची मोठी तुंबळ लढाई झाली. या हातघाईत राजपुतांचे चामुंडराय, हमीर, हाडा आिण इतर 

पु कळ योद्धे आिण राजे मारले गेले िकंवा मसुलमानां या हाती पडले. मसुलमानांचीही प्राणहानी 
भयंकर प्रमाणात झाली. ती वणर्ने चांदभाटा या पृ वीराज रासोमधूनच याला शक्य असेल याने 

अव य वाचवीत. कारण, मसुलमानांनी िलिहले या इितहासात काफरां या िनदेंवाचून दसुरे काही 
िमळणे शक्य नाही, आिण रासो ग्रथंातील का यमय भाषेत सांिगतलेली का असेनात, पण ही 
ऐितहािसक वणर्ने सोडता िहदंूंनी िलिहलेले इितहास मळुी उपल धच नाहीत. शेवटी या लढाईत 

पृ वीराज लढता लढता मारला गेला आिण मसुलमानांचा सपंूणर् िवजय झाला, असे मसुलमान 

इितहासकार िलिहतात. महंमद घोरी जय होताच लगोलग िद लीवर चालनू गेला. मसुलमानां या 
राक्षसी युद्धनीतीप्रमाणे परािजत पृ वीराजा या अतंःपुराचा शीलभगं, िहदंूं या देवालयां या 
िव वंस, िहदंूंची सरसकट कापाकाप, लटू आिण िवशेषतः पृ वीराजाची यावेळीही िवख्यात 

झालेली सुदंर िन त ण प नी सयंोिगता, राजा जयचंदाची क या, ितचा अिभलाष, ही मसुलमानी 
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धमार्तील राक्षसी ‘पु यकृ ये’ अ याप  पार पाडावयाची होती. परंतु िकतीही वरेने महंमद घोरीची 
सै ये िद लीवर चालनू गेली तरी पृ वीराजाचा झालेला पराभव आिण तो मसुलमानां या हातात 

सापडला िकंवा मारला गेला हे वृ त िद ली या राजवा यात या सम्राज्ञी सयंोिगताला आधीच 

कळलेले होते. ते कळताच बहुधा आधी या योजनेप्रमाणे या सकंटास िबनतोड त ड दे याचे 

राजपूत वीरांगनांचे कतर् य कर यास ितने एक क्षणाचाही िवलबं लावला नाही तर ती वातार् कानी 
पडताच ऐ वयार्चा, मातािप यांचा, भावाबिहणींचा, सार् या जगाचा आिण िजवाचा मोह त क्षणी 
सोडून देऊन ितने राजवा या या अ यु च तळाव न ‘जयहर’ गजूर्न खाली उडी घेतली आिण 

प्राण याग केला-जयहर केला, जोहार केला! सम्राज्ञीची गो ट तर काय, पण शताविध िहदं ू

ि त्रयांनी ल छांनी यांना बळाने बाटिव याचे आधीच यमनेुत धडाधड उ या घेऊन प्राण याग 

केला! 
महंमद घोरीने िद लीत घुसताच राजवा याची आिण या सार् या नगरातील िहदं ू

नागिरकांची मनसोक्त लूटमार, जाळपोळ, कापाकापी केली. नंतर तेथे मसुलमानी स तेची घोषणा 
केली आिण आपला मखु्य कारभारी हणनू कुतुबुि न नावा या या या एका िव वास ूगलुामास 

तेथील मखु्य अिधकारी नेमले आिण तो गझनीला परत गेला. पुढे महंमद घोरीने जयचंदावरही 
दोन वषार्ं या आत ११९५ म ये वारी केली. िद लीचा याचा कतार् कारभारी कुतुबु ीन होता, 
याला सगंती गेऊन तो कनोजवर चालनू गेला. तथेे झाले या िनकरा या लढाईत जयचंदाचा 
पराभव होऊन तो जीवे मारला गेला. एकाअथीर् याने केले या िहदंरुा ट्रा या िव वासघाताचे योग्य 

तेच प्रायि चत याला िमळाले.  

सोमनाथािद पूवीर् या महंमद गझनी या भयंकर धािमर्क वार् यांना याकाळी शंभरावर 

वष उलटून गेली होती. ती मतृी एखा या क्षिणक दु ट व ना या मतृीसारखी िहदंूं या मनातून 

मावळत मावळत चालली अस यामुळे, महमदं घोरी या या दोन वार् यांमळेु सार् या उ तर 

िहदंु थानातील िहदंमुात्र, राजे, महाराजे, सतंमहंतापासनू, तो झोपडीत या माणसामाणसापयर्ंत 

एकंदर िहदं ुसमाजात िहदंूं या मनोधयैार्ची िन सिैनक साम यार्ची अशी वाताहत उडालेली पाहून 

एकच हलक लोळ उडाला. महंमद घोरीही या या या अनपेिक्षत यशामळेु कनोज याही पुढे िहदंूंचे 

अ यंत पिवत्र असे काशी नावाचे एक महाक्षेत्र आहे, असे ऐकताच काफर िहदंधुमार्चे उ चाटण 

कर यासाठी सरळ काशीवरच चालनू गेला.  
काशी क्षेत्रात सह त्राविध मसुलमानां या अशा धम मत आिण रक्तिपपास ू वारीस त ड 

दे याची काहीच यव था न हती. अथार्त महंमद घोरीने काशी क्षेत्र त काळ पाडाव केले, तेथील 

िहदं-ू त्री पु षांचा रक्तपात, लटुमार, ि त्रयांवरचे बला कार, िवशेषतः शक्य िततक्या िहदं ू

त्रीपु षांना बाटिव याचा आिण गलुाम कर याचा धूमधडाका उडवून िदला आिण या सवर् 
धमर्छळां याही वर मात कर यासाठी काशीला असणार् या य चयावत ् लहानमो या िहदंूं या 
देवळांतील देवमतूीर्चे या मसुलमानी सै याने तुकड ेतुकड ेक न टाकले! 
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परंतु इतक्यात पुढे असले या िहदंूं या सघंिटत िन प्रबल रा यात आिण िवशेषतः 
राज थानात महंमद घोरीवर चालनू जा याचे िन याला वेढून टाक याचे कट चाललेले आहेत, ही 
बातमी याने ऐकली. घोरीवरही सघंिटत िहदंसुै या या ख गाचे पाणी चाख याचा िहदंूंनी या या 
केले या माग या दोन-तीन पराजयांत, प्रसगं गदुरलेला होता. हणनू कनोज ते काशीपयर्ंत एका 
वारीत साधले ते पुरे आहे असे समजनू तो धूतर् मिु लम सलुतान महंमद घोरी हा परत गझनीकड े

वळला. मागे सांिगत याप्रमाणे याचा अ यंत िव वास ूलढव या िन राजधुरंधर गलुाम कुतुबुि न 

यालाच याने कनोजपयर्ंत िजकंले या िहदंु थानातील प्रदेशाचा रा यप्रशासक नेमले आिण हाय 

हाय! हया कुमहूुतीर् युिधि ठरा या काळापासनू िहदंूं या साम्रा याची एक राजधानी असलेले 

आमचे जे इंद्रप्र थ, हि तनापुर, िद ली, या िहदंूं या युगायुगां या स ताकद्राचा उ छेद होऊन 

तेथे ल छां या, मिु लमां या अिधराजस तेचा पक्का पाया घातला गेला! िद ली ही परदा याची 
गलुाम झाली! ती उणीपुरी पांचशे-सहाशे वष या परदा यातच अनेक मसुलमानी सलुतानां या 
आिण बादशहां या राजवटीखाली (मधले मधले अ पकालीन अपवाद सोडता) िखतपत पडली 
होती - जोवर शेवटी मरा यांनी थेट अटकेपयर्ंत आिण अटकेपलीकड ेमसुलमानी साम्रा यस ता 
उलथून पाडून ितला व तुतः िहदंसुाम्रा याची आपली बटीक बनिवले न हते! 

गझनीला गे यावर महंमद घोरी थो याच िदवसात मारला गेला. काही मसुलमानी 
इितहासकारां या मते घोरी या सै यातील एका तुकडीने बंड क न याला ठार मारले असे िलिहले 

आहे. पण चांदभाटा या पृ वीराज-रासोम ये पृ वीराजाने आप या पराजयाचा सडू घे याची एक 

अलौिकक संधी साधून घोरीला ठार मारले, असे या प्रसगंाचे रसभरीत आिण िववृ त 

(Detailed) वणर्न केलेले आहे. य यिप राजपुतांम ये िव वसनीय हणनू प्रचिलत असले या या 
लोककथेला दसुरा ऐितहािसक आधार अ याप िमळत नसला तथािप, ती येथे उ लेिख याइतकी 
मह वाची नाहीच असे नाही. पृ वीराज-रासो या का यातील या अितशय दयगंमपणे विणर्ले या 
लोककथेचा सारांश असा की, पृ वीराज घोरी या हाती िजवंत सापडला, लढाईत ठार मारला गेला. 
महंमद घोरीने यास बिंदवान क न गझनीला नेले आिण तेथे याचे डोळे काढून याला बिंदगहृात 

टाकले. हे वृ त चांदभाटाला कळताच आप या सम्राटाला िजवाला जीव दे याचे जे राजपूत भाटांचे 

कतर् य समजले जात असे, ते पूणर् कर यासाठी तो आपण होऊन घोरी या राजसभेत गेला. चारण, 

भाट हे या काळी अव य समजले जात. हा यांचा अिधकार मसुलमान राजांनाही सहसा 
नाकारवत नसे. सलुतान महंमद घोरीनेही चांदभाटाला काय हणावयाचे आहे हे किथ यास 

सांिगतले. चांदभाट हा प्रख्यात शीघ्र कवी होता. या शूर भाटाने या या या उ च पहाडी िन सरस 

सरुात वीर वृ तांतून गात सांिगतले की, “माझा वामी हा तुम या हाती पडलेला आहे. याचा अतं 

तुला हवा तसा तू करशीलच. पण माझी िवनंती इतकीच की, मलाही या यासहच याच प्रकारे 

िकंवा इतर प्रकारे ठार करावे. दसुरे असे की, याआधी आम या भारतीय धनुिवर् येतील एक 

श दवेधाची जी अदभतु कला आहे, तीत माझा वामी िकती प्रवीण आहे याचा एक प्रयोग 
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सलुतानाने वतः पहावा.’ या या या िवनंतीने सलुतानासही या िव येचे कौतुक वाटले. तरीही 
शक्य या सावधपणे तो प्रयोग कर याची यव था कर यात आली. एकवीस तवे एका हारीने 

बांध यात आले. सलुतान महंमद या या िनवडक पिरवारासह आिण सरदारांसह राजसभेत उ च 

थळी तो प्रयोग पाह यासाठी आतुरतेने बसला होता. नंतर चांदभाट आिण अधं झालेला तो 
िद लीचा भतूपूवर् िहदंसूम्राट पृ वीराज यांना सिैनकां या पहार् यात या त यां या स मखु 

बसिव यात आले. नंतर प्र येक त यावर आघात क न याचा वनी काढ यात आला. तो वनी 
िनघताच या अनुसघंानाने पृ वीराजा या बाणाने अचूकपणे या त याचा वेध घेतला. अशा 
रीतीने एकवीसही त यांचा श दवेध अचूक रीतीने तो अधं पृ वीराज करीत जात असता कौतुकाने 

आिण आ चयार्ने या सार् या राजसभेत टा यांचा गजर होत गेला. आिण सलुतान घोरीही शेवटी 
शेवटी प्र येक अचूक वेधास ‘शाबास! शाबास!’ हणनू मो याने ओरडला. इतक्यात 

पृ वीराजाजवळ बंिदवान अव थेत असले या चांदभाटाने त काल रचले या ‘दो यात’ 

पृ वीराजाला सांिगतले की, “येथून अमकु अतंरावर ‘शाबास! शाबास’ असे गजर्णारा सुलतान 

बसलेला आहे. ते हा आता क्षणाचाही िवलबं न करता, हे वीरवरा! तू श दवेधानेच या शत्रचूा वध 

कर.” हे श द ऐकताच पृ वीराजाने या शाबास श दा या अनुरोधाने ती ण बाण सोडून महंमद 

घोरीस ठार मारले. त क्षणी सारा हाहाःकार झाला. पण पृ वीराजावर पहारा देणारे ते सलुतानाचे 

सिैनक या यावर तुटून पड या या आधीच पृ वीराजाने आिण चांदभाटाने आपापली ख ग 

उपसनू आपली िशरे वतःच छाटून घेतली! 
 

 गुलाम घराणे 
वर सांिगत याप्रमाणे महंमद घोरीचा मृ यू होताच याने िहदंु तानातील प्रदेशावर 

नेमलेला याचा प्रितिनधी कुतुबुि न याने वतःच सलुतानपद धारण क न िद लीस 

मिु लमांची वतंत्र ‘स तनत’ (महारा य) थापन केली. कुतुबुि न हा जातीने तुकर्  होता. पण 

महंमद घोरीचा तो गलुाम अस याने या या या राजवंशास ‘गलुाम घराणे’ असेच हणतात.  

 

कुतुबिमनारची बनावट कथा 
याने िद लीत असलेला सपु्रिसद्ध तभं, यास आज कुतुमबीनार हणनू हणतात तो, 

आप या िवजयाचे मारक हणनू बांधला, अशी जी समज आहे ती मळुीच यथाथर् नाही. हा तंभ 

फार प्राचीन काळी िव णु तंभ या नावाने को या िहदंसुम्राटाने (सम्राट समदु्रगु त याने बहुधा) 
उभारलेला होता, आिण ीिव णसु तो अपर्ण केलेला होता. या कृ याची स यता थािपणारी एक 

मह वाची गो ट अलीकडेच उ खननात उघडकीस आली आहे ती ही की या तंभाला लागनू ी. 
िव णचूी ती मळूची प्राचीन मतूीर्ही सापडली आहे. नंतर सम्राट पृ वीराजा या राजवटीत याने या 
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जय तंभाची पु कळ सधुारणा केली. यामळेु याला राजपूत कालात ‘पृ वी तंभ’ ही कुठे कुठे 

हटलेले आहे. मसुलमानांना जी चटकच लागलेली असे की ते जेथे जातील तेथे पूवीर् या मतृीचे 

नावसदु्धा पुसनू टाकून यावर इ लामी छाप मारावयाचा, याप्रमाणे िहदंु थानातही यांनी 
िजकंले या सवर् राजधा यांची, तीथर्क्षेत्रांची, मह वा या थलांची, कलाकृतींची मळूची िहदंूंची नावे 

पालटून आपली मसुलमानी नावे बळाने प्रचिलत करावयाची. या खोडीप्रमाणे या प्रचंड 

िव णु तंभास िकंवा पृ वी तंभासच सलुतान कुतुबुि नने कुतुबमीनार हे नाव िदले. या 
तंभावर अनेक िठकाणी कुराणातली वाक्येही अरेबीत कोरली. याने या तंभाची थोडीशी 
यत्रतत्र नवीन बांधणीही केली. परंतु या िश पकामास लागलेले दगड या दु ट कुतुबुि नाने 

जाणनूबुजनू िठकिठकाणी िहदंूं या मतूीर्चे दगड आव यकतेनुसार तासनू घेतलेले होते.  

 

िचतोडवर झाले या वार् या आिण िहदंूंनी िमळिवलेले िवजय 
सलुतान कुतुबुि न पंजाब, िद ली, कनोज इ यादी िहदंपू्रांतात िवजय िमळवीत असताच 

या या डोक्यात वतंत्र राजपूत िहदंरूा यांची रा ये सतत सलत होती. इतक्यात िचतोडचा राणा 
समरिसहं याचा मृ यू झाला आिण याचा धाकटा अ पवयी मलुगा कणर् हा रा यावर बसला. तो 
अ पवयी असला तरी याची आई वीरांगना क णादेवी मोठी कतृ वशाली मिहला होती. ही सधंी 
साधून कुतुबुि न याने िचतोडवर वारी केली. परंतु या त ण राणीने सै याचा वतः पढुाकार 

घेऊन आिण आजबूाजू या िहदंरूाजांम ये अवसान सचंरवून मसुलमानांशी लढाई िदली. 
अबंरजवळ झाले या या लढाईत िहदंूंनी कुतुबुि ना या मिु लम सै याचा पराजय केला. ते हा 
कुतुबुि नाने आपला पूणर् िवनाश टाळ यासाठी त काल माघार घेतली. आिण तो िद लीला िनघनू 

गेला. पुढे कणार्नंतर हूप हा िचतोडास गादीवर बसला. ते हा पु हा याचेही पाणी जोख यासाठी 
कुतुबुि नाचे मिु लम सै य िचतोडवर चालनू गेले. पण राजपुतांनी पु हा लढाईस स ज होऊन 

या मिु लम सै याची रणांगणात गाठ पडताच धळूधाण उडवनू िदली. राजा हूप हा मोठा कतार् 
िनघाला. या या रा याची बळकटी पाहून तो होता तोवर मसुलमानांनी िचतोडकड ेपु हा त ड 

दाखिवले नाही.  
येथे हेही लक्षात ठेवले पािहजे की, असे वारंवार जय िमळत असताही मसुलमान चालनू 

येईतोपयर्ंत िहदं ू यां यावर आक्रमण असे काही करीत नसत िकंवा पराभतू मसुलमानी सै याचा 
पाठलागही फारसा करीत नसत, िकंवा मागे उरले या मिु लम वसतीस क डीत पकडून न ट करीत 

नसत, िकंवा मिशदी पाडून टाकीत नसत. या ‘स गणु िवकृतीमळेुच’ मिु लम अ याचारांचा सडू 

अशा प्र याचारांनी सधंी सापडली असताही, िहदं ुघेत नसत, हणनूच मसुलमान पुनःपु हा यांना 
शक्य होताच िहदंूंवर अ याचार करीत! 
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कुतुबुि न हा सन १२१० त मृ यू पाव यानंतर एकदोन असमथर् सलुतान गादीवर बसनू 

लगेच पद यतु केले गे यामळेु शेवटी कुतुबुि नची मलुगी सलुतान रिझया हा रा यकारभार पाहू 

लागली. ितला रा यकारभाराचे सवर् िशक्षण कुतुबुि नाने िदले होते. ती पु षवेष चढवून राजसभेत 

िकंवा सै यात जात असे. पुढे ितची प्रीती ित या दरबारात मखु्य चालक असलेला ितचा िव वास ू

गलुाम जलालु ीन या यावर बसली आिण ती उघडपणे या या सहवासात राहू लागली. ही गो ट 

मात्र ित या तुकर्  सरदारांस अस य झाली. कारण जलालु ीन हा एक हबशी (नीग्रो) होता आिण 

तुकार्ंसारख्या वतःस उ च कुलातील समजणारे मुसलमान नीग्र ना अ यंत हीन जातीचे लेखीत 

असत. याव न हेही वाचकां या यानात येईलच की, सार् या मिु लम इितहासाम ये तुकर् , म गल, 

अरब, पठाण, हबशी इ यादी सवर् जरी वतःस मसुलमान हणवीत आिण आ हा मसुलमानांत 

जाितभेद असा नाहीच असा समतेचा टभा पाजळीत, तरीही यां यातील या जातीजातीं या 
े ठ-किन ठ भावनेने िजकंड ेितकड ेधुमाकूळ माजिवलेला असे.  

अिधक थल या ग्रथंात नस याने ती गो ट येथे एकदाच सांगनू टाकली आहे. यांना 
यािवषयी िवशेष मािहती हवी असेल यांनी आमचा ‘मिु लमांतील पंथोपपंथ’ हा ऐितहािसक लेख 

पहावा.  
शेवटी हबशी जलालिु ना या आिण सलुतान रिझये या िव द्ध तुकार्िद सरदारांनी उघड 

उघड बंड पुकारले. सरिहदंचा सभेुदार अ तुिनया याने बंडाचे पुढारीपण घेऊन सलुतान रिझयाशी 
लढाई िदली. तीत रिझयाचा पराभव झाला. परंतु ितने चपळाईने या अ तुिनयावरच मोहपाश 

टाकून या याशीच लग्न लावले. यांनी िद लीवर पु हा चाल केली. पण तेथील सरदारां या आिण 

सै यां या हातून यांचा पराभव होऊन अ तुिनया आिण रिझया दोघेही ठार मारले गेले. पुढे काही 
उलाढाली होऊन सरदार बलबन याने सवर् स ता सन १२२६ म ये बळकािवली आिण तोच 

सलुतान झाला.  
 

मोगलां या वार् या - चगीजखान 
िद लीम ये हे गलुाम-वंशाचे रा य चाल ूअसतानाच म गल लोकां या वार् यांचा धुमाकूळ 

िहदंु थान या सरसीमेकड े म यआिशयातून सारखा चाल ू होता. मगंोिलयातून मोठमोठाली 
सै येएखा या वावटळीसारखी या काळात आपाप या पुढार् यां या नेतृ वाखाली पॅिसिफक 

समदु्रापासनू का या समदु्रापयर्ंत सारे देश आिणसारी रा टे्र तुडवीत िन बडुवीत चाललेली होती. 
या काळात यांचा जगप्रिसद्ध पुढारी चगीझखान हा होता. या मोगलांनी या वेळी काही 
मसुलमानी धमर् वीकारलेला  न हता. चगीझखानाने  तर मरेपयर्ंत मसुलमानी रा यांची, धमार्ची 
आिण अरबािद मसुलमान रा ट्रांची शक्य ती ती िवटंबना केलेली होती. अ लाचा धािमर्क िन 

राजकीय प्रितिनधी हणनू या खिलफाला मसुलमान लोक अ यंत स मान देत या बगदाद या 
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खिलफाला तर चगीझखानाने िसहंासनाव न खाली ओढून ठार मारले आिण बगदादची राजधानी 
उ व त क न टाकली. पण अ लाने याचा केसही वाकडा केला नाही! िव वंसाचा नांगर 

चगीजखानने रिशयापयर्ंत असाच अप्रितहतपणे िफरवून रिशयाचे की ह येथील रा यही उखडून 

िदले आिण आिशयातील का यासमदु्रापयर्ंत कापाकापी, लटूमार यांचा धुमाकूळ घालनू तो सारा 
प्रदेश आप या महारा यास जोडला. पण चगीझचा हात धर यास एव या िव तीणर् जगात 

कोणीही शक्ती धजली नाही. रिशयाहून परतताना चगीझची ही मोगली सै ये िहदंु थानावर 

आदळणार हे उघड िदस ू लागले. परंतु योगायोगाने चगीझखान, गझनीचे मसुलमानी रा य 

उलथून टाक यानंतर, अक मात ्मगंोिलयाकड ेिनघून गेला आिण ितकडचे तो सन १२२७ त मरण 

पावला. पुढे चगीझखानाचा जो म गल वंशाचाच सवार्त बला य सरदार कु लाखान या या हाती 
सवर् मोगलांची राजस ता आली. सारा चीन िन कोिरया हाही या म गलानी आधीच िजकंलेला 
होता. कु लाखान याने आपली राजधानीच  याने पादाक्रांत केले या चीनमधील पेिकंग या 
िच यां या राजधानीतच आणनू थापन केली.  

या म गलांचा आिशयातील तुकर्  लोकांशी जो सघंषर् झाला याचा एक पिरणाम असा 
झाला की, तुकार्ंची आिण म गलांची एक सिंम  प्रजा उ प न झाली. या िम  प्रजेला नुसते म गल 

िकंवा ‘मघुल’ हणत. हे म गल लोक वारंवार िहदंु थानात घुस यासाठी वार् यांवर वार् या करीत 

असत. शेवटी शेवटी ते िद लीपयर्ंत पुढे सरसावले. यां यापकैी काहींनी मसुलमानी धमार्चा 
वीकार केला. परंतु जनेु मसुलमान यांना समानतेने न वागिवता एक ‘हीन जात’ हणनूच 

लेखीत. हे लोक िद लीत एक मोगलपुरा नावाची वतंत्र वसती क न राहू लागले. यां या 
यां यापैकी काही तर जनेु मसुलमान यांची हेटाळणी करीत हणनू राजपुतां या आ यालाही 
गेले. िवशेषतः रतनभोर या शूर िहदंरूाजा या पदरी या नवमसुलमानांतील दोन एक हजार 

सै याम ये नोकरीस रािहले.  

गलुाम वंशातला सलुतान बलबन हा एका अथीर् अ यंत प्रबल कतार् आिण वतःला 
अ लाचा प्रितिनधी हणनू समजणारा सलुतान होऊन गेला. पण मसुलमानां या प्र येक 

सलुतानापासनू तो फडतूस िशपायापयर्ंत जो िहदंधूमार्चा आिण लोकांचा िन वळ वेष केला जाई 

यात मात्र हा सलुतान बलबनही अगदी अगे्रसर होता. याने नाना प्रकारचे कर िहदं ूलोकांवर 

लादले. यां या तीथर्यात्रासदु्धा बंद करिव या. िहदंूंची बलाने धमार्ंतरे िन कापाकापी गावोगाव 

चालचू होती! 
बलबन हा अगदी हातारपणी सन १२८६ त मरण पावला. या यामागे गलुामवंशातील 

कोणीही कतार् पु ष न िनघा यामळेु दोन-चार वषार्तच जलालु ीन नावा या िखलजी घरा यातील 

एका बला य सरदाराने बलबन या मलुा-नातवांना ठार मारवून इ.सन १२९० म ये वतःचीच 

िद लीचा सलुतान हणनू घोषणा केली. तेथे गलुाम-घरा याचा शेवट झाला.  
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िखलजी घराणे 
हे जलालु ीनाचे िखलजी घराणे पूवीर् कधी तुकीर् असले तरी ते आता वतःला पठाण 

(अफगाण) हणनू हणवून घेत असे. जलालु ीन हाही इतर सवर् सलुतानांप्रमाणे िकंवा 
मसुलमानांप्रमाणे िहदंसु तेची िन िहदंधुमार्ची पाळेमळेु खणनू काढ या या ईषर्ने भारावलेला होता. 
रा य यव थे या इतर सवर् गो टीत तो यायी होता. मसुलमानांिवषयी मात्र मनाचा हळवा असे. 

रजपुतां या रतनभोर नावा या प्रख्यात दगुार्ला मसुलमानांचा जो वेढा अटीतटीने चाललेला होता 
यात शेवटी इतक्या मसुलमानां या प्राणांची आहुती पडली की ती पाहून तो वेढा जलालिु नाने 

उठवून माघार घेतली आिण हणाला, “अस या शंभर दगुार्ंपेक्षा मसुलमानां या एका केसाचे मू य 

मला अिधक आहे”! पण हे शहाणपण याला इतक्या उशीरा जे सुचले याचे खरे कारण राजपुतांचे 

ददुार्ंत शौयर् हेच होय! या पराभवानंतर तो पु हा राजपुतां या वाटेस गेला नाही.  
अगदी वदृ्ध झाले या जलालिु ना या मनात या यामागे याचा एक जो मह वाकांक्षी, 

शूर आिण कट्टर मिु लम असा अ लाउि न नावाचा पुत या होता यासच आप यामागे 

सलुतानपदावर उ तरािधकारी हणनू थाप याचे िनि चत झालेले होते. याप्रमाणे याने 

अ लाउि ना या हाताखालीच मोठे सै य देऊन याला राजपुताशी त ड दे यास धाडले होते. परंतु 
अ लाउि ना या धाडसी आिण िहदंु वेषी मह वाकांक्षेस तेवढे क्षेत्र अपुरेसे वाटून या दिक्षणेतील 

िहदंरुा या या अपरंपार सपं तीिवषयी वृ त तो ऐकत आला होता या दिक्षणेलाच पादाक्रांत 

कर यासाठी आपला वदृ्ध चुलता जो सुलतान जलालिु न यासही न िवचारता अ लाउिदनाने 

पर परे िव ं यािद्र ओलांडून दिक्षणेवर अचानक छापा घातला. दिक्षणेतील या पिह या रा यावर 

अ लाउि न धडाक्यासरशी तुटून पडला ते रा य देविगरी या यादवाचे होते.  

या अ लाउि ना या दिक्षणेवरील वारीचे एक मह वाचे वैिश ट आहे. िनदान अवार्चीन 

इितहासकालात तरी या अवार्चीन इितहासा या अगदी आरंभापासनूच हणजे इसवी सनापूवीर् 
पाचशे-सहाशे वषार्पासनू तो या तेरा या शतका या शेवटाशेवटापयर्ंत हणजे जवळजवळ दोन 

हजार वष सपंूणर् राजकीय वातं य, सपं नता आिण साम यर् दिक्षण िहदंु थानातील िहदंजुगत ्

उपभोगीत आलेले होते, या दिक्षण िहदंु थानावर कोण याही परधमीर्य वा पररा ट्रीय अिहदं ूशत्रूचें 

यश वी आक्रमण असे या दोन हजार वषार्त झालेले न हते. यांनी तसा आक्रमणाचा 
अपवादा मक य न केला या या परकीयांना सीमा उ लिंघताच या दिक्षण िहदंु थानातील िहदं ु

वीरांनी ितथ या ितथेच ठेचून टाकले होते. अशा या दिक्षण िहदंु थानातील िहदंजुगतावर 

अ लाउि नाने अक मात केलेली ही वारी हणजे परधमीर्य आिण पररा ट्रीय शत्रचूी 
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इितहासकाळातील पिहलीच वारी होती आिण ती यश वीही होणारी होती! ितचा पिरणामही 
दा ण िन दरूवर होणारा होता! या या वारी या रा यक्रांितकारक िन िवघ्नसकुंल 

वैिश यामळेुच या पुढ या वृ तांताचे समीक्षण वतंत्र प्रकरणातून करणे भाग आहे! 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

 

प्रकरण ४ रे 

 

दिक्षण भारतावर मसुलमानां या वार् या  
चौदा या शतका या आरंभापयर्ंत या िन आरंभीचा काळ 

 
िहदंु थानातील ऐितहािसक काळा या प्रारंभापासनू हणजे साधारणतः इसवी सन पूवर् 

पांचशे-सहाशेपासनू तो या इसवी सन चौदा या शतका या प्रारंभापयर्ंत दिक्षण िहदंु थानावर 

िसधंुमागार्ने िकंवा भमूागार्ने परकीय अिहदंूंची यापक वारी अशी कधी झालीच नाही. दिक्षण 

भारतातील िहदंरुा यांचे वातं य आिण साम यर् इतक्या दीघर्कालपयर्ंत बहुधा अक्षु णपणे 

उपभोगले जात होते. इतकेच न हे, तर ितकडील किलगं, पां य, चेर, चोल, आंध्र, रा ट्रकूट, 

चालकु्य यादव- वारकेपयर्ंत लक्षाविध िहदंसुै यांनी आिण समहूांनी आपली रा ये आिण यापार, 

ज्ञान, िवज्ञान, कला, िश प यांचा इकड े मेिक्सको तो ितकड े िनदान आिफ्रके या म यापयर्ंत 

िदिग्वजयी प्रचार केलेला होता.  
पण इतक्या दीघर्कालपयर्ंत आम या िहदंु थान या दािक्षणा य िहदंरुा यांनी आिण 

लोकांनी आपले वातं य िटकवनू धरले, ही गो ट इतक्या प टपणे आिण ठामपणे इितहासात 

कुठेही सांिगतलेली नाही! 
आ ही उलट आ हानपूवर्क असे हण ू शकतो की, आम या या दािक्षणा य खंडप्राय 

िहदंु वीपक पाप्रमाणे आपले वातं य, साम यर्, साम्रा य इतक्या दीघर्कालपयर्ंत िटकवून 

धरणारे आिण भिूममाग वा िसधंुमाग राजकीय परदा याचा िवटाळ यांनी वतःस बहुधा होऊ 

िदला नाही असे देश िन रा टे्र आज या ज्ञात इितहासात तरी शोधू जाताही अगदी तुरळकच 

आढळ यास आढळतील! 

आिण असा गौरवाहर् भतूकाळ या भरतखंडाचा अधार् आिण इतका िव ततृ भभूाग इतक्या 
दीघर्कालपयर्ंत आप या वतः या पराक्रमाने उपभोगत आला होता - या भरतखंडाला आज या 
परकीय िन वकीयही इितहासांत काही िपसाट, म सरग्र त िकंवा डॉ. आंबेडकरांसारखे िहदंु वेषी 
आिण काही केवळ अज्ञानी लेखक एकजात िवटंिबतात की, “सार् या िहदंु थानचा इितहास हणजे 

प्रथमपासनू परक्यां या दा यात तले या िन सतत तुडिव या गेले या लोकांचाच काय तो 
इितहास आहे! ‘गलुामीचे िजणे’ च काय ते शतकोशतके जगले या िहदंूंचे ते इितवृ त आहे!” 

यापुढे तरी प्र येक भारतीय िकंवा अभारतीय इितहासकाराने दिक्षण िहदंु थाना या या 
वतंत्र िन गौरवाहर् वैिश याचा सु प ट उ लेख स यासाठी तरी केलाच पािहजे! तरच यां या 
या िलखाणाला इितहास हे नाव शोभेल!! 
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उ तर िहदंु थानातील िहदंूंचे ेय 
अथार्त दिक्षणे या या प्रदीघर् राजकीय वतंत्रते या आिण साम्रा या या ेयात, 

उ तरिहदंु थानातील िहदं ू रा ट्रवीरांनी जो मसुलमानांशी सहाश-ेसातशे वष घनघोर रणसगं्राम 

अखंडपणे चाल ू ठेवून या अरब, पठाण, तुकर्  म गल जवळ जवळ सार् या आिशयातील अनेक 

रा ट्रां या आिण जातीं या लक्षलक्ष लुटा  आक्रमकांना इतका दीघर्काल ितकड े उ तरेत या 
उ तरेतच थोपवून धरले आिण या लक्षलक्ष िहदं ू धमर्वीरांनी िहदंधुमर्रक्षणासाठी पेटले या 
अग्नी या ड बात, न यां या पुरात, शत्रूनंी केले या सरसकट कापाकापीत आपले प्राणदान केले, 

पण यां या यां या द्धनेुसार िहदंधुमार्स सोडले नाही, यां या या पराक्रमाचा िन हौता याचा 
फार मोठा वाटा आहेच आहे !! यािवषयी िहदंरुा ट्रा या उ तरेतील या या िहदं ूिप यांचे कधीही न 

िफटू शकणारे उपकार अिखल िहदंरुा ट्रावर झालेले आहेत, हे िहदंूं या इितहासाने कधीही िवसरता 
कामा नये! 

तथािप, इतक्या प्रदीघर् काळाने का होईना, पण जगाम ये प्र येक मो यात या मो या 
रा ट्रावर सदु्धा के हातरी पारतं याचे सकंट कोसळ यावाचून राहत नाही, असे जगा याच 

इितहासात आढळते, याप्रमाणे या सन तेरा या शतका या अगदी अतंाला या दिक्षण 

भरतखंडावरही परकीय मसुलमानां या वार् यांचे सकंट कोसळले.  

पण येथे हेही यानात ठेवले पािहजे की या याही आधी या काळ या जगात 

िहदंु थानाशी िव ततृतेत  आिण मह तेत यांची तुलना करता येईल असे जे चीनचे एकच रा ट्र 

होते ते, चौदा या शतका या जवळजवळ शंभर वष आधीच चगीझखानाने आिण नंतर कु ल-ई-

खानाने पूणर्पणे िजकूंन घेतले होते आिण या वेळी दिक्षण िहदंु थानावर अ लाउि न िखलजी 
आ ही आता पुढे सांगणार आहोत ती पिहली वारी करीत होता, ते हा सारे चीन रा ट्र या परकीय 

म गल बादशहा या कु ल-ई-खाना या परकीय िसहंासनाचे पादपीठ आधीच होऊन रािहले होते! 

पण हणनू काही चीनचे रा ट्रही सदोिदतच दसुर् याचे गलुामीत िपचत आलेले आहे असे 

हण याची छाती को या करं या, िशवराळ, िनदंक टीकाकाराची झाली आहे काय? 

 

दिक्षण िहदंु थानचा अवार्चीन इितहास 
दिक्षण िहदंु थान या प्राचीन इितहासाचा आव यक िततका उ लेख या ग्रथंा या प्रिसद्ध 

झाले या पिह या भागात केलेलाच आहे. साधारणतः असे समजू की शािलवाहन वंशाची स ता 
जे हा समा त झाली या सन ३६६ या आसपास दिक्षण िहदंु थाना या अवार्चीन इितहासाचा 
आरंभ झाला. यानंतर चालकु्यां या वंशांतील प्रतापी सम्राट पुलकेशी हा दिक्षण देशा या 
इितहासात एखा या कालमापक दीप तंभासारखा शोभनू गेला. याचाही उ लेख पिह या भागात 
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आलेलाच आहे. या याच राजसभेत आलेला चीनचा प्रख्यात प्रवासी यूएन सगं याने 

पुलकेशी या प्रदेशास अनुलक्षून ‘महारा ट्र’ हा श द योिजलेला आहे. तोच या श दाचा 
इितहासातील मह वाचा असा पिहला उ लेख होय. सम्राट पुलकेशी हा दिक्षणेतीलच प लवराजा 
नरिसहं वमार् या याशी लढताना सन ६४२ त मारला गेला आिण याचे रा य प लवांनी िजकंले. 

पण याचा मलुगा पिहला िवक्रमािद य याने ते रा य थो याच वषार्ंत पु हा युद्ध क न सोडवून 

घेतले.  

या चालकु्य घरा यातील दसुर् या िवक्रमािद याने पढेु आठ या शतकात नवसारीकड ेसै य 

धाडून ितथे वारी क न आले या परकी अरबी मसुलमानांचा पराभव केला.  
िहदंूंनी मसुलमानांचे केलेले असे िक येक पराभव आजकाल या इितहासात उ लेिखलेच 

जात नाहीत. हा आजकालचा इितहासच अडाणी आिण पक्षपातीही आहे. वर अनेक िठकाणी असे 

प्रसगं आिण िहदंपुक्षा या वरचढ हालचालीं या घटना या िदले या आहेत, यासदु्धा या काळ या 
मसुलमानांनी िलिहले या इितहासात चुकूनमाकून सापड यास सापडतात. यापुढे तरी असे 

िहदंूं या पराक्रमी कतृर् वाचे प्रसगं िहदंूंनी आप या इितहासात वतः सशंोधून िलिहले पािहजेत.  

वर उ लेिखलेला प लव राजवंशही दिक्षणेतील पराक्रमी आिण वैभवशाली राजवंशातील 

एक होता. यांची राजधानी कांची (कांजीवरम) येथे काही काल होती. न या शतका या अतंी 
दिक्षणेतील चौलवंशीय राजा आिद य याने अपरािजत प लवांचा पराजय क न याचे हे रा य 

सततचे िजकूंन घेतले.  

 

रा ट्रकूट 
चालकु्यानंतर दिक्षणेत प्रमखु रा य असे रा ट्रकूटांचे झाले. रा ट्रकूटांनी जवळ जवळ सारा 

दिक्षण देश आप या रा यात आणला होता. गजुराथचाही दिक्षण भाग यांनी िजकूंन घेतला. 
मखु्य गो ट हणजे वे ळचे सपु्रिसद्ध कैलास लेणे हे रा ट्रकूटांनीच बांधले. यांची राजधानी काही 
काल मालखेड येथे होती.  

इसवी सना या दहा या शतकानंतर अगदी दिक्षणेत तंजावरचे चौल आिण मदरेुचे पां य 

हीच प्रमखु रा ये होती. सदैुवाने दिक्षण िहदंु थानाची या वेळची वातं य, वैभव आिण पराक्रम 

यांची एका त्रय थाने चक्षवुस यं अशी केलेली वणर्ने आप याला आज उपल ध आहेत. माक पोलो 
हा सपु्रिसद्ध िववेचक, िव वान आिण चीन देशाम येसदु्धा जाऊन कु ल-ई-खाना या पदरी 
वषार्नुवष रािहलेला लेखक िन युरोिपअन प्रवासी या काळातच मदरेु या पां यरा यास भेट देऊन 

काही िदवस रािहलेला होता. याने वतः या वेळचे हे वणर्न आप या प्रवासवृ तांत िदलेले आहे. 

यातही िहदंलुोकांनी समुद्रावर आिण समदु्रपार प्रदेशावरही राजस ता कशा थापले या असत, 

यािवषयीही माक पोलोची साक्ष मह वाची आहे. कारण, तो िहदंु थानात चीनमधून जे हा आला 
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ते हा िहदं-ुचीन या मागार्ने आला आिण तेथे याने समुात्रा इ यादीकडील िहदंरुा यांना भेट 

िदलेली होती. समुात्रा प्रदेशात यांचे वा त य जे हा होते ते हा तथेे ीिवजय हा िहदंरुाजा रा य 

करीत होता. तो राजा बौद्धधमीर्यांचाही प्रितपाल करीत असे. माक पोलो सन १२९५ या सधंीस 

याची जी ज मभमूी होती या हीनसला परत गेला. आणखीही दोन-तीन पर वीप थ प्रवासी 
यावेळी दिक्षण िहदंु थानात राहून गेले, यांचीही लहानसहान प्रवासवणर्ने आहेत. यातही 
याकाळी सार दिक्षण िहदंु थान राजकीय या पूणर्पणे वतंत्र होते, इतरही आजबूाजू या अनेक 

देशांत या िहदंरुा ट्राची साम्रा ये िन धमर् नांदत होती. आजबूाजू या पूवर्, पि चम आिण दिक्षण या 
ित ही समदु्रांवर यांचेच वािम व असनू यांची मोठमोठी िसधंुसै ये, प्रचंड नौदले आिण 

नौवािणकदले अखंड ये-जा करीत होती. आिण ते दािक्षणा य िहदंरुाजे वतःस ‘ित्रसमदेु्र वर’ या 
पदवीस अप्रित पिधर् वाने िमरवीत होते, ही डो यांनी पािहलेली व तुि थती माक पोलो या 
प्रवासवणर्नाप्रमाणेच उ लेिखलेली आहे.  

‘ित्रसमदेु्र वर सम्राट राजद्र चौल’ हा सन १०४२ त मरण पावला. या यानंतर चौल 

राजवंशात एक-दोन तसेच पराक्रमी राजे िनघून नंतर तो वंश आिण तो रा यही तेरा या शतकाचे 

अतंी न ट झाले.  

 

शंकराचायार्िद धमर्प्रवतर्क 
याच काळात दिक्षणेम ये राजद्र चौलासारखे केवळ राजकीय धुरंधरच उ प न झाले 

नाहीत, तर वैिदकधमार्िव द्ध जी अनेक तथाकिथत पाखंड ेसार् या िहदंु थानभर उ प न झालेली 
होती, यांचा पाडाव क न वैिदक धमार्चे वचर् व पु हा थापन करणारे मोठमोठे धमर्धुरंधरही 
दिक्षणेत उदय पावले. यांचे इंग्रणी हणनू एका ीमतं शंकराचायार्ंचा उ लेख केला तरी पुरे आहे. 

केवळ प्रांतात कालडी या गावी इ.सन ७७८ त ही शंकराचायार्ंची अलौिकक िवभिूत नंबुद्री ब्रा मण 

कुलात ज मली. यांनी सोळा या वया या आधीच सवर् वेदा ययन परेु क न सं यास घेऊन 

धम पदेश कर यास आिण धािमर्क िदिग्वजय कर यास सचंार चाल ूकेला. प्रख्यात कमर्मीमांसक 

आिण बुद्धधमार्चे उ छेदक कुमारील भट्टही याच काळा या िकंिचत आगेमागे भरतखंड यापी प्रचार 

क न रािहलेले होते. दसुरे धम पदेशक िदग्गज मडंनिम  हेही या त ण शंकराचायार्ंचेच 

समकालीन होते. ीमत ्शंकराचायार्ंनी आपला अ वैत िसद्धांत थापन कर यासाठी आिण वैिदक 

िवजयाचा वज अिखल भरतखंडात रोव यासाठी या सवर् केवळ कमर्वा यांचा िकंवा इतर वैिदक 

मतवा यांचा आिण बदु्धधमार्चे जे कोणी महंत या काळी यत्र-तत्र गाजत होते यांना हुडकून 

हुडकून या मताचाही पूणर् उ छेद केला. नंतर वैिदकधमार्ची पताका आिण अिधकारपीठे 

भरतखंडा या दिक्षणेस शृगेंरी, पि चमेस वारका, पूवस जग नाथपुरी आिण अगदी उ तरेस 

का मीर अशा चार िदशास प्र थािपली. या पीठांना राजदंडाचाही पािठंबा िहदंरुा य जेथे असे तेथे 
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िमळाला. हे सवर् अघिटत प्रचारकायर् क न आिण शांकरभा यासारख्या अ िवतीय ग्रथंाची रचना 
क न अवघ्या ब तीस वषार्ं या आत ीशंकराचायार्ंनी गहुाप्रवेश केला - िजवंत समाधी घेतली! 
 

पाशुपतािद शैव पंथाचा राजकीय प्रपंच 
या काळा या आधीपासनू पाशुपतांचा जो शैव पंथ, या िहदंूं या लढव या धािमर्क 

सपं्रदायातील शाक्यपंथाप्रमाणेच असले या, अ यंत उग्र सपं्रदायाचे पुन जीवन झालेले होते. हा 
पाशुपतांचा पंथ, बुद्ध आिण जनै यां या िमळिमळीत आिण सोशीक ‘अिहसंचा’ िन 

ससंारिनवृ तीचा अ यंत ितटकारा करी. या पंथाने िहदंूंम ये ल छािद परधमीर्यांचा प्रितकार 

कर याची प्रबळ प्रवृ ती िन युद्धो मखुता अप्र यक्षपणे तरी चांगलीच चेतिवली होती. ी लकुलेश 

नावाचा यांचा गु  गजुराथेतच ज मला होता. याचे प्रचंड कायर् आिण प्रभाव यामळेु याला इतर 

िहदं ूप्र यक्ष ‘हराचाच’ (िशवाचाच) अवतार समजत असत, शंकराचायार्ंनीही यांचा उ लेख केलेला 
आहे.  

 

याच काळातील बंगाल 
सन ७०० ते ८०० पयर्ंत बंगालम ये पालवंशाचे राजे रा य करीत होते. या रा याचा 

पिहला राजा गोपाल हा होता. हा वंश बदु्धधमीर्य होता. या गोपाल राजा या राणीचे नाव दे डादेवी 
असे होते. ित या पोटी राजा धमर्पाल हा ज मला. याने सन ८०० ते ८२५ पयर्ंत रा य केले. हाही 
बुद्धधमीर्यच होता. यालाच दिक्षणेतील प्रख्यात रा ट्रकूट वंशातील राजा गोिवदं याची मलुगी 
रणदेवी ही िदलेली होती. इ.सन १०९५ या सधंीस बंगालम ये या बुद्धधमीर्य पालराजांचा उ छेद 

क न दिक्षणेतील सेन नावा या वंशाने आपले रा य थापन केले. हे सेन-राजे कनार्टकातून 

आलेले होते आिण ते क्षित्रय होते. क्विचत दिक्षणेकडून गेले या रा ट्रकूट वंशातील वर 

उ लेिखले या राणी रणदेवी िह या सबंंधानेच या सेन वंशाचा चंचुप्रवेश या बुद्धधमीर्य पालां या 
राजमडंळात झाला असावा. काही असले तरी हे सेन-राजे वैिदकधमार्चे कट्टर अनुयायी अस यामळेु 

यांनी बंगालमधील बौद्ध धमार्चा पाडाव केला आिण या बौद्धकालात सकंराने िखळिखळी झालेली 
वणर् यव था, इतरही वैिदक धमर्सं था आिण वेदिव या पु हा प्रबळपणे चाल ूके या. बोपदेवा या 
‘मगु्धबोध’ या सं कृत याकरणाचा प्रचार याच काळात बंगालम ये झाला.  
 

याच काळातील गुजराथ 
गजुराथवर याच काळात कणर्राज या नावाचा प्रख्यात राजा सन १०६३ ते १०९३ पयर्ंत 

रा य क न गेला. याने कृ णसागर नावाचे अितिव ततृ सरोवर बांधले. या या राजवंशाची मळू 
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राजधानी पट्टण येथे असे. परंतु याने पुढे आप या नावाची नवीन राजधानी बांधून ितला 
‘कणार्वती’ असे नाव िदले आिण तीच गजुराथ रा याची सततची राजधानी झाली.  
परंतु, पुढे गजुराथ मसुलमानांनी िजकं यानंतर तेथील िहदंूंचा अस य छळ करणारा सलुतान 

अहमदशहा याने या कणार्वतीचे ते ऐितहािसक िहदं ूनाव पालटून आिण यालाच जोडून आणखी 
एक उपनगर बांधून या दो ही िमळून झाले या महानगरास मसुलमानां या नेहमी या िहदंु वेषी 
रीतीप्रमाणे १४१२ म ये अहमदाबाद असे वतःचे नाव िदले. या काळ या िहदंूं या मग या 
आिण सोशीक वृ तीमळेु यांनीही ते अहमदाबाद हेच नाव पुढेही वकीय नावासारखेच ग जारीत 

चालिवले आहे.  

 

दिक्षण मुि लम िहदंु थानवर परधमीर्याचंी  

आिण परकीयांची पिहली वारी, १२९४ 
सलुतान जलालिु न िखलजीचा पुत या अ लाउि न याने या वदृ्ध सलुतानास न 

कळिवताच मोठे सै य घेऊन या दिक्षणे या ऐ वयार्िवषयी तो ऐकत आला होता, या दिक्षणेवर 

इ.सन. १२९४ म ये िव ं याद्री ओलांडून वारी केली. ते वृ त ितसर् या प्रकरणा या शेवटी िदलेच 

आहे. ती वारी इतकी अक मात होती आिण दिक्षणेतील या काळ या िहदंरुाजांची राजकीय 

असावधानता आिण कूपमडूंक वृ ती इतकी िनदंा पद होती की जवळजवळ अ लाउि नाची ही 
वारी झा यावरच तेथील मखु्य महाराजा देविगरीचा रामदेवराव यादव हा याची लढाईची काहीही 
िसद्धता िकंवा क पनाही नस याने अगदी गांग न गेला. उ तर िहदंु थानात मसुलमानांची रा ये 

िजकंड ेितकड े थापन झाली असता, यांनी िहदंधुमार्चा आिण रा यांचा भयानक उ छेद दोन-तीन 

शतके मांडला असता, सह त्राविध मिंदरे सारखी पाडली जात असता, काशीची जवळ जवळ मक्का 
केली गेली असता, ज्ञानदेव, नामदेव असले, असले सतं, यांची मडंळे आिण लक्षाविध प्रवासी िहदं ु

यात्रेक  यात्रसेाठी पंजाबपयर्ंत सारखे जात-येत असता आिण िहदंधुमार्चा हा उ छेद पाहून येत 

असता, दिक्षणेवरही चालनू जाऊन दिक्षणेसही मसुलमानमय क न सोड याची यांची 
मह वाकांक्षा मसुलमानांकडून उघड उघड बोलनू दाखिवली जात असता, अ लाउि न या 
देविगरी या रा यात िशरेतो तेथील िहदंरुा यकत इतके असावध होते की यांचे सारे सै य एकत्र 

क न मिु लमां या या वारीला त ड दे यासाठी उ तरेकड े राजपुतािदक िहदंूंना सहा य 

दे यासाठी चाल क न जा याचे ठायी रामदेवरावाचे सै य या या काही सरदारां या हाताखाली 
दरूवर दिक्षणेकड े गेलेले होते तर वतः राजे रामदेवराव हे मगृया इ यादी अगदी 
िन काळजीपणात या काळ या वाहात राजधानी सोडून ससै य भटकत होते. पण - 

एक या रामदेवाचच रा य न हे, पण, या वेळेस दिक्षणेत रा य करीत असलेली चार-पाच 

मोठमोठी जी िहदंरुा ये होती यां या हेर िवभागातील एका मनु याने तरी उ तरेकडून िहदंूंचा हा 
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एवढा आक्रोश आकाश-पाताळ एक क न सोडीत असता उ तरेत फेरफटका क न या रा यांना ते 
भयंकर वृ त कळिवले नाही की काय? पण!! 

अशा पिरि थतीत रामदेवाचा पूणर् पराभव झाला हे सांगणेच नको! अ लाउि नाने 

रामदेवरावापासनू अपार खंडणी घेऊन याला मांडिलक क न, आपण वतः िद लीकड या काही 
िनकडी या राजकारणा या ओढीने िद लीस िनघून गेला. हणनू रामेदवरावाचे रा यच मिु लम 

रीतीप्रमाणे त काल बुडवून टाकले गेले नाही, हा केवळ योगयोगच! 

कारण, िद लीस जाताच अ लाउि नाचे सारे ल य या या वदृ्ध चुल याला, सलुतान 

जलालिु न याला नाहीसे क न वतःच सलुतानपद पटकिव याकड ेवेधले होते. याप्रमाणे याने 

मोठा कट क न जलालिु नास ठार मारिवले आिण सन १२९६ त तो वतःच सलुतान झाला.  
अ लाउि नाने वतः सलुतान झा यानंतर सन १२९८ म ये गजुराथवर वारी केली. तेथील 

िहदंरुाजाचा पराभव क न राजधानी जी अनिहलवाडा ती िजकूंन घेतली. या लढाईत गजुराथ या 
िहदंरुाजाची राणी लाव यवती कमलदेवी ही पळून जात असता मसुलमानांनी पकडली. परंतु 
तेथील पराभतू िहदंरुाजा मात्र यांची मलुगी जी देवलदेवी तीसह पळून जाऊ शकला. अ लाउि न 

तेथून थेट सौरा ट्रात गेला आिण िहदंूंनी पु हा बांधलेले सोरटी सोमनाथाचे नवे भ य मिंदर पु हा 
पाडून तेथील मखु्य मतूीर् जी होती ितला िद लीस नेले, िहदंूंचा भयंकर मानभगं कर यासाठी या 
मतूीर्चा िसहंासना या पायरीप्रमाणे याने उपयोग केला! 

िद लीस गे यावर राणी कमलदेवीशी, बहुधा ित याच अनुमतीने, अ लाउि नाने लग्न 

लावले. अ लाउि नासह सखुाने नांदनूच ती कुलटा थांबली नाही; तर ितने ितची त ण मलुगी जी 
राजकुमारी देवलदेवी ितलाही पकडून मसुलमानां या गोटात िद लीस आण यासाठी आप या 
दिक्षणेवरील वारी करणार् या मसुलमान सरदारांना कळिवले.  

अ लाउि नाने गजुराथवर केले या या वार् यात तेथील एका सावकारा या पदरी एक 

देखणा, तरतरीत िन त ण मलुगा गुलाम हणनू होता; याला अ लाउि नाने एखा या मलुीला 
मागणी घालावी तशी मागणी घातली. परंतु तो सावकार या त ण गलुामाला देईना. हणनू 

अ लाअ्ुदनाने या मलुास बळाने खेचून आप याबरोबर नेले. या काळ या मिु लम समाजात 

सुदंर मलुाशी सुदंर मलुीप्रमाणेच सबंंध ठेव याचे जे लिगक समसभंोगाचे (Sodomy) यसन अरब 

लोकातून अनुकारलेले होते आिण जे एकंदर मसुलमानी समाजातच धमर्बा य न समजले जाता 
पुढे ढ झाले, याप्रमाणे अ लाउि नानेही या त ण, सु प गलुामाशी लिगक सबंंध ठेवला. पण 

तो तरतरीत मलुगा राजकारणातसदु्धा इतका कतार् िनघाला की, प्र यक्ष रणांगणात सै याचे नेतृ व 

तो अगदी अ लाउि नप्रमाणेच कौश याने आिण प्रभावीपणे क  लागला. वदृ्ध होत चाललेला 
अ लाउि न या त णाला ‘मिलक काफूर’ या नावाने सबंोधी. पुढे आपला अ यंत िव वास ू

सरदार हणनू सलुतान अ लाउि न सवर् रा याची सतू्रे या याच तंत्राने हाकू लागला.  
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रतनभोरवर मुसलमानाचंी दसुरी वारी 
जलालिु न िखलजीचा रतनभोर या िहदंूंनी पराभव केला होता हे मागे िदलेच आहे. याचा 

वचपा काढ यासाठी अ लाउि नाने सन १३०१ म ये रतनभोर दगुार्वर दसुरी वारी केली. ते हाही 
मरेतो लढ याची सीमा क न या रतनभोरचा राजा हमीर सह त्रोगणती रजपूत सिैनकांसदु्धा 
तुंबळ लढाई देत ठार मारला गेला, आिण रजपूत वीर पु षांचा रणांगणात िनःपात झाला हे 

पाहताच या दगुार्वर उ या असले या हमीरा या राणीसदु्धा शतावधी रजपूत ि त्रयांनी पूवर् 
सकेंतानुसार पेटले या प्रचंड िचतेत उ या घेऊन जोहार केला! वधमार् तव िहदंवुीरांनी आिण 

वीरांगनांनी असे िद य पराक्रम िन प्राणदान प्रसगंोप्रसगंी केले हणनूच हे िहदंरुा ट्र या काळी 
परधमीर्य शत्रशूी लढत िजवंत रािहले! 

 

रतनभोर दगुर् असा िजंकून घेत यानंतर या  
मुसलमानां या  िचतोडवरील लगोलग या वार् या 

िसहंल वीपा या राजपूत रा याची अ यंत पवती क या पिद्मनी ही िचतोड या राणा 
भीमिसगंाला िदलेली होती. अशा पसपं न परि त्रयांचे अगदी उघडपणे अपहार करणे हे आपले 

एक भषूणभतू मिु लम धमर्कृ यच आहे अशी िनल जर् धारणा या काळी मसुलमान समाजाचीच 

अस यामळेु सलुतान अ लाउि नाने राणा भीमिसगंाकड े या या या पवती राणीची उघड 

मागणी केली. राजपुतांनी ती िधक्कारताच अ लाउि न सन १३०२ या आसपास िचतोडवर चालनू 

गेला. या वेळ या लढायांना विणर्ताना रजपूत इितहासात, अ लाउि नास ठकिव यासाठी 
राजपुतांनी, ‘आ ही पिद्मनी तुम या भेटीस धाडतो.’ असे आिमष दाखवून राजपूत सै यच 

त्रीवेषात अनेक मे यांतून अ लाउि ना या िशिबरात घुसिव याचा जो एक अ यंत धाडसाचा कट 

केला आिण पारही पाडला याची एक कथा सांिगतलेली आहे. पण थलाभावा तव ती येथे गाळणे 

भाग आहे. या अटीतटी या लढाईतही राजपूत शौयार्चा पाडाव करणे अशक्य होऊन 

अ लाउि नास िद लीस परत िफरावे लागले. राजपूतही प्रसगंी कपटनीतीचा अवलबं करीत हे 

याव नही उघडच आहे.  

िहदंूंनी या वारीत केले या पराभवाचा सडू घे यासाठी आिण पिद्मनीसाठी लगेच सन 

१३०३ म ये अ लाउ ीनाने िचतोडवर दसुरी वारी केली. या वेळीही य चयावत ्राजपुती झुजंार 

पु षांनी केशरी वेष धारण क न रणांगणात मरेतो लढत लढत शेकडो मसुलमानांना कापून 

काढले, परंतु, शेवटी िवजय मसुलमानी सेनेचाच झाला आहे आिण केशरी वेषांतील सवर् राजपूत 

रणात मारले गेले आहेत हे तटाव न पाहताच राणी पिद्मनीसह जवळजवळ दहा हजार राजपूत 

ि त्रयांनी लेकरे उराशी घेऊन पेट या िचतांम ये उ या घेत या! जोहार केला! अ लाउि नाने 
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िचतोड घेतले खरे, पण पिद्मनीची राख काय ती याला गोळा करावी लागली! जे हा िहदं ुवीर आिण 

वीरांगना लढ या ते हा अशा लढ या !! 
येथेच हेही सांगनू टाकतो की, अ लाउि न वदृ्ध होऊन म न जा या या आधीच िहदंूं या 

या पराभवाचा सडू घेऊन अ लाउि ना या डो यांदेखत हमीर नावा या िचतोड या एका सपु्रिसद्ध 

राजपुत्राने सन १३१३ म येच मसुलमानांचा पाडाव क न िचतोड पु हा िजकूंन घेतले. 

अ लाउि नाचा एक मलुगाही यांनी िजवंत पकडला. पण जशास तसे या यायाने यास प्रसगंी 
बलानेही िहदं ूक न मात्र घेतले नाही. िहदंूंचे आ मघातक औदायर् ते हेच! 

सन १३०७ म ये अ लाउि नाचा हा वर उ लेिखलेला सरदार मिलक काफूर याला 
अ लाउि नाने दिक्षणेवर वारी कर यास धाडले. रामेदवरावाचा पु हा पराभव झाला. पण याने 

अ लाउि नाची तुंबलेली खंडणी देऊन सधंी केला, याच घालमेलीत रामदेवरावाचा मलुगा जो 
शंकरदेव याला गजुराथची पळून आलेली जी राजकुमारी देवलदेवी िदलेली होती ितलाही मिलक 

काफूरने पकडून िद लीस धाडून िदले. लगेच, सन १३०८ म ये मिलक काफूर दिक्षणेत ितसरी 
वारी क न वतः वरंगळवर चालनू गेला. वरंगळचा वीराग्रणी राजा प्रतापदेव याने मागे 

मसुलमानांचा एकदा पराभव केला होता. यामळेु मिलक काफूरने अटीतटीने लढाई िदली. शेवटी 
राजा प्रतापदेव याचा पराभव झाला आिण याला िद ली या सलुतानाचे मांडिलक व मानावे 

लागले.  

मिलक काफूर या िवजयाने उ तेिजत होऊन िहदंूंचे दिक्षणेकडील जे ितसरे रा य 

हैसरू या होयसाल वंशाचे होते, या यावरही तसाच चालनू गेला आिण या िहदंरुाजाचाही याने 

पराभव केला. तेथून याने पुढे मदरेु या िहदंरुाजावरही वारी क न या राजाचाही पराभव केला.  
या प्रमाणे बहुतेक दिक्षण देश, आम या दोन सह त्र वषार्ं या इितहासकालात तरी, 

प्रथमच परकीय िन परधमीर्य शत्रूचंा अिंकत झाला! दिक्षणेचे वातं य आिण सौभाग्य या वषीर् 
न ट झाले! मिलक काफूरने दिक्षणे या अगदी टोकाला या मसुलमानी िदिग्वजयाचे मारकच 

अशी एक भ य मशीद बांधली! पण लगोलग याची प्रितिक्रया होऊन दािक्षणा य िहदंूंचे या 
मिु लम िदिग्वजयािव द्ध उठावणी कर याचे एकामागून एक यश वी कट चाल ूझाले.  

रामदेवराव या मागे याचा मलुगा शंकरदेव हा देविगरीचा राजा झाला. याने सलुतान 

अ लाउि नाचे वािम व पु हा झगुा न िदले. ते हा मिलक काफूरने दिक्षणेवर पु हा वारी केली. 
राजा शंकरदेव हा शरण न जाता हटातटाने या लढाईत ठार मारला जाईतो लढला.  

अ लाउि नाने आिण मािलक काफूरने वार् यांमागनू वार् या क न हे जे दिक्षणेतील सवर् 
मोठमो या िहदंरुाजांचे िनमूर्लन केले याचप्रमाणे दिक्षणेतील मोठमोठी अनेक देवालये पाडून 

टाकली, यांचे कळस भंगनू टाकले आिण बहुतके िठकाणी या या थानी मोठमो या मिशदी 
उभार या. सह त्रावधी िहदंूंना बळाने बाटिवले ! ते असखं्य बाटे मसुलमान दिक्षणेतच शेतीवाडी, 



 

www.savarkarsmarak.com 

जहािगरी क न रािहले! पण यांचे मात्र, िहदंूंनी मसुलमानांनी िहदंरुाजांचे जसे िनमूर्लन कले तसे 

सरसकट कापाकापी क न िनमूर्लन केले नाही! ‘परधमर्सिह णतु’े ची स गणुिवकृती ती हीच! 

 

िहदं ूत कालीन युद्धशा त्राप्रमाणे बहुधा जशास तसे लढत होत े
धािमर्क आघाडीवर िहदंूंचा असा पाडाव मखु्यतः यां याच मखूर् ढीपायी होत असताही 

राजकीय आघाडीवर मात्र िहदं ुमसुलमानांशी लढावे तसे लढत होते, पराभवही झाले तरी पु हा 
उठून मसुलमानांचे पराभवही करत होते! कूट युद्धाला बहुधा कूटयुद्धाने त ड देत होते! 

अ लाउि नाने िहदंूंचा धािमर्क छळ कर यात मागील कोण याही सलुतानापेक्षा अिधकच 

कू्ररता दाखिवली. याने िहदंधुमार्ची, िहदंरुा याची आिण िहदं ु लोकांची अिधकच ददुर्शा केली 
असती, परंतु याला एकसारखे दसुर् या एका सरसीमेवर सारख्या वार् या करणार् या मगंोिलयातील 

आिण म य आिशयावर धुमाकूळ घालणार् या म गलशाहीशी सारखे लढावे लागले यां यापैकी 
काही थो यांनी मिु लम धमर् वीका न प्र यक्ष िद लीत नवमिु लम वसाहतही केली होती. शेवटी 
अ लाउि नाने क्रोधािव ट होऊन या िद लीतील नवमिु लमां या मोगलपुर् याची सरसकट 

कापाकापी केली! 
 

अ लाउि नाचा मृ यू 
अ लाउि न हा िचतोडसारखी काही काही िहदंरुा ये सोडता बहुतांश भरतखंडावर एकछत्री 

वािम व गाजिवणारा मिु लम सलुतान, पिहला आिण शेवटचा असा, एवढाच काय तो झाला. 
अकबराला आिण औरंगजेबालाही ते थान देता येणार नाही. यांची स ता िहदंु थान या एव या 
मो या भागावर के हाही प्र थािपत झालेली न हती.  

परंतु, वदृ्धपणी अ लाउि नाचे या या दैिहक यसनांमळेु शारीरीक याधींनी फार हाल 

झाले. तो सवर्तोपरी पंग ुझाला. यायोगे तो मिलक काफूर या अगदी मठुीत राहू लागला. आिण 

याच ि थतीत जलोदरा या िवकाराने हा पराक्रमी पण िहदंु वे टा सलुतान सन १३१६ म ये 

अ यंत दःुखात  मरण पावला िकंवा मिलक काफूरने याला मारिवला िकंवा मारला असेही 
हणण यात येते. िहदंु वेषा या ‘पु याईने’ याला काही सखुाचे मरण ‘अ ला’ ही देऊ शकला 
नाही. थो याच िदवसांत अ लाउि नाची सारी स ता जो याचा एका काळचा गुलाम मिलक काफूर 

यानेच बळकावली. याचीही अ लाउि नानंतर या माजले या बेबंदशाहीत लवकरच ह या 
झाली. आिण नंतर या घालमेलीत कोणी एक खु ूखान नावाचा एका अथीर् अलौिकक असलेला 
पु ष, जो आधीच िद ली या राजकारणात तळपू लागलेला होता. तो सवर्प्रमखुपदावर चढला. 
याचे वृ त वतंत्रपणे दे याइतके िहदंु थान या इितहासात िहदंु वा या टीने मह वाचे 

अस यामळेु पुढ या वतंत्र प्रकरणातूनच सांगणे उिचत होणार आहे.  
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प्रकरण ५ वे 

 

खु ूखान आिण देवलदेवी 
 

िहदंु थानातील सवर् प्रांताम ये आज इितहास िशकत असणार् या लाखो िव या यार्ंना जर 

असे िवचारले की ‘िहदंु वा या टीने गौरवाहर् िन अिव मरणीय असले या आिण िद ली या 
मसुलमानी राजवटीत सुलतानांचा सलुतान हणनू गाजले या, एका अथीर् अलौिकक अशा, 
खु ूखान नावा यापु षािवषयी तु हाला काही मािहती आहे काय? ‘तर या आज या लक्षावधी 
िव याथीर्वगार्तील शेकडा न या णव टक्के तरी सा चयर् उ तरतील की, ‘खु ूखान? नाही बोवा! 
तु ही हणता तशा पु षाचा आम या शालेय इितहासात ठळक असा उ लेखसदु्धा आ हांला 
आढळला नाही!’ िव याथीर्वगार्ची  गो ट  तर  सोडाच  पण िशक्षकवगार्ला, सपंादकवगार्ला, एकंदर 

सिुशिक्षत वगार्लाही जरी हाच प्र न िवचारला तरी शेकडा पंचाह तर टक्के लोक असेच उ तर 

देतील की ‘कोण काढलात हा एवढा मोठा खु ूखान? आ ही अशा खु ूखानाचे नावसदु्धा कधी ऐकले 

नाही!’ 
येव यासाठीच या िहदंु थान या अवार्चीन इितहासातील एका अलौिकक असले या, 

परंतु याने िहदंरुा ट्रा या अपमानाचा सडू घे यासाठी मिु लम सलुतानशाहीचे नाकच कापून 

टाकले, येव या ‘अपराधासाठी’ काय ते मिु लम इितहासकारांनी आिण अथार्तच यांना 
आंधळेपणाने अनुसरणार् या इंग्रजी आिण िहदंूंतील पूवीर् या ते आजकाल या शालेय इितहास-

लेखकांपयर्ंत या बहुतेक इितहासकारांनी याचे नांव जवळ जवळ नाहीसे क न टाकले आिण 

याचा उ लेख केला ितथे ‘हलकट’ ‘पाजी’, ‘नरकनगामी’ अशा िवशषणांनीच काय तो 
मसुलमान लेखकांनी यत्रतत्र केलेला आहे. या ‘खु ूखानाचा’ साधार देता आला िततका पिरचय 

आ ही या प्रकरणात देत आहोत.  

 

खु ूखानाचे पूवर्वृ त 
सलुतान अ लाउि ना या राजवटीत गुजराथवर सन १२९८ पासून या मसुलमानां या 

अगदी पिह या वार् या झा या आिण तेथील िहदंूंची राजस ता उ छेिदली गेली, या घालमेलीत 

जसा मागे उ लेिख याप्रमाणे मिलक काफूर या पुढे अ यंत प्रिसिद्धस आले या पु षाला या या 
त णपणीच गलुाम हणनू िद लीला पकडून नेले होते, याचप्रमाणे आिण याच पगणुासाठी 
दसुर् या एका अ यंत कोमल, आकषर्क परंतु तेज वी िदसणार् या मोहक िहदं ूमलुास मसुलमानी 
सरदारांनी पकडून गलुाम क न अ लाउि ना या सेवेस सादर केले होते. हा मलुगा मळूचा िहदं.ु 

यातही गजुराथेतील पिरया िकंवा परवार (भगंी) जाती या अ पृ य वगार्तील. एक-दोन 
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मसुलमान लेखक याची जात भगं्याची न हती, रजपूत होती, असेही िलहून गेले आहेत. याला 
पकडून मसुलमान के यानंतर याचे नाव प्रथम ‘हसन’ असे ठेवले गेले. याला िद लीस थेट 

अ लाउि ना या सेवेत घेत यानंतर या याशी मसुलमान समाजातील जे यसन या भागात 

सांिगतले आहे, याच यसनापायी काही मोठमो या सरदारांनी, लिगक सबंंध ठेवले. यामळेु, 

दरबारातील ती मोठमोठी माणसे, या या, लोभाने अगदी मठुीत वाग ूलागली! अ लाउि न सन 

१३१६त मे यानंतर मिलक काफूर हा रा यप्रमखु झाला. याचाही या या कतृर् वावर मोठा िव वास 

बसलेला होता. थो याच िदवसांत हसनला ‘खु ूखान’ अशी पदवी िमळाली. कारण, 

अ लाउि ना या अि त वातच या या हाताखाली सै ये देऊन याला लहानसहान वार् यांवर 

वतंत्रपणे धाड यात येऊ लागले होते. पण, हसन या लगोलग खु ूखान आिण नंतर सेनापती 
हो यास याचे वतःचे असाधारण गणु जसे कारणीभतू झाले, याहीपेक्षा सलुतान 

अ लाउि नाचा मलुगा जो मबुारीक या राजपुत्राचे अपरंपार पे्रम या मोहक िन कोव या त णावर 

जे बसले होते तेच अिधक कारणीभूत झाले. यायोगे अ लाउि न िन मिलक काफूर हे दोघेही 
मारले गे यानंतर अ लाउि नाचा मलुगा मबुारीक या या हाती खु ूखाना या साहा यानेच 

सलुतानपद झटकन आले. आिण याचा अ यंत लाडका, कतुर् ववान आिण िव वास ूसरदार जो हा 
त ण खु ूखान या या हाती ओघानेच सलुतानपदाचा बहुतेक कारभारही चालत आला. पण तो 
त णही तो कारभार चालिव यास पणूर्पणे समथर् िनघाला. मबुारीक मळूचा यसनी आिण 

िवलासी. यामळेु तर खु ूसारखा सवर् रा यकारभार सांभाळणारा आिण यातही या या 
अतंःपुरातील िव वास ूवाटणारा समथर् ह तक याला लाभला, हे वतः मबुारीकही एक वरदानच 

समजे.  

देवलदेवी : िद ली या राजसभेत प्रमुख हणनू पूवार् मीचा िहदं ूका असेना पण मिलक 

काफूर हा अ लाउि नाने बाटिवलेला आकषर्क िहदं ूमलुगा पुढे सेनापती आिण रा यधुरंधर असा 
या काली झाला, आिण जवळ जवळ याच काली खु ुखान - हसन हा देखणा िन कोवळा दसुरा 

एक पूवार् मीचा िहदं ू मलुगाही मिलक काफूर मारला जाताच सारी स तनत आप या मठुीत 

ठेवणारा जसा िनघाला, याचप्रमाणे याच काली िद ली या कारभारी मडंळात या दोघा 
िहदंवुंशीय यक्तीइतकीच राजकीय मह वाची, कतीर् आिण रा यचालन आप या केवळ 

भ्रसूकेंताने चालिवणारी आ चयर्कारक ितसरी यक्ती हणजे पूवार् मीची गजुराथची िहदं ू

राजक यका, िहदंवुंशीय मिहला देवलदेवी हीच होय.  

या तीन िहदं ू यक्तींपैकी मिलक काफूर हा पुढे मनानेच मसुलमानमय झाला होता असे 

िदसते. आप या िहदं ूरक्ताची िकंवा या या बापा या िहदंबुीजाची लवलेश आपुलकी तर काय, 

पण जाणीवसदु्धा या या मनात उरली न हती हे उघड आहे. पण खु ुखान आिण ही गुजराथची 
राजबािलका यां या मनात मात्र ती िहदंु वाची, िहदंरुक्ताची, िहदंबुीजाची केवळ जाणीवच न हे, 

तर ओढ, आवड आिण केवळ िहदं ू हणनू यां या मसुलमानांनी केले या छळाची चीडही 
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अधूनमधून हणा िकंवा सतत हणा, चेतलेली होती. यां या कृ यांतून ती उफाळून बाहेर येई 

आिण शेवटी या यां या िहदंु वा या सडू घे या या वृ तीतूनच भर िद लीत उ या िहदंु तानभर 

नांद ू लागलेली मिु लम सलुतानशाहीची सलुतानशाही औट घटका का होईना, पण जाळून 

टाकणारा भडका, एखा या खांडवनीय आगी या क लोळासारखा उसळला! 
अ लाउि ना या गजुराथवरील पिह या वारीतच गजुराथचा राजा पराभतू झा यानंतर 

याची पट्टराणी कमलदेवी अ लाउि ना या हाती, मागार्ने पळत असताना सापडली. परंतु तो 
िहदंरुाजा मात्र याची राजबािलका ही देवलदेवी, ही अगदी िकशोर असतानाच ितला, वतः या 
िजवाला आिण वधमार्ला वाचिव यासाठी ित यासह रानावनात पळून गेला. राजिवलासात 

कालपयर्ंत नांदले या या कोमल िन सुदंर राजिकशोरीला या रानोमाळी भटक या या आिण 

ित या पाठलाग करणार् या मसुलमानां या सतत भया या, यातना िकती दःुसह झा या असतील! 

या लहानपणीचा मसुलमानांिवषयी ितर कार िन वेष, ित या आ तां या कथांव न आिण 

वतः या अनुभवाने, ित या मनात खोलवर अिंकले गेले असलेच पािहजेत. ितची आई राणी 
कमलदेवी िद लीला मिु लम सलुतान अ लाउि नाची आवडती पट्टराणी झाली; आिण ती ितची 
प्र यक्ष आईच ितला ध न मसुलमान कर या या प्रय नात आहे, हे ऐकून ितला िकती दःुख झाले 

असेल? या जाचातून सटु यासाठी िहदंधुमार् या अिभमानाने काही अशंी आप या विडलां या 
कलास बाजूस सा न ितने राजा रामदेवरावाचा िहदंधुमार्िभमानी िन शूर मलुगा शंकरदेव या याशी 
लग्न लावले. पण ितचे ददुव ितथेच सपंले नाही. मिलक काफूरने केले या िहदंूंवरील वार् यांत ती 
शेवटी पकडली गेली; आिण ितला मसुलमानांनी बंिदवान क न िद लीला नेले. या वेळी ित या 
मनाला अपमाना या कालकूटिवषाने भरले या नांगीने वारंवार मिू छर्त केले असलेच पािहजे! 

शेवटी, िद लीला पोच यावर ितला अ लाउि ना या थोर या मलुाशी- िखजरखानाशी लग्न 

लावावे लागले. देवलदेवीचे आिण िखजरखानाचे मोठे पे्रम होते, असे काही मिु लम लेखक 

हणतात. पण, ती केवळ या ‘दरबारी’ लेखकांची चाटुलता (खुषम करी) असली पािहजे, हे 

देवलदेवी या पुढील प्र यक्ष कृतीव न उघड होते! पण, अनुकूल सधंी िमळेतो तरी, या धूतर् 
िहदंरुाजक येने वरवर मसुलमानी धमर् वीकार यासारखे केले. पण. . . . .  

एव या अ याचारांतून आिण जाचांतून ित या मना या दे हार् यात असले या िहदंु वा या 
देवतेची पूजा गु तपणे अखंड चाल ूहोती, हे ित या चिरत्रा या उ तराधार्व न प ट होते.  

अ लाउि ना या  वडील मलुाशी बळाने लग्न लाग यानंतरही त ण देवलदेवीचा 
मानिसक छळ थांबला नाही; कारण, अ लाउि ना या मृ यनूंतर थो याच िदवसांत पु हा 
रा यक्रांती होऊन अ लाउि नाचा दसुरा मलुगा मबुारीक याने आप या या सलुतान झाले या 
वडील भावाला आिण या या काही पक्षीयांचे डोळे काढून यांना, ठार मारले; आिण वतः 
मबुारीकच सलुतान झाला. यानेही या या भावाशी लग्न लागले गेले या देवलदेवीला िछनावून 

ित याशी वतःच लग्न लावले.  
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मसुलमानी सलुतानांची आिण बादशहांची ‘स य परंपरा’ हीच होती. असे िदसते की, 
माग या मेले या िकंवा मारले या सलुताना या िकंवा बादशहा या उ तमो तम बायकांशी आपण 

पु हा लग्न लावायचे! 

अशा प्रकारे, ती िहदंरुाजक या देवलदेवी या वेळ या अ यु चपदी चढत सलुताना झाली 
खरी! पण, मबुारीकिवषयी अ यंत ितर कार असले या, मनातून िहदं ूअसले या, या राजक येस 

मबुारीकशी बळाने शरीरसबंंध ठेवावा लागला. ित या सोनेरी देहाची अशी सारखी िवटंबना 
चाललेली असताही या िववाहामळेु ितला एक अ यंत अनुकूल गो ट मात्र घडून आली, ती अशीः 

सलुतान मबुारीकला हे सलुतानपद दे या या खटपटीत मखु्य आधार पूवार् मीचा िहदं ु

गलुाम आिण नंतर बळाने मसुलमान केला गेलेला िन आता वा तवात सार् या सलुतानी 
साम्रा याचाच सेनापती िन प्रमखु झालेला खु ूखान हाच होता. यातही सलुतान मबुारीक याने 

सवर् कारभार आपण होऊन खु ूखाना या हाती िदला; कारण, मबुारीकला  या या  अ यंत  

घाणेर या िवषयवासनातून दसुरीकड ेलक्ष दे यास वेळच िमळत नसे. याची एक खोड सांिगतली 
तरी पुरे. याला ि त्रयांचा वेष क न कलावंितणीं या सचंासह या या मोठमो या सरदारां या 
घरी जाऊन वतःच नाच याचा, तमाशे कर याचा अनावर छंद लागला होता. यामळेु, िवषयी 
मबुारीक हा या या यसनात गढून गेला असता याचा मखु्य प्रधान आिण मनातून आप या 
पूवार् मी या िहदंु वाची मतृी िजवंत असलेला खु ूखान आिण तशीच मनोविृ त आिण 

चिरत्रकथा असलेली ही गजुराथ या राजाची क यका आिण आताची मिु लम सलुताना देवलदेवी 
या दोन मळू या गजुराथी िहदं ूमन वी यक्तींचा साक्षातच न हे, तर घिन ट पिरचय, लोभ िन 

अ यो य िव वास उ प न हावा इतका सहवास घड याची सधंी उभयतांना िमळाली. प्र यहींची 
राजकार थाने यांना एकदा एकांतात अिधकृतरी या सलुताना या अतंरंग कक्षातसदु्धा करता येऊ 

लागली.  
ितथे यांचे िहदंु वा या टीने काहीतरी मह वाचे कार थान जमले असलेच पािहजे हे पढेु 

िदले या वृ ताव न इितहासालासदु्धा गहृीत धरणे भाग आहे! 

याचे पिहले िनदशर्क असे की, खु ूखानाने याचा मळूचा प्रांत जो गजुराथ यावर आपला 
वतः या पूवार् मी या िहदं ूपिरया िकंवा परवार िहदं ूजाती या सख्ख्या भावालाच मखु्यािधकारी 
नेमले होते.  

दसुरे अ यंत मह वाचे िनदशर्क या यां या वतः या पूवार् मी या िहदं ूजातीचे लढाऊ 

यवसाय करणारे असे सह त्राविध लोक, िनदानपक्षी वीस ते तीस हजारांपयर्ंत तरी, खु ूखाना या 
वतः या आजे्ञखाली असणार् या सलुतानी सै यिवभागात वतः या सरंक्षणासाठी हणनू 

उघडउघडपणे िद लीत याने आधीच िनयुक्त केले होते.  

ितसरे िनदशर्कः या या या हालचाली अनेक मसुलमान सरदारांना आवड या नाहीत. 

परंतु, यांनी आपला अतंगर्त हेतु इतका गु त ठेवलेला होता की, तो इतर कोणाला तर काय, पण 
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प्र यक्ष देवलदेवीला आिणखु ूलासदु्धा प टपणे काही तोपयर्ंत मनात ग्गोचर झालेला होता की 
नाही, हे िनि चतपणे सांगता येत नाही. या हेतूची धूसर आकृती मात्र यां या दयात हळूहळू 

साकारत चाललेली होती.  
चौथे िनदशर्क : सलुतान मबुारीकसारख्या अगदी कुचकामी सुलतानाला सदु्धा उ साह 

देऊन खु ूखानाने दिक्षणेत झाले या िविजत िहदंूं या उठाव या वेळीच दडपून टाक यासाठी 
हणनू दिक्षणेत मोठी वारी कर यास उ यु तिवले; आिण आपण वतः ससै य यां या 
हाताखाली वारीवर गेला. या वारीत िहदंूंची अपार हानी झाली. यां या अपार लटुीची सलुतानी 
कोषात भर पडली, बहुधा, याच वारीत देविगरी या शंकरदेवा या मृ यूनंतर यांचाच नातलग 

राजा हरपाळ देव याचे देविगरीचे रा य बंड क न पु हा प्र थािपत केले होते; यासाठी याचा 
पराभव क न िजवंतपणी याचे कातड ेसोलनू याला सलुतानाकडून ठार मार याची अ यंत कू्रर 

िशक्षा िदली गेली!! आिण वधमर्रक्षणासाठी या राजकुलो प न िहदंवुीराने ती भोगली! 
नंतर मबुारीक ससै य िद लीस परत गेला. खु ूखानाने मसुलमानी सलुतानासाठी आिण 

मिु लम रा यासाठी केले या या प्र यक्ष पराक्रमामळेु आिण िहदंूं या िव वंसामळेु या यािव द्ध 

असले या मसुलमानी सरदारांनासदु्धा खु ूखाना या कट्टर मिु लमपणािवषयी चकार श द 

काढ याचे धाडस करवले नाही. अिधकात अिधक ते इतकेच कुजबुजत की हा खु ूखान सलुतान 

मबुारीकला उखडून देऊन वतःच सलुतान हो याचे भय आहे; पण, तो मिु लम सलुतानच 

असणार यािवषयी मात्र, या या शत्रलूाही लवलेश शकंा या वेळेस आलेली अस याचे सभंवनीय 

वाटत नाही.  
पण जर या वेळीही खु ूखाना या आिण देवलदेवी या मनात पुढील अचाट िन अदभतु 

अशा िहदंरुा यक्रांतीचे बेत उद्भवलेले असतील तर तो गु त कट इतक्या अपूवर् दक्षतेने गु त ठेवला 
गेला असला पािहजे.  

पुढे लवकरच मबुारीकने खु ूखानाला दिक्षणेवर आणखी एक प्रचंड वारी करावयास 

धाडले. पण मबुारीक या याबरोबर गेलासदु्धा नाही. इतका अपार िव वास खु ूखानावर याचा 
बसला होता. या वारीत खु ूखानाने मलबार या िहदं ु राजालाही िजकूंन अपार लटू िमळिवली 
आिण ती सलुतान मबुारीक या नावाने! परंतु याच वारीत दिक्षणेत आ ही वर िलिह याप्रमाणे  

मिु लम  साम्रा यािव द्ध उठाव याचे उघड वा गु त कट िहदंूं या अनेक बाजूनंी िशज ूलागले होते. 

वरंगळचे राजकुल, गजुराथेतील परािजत िहदंरुाजकुले, िचतोड परत िजकूंन घेणारा वीर राणा 
हमीर इ यादी िहदंरुा यप्रमखु, मोठमो या शंकराचायार्सारख्या िहदंुं या मठसं थानातून 

वावरणारे प्रचारक धमर्प्रमखु यां यात आिण सामा य िहदंसुमाजातही एक मिु लमिवरोधी लाट 

आिण काहीतरी खळबळ उडिवणारी अ व थता प टपणे उसळू लागली होती. या रा ट्रीय 

अ व थतेशी खु ूखानाचा काहीतरी अ यंत भयुारी सबंंध असावा, अशा, िद ली या 
सलुतानापयर्ंत, खु ूखाना या शत्रूनंी िननावी कागा याही पोचिवले या हो या.  
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या वेळ या, मलबार िवजे या खु ूखाना या आिण एकंदर मसुलमानी साम्रा या या 
हालचालीिवषयी इतकी अपुरी आिण उलटसलुट मािहती त कालीन तुटपुं या मिु लम ग्रथंकारांनी 
िदलेली आहे की, यातील सगंती पुढे घडले या कृ यांव नच काय ती लागेल िततकी लावावी 
लागते! एकदा तर, िद लीत सलुताना या भर राजसभेत, अशी भमूका उठली की, खु ूखान हा 
याला िमळालेली दिक्षणेतील अपार सपं ती घेऊन िद लीस या या शत्रू या गोटात परत 

ये या या िठकाणी मलबारातूनच पर परे को यातरी पर िवपात िसधंुमाग िनसटून जा या या 
बेतात आहे! एका मिु लम ग्रथंकाराने तर िलिहले आहे की, खु ूखानाला बे या ठोकून िद लीला 
आणले! 

या सवर् शत्रूं या जा यांना एकामसुडंी सरशी तोडून टाक याची धमक अगंी असणार् या 
खु ूखानाने अक मात िद लीस ससै य दिक्षण िवजे या या ऐ वयार्ने परत जा याचे उ घोिषले. 

कारण िद लीचे खडानखडा वृ त तेथेच टपून बसलेली याची गु त सहकािरणी पूवीर्ची िहदं ू

राजक यका आिण आता मिु लम सम्राज्ञी हणिवणारी देवलदेवी याला कळवीत असलीच 

पािहजे! 

या या वेळ या मिु लम ग्रथंांची इंिग्लश भाषांतरे जी थोडीबहुत झालेली आहेत याव न 

पिशर्यन वा अरेिबयन नजाणणार् यांनाही काही मािहती िमळू शकते. बहुतेक मिु लम लेखक 

खु ूखानाचा उ लेख अ यतं ितर काराने आिण अगदी चार-पाच ओळीत क न मोकळे होतात. 

कारण उघडच आहे. खु खूानाने पुढे जे मसुलमानी स तेचे नाकच कापले होते ते श य मसुलमान 

इितहासकारांना अथार्तच अस य होते. तथािप, एक  दोन  या  वेळ या  मिु लम 

इितहासकारांनाही खु ूखानािवषयीचे स य ते वृ त अगदीच िवपयर् त करणे वा दडपून ठेवणे इ ट 

वाटले नाही. यां या िवशषेतः अलीकडचे उपल ध झाले या ह तिलिखतांचा बराच उपयोग होतो. 
अगदी अवार्चीन िहदं ुइितहासकारांनी वरील मसुलमानी जु या ग्रथंांना वतः वाचून िदलेले वृ तही 
तसेच टाकाऊ आहे. मसुलमानी लेखकांनी खु ूला िदले या ‘हलकट’, ‘पाजी’ इ यादी िश यांचाच 

काय तो या िहदं ु लेखकांनी पुन चार केलेला आहे. पण या गो टीला दोन अपवाद सदैुवाने 

सापडतात. एक इितहासमहषीर् िरयासतकार सरदेसाई आिण दसुरे ीयुत मनुशी. या  दोघांनी  
मात्र, खु ूखाना या  िन देवलदेवी याही िवषयी तुलना मक वृ त देऊन, यांनी, शेवटी केले या 
िहदंसुाम्रा य थापने या महान क्रांतीची पुसट िन ओझरती वाखाणणी कर याचा काही प्रय न 

केला आहे, पण, तो प्रय न वतः या िनणर्याला वतःच िभणारा, या क्रांतीचे खरे व प असे 

ठामपणे मळुीच न समजणारा िकंवा सांग ूधजणारा असा अधर्वटच आहे! या वेळची िहदंूंची बाजू 
सांगणारा असा लेखक तर कुणीही िमळणे शक्यच नाही; कारण, या काळी को या िहदंूंची वतंत्र 

मते मांड याची छातीच होणे शक्य न हते.  

अशा ि थतीत, वर उ लेिखले यामसुलमानी मळू ग्रथंातून यांची वृ ते अशंतः 
पर परिवरोधी असताही जे काही सामजं य काढता येते याव न आिण खु ूखानादी प्रमखु 
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यक्तीं या या काळी प्र यक्ष घडले या िनिवर्वाद कृ यांव न जे िन कषर् पटतात तेवढे देणे, 

इतकेच, या इितहास-समीक्षणासारख्या प्रबंधात गोवणे शक्य आहे.  

वर सांिगत याप्रमाणे, खु ूखानही आप या िवजयी सेनेसह दिक्षणेतील अपार सपं ती 
घेऊन िद लीस गेला. परंतु तो कशाला गेला? िद लीलाच न हे, तर दिक्षणेतसदु्धा अशी एक 

राजकीय भिूमका िहदंरुा यकारणी मडंळात अतंः थपणे प्रसतृ झालेली होती की, दिक्षणेत 

मसुलमानांिव द्ध उठावणी क  पाहणार् या िहदंपु्रमखुांचे आिण खु ूखानाचे काही गु त 

रा यक्रांितिवषयक सगंनमत चाललेले आहे. गजुराथेत खु ूखानाचा भाऊच व तुतः रा यकतार् 
होता. सार् या रजपुतांना मसुलमानांचे भरतखंडावर या कालापुरते तरी अगदी प्रथमच थापन 

झालेले एकछत्री साम्रा य उलथून टाकून तेथ एकछत्री िहदं ुसांम्रा य थाप यास राणा हमीरने 

प्रो सािहत केलेले होते. आिण मह आ चयर् हे की, सम्राज्ञी देवलदेवी या अिधकाराखाली सवार्त 

प्रमखु असलेला सलुतान (सम्राट) मबुारीकचा सेनापती िन कारभारी खु ूखान यालाच या 
राजपुत प्रमखुांनी या िहदंसुाम्रा यिवषयक अ यंत धाडसी कटा या प्रकरणी आप या िव वासात 

घेतलेले होते! असला िवरोधमय योगायोग इितहासालासदु्धा क्षणभर तरी चिकत के यावाचून 

राहत नाही! िव वसनीय तर, तसे काही अद्भतु घडतेो, वाटत नाही! 
पण, तसे काही घडू लागले खरे. या वेळेस, सम्राज्ञी देवलदेवी या आिण खु ूखाना या 

डोक्यात खरोखरच िहदंसुाम्रा याची अशी काही तरी अचाट आिण जवळजवळ मूलतःच 

असभंवनीय पण कोणा निृसहंीय कार थानाला िन पराक्रमाला काय ती शक्य वाटणारी क पना 
िन योजना घोळू लागली खरी! 

पण, बा यतः या या शत्रलूा वा िमत्राला कोणालाही ितची उघड वा यता कर याचीसदु्धा 
सोय न हती! कारण, सार् या दिक्षणेतील िहदंरुा ये याने बडुवून मसुलमानांची मांडिलक 

बनिवली, याने अलीकडचे मलबारचे सपं न िहदंरुा य उ व त क न ितथे मिु लम 

सलुतानाचा िहरवा चांद फडकिवला आिण जो याच सलुतान मबुारीक या मिु लम िसहंासनापुढे 

ते सारे यश, उपायन (नजराणा) हणनू अिपर् यासाठीच िद लीस आला होता, तो सार् या 
भरतखंडाम ये इितहासकालात अगदी प्रथमच परधमीर्य िन परकीय साम्रा यचे साम्रा य, 

एकछत्र, तोलून धरणारा, ज माने िहदं ूअसनूही मसुलमान झालेला बाटगा, मिु लम सलुतान 

मबुारीकचा सरसेनापती, एकदम अशी कोणती यिक्षणीची कांडी िफरवून या मिु लम साम्रा याचे 

िहदंसुाम्रा य क न टाकू शकणार होता? तशी उघड शंका घे याचे धाडससदु्धा कोणा कट्टर 

मसुलमानासही करवले नाही! वतः कट्टरातील कट्टर मसुलमान अस याचे आिण मिु लम 

साम्रा याशी सग यात अिधक सलुतानिन ठ (रा यिन ठ) अस याचे स ग न कळेशापणे 

खु ूखानाने आिण देवलदेवीने अगदी शेवट या क्षणापयर्ंत धारण केले होते. याचे शत्र ूअसले या 
िहदंरुाजांशी याचे काही अ यंत भुयारी लागेबांधे अस याची दाट शंका असले या कट्टर 

मसुलमानी उ चािधकार् यांनाही भय वाटे की, आप या नावाने उघडपणे तसा आरोप खु ूखानावर 
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आपण िद लीत भर कारभारी मडंळात सलुतानासमोर केला तर वरील उलट पुरा याकड े बोट 

दाखवून सलुतान आपलेच दात पाडावयास सोडणार नाही. ही भीती या या उ चािधकारी 
मसुलमानास मनातून चळचळा कापावयास लावीत होती. जी काही गार् हाणी िद लीस जनतेत 

पसरली िकंवा सलुताना या कानापयर्ंत गेली ती इतकी िनराधार आिण पूणर्पणे िननावी असत की 
ती केवळ िवघ्नसतंोषी लोकांनी केले या कागा या िकंवा उठिवले या ‘अफवाच’ काय या 
कोणासही वाटा यात.  

तो िद लीला येताच या या मिु लम शत्रूं या तकार्प्रमाणे याला सलुतान मबुारीकने 

बे या तर ठोक या नाहीतच; पण, याने वािहले या सार् या सपं तीने आिण स तेने अ यंत सतंु ट 

होऊन साम्रा या या कारभाराचे सिैनकी आिण नागरी िन उरलेसरुले अिधकारही याला देऊन 

टाकले, आिण जर कोणाला बे या ठोक याच असतील तर या खु खूाना या िव द्ध यांनी ह या 
तशा कागा या के या हो या, या मोठमो या मिु लम खानांना आिण खानखानांना पद युत 

क न यांनाच काय या ठोक या हो या! इकड ेअ लाउ ीन या वेळेस याने जे अ यंत कडक 

िनबर्ंध िहदंूंिव द्ध केलेले होते ते खु ूखाना या कारभारात आधीपासनूच िढले होत आले होते; िहदं-ु

मिु लम शेतकर् यांची आिण नागिरकांची अ लाउि नी िपळवणकूही बंद झालेली होती. िहदंूंना 
धािमर्क प्रकरणीही हायसे वाटू लागले होते!  आिण  सवर्सामा य  प्रजाजनातील 

रा यकारभार् यािवषयीचा वाभािवक असतंोषही उणावत आला होता! आिण या सवर् सापेक्ष 

सिु थतीचे ेय साम्रा यीय रा यकारभाराचा या वेळचा मे मणीच असणारा जो खु ूखान 

यालाच लोक देऊ लागले. हळूहळू सलुतान हणताच लोकां या डो यांसमोर यसनग्र त आिण 

कुचकामी मुबारीक राहत नसे, तर याचा सवर् कतार्-धतार् असलेला हा पराक्रमी िन प्रजािप्रय 

खु ूखानच उभा राही आिण िज या अतंः थ आिण प्रकट पािठ याने तो हा अिधकार गाजवू शके, 

ती सलुताना, सम्राज्ञी देवलदेवी! 
याने आप या रा यकारभारत िहदंूंना अ लाउि ना या अ यंत जाचक धािमर्क 

करपाशातून िन अपमानातून इतक्या पु कळ अशंी मकु्त केले या खु ूखानाला सवर् रा यांतील 

िहदं ुलोक, तो अ याप मसुलमान असला तरी आपला कोणी एक त्राताच उदय पावत आहे असे 

समज ूलागले. मसुलमान शेतकरी, नागरीक इ यादी वगार्तही करां या िढलाईपणामळेु खु ूखान 

लोकिप्रय होऊ लागला. आिण मखु्य गो ट हणजे या या सवर् भरतखंडभर गाजले या सिैनकी 
पराक्रमामळेु आिण रा यसचंालनकौश यामळेु मोठमो या मुसलमान सरदारांतील अनेकजण 

खु ूखाना या पक्षास िमळाले होते.  

इतकी अनुकूल पिरि थती पाहताच आपले अचाट कार थान आिण अ यंत साहसी 
मह वाकांक्षा फलद्रपुकर याचा महूुतर् अस यास तो हाच! इतक्या अनुकूलतेतही जो हे साहस 

कर यास धजणार नाही तो बुजरा पु ष कधीही धज ूशकणारा नसलाच पािहजे! असे मनात ठरवून 

खु ूखानाने आिण देवलदेवीने आप या या अचाट रा यक्रांती या योजनेची उघडउघड घोषणा 
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कर याचे ठरिवले! ती रा यक्रांित न हती, तर साम्रा यक्रांती होती! मतृ सलुतान अ लाउि ना या 
आिण िव यमान सलुतान मबुारीक या भरत खडंावरील एकछत्री, अकुतोभय मसुलमानी 
साम्रा यास उलथून पाडून याचे ठायी एका िदवसात सार् या भरतखंडभर अक मात िहदंसुाम्रा य 

थापन करणारी ती महान ्साम्रा यक्रांती होती! धािमर्क क्रांती होती!  
अशी क्रांती पाचशे वष जरी रणांगणात िहदं-ुमसुलमानांत महायुद्धे लढत ठेवली गेली 

असती तरीही सा य होणे दघुर्ट होते, हे िसधं या सात या शतकातील अरब वार् यांपासनू तो या 
चौदा या शतकातील सलुतान अ लाउि ना या कालखंडापयर्ंत या इितहासाव न िसद्ध होते! परंतु 
खु ूखाना या आिण देवलदेवी या अलौिकक प्रितभेने यां या हाती िदले या या यिक्षणी या 
कांडीनेच काय ती, ती साम्रा यक्रांती िन धािमर्क क्रांती एकदाच का होईना, शक्य िन यश वी 
क न दाखिवली! 

सवर् साम्रा य, प्रथम शतकोशतके लढत िहदंूंना पूणर्पणे िजकूंन या मिु लम 

सलुतानशाहीने मसुलमानमय क न सोडले आहे ना? तर मग या एक या मिु लम सलुतानासच 

िजकूंन, ती सलुतानशाही न ट क न याचे िसहंासन मी िहदंधुमार् या नावेच जर बळकावून 

बसलो, तर त ेसारे साम्रा य एका झटक्यासरशी िहदंसुाम्रा य झाले पािहजे! मिु लम सलुतानाचा 
िहदंसुम्राट झाला पािहजे! हीच गो ट काय ती िजतकी अचाट साहसाची होती िततकीच सापेक्षतः 
या पिरि थतीत सघुड होती; शक्य होती! मळूची िहदंरुाजक यका देवलदेवी आिण मळूचा िहदं ू

पिरयाचा मलुगा आिण आताचा खु ूखान यांनी भरतखंडा याच न हे, तर एकंदर इितहासातीलच 

एक अद्भतु चम कार घडिवणारी यिक्षणीची कांडी िफरिवली ती हीच! 

आधी सगळी अशा रा यक्रांतीला आव यक ती कडकेोट यव था गु तपणे क न, 

सलुतान मबुारीकला, या या मठुीत तो मबुारीक आपणहून पणूर्पणे सामावलेला होता या, 
खु ूखानाने िवनम्र आिवभार्वाने िवनिवले की, “मी गुजराथहून जे सह त्राविध मा या जातीचे िहदं ू

लोक आणनू िद लीत ठेवलेले आहेत यां या मनात सं कारपूवर्क आज मसुलमान हावयाचे 

आहे. पण नगरातून उघडपणे तसे कर यास िक येक सकंोचत आहेत; िक येक भीत आहेत. तरी, 
आज रात्री यांतील एका मो या िनवडक गटाला मी इथे सलुताना या राजवा यात आणनू ठेवून 

मसुलमानी दीक्षा हळूहळू देविवणार आहे.” या िनिम ताने खु ुखानाने या या िहदंजुाती या 
िद लीत असले या शताविध िनवडक लढाऊ लोकांना राजवा यातील सै यागारात आणनू ठेवले. 

सन १३१९ या अतंी एक िदवस रात्रीचा भर चाल ूहोताच िद ली या या राजवा यात एकाएकी 
मोठी गडबड चाल ूझाली, आिण या कोलाहलात प्र यक्ष सलुतान मबुारीक याला ठार मार यात 

आले!  

परंतु, या िद ली या राजवा यात मागेही असेच क्रांतीचे अनेक कोलाहल झालेले होते. . . 

सलुतान अ लाउि न असाच ठार झाला होता, सलुतान मिलक काफूर याची याच सलुतान 

मबुारीकने अशीच भयंकर वाट लावली होती! अशा रक्तपातांना  पिरिचत असलेली तीिद लीची 
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राजधानी या सकाळी जागी होताच कुजबुज ूलागली, ‘काल रात्री असा भयंकर प्रसगं राजवा यात 

कोसळला तरी कोणता!’ 
थो याच अवधीत, एका राजकीय घोषणेसरशी, एखा या भकंूपासारखा साम्रा यक्रांतीचा 

आिण धािमर्क क्रांतीचा धक्का सार् या राजधानीला गदगदा हलवू लागला की, काल रात्री, 
खु ूखाना या लोकांनी राजवा यात मोठे बंड क न सलुतान मबुारीकला ठार केले! यामागोमाग, 

दसुरी घोषणा झाली की, खु ूखानाने वतःच सलुतानपद धारण केले आहे! 

या घोषणे या धक्क्यासरशी उघड िकंवा सघंिटत अशी प्रितिक्रया मात्र, जनतेत, त काळ 

कुठेही झाली नाही. सलुतान मबुारीक ठार मारला जाताच याची सलुताना देवलदेवी िह याशी या 
नवीन सलुतान खु ूखानाने िववाह लावला. ही घटनाही लोकां या क्रांतीमय कुतहलाचा िवषय 

झाला तरी, सभय आ चयार्ची झाली नाही! कारण, तीही ढी िद ली या पवूीर् या सलुतानां या 
परंपरेची होती. कुतुबुि ना या िवधवांशी या यानंतर या सलुतानांनी आिण सलुतान 

अ लाउि नाचा थोरला मलुगा िखजरखान या या िवधवेशी हणजे याच सम्राज्ञी देवलदेवीशी 
याच सलुतान मबुारीकनेही वतः लग्न लावले होते. याच परंपरेस ध न मबुारीकची िवधवा जी 
सम्राज्ञी देवलदेवी ित याशी प्रथमपासनू अ यंत घिन ठ सबंंध असले या आिण या 
रा यक्रांतीतील जी भागीदारीण होती या देवलदेवीशी या न या सलुतान खु ूखानानेही िववाह 

लावला, यात काही अिधक क्रांतीकारक आहे असे सलुतानी रा यातील कोणासही त काळ 

वाट याचे आढळत नाही, हे साहिजकच होते! 

परंतु या घोषणां या पुढची जी घोषणा या राजवा यांतील रा यक्रांतीला अक मात एका 
अद्भतु, धािमर्क महारा यक्रांतीचे व प देणारी सलुतान खु खूान आिण ‘सलुताना’ देवलदेवी 
यां याकडून अिधकृतरी या आिण राजकीय समारंभपूवर्क मो या गाजावाजाने कर यात आली, 
ितने मात्र सार् या िहदंु थानातील राजा महाराजांपासनू तो पिरया-परवारापयर्ंत, महार-मांगांपयर्ंत, 

केवळ िहदंूंनाच न हे तर मसुलमानांसही पिह या वगार्स अ यानंदाचा, तर दसुर् या वगार्तील 

िक येकांना अितभय दािय वाचा, परंतु, सग यांना सारख्याच अ या चयार्चा धक्का 
बस यावाचून रािहला नाही! ती अशा आशयाची घोषणा िदनांक १५एिप्रल सन १३२० ला 
सलुताना या तख्ताव न, िसहंासनाव न वतः सलुतान खु ूखानाने केली - 

“आजपयर्ंत  मला  केवळ  बला काराने मसुलमानाप्रमाणे बाटगे जीवन कंठणे जरी भाग 

पडले होते, तरी मी मळूचा िहदंूंचा मलुगा आहे. माझ ेबीज िहदंबूीज आहे! आिण माझ ेरक्त िहदं ू

रक्त आहे! या तव आज मला ‘सलुतान’ हणनू समथर् असे वतंत्र जीवन लाभले अस यामळेु मी 
ती मा या पायांतील बाटगेपणाची परधमीर्य बेडी तोडून टाकीत आहे आिण उ घोिषत आहे की, मी 
िहदं ुआहे! आिण आता उघडपणे या िव तीणर् िन अिवि छ न भरतखंडाचा िहदंसुम्राट हणनू 

िसहंासनावर चढलो आहे! याचप्रमाणे कालपयर्ंत ‘सलुताना’ हणवून घेणारी देवलदेवी, जी 
िहदंरुाजक यका असताही बला काराने मसुलमानी सै याने रानावनात भटकत असता ित या या 
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राजजनकापासनू आिण ितचा पती देविगरीचा राजा याला मा न ितला िछनावून िद लीला 
आणले आिण सलुताना या अतंःपुरांत िखजरखानाची बायको हणनू िजची िवटंबना केली गेली 
आिण पुढे जो सलुतान काल या रा यक्रांतीत ठार मारला गेला या मबुारीकनेही िज याशी बळाने 

लग्न लावून एक बाटगी सलुताना हणनू राबिवली, ती आजची माझी सम्राज्ञी ज माने, बीजाने 

आिण रक्ताने मळूची राजकुलीन िहदंवुंशाचीच क या अस यामळेु तीही यापुढे आप या बाटग्या 
मसुलमानीपणास िधक्का न आजपासनू आपले जीवन िहदंधुमार्प्रमाणेच यतीत करणार आहे! 

ही आमची दोघांची प्रितज्ञा आम या िवगत आिण बला कारजिनत बाटगेपणा या पापाचे 

पिरमाजर्न करो!” 

अशा आशया या या घोषणेचा त काल प्रितवाद करणारा कोणीही बलव तर िहदं ूतर 

काय, पण मसुलमानही िनघाला नाही.  
एतदथर् िहदं ु सलुतान खु ूखानाला आता आ ही “िहदंसुम्राट’ आिण देवलदेवीला” 

िहदंसुम्राज्ञी’ सबंोधणार! 

या िहदंसुम्राटाने याचे मळुचे अगदी लहानपणाचे िहदं ुनाव मात्र घोिषत केले नाही! बहुधा 
याला ते आठवतच नसेल; आज तर ते मळुीच लु त झालेले आहे. आता, याने जे सम्राटीय 

अिभधान घेतले ते ‘नािस ि न’ हे मिु लम भाषतेीलच होते! याचे कारण बहुधा असेही असेल 

की, सार् या मसुलमानांना काय िकंवा िप यानिप या सलुतानां या मसुलमानी पद यांनाच 

सरावले या लाखो िहदंूंनासदु्धा सवर्च गो टीत एकदम िबचक यासारखे होऊ नये. नािस ि न 

हणजे धमार्चा रक्षक असा काहीसा अथर् होतो. एतदथर् या िहदंसुम्राटाने या घोषणेतच इतके मात्र 

प ट केले होते की, या ‘दीनाचा’ हणजे धमार्चा मी सरंक्षक होत आहे तो धमर् मसुलमानी धमर् 
न हे! अथार्त तो िहदंधुमर्च असला पािहजे! या तव याचे नाव ‘िहदंधुमर्रक्षक’ असे भाषांतिरले 

तरी पुरे! 

 

ही अद्भतु रा यक्रांती 
ते सबंध िवशाल भरतखंडातील मिु लम साम्रा याचे साम्रा य एका िदवसात िजकूंन 

याचे िहदंसुाम्रा य क न सोडणारी धािमर्क िन राजकीय क्रांती, अशी घडिवताच या िहदंसुम्राटाने 

मागे मलबार या वारीत िहदंरुा य बडुवून जी अपार सपं ती सलुतान मबुारीक या रा यकोषात 

आणनू ओतली होती ती आिण या सलुताना या पवूीर् या अपार सपं तीचीही यात भर घालनू ती 
बहुतेक याचे जे सह त्राविध, वजातीय सै य उभारले होते यां यातील सिैनकांत वाटून िदली! 
याचप्रमाणे एकंदर साम्रा यातील िहदं-ुमिु लम अशा उभय जाती या सिैनकांचेही वेतन वाढिवले. 

सिैनकवगर् अशा प्र यक्ष लाभामळेु सतंु ट क न याने साम्रा यात पूवीर् या कोण याही सलुतानाने 

या सवलती आिण सधुारणा शेतकरी आिण सामा य िहदं-ुमिु लम नागिरकांना उपभोग ूिद या 
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न ह या, या याने चाल ू के या. याचप्रमाणे याने धािमर्क छळापायी बंिदवासात टाकलेले 

सह त्राविध िहदं ु बंिदवान आिण पूवीर् या सलुतानास अिप्रय वाटले हणनूच केवळ बंिदगहृात 

टाकलेले शताविध मसुलमान बंिदवानसदु्धा बंिदगहृातून मकु्त केले. या सवर् कृ यांमळेु 

साम्रा यातील िहदंूंत तर काय, पण मसुलमानांतही हा िहदं ुसम्राट ‘धमर्रक्षक’ लोकिप्रय झाला.  
याचप्रमाणे प्र येक मिु लम सलुतानामागनू सलुतानाने िहदंूंवर िजिझया, यां या 

यात्रांना बंदी, तीथर् थानांना बंदी इ यादी या या धािमर्क अपमाना पद अटी लादले या हो या, 
यापासनू याने िहदंूंची त काळ मु ताता केली, हे सांगणे नकोच! अथार्त ्य चयावत िहदंजुनतेत 

आपला कोणीतरी त्राताच अवतरला आहे, अशी मकु्ततेची िन आनंदाची भावना उचंबळली यात 

काय आ चयर्! 
हा िहदंसुम्राट मलबारम ये सार् या दिक्षणेचा िवजेता हणनू, पण खु ूखान या नावाने, 

मिु लमपणा या पांघ णाखाली, जे हा लढत होता, ते हापासनूच, या रा यक्रांतीची योजना 
या या डोक्यात ळू आिण जळूु लागलेली अस यामळेु, केवळ या याच आधारावर अवलिंबणारे 

मसुलमानी रा यािधकारी िन सै यािधकारी, जे यानेच उदयास आणिवले होते, ते सवर् अथार्तच 

तो िहदंसुम्राट धमर्रक्षक (नािस ि न) सलुतान हणनू उ घोिषत झा यानंतरही, आप या 
वाथार्साठी, आिण यांचा म सर िन वेष करणारे पुरातन मिु लम खान, िनजाम, नबाब जे होते 

या वधमीर्य मसुलमानांपासनू आपले रक्षण कर या या बुद्धीनेही, या िहदंसुम्राटा या, 
धमर्रक्षका या वािम वाशी राजिन ठ रािहले! कारण, अनेक िहदंरुा यांतून या या िहदंरुाजां या 
सै यात िकंवा सरदारक्यांत एकिन ठ सेवा कर याची सवय गे या दोन-चार शतकांम ये राजकीय 

सिंम णामळेु मसुलमानांनाही लागलेली होती! िहदंरूाजांची राजकीय सेवा ही, अगदी पूवीर्, 
मसुलमान िहदंु थानात आले ते हा, जी इ लामी धमर्बा य गो ट समजली जात असे, ती या 
काळापयर्ंत मुसलमानांतून न ट झालेली होती; आिण तीही मसुलमानी धमार्स ध नच अस ूशकते, 
अशी राजकीय समजतू मसुलमानांतही ढ होत आलेली होती! याची उदाहरणे या ग्रथंात पूवीर् 
येऊन गेलेली आहेत आिण पुढेही येतील. अथार्त ्िहदंरुा यां या हाताखाली, िकतीही मोठा राजकीय 

अिधकार घेणे, जरी मसुलमानी धमर्बा य नसले तरी अनेक कट्टर मौलाना, मौलवी या कृ यास 

आपद्धमीर्य आिण मसुलमानी राजस तेखाली ठेवले या एखा या सु ं गाप्रमाणे समजनू मनात 

जळत असत! िहदं ु तर अगदी पूवीर्पासनूच मसुलमानां या सै यात, मसुलमानां या बाजनेू 

लढ याने िहदंधुमर् बुडतो असे मानीतच नसत! केवळ मसुलमानांबरोबर खाणेिपणे केले िकंवा 
मसुलमान ि त्रयांशी शरीरसबंंध ठेवले हणजे, काय तो, यांचा िहदंधुमर् बडुतो, अशी यांची 
िहदंु वाची आ मघातक याख्या असे.  

आपले िहदंु व घिषत करताच, या िहदंसुम्राटाने तेथेच िवसावा घेतला नाही; तर, ते 
प्र यक्ष मसुलमानां या समक्ष िनभर्यपणे कायर्वाहीत आण यास आरंिभले. सम्राटा या 
राजवा यातील, हणजे िदलीॢ या बादशहाचा िदवाण-ई-आम आिण िदवाण-ई-खास यांसारख्या 
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मिु लम सं कृती या गाभार् यातील पिवत्र थानीही आता िहदंमुतू ची आिण िहदंदेुवांची लगोलग 

थापना कर यात आली. राजवा यातील सवर् पूजा-अचर् आिण सम्राटाचे धािमर्क िवधी 
िहदंधुमार्प्रमाणे होऊ लागले! कुराणातील आयते लु त हऊन िहदंूंचे मतं्रघोष िन भजने दमुदमुू 
लागली! वतः िहदंसुम्राट आिण या या या पूवीर्पासनू िहदंचू रािहले या िन राजवा यात पहारा 
देत असले या शतावधी वजातीय सिैनकां या सश त्र पतृना या िहदंूं या न या देवमतूीर्चे पूजन 

आिण सरंक्षण करीत हो या. राजधानीतून तर िहदं ूनागिरकां या आिण िवशषेतःिहदं ूसिैनकां या 
उ साहाला पारावार न हता! पूवीर् एखादी िहदं ुराजधानी िजकंताच याप्रमाणे आक्रमक मसुलमान 

तेथ या मिंदरातील मतूीर् फोडून टाकून यां या मिशदी बनवीत याचप्रमाणे आिण याच याये 

प्र याक्रमण क न या प्र याक्रमक िहदंूंनी मिशदी मिशदीतून नवीन नवीन देवमतूीर् थािपत के या 
आिण मिशदींची मो या समारंभाने मिंदरे बनिवली आिण ती मतं्रघोषांनी दमुदमुनू जाऊ लागली! 
िहदंूंचे मिंदर मसुलमानी आक्रमक यात गायी मा न जे हा भ्र टवीत, यां या मिशदी बनवीत, 

ते हा परधमर्सिह णतुे या याधीने क्लीब बनले या एकंदर िहदंसुमाजा या मनात या मनात 

अपमाना या िन दःुखा या अगं या कशा दंश करीत असतील, याची काही क पना, या 
सलुतानशाही या राजधानातील लाखो मिु लम धम म त मसुलमानांनाही, या िहदं ुपिरवारा या 
धािमर्क सश त्र प्र याक्रमणामळेु, ते हा येऊ शकली असलीच पािहजे! 

अशा िहदंूंनी केले या अपवादा मक सश त्र धमर्क्रांती या खवळले या उ साहात काही 
मसुलमान लेखक आरोिपतात याप्रमाणे कुराणािद मिु लम धमर्ग्रथंांचीही “िवटंबना” झाली 
अस यास असेलही. नालदंा या सार् या िव यापीठाला आग लावून, िहदंूंचे सह त्राविध धमर्ग्रथं 

जळत रािहलेले असता, जे मसुलमान काफरां या धमर्ग्रथंां या या होळीला िफदीिफदी हसत, तेथे 

शेकत बसलेले होते, यांना “गाझी’ समजणार् या मसुलमानांना, तरी, िद ली या या मिु लम 

धमार् या िव वंसक कृ यांना दोिष याचा लवलेश अिधकार उरलेला न हता! यांचे जे िहदं ुपिरया 
अनुयायी होते यांची, या िहदंसुम्राटाने, पूवीर् या सलुतानां या त ण प नी, मलुीबाळी इ यादी 
या मिु लम ि त्रया हो या यांना यां या इ छेने िहदं ूक न यां याशी लग्ने लावून िदली.  

परंतु यापुढे जाऊन, मसुलमान आक्रमक जसे कोणतेही िहदंरुा य पादाक्रांत करताच 

लक्षाविध िहदंूंना श त्रबळाने बाटवीत असत, मिंदरे धडाधड पाडीत वा जाळीत असत, सह त्राविध 

िहदं ूि त्रयांना बला का न गलुाम करीत असत, िहदंूंची लटूमार आिण सरसकट कापाकापी करीत 

असत, तसले धािमर्क वा आिथर्क श त्राचार या ‘धमर्रक्षकाने’ रा यात तर काय पण िद लीतही 
मसुलमान जनतेवर केले, असे मसुलमान इितहास - लेखकांनीही काही उ लेिखलेले नाही.  

अथार्त जर याने मसुलमानां या वरील नेहमी या अ याचाराचा सडू घे यासाठी 
िहदंु वाचा अिभमान ध न मसुलमानांवर तसेतसे प्र याचार केले असते तर ते या क्रांितकारक 

िहदंसुम्राटाला अिधक गौरवा पदच ठरले असते! या या िहदंजुातीचा दरारा अिहदं ुआक्रमकांना 
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पूवीर् कधीही बसला न हता इतक्या बलव तरपणे बसला असता! अ याचाराची नांगी तसतसे 

प्र याचारच काय ते ठेचू शकतात, हे आ ही “पूवार्धार्त’ प ट केलेलेच आहे.  

परंतु या “धमर्रक्षकाने (नािस ि नाने) हेही श त्राचार मसुलमानांवर जे केले नाहीत, 

याचे मखु्य कारण, व-परपक्ष बलाबलाची जाणीव न िवसरणारी याची राजनीती-पटुता, हेच 

काय ते, असले पािहजे! जर याला िहदंु थानातील उ या िहदं ू समाजाचा आिण या काळी 
िव यमान असले या िहदं ू राजांचा लगोलग िन सिक्रय पािठंबा िमळाला असता, जर याने 

िद लीला जशी बाटले या सह त्राविध िहदंूंची यां याच इ छेने सामदुाियक शुद्धीकरणे केली, 
मिशदींची मिंदरे बनिवली, इ यादी धािमर्क क्रांितकारक घटनांपुरता तरी उघड पािठंबा देणारी 
उठावणी िहदंु थानातील राजपुता यापासनू दिक्षणेपयर्ंत या रा यकद्रीय नगरानगरांतून िन 

तीथर्क्षेत्रातून िहदंूंनी उघडपणे केली असती; आिण िहदंसुाम्रा याची वाही िफरवली असती, तर 

मसुलमान आक्रमक जशी िहदंूंची ससेहोलपट अ याचारांनी करीत, तशीच, िहदंूंचा सडू, 

अ याचारांनी सार् या रा यात िठकिठकाणी, या “धमर्रक्षका’नेही श त्रबळाने, उगवीत लाखो 
मसुलमानांचीही ससेहोलपट केली असती! 

परंतु िहदंु थानभर िहदं ु राजांनी आिणलोकांनी या िहदं ु रा यक्रांतीला तसा उघड-उघड 

सिक्रय पािठंबा िदला नाही. याना मनांतून मात्र सािभमान िन अपार हषर्झालेला होता आिण 

मसुलमानी सलुतानशाहीचे नाकच कापून टाकले, यािवषयी “िहदंरुक्षकाला’ सवर् िहससुमाज आिण 

िहदंरुाजे जरी ध यवादच देत होते तरी प्र यक्ष उठावणी अशी कोणीही केली न हती. िहदंसुाम्रा य 

थापनेला अशा अ यंत अनुकूल असले या सधंीचाही हा जो अवसानघातकीपणा केला गेला याचे 

एक कारण हे होते की, िहदंूंना सभय शंका वाटे की, अद्भतु क्रांती झाली खरी; पण ती िटकेल का? 

नाहीतर ती कोलमड यास ितला आ हा सिक्रय पािठंबा देणार् यांचाही स यानाश झा यावाचून 

राहणार नाही! हणनू िहदं ुसमाज नसुता वाट पाहत रािहला. दसुरी गो ट अशी की, िद लीकडे 
चाललेली मसुलमानांची सामदुाियक शुद्धीकरणे ही तरी िहदंसुमाजाला ध यर् हणनू कुठे वाटत 

होती? या काळ या िहदंूंचा धमर् “शुिद्धबंदी’ हा होता! “शुद्धीकरण’ हा न हता!” पर धमर्सिह णतुा’ 
हा यांचा स गणुिवकृती या यािधग्र ततेमळेु धमर् होता! मिशदी पाडणे िकंवा मसुलमानांना 
बळाने शुद्ध करणे हा न हता! अशा प्र याचारांना िहदंचू एकंदरीत महापाप समजत! ते हा 
िहदंसुमाजच या धमर्क्रांती या िव द्ध उठाव करणार नाही हे तरी कुठे िनि चत होते? मग 

मसुलमानां या िवरोधाची गो टच बोलायला नको! 
अशा ि थतीत, िद लीम ये याने केलेली धमर्क्रांती आिण रा यक्रांती हीच मुळी इतकी 

धाडसाची आिण मसुलमानी राजस तेचे नाकच कापून टाकणारी घटना होती की, अिखल भारतीय 

िहदंसुमाजात िततकी तरी, उठावणी सिक्रयतेने पचिव याची शक्ती आिण धाडस आहे, इतके जरी 
िसद्ध झाले तरी प्र तुत पु कळ साधले! मग पुढचे पाऊल, पुढची सधंी िमळताच, यश वीपणे घेऊच 

घऊ. स याच तुटेल इतके ताणणे ेय कर नाही, अशा िववेकानेच काय ते या “धमर्रक्षकाने” 



 

www.savarkarsmarak.com 

(नािस ि नने) िद लीतील िकंवा रा यांतील मसुलमानांवर कोणताही अिधक धािमर्क श त्राचार 

केला नाही.  
उलट याने, आधी सांिगत याप्रमाणे, या या रा यातील मसुलमानी सै याला, 

शेतकर् यांना, नागिरक प्रजाजनांना िहदं ूप्रजेप्रमाणेच नवीन सवलती आिण कराचीसटू समानतेने 

िदली. यातही, जे मसुलमान रा यािधकारी िकंवा मसुलमान धमार्िधकारी मनातून, या िहदंपुक्षीय 

धमर्क्रांतीिवषयी, चडफडत असावेत असा यास सशंय येई यांना तो, यां याशी राजिन ठ 

असले या मसुलमानी अिधकार् यांसारख्याच अ यंत मू यवान भेटी वारंवार धाडून आिण 

स मानाने वागवून आपले िमधें क न ठेवी.  
या राजनीती पटु वामळेु, एवढी मोठी धमार्ंध मसुलमानािव द्ध, िहदंधुमर्क्रांित आिण 

रा यक्रांित झालेली असताही, या िहदंसुम्राटाचे रा यात, प्रथम प्रथम, मिहनोगणती कोणतेही 
मसुलमानांचे बंड तर सोडाच, पण दंगेधोपे सदु्धा झाले नाहीत. ते या िहदंसुम्राटाचे, सारे रा ययतं्र 

मसुलमान सलुतानां या वेळेप्रमाणेच, सरुळीतपणे चालले होते. राज व (महसलू) िकंवा कर िकंवा 
खंड या प्रांताप्रांतांतून िद लीस िबनबोभाट येत हो या. प्र यक्ष िद लीम ये, राजमडंळा या 
राजसभांसाठी (दरबारासाठी) मोठे-मोठे मसुलमान सामतं, सेनानी, सरदार िन अिधकारीही या 
िहदं ुसम्राटा या आजे्ञसरशी राजवा यात येऊन, या छत्रचामरािद िहदंरुाजिच हां या दैदी यमान 

प्रभावळीत, िसहंासनावर आ ढ झाले या, िहदं ु सम्राटा या राजसभांत (दरबारात) आपाप या 
िनयत मयार्देप्रमाणे, उपि थत राहत असत. या मोठमो या मसुलमान सरदारांपैकी, या वेळ या 
मसुलमान इितहासकारांनीच िदले या नावातून, केवळ वानगीसाठी, खाली काही नावे देत आहो. 
ऐन-उल-मु क मु तानी, युसफु साफी, हतीम खान, कमलुि न सफूी, फिक ि न तघलख, 

मगुलटी महंमद शाह, बहराम अन या, युकलाखी, होशंग, काफूरसाहेब अस या या काळ या 
मसुलमान धडांची उपि थती आिण बहुतेक प्रांतां या सभेुदारांची, प्रशासकांची आिण मिु लम 

सै या या िठकिठकाण या िशिबरांतील मिु लम सेनानींची लेखी मा यतापत्रेही, या 
िहदंसुम्राटा या सेवेस सादर झालेली अस यामळेु, सार् या रा यात मसुलमानी समाजात अशांतता 
अशी कोणतीच कुठे मिहनोगती प्रादभुर्वली नाही! 

इकड,े िहदंरुाजांनी राजपुता यापासनू तो मदरेुपयर्ंत बहुधा पूवीर् या गु त कराराप्रमाणे, 

या िहदंसुम्राटा या या क्रांितिव द्ध कोठेही चकार श द काढला नाही. इतकेच न हे, तर, या 
िद ली या िहदंकु्रांितचा लाभ घेऊन आपआपली िहदंरुा ये ठायी ठायी पु हा वतंत्रपणे 

चालिव यास आरंभ केला. यांचा मखु्य दोष हा घडला की, यांनी अशा अ यंत अनुकूल सधंीस 

एकत्रपणे िन एकमखुाने एककद्रीय िहदंु वातं याची आिण साम्रा याची घोषणा िन प्र थापना केली 
नाही! 

या पिरि थतीत, या िहदंसुम्राटाचे रा ययंत्र प्रथम प्रथम जरी सरुळीत चाल ू

लागलेतथािप, तो चाणाक्ष सम्राट ‘धमर्रक्षक’ हे पक्के जाणनू होता की, या िहदंसुाम्रा यक्रांितचा 
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मखु्य आधार इतर कोण याही उपांगांवर अवलबंून, नसनू तो अवलबंत होता केवळ या या 
बाहुबलावरच काय तो! या तव, याने याचे जे सह त्राविध िनवडक िहदंसुै य राजधानीत 

आणवून ठेवलेले होते, याची ज यत िसद्धता ठेवली होती; आिण रा यातीलही मखु्यमखु्य 

सरंक्षण कद्रावर या या अ यंत िव वास ू िहदंसुै यां या आिण िव वासा या शपथा घेतले या 
मिु लम सै या याही पतृना (पलटणी) युद्धा या िसद्धतेत स ज ठेवले या हो या. कारण, सम्राट 

‘धमर्रक्षक’ (नािस ि न) हा मनातून परुतेपणी जाणून होता की, आज जरी रा यातील मसुलमान 

सवर्त्र आप या क यात वागत असले आिण आप याशी राजिन ठा यक्तवीत असले तरी आज ना 
उ या यां यातील कोणता तरी िवद्रोही मसुलमानी गट उ प न होऊन या आप या 
िहदंकु्रांतीिव द्ध सश त्र प्रितक्रांती कर याचा उठाव के यावाचून राहणार नाही! 

थलाभावामळेु, म यंतरी या इतर घटना गाळून इतके सांगणे पुरे आहे की, एकही िदवस 

जे रा यमतं्र सरुळीत चाल ू शकेल असेकोणालाही वाटणे दघुर्ट होते, तेच मसुलमानांची 
सलुतानशाही उलथून देऊन या ‘तख्ता’सच िहदंसुम्राटाचे िसहंासन बनिवणार् या आिण 

जवळजवळ सार् या भरतखंडावर फडकत असलेला मिु लम िहरवा चांद उखडून टाकून, या 
साम्रा यावर िहदंु वज फडकिवणार् या, या अद्भतु िन अतक्र्यपणे यश वी झाले या, 
िहदंधुमर्क्रांतीचे आिण रा यक्रांतीचे रा ययंत्र एक िदवस न हे, एक मिहना न हे, तर यूनािधक 

एक वषर्पयर्ंत सरुळीतपणे चालत रािहले! साम्रा यातील लक्षाविध, ‘अमीर’ असो वा गरीब असो, 
य चयावत ्मसुलमान या िहदंसुाम्रा याचे प्रभु व िनमटूपणे मानीत रािहला, वषर्भर तरी या 
िहदंसुम्राटा या राजाज्ञा मोठमोठे मिु लम प्रांतािधप आिण या िहदंसुम्राटाची आज्ञापत्रके सारी 
मिु लम जनता िशरवं य मानीत रािहली. हेच या काळ या िहदं-ुइितहासाला भषूणभतू असणारे 

अिव मरणीय असे एक महदा चयर् होते.  

आिण या काळ या आिण आजपयर्ंत या िहदं ू इितहासाला दषूणा पद असणारे दसुरे 

महदा चयर् जे होते ते हे की, इतक्या भषूणा पद असणार् या िहदंसुाम्रा यक्रांतीचा, धमर्क्रांतीचा 
आिण यां या िनमार् या या िहदंसुम्राट ‘धमर्रक्षका’चा उ लेख सदु्धा िहदं-ुइितहासात कृतज्ञपणे 

तर सोडाच, पण ठळकपणेही केला जाऊ नये! आिण जे काही दहा-पांच श द मसुलमानी 
इितहासा या अनुकरणाने उ लेिखले गेलेले आहेत, ते या या ग यर् िनदेंनेच काय ते बरबटलेले 

असावेत! 

 

िधयासुि न तघलख 
परंतु हे आ चयार्चे पिहले वषर् गेले न गेले तो मसुलमानांतील उ चािधकारावर असणार् या 

एकदोन यक्तींनी, या िहदंसुम्राटा या स तेच जोखड मसुलमानां या मानेव न फेकून दे याचे 

कार थान रच याचे धाडस केले. “मसुलमानांचा सलुतान, हा एक, धमार्ने उघड उघड िहदं ू हणनू 
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िसहंासनावर असावा, मसुलमानांचे बादशाही तख्त को या िहदंसुम्राटाचे िसहंासन हावे, हा सार् या 
जगातील इ लामाचा अस य उपमदर् आहे; एका ‘काफरापुढे’ आ हा मसुलमानांना मान लववून 

गडुघे टेकून सलाम करणे भाग पडावे, या इ लाम या िवटंबनेचा अतं कर यासाठी आपण सार् या 
मसुलमानांनी िजहाद, धमर्युद्ध पुकारलेच पािहजे,” अशी िचथावणी गु त पत्रके धाडून िन त डोत डी 
काही धमार्ंध मौलवी मिशदी-मिशदीतनू मिु लम समाजाला गु तपणे देतच होते, पण, उघड उघड 

बंडा या नेतृ वाचे धाडस करणारा कोणीही बलव तर मसुलमान अमीर, सेनापती वा अिधकारी 
असा पुढे येईना, ते धाडस कर याचे दािय व शेवटी िधयासिु न नावा या िद ली या सलुताना या 
हाताखालील, पंजाब प्रांतावर नेमले या प्रशासकाने िन प्रांतसेनापतीने, वतः या अगंावर 

घे याची मह वाकांक्षा धरली, सलुतान नािस ि ना या हाताखाली असले या मोठमो या मिु लम 

सेनानींना िन प्रांतािधकार् यांना या अथार्ची गु तपत्रके धाड याचा याने प्रय न चालिवला. वतः 
िधयासिु न याने सम्राट ‘धमर्रक्षक’ (नािस ि न) याला आपला सलुतान हणनू मा यता 
िदलेली होतीच. आिण या सलुतानी सेवेतच तो सलुतानी सै या या एका िवभागाचा सेनानी 
हणनू पंजाबवर प्रांतािधकारी नेमलेला होता. याचा एक मलुगा िद लीलाच नािस ि ना या 
हाताखाली अिधकारी होता. िधयासिु नाने या आप या मलुाला काही िनिम त काढून भेटीस 

बोलािवले. तो पंजाबम ये िधयासिु नाला अतंः थपणे भेटताच िद लीतील सारी बारीक मािहती 
याने िवचा न घेतली. सलुतान अ लाउि नाची ह या झा यानतंर, या या मलुां-नातवांना ठार 

मारले गे यामळेु िकंवा डोळे काढून िनक मी के यामळेु, अ लाउि नाचा राजपदाहर् वंशज असा 
कोणीही कुठेही उरलेला नाही, हे िधयासिु नास नक्की कळले ते हा याला अिधकच अवसान चढून 

याने उ घोिषले की, याअथीर्, सलुतान अ लाउि नाचा कोणीही वंशज उरलेलानाही. याअथीर्, 
या या तख्तावर कोण या तरी समथर् अशा मसुलमान पु षालाच अिधकार अस ूशकतो. या 
काफर िहदं ुपिरयाचा तर या तख्तास पशर् होता कामा नये. या काफराने माग या सलुताना या 
राजवा यात असले या सग या िवधवा आिण मलुीबाळी प्रभिृत मिु लम ि त्रयांची, केवळ 

मसुलमानांवर सडू घे यासाठी, या या जाती या या पिरयांना (भगं्यांना) मोठमोठे अिधकार 

याने िदलेले आहेत, यां याशी लग्ने लावून िदली आहेत; आिण या सवर् राजकुटंुबीय मिु लम 

मिहलांना िहदं ू क न घेतलेले आहे, आिण या पापी िहदं ू काफराला मसुलमानां या सलुतानी 
तख्ताव न खाली खेच याचे साहस या अथीर्, कोणीही मसुलमान करीत नाही या अथीर् मीच तो 
अिधकार गाजिव याचे दािय व आपणावर घेत आहे.  

या या या बडंा या गु तपित्रकांना प्रथम बहुतेक मुसलमान उ चािधकार् यानी िनषेिधले, 

काहींनी तर सम्राट ‘धमर्रक्षका’ याच (नािस ि न या) हाती ती पत्रके नेऊन िदली. पण 

आधीपासनूच अशा बंडाचा सभंव ओळखून असणार् या  या  िहदंसुमाटाने  न  डगमगता 
िधयासिु ना या या उठावणीला त काळ िचरडून टाक याची सिैनक िसद्धता केली. याला 
सलुतान हणनू मानणार् या अनेक मुि लम सेनानींनी यांची मिु लम सै य या याच सेवेस 
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सादर केली. या ‘बादशाही’ सै यातील िहदंिुवभाग तर या या वजाखाली प्राणपणे लढ यास 

िसद्ध होताच.  

शेवटी िधयासिु नाने या या वतः या हाताखालील जो सलुतानी सै याचा िवभाग 

सरसीमे या िन पंजाब या सरंक्षणासाठी ठेवलेला होता, या मखु्यतः मिु लम सै या या 
बळावरच िद लीवर चालनू जा याचे ठरिवले. यात काही िहदं ू सिैनकही होते. िधयासु ीन 

िद लीवर चालनू येतो आहे हे कळताच िहदंसुम्राट ‘ ी धमर्रक्षक’ ही (सलुतान नािस ीन हाही) 
आपले सारे सलुतानी सै य घेऊन या यावर चालनू गेला. िहदंसुम्राटासह मोठमोठे मिु लम 

सेनानीही आपाप या मिु लम सै यासह रणांगणांत या या आजे्ञखाली लढ यास िनघाले होते. 

सलुताना या सै याची आिण िधयासिु ना या सै याची गाठ पडताच पिह या िदवशी सलुतान 

नािस ि ना या सलुतानी सै याचा िवजय झाला. िधयासिु नाला रणांगण सोडावे लागले. पण, 

याने धीर सोडला नाही. आता कचरलो तर माझा स यानाश ठरलेलाच आहे; जयाची िन िजवाची 
काही आशा धािर यातच आहेअसा िनवार्णीचािन चय क न िधयासिु न पु हा लढाईची फळी 
बांधून उभा रािहला. याच िदवशी िधयासिु ना या सदैुवाने, सलुताना या सै यातील एक-दोन 

मसुलमान सेनानींनी, िहदंसुम्राटाचा आय यावेळी िव वासघात कर याचा कट क न ते आ वासन 

िधयासिु नाला गु तपणे िदले. ते हा अिधकच उ तेिजत होऊन िधयासिु न आपण होऊन सलुतान 

नािस ि ना या (िहदंसुम्राट ‘ ी धमर्रक्षकां’ या) सै यावर तटूुन पडला. या रणधुमाळीत 

सलुताना या हाताखाली वर उ लेिखले या काही मिु लम सै य िवभागांनी आय या वेळी 
िव वासघात के यामळेु सलुतान नािस ि ना या सै याचा पूणर्पणे पराभव झाला. ते हा 
रणांगणातून तो सम्राट ‘ ी धमर्रक्षक’ (नािस ि न) िनसटून िद लीस िनघाला. परंतु 
िधयासिु नही िवजयो मादाने सरळ िद लीवरच चालनू गेला. या पाठलागात अशरण अव थेत 

हा सम्राट ‘ ी धमर्रक्षक’ शेवटी शत्रू या हाती सापडला! 
िवजयी िधयासिु नाने बिंदवान केले या सलुतान नािस ि नाला आप या समोर 

आणिवले आिण सलुतान मबुारीकचा खून के याचा आरोप या यावर ठेवून याला ठार 

मार याची िशक्षा दे याचा चंग बांधला. ते हा याला िधयासिु नाने शेवटचा प्र न हणनू िवचारले 

की, ‘राजकारणाचा अथवा सलुतानपदाचा प्र न सोडला असता एक यिक्त या ना याने 

मबुारीकचा यिक्तशः खनू कर यासारखा याने तझुा एखादा वैयिक्तक अपराध केला होता की 
काय? ते हा या बंिदवान नािस ि न खु ूखानाने अशा आशयाचे उ तर िदले की ‘अथार्त!् मा या 
कोव या वयापासनू या नीच िन यसनग्र त दु टाने मा या शरीरावर जे अस य असे 

समसभंोगािद लिगक बला कार केले आिण मा या जीवनाची िवटंबना केली याची चीड येऊनच 

मी प्रितज्ञा केली होती की, या वैयिक्तक अ याचारांचा सधंी सापडताच सडू उगिव यासाठी मी या 
दु टाचा जीव घेत यावाचून राहणार नाही!’ 

यानंतर िधयासिु नाने या बंिदवान िहदंसुम्राटाला-नािस ि नाला त काळ ठार करिवले!! 
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िहदंसुम्राट ‘ ी धमर्रक्षक’ (नािस ीन) याचा असा शोकपयर्वसायी अतं झाला! पण 

िहदंूंचा पूवर्परंपरागत िद लीचा शेवटचा िहदंसुम्राट जो वीरवर पृ वीराज यालाही शेवटी लढाईत 

मसुलमानांचे हातून पराजय झा यानंतर शत्रूनंी असेच ठार मारले होते! आिण पंजाबचा ी गु  

वीरवर बंदा? याने मसुलमानांना धारेवर ध न, अनेक िवजय िमळिव यानंतर, तो असाच 

लढाईत मिु लम बादशहा या हातात जे हा पडला ते हा याला िपजर् याम ये िह त्र पशूप्रमाणे बंद 

केले गेले; आिण तापले या सांडसाने या या देहाचे मांस उपसनू काढून, याचा मसुलमानांकडून 

अनि वत छळ केला गेला नाही का? 

पण असे अनेक िहदं ुवीरावतंस शेवटी परािजत झाले हणनू यांचे ते ते िहदंधुमार्थर् केलेले 

बिलदान आिण या िवषयीची यां यासबंंधीची कृतज्ञता िवसरेल असा कोणीही हाडाचा िहदं ू

िनघेल काय? कारण, अशां याच मतृी रा ट्राची फूित र् थाने युगानुयुगे होऊ शकतात! 

हे िहदंसुम्राट ‘ ी धमर्रक्षक’! तुझहेी हे बिलदान िहदंरुा ट्राचे असेच एक फूित र् थान आहे! 

तु यािवषयी तु या काळ या िकंवा यानंतर या िहदं ूिप यांनी कृतज्ञतेचा उ चार एका श दानेही 
केला नाही, तुझी मिृतसदु्धा ठेवली नाही, या आ हा िहदंूं या कृतघ्नतेचे प्रायि चत घे यासाठीच 

या ग्रथंात तुला हे वतंत्र प्रकरण आ ही वािहलेले आहे!! 

जर तू मसुलमान सलुतान हणनूच रािहला असतास तर कुतुबुि नासारखे िकंवा 
िधयासिु नासारखे ते बहुतांश भरतखंडाचे मिु लम सलुतानपद यां या गलुाम घरा याप्रमाणे 

िकंवा िखलजी घरा याप्रमाणे तुला आप या घरा यात वंशपरंपरा ठेवता आले असते. पण, तू 
िहदंधुमार्चा आिण िहदंरुा ट्राचा अिभमान ध न या मिु लम सलुतानपदाचीच ‘शुिद्ध’ केलीस, 

तख्ताचे ‘िसहंासन’ केलेस आिण मिु लम सलुतानपदावर थुकूंन िहदंसुम्राट अशीच आपली 
वतःची पदवी उ घोिषलीस.  

सम्राट पृ वीराजानंतर प्र यक्ष िद ली या िसहंासनावर िहदंसुम्राट हणनू चढ याचे धाडस 

तूच केलेस! अ यंत हीनदीन िहदं-ूकुटंुबात ज म झाला असता, मिु लम शत्रूनंी तुला लहानपणीच 

बाटवून मिु लमांचा गलुाम क न टाकले असता, तू आप या शौयार्ने, कतृर् वाने, सिैनकी 
पराक्रमाने आिण कार थानपटु वाने सलुतानांचा सलुतान झालास आिण िहदंधुमार्चा िडिडम 

सार् या भरतखंडात दमुदमुिवलास! हे तुझ ेएका टीने अलौिकक असलेले चिरत्र िहदंरुा ट्रास आिण 

जगतासही इितहासके्षत्राम ये ‘साधार’ सांग याचे कतर् य या प्रकरणात आ ही यथाशक्य िततके 

केले आहे! 

या िहदंरुा यक्रांतीचे खरे वैिश य ते हेच की, िहदं ु मसुलमानां या, शतकोशतके 

चालले या, महायुद्धमािलकेत सश त्र राजकीय आघाडीवर िहदंरुा ट्र जरी एकंदरीत जशास तसे 

लढत मसुलमानांना पु न उरले आिण शेवटी याने मसुलमानी रा यस तचेे पूणर् उ चाटन केले; 

याप्रमाणे, या महायदु्धाची जी दसुरी आघाडी, हणजे िहदंधुमार्वरील मिु लमांनी केलेली सश त्र 

आक्रमणे होती, या सश त्र धािमर्क आघाडीवर मात्र, िहदंरुा ट्राला एकसारखी हार खावी लागली 
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याचे कारण आ ही पूवार्धार्त सिव तरपणे िवविरलेच आहे. शिुद्धबंदी इ यादी आ मघातकी 
ढीं या शृंखला आिण स गणुिवकृतीसारख्या याधी यां यापायी िहदं,ु मसुलमानी धमार्वर, 

सश त्र धािमर्क प्र याक्रमण क  शकले नाहीत! पण, िहदंसुम्राट ‘ ी धमर्रक्षक’ याने राजकीय 

आघाडीप्रमाणेच मसुलमानी धमार्वरही जशास तसे या यायाने सश त्र धािमर्क प्र याक्रमण केले! 

पूवीर् विणर् याप्रमाणे, िहदंूंना मसुलमान जसे बळाने बाटवीत तसेच, मसुलमानांनाही, भर िद लीत 

“ ी धमर् रक्षकाने” (नािस ि नाने) सश  बळाने शेकडो मसुलमानांना िहदं ू क न घेणारे 

सामदुाियक शुिद्धसमारंभ केले. िहदं ू ि त्रयांना बला का न जसे मसुलमान बेधडक बाटवीत 

याचप्रमाणे िहदंूंनीही मसुलमानी सलुताना या भर अतंःपुरात िश न, यां या अनुकूल झाले या 
मिु लम ि त्रयांना िहदं ू क न घेऊन आप या िहदं ू अनुयायांशी यांची लग्ने लावून िदली! 
मसुलमान बळाने मिंदरे पाडीत, तर ी धमर्रक्षकाने या क्रांती या िवजयो साहात मिशदींचीच 

मिंदरे बनिवली! अशा अनेक प्रकारे सश त्र बळाने िहदंूंवर जसे जसे धािमर्क अ याचार पूवीर् आिण 

नंतरही मसुलमान करीत असत यांचा सडू घे यासाठी तसेतसेच सश त्र प्र याचार मसुलमानी 
धमार्वर क न या क्रांितकारक धािमर्क आघाडीवरही मसुलमानांची धूळधाण कशी उडवून यावी 
हे सिक्रयपणे िहदंूंना ी धमर्रक्षकाने इतक्या मो या प्रमाणावर आिण इतक्या यश वीपणे 

पिह यांदाच दाखवून िदले. मसुलमानांना जर पिह यापासनू धािमर्क आघाडीवर असे रटे्ट खावे 

लागते तर ते श त्रबळाने िहदंधुमार्वर घाव घालतेच ना! इतके ते या िहदंूंनी मसुलमानी धमार्ला 
िदलीॢस हाणले या पिह या सश त्र फटकार् यासरशी हाद न गेले होते! हेच िहदंसुम्राट ी 
धमर्रक्षकाने (खु ूखानाने) केले या िहदंरुा यक्रांतीचे खरे वैिश य होय! 

अथार्त ् या िचित्रले या चिरत्राला ‘साधार’ हणनू आ ही जे वर हटले आहे ते हेतुतःच 

हटले आहे. य यिप, आ ही तु यािवषयी बरा श द असा एखादा अपवाद सोडता, कोणीही 
िलिहलेला नाही असे दाखिवले आहे, तथािप, तु यािवषयी या या िवसगंत उ लेखातूनच जे 

ससुगंत वृ त अनुमानता येते तेही तु या धमर्वीर वाला पोषकच आहे. या तव, तु या या 
प्रकरणात आ ही िचित्रले या चिरत्राला य यिप लेखी वा त डी असा त कालीन ‘आधार’ नसला, 
सबळ पुरावा नसला, तरीही, इितहासातील अशा प्र नी आिण दैनंिदन यायिनणर्यातूनसदु्धा लेखी 
वा त डी पुरा यांनाही प्रसगंी खोटा पाडणारा असा जो पक्का नैबर्ंिधक पुरावा मानला जातो या 
पुरा यांचा, तु या या चिरत्राला, आ हास िनःशंक असा आधार िमळालेला आहे. तो पुरावा हणजे 

‘पिरि थतीज य पुरावा’ (Circumstantial evidence) !!!  
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पिरि थितप्रामा य 
प्र यक्ष अनमुान, आ तवाक्य, उपमान इ यादी जी प्रमाणे तकर् शा त्रात आधार हणनू 

मानलेली आहेत या सवार्ंपेक्षा काही प्रकरणी पिरि थितप्रामा य हे े ठ समजले जाते. िवशेषतः 
ऐितहािसक कार थाने आिण कट यांिवषयी क यार्चा हेतु िन भावना अनुमान यास पिरि थतीचे 

प्रामा य Circumstantial evidence हाच प्रबळतम आधार मानला जातो आिण मानला गेला 
पािहजे. आरोिपतां या वतः या वाक्षरीने िलहून िदले या वीकारो ती हा (confessions) 

पिरि थितप्रामा याने या छळाबळाने िलहून घेत या आहेत, असे जर अनुमानता आले तर ते या 
लेखांचे प्र यक्ष िन लेखी प्रामा यही खोटे पाडले जाते! 

हे तुझ े चिरत्र तु या त ड या श दापेक्षा िकंवा तु यािवषयी या समकालीन िकंवा 
तदनंतर या इितहासलेखकां या लेखांपेक्षाही या सवर्तोपरी तकर् शुद्ध असले या पिरि थती-
प्रामा यावरच मखु्यतः आधारलेले आहे. एतदथर् ते साधार आहेच आहे! तुझ ेबोल नसले तरी तुझी 
प्र यक्ष कृती कायच अिधक बोलकी आहेत.  

या िहदंसुम्राट ी धमर्रक्षकाचा भाऊही मोठा लढव या िन कतृर् ववान होता. याचेही िहदं ू

नाव उपल ध नाही. कारण, तोही लहानपणीच मिु लमांकडून बाटवून गलुाम केला गेला होता. 
जे हा या िहदंसुम्राटाने याला गुजराथचा प्रांतािधप हणनू नेमले ते हापासनू यानेही िहदंु वाचा 
उघड वीकार िन पुर कार केला. गजुराथेत मसुलमानी रा य उलथून पाड यासाठी िहदंूंचा मोठा 
उठाव याने केला. याने िहदंपूैकी लढाऊ असे वीस-पंचवीस सह त्र वतः या परवार जातीचे लोक 

िद लीस आप या भावा या, िहदंसुम्राटा या सिैनक साहा यासही धाडून िदलेले होते, याचा शेवट 

कसा झाला ते कळत नाही. यालाही िहदंूं या इितहासात मानाचे थान िमळाले पािहजे.  

आिण या पिरि थितप्रामा या या आधारेच या  िहदंसुम्राटा या  वरील  रा यक्रांती या 
गु तकार थानातील जी कतृर् वशाली सहकािरणी होती हे िसद्धच होते आिण जी िदलीॢची ती 
िहदंरुा यक्रातंी  यश वी  झा यानंतर  प्र यक्ष िहदंसुम्राज्ञी झाली, या यादवराज - प नी महाराणी 
देवलदेवीलाही िभ न पिरि थतीत िभ न प्रकार या अस य यातना जरी िहदंु वासाठी सोसा या 
लाग या, तरी शेवटी ल छ शत्रूं या अ याचारांचा ितने सडू घेतला. यासाठी, ती सदु्धा, एखा या 
जोहार करणार् या देवी पिद्मनीसारखीच िहदंजुातीतील एक वीरांगना मानली गेली पािहजे! 

ितचा शेवट काय झाला हे कळत नाही. या काळ या एका मिु लम लेखकाने इतके काय 

ते िलिहलेले की, िधयासिु न सलुतान झा यानंतर, याने ितची चिरताथार्पुरती काही वतंत्र सोय 

क न िदली होती.  
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पण हे बिलदान यथर् गेले नाही! 
याप्रमाणे िहदंसुम्राट धमर्रक्षक आिण याचे वर विणर्लेले दोन झुजंार सहा यक यांचे या 

आ चयर्कारक िहदंरुा यक्रांतीत बिलदान झाले खरे; पण या बिलदानाने िहदंरुा ट्राचे याकाळी 
िततकेच आ चयर्कारकपणे मनोबळही वाढले. कारण, प्र यक्ष  िद लीत  िहदंसुाम्रा य 

धािमर्क यासदु्धा थापन होऊन उणेपरेु एक वषर्पयर्ंत सार् या भरतखंडातील मिु लम रा यांना, 
नवाबांना आिण मिु लम जनतेला आप या तरवारी या क यात ठेवू शकले. ही व तुि थती पाहून 

भरतखंडभर पसरले या िहदंरुाजां या िन िहदंजुनते या मनावर जे मिु लम राजकीय े ठ वा या 
आभासाचे दडपण गेली िक येक शतके पडले होते याचा अक मात चक्काचूर झाला. आपण 

सवार्ंनीही असेच थोडसेे साहस केले तर मसुलमानांची रा यस ता ठोकरीने उडवनू देऊ, अशी प्रबळ 

वजातीयिन ठा आिण वधमर्िन ठा िहदंरुा ट्रात अक मात सचंारली. ी धमर्रक्षकाचे 

(नािस ीनचे) बिलदान १३२१ या सनात झाले आिण लगोलग सार् या राज थानातील िहदंरुा ये 

आिण दिक्षणेतील िहदंरुा ये उघडपणे मिु लमां या साम्रा यस तेिव द्ध बंड क न उठली. इतकेच 

न हे, तर िद लीचे िक येक थािनक मिु लम सभेुही या या प्रांतात आपापली वतंत्र मिु लम 

राजघराणी थाप या तव मिु लमां या िद ली या साम्रा यािव द्ध युद्धे क  लागली. अतंी 
मिु लम साम्रा यस ता दबुर्ळ होऊन, ी धमर्रक्षका या बिलदानानंतर अवघ्या पंधरा-सोळा 
वषार्ं या आत िहदंूंचा हा प्रचंड रा ट्रीय उठाव यश वी होऊन िहदंूंचे एक बिल ठ िन पूणर्पणे वतंत्र 

असे िवजयनगरचे िहदं ू रा य कसे थापन झाले, हे सवर् वृ त पुढील प्रकरणातून िदग्दिशर्ले 

जाईलच.  
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प्रकरण ६ वे 

 

मिु लम साम्रा यस ते या अिंतम इित ीची अथ ी 
िहदंसुम्राट ीधमर्रक्षकाला ठार मार यानंतर लगेच िघयासिु न तघलखाने वतःच 

सलुतानपदावर सन १३२१ त आरोहण केले आिण तशी वाही साम्रा यभर पसरिवली. येथून 

िखलजी राजवट सपंून तघलख सलुतानांची राजवट चाल ूझाली.  
िघयासिु न हा वदृ्धच होता. याने रा यकारभारात मुसलमानांना सौ यतेने वागिवले. पण 

आ चयर् असे की, तो वतः एका िहदं ूजाट त्री या पोटी ज मलेला असताही मागील प्र येक 

मिु लम सलुतानांइतकाच िहदंूंचा धािमर्क छळ कर यात याने उणे पडू िदले नाही. हा िघयासिु न 

सन १३२६ म ये मरण पावला.  
िघयासिु नाचे मागनू याचा मलुगा महंमद तघलख, जो ‘िविक्ष त’ या नावाने इितहासात 

प्रिसद्ध आहे, तो सलुतान झाला. याला एकदा दिक्षणेस देविगरी येथे आपली राजधानी आण याची 
लहर आली. त काल याने देविगरीचे नाव पालटून मसुलमानी परंपरेप्रमाणे ितला दौलताबाद असे 

नाव िदले. वरंगळला मिु लमांनी आधीच सलुतानपूर असे नाव िदलेलेच होते. परंतु िद लीहून 

देविगरीस राजधानी आणताना याला इतका त्रास झाला, या या रा या या राज विवभागाची 
(महसलू िवभागाची) आधीच इतकी ददुर्शा उडालेली होती आिण दिक्षणेत मिु लमरा यांिव द्ध 

उठावाचे इतके सिक्रय कट चाल ूझाले होते की, या सवर् आिथर्क आिण राजकीय पेचांनी सतं्र त 

होऊन या महंमद ‘वे याला’ पु हा राजधानी िद लीलाच परत ने याची लहर आली. या अस या 
उलाढालीत को यवधी पयांचा आिण सह त्राविध जीवांचा चुराडा उडाला. याने राज व (महसलू) 

िवभागाची यव था लाव यासाठी म येच तां याची नाणी चाल ू केली. यायोगे तर या या 
रा यकोषाची धूळधाणच झाली. शेतकरी आिण इतर जनता कर देत नाही, असे या या मनाने 

घेतले आिण सै याकडून सक्तीने करांची उगराणी (वसलुी) कर या या आज्ञा याने सोड या. पण 

मसुलमानी प्रजेला सौ यतेने वागवून िहदंपु्रजेकडून तेवढी ती उगराणी अ यंत अमानुष कू्ररतेने 

चाल ू केली. मगृयेत रानांतील सवर् पशूंना हाका न जसे क डून धरतात आिण यांची सरसकट 

पारध करतात अगदी तसेच अनेक िहदं ुगावांना सश त्र मिु लम सै याचा गराडा घालनू िहदंूंची 
सरसकट कापाकापी केली गेली! या अमानुष छळाने िहदंूंची गावेची गावे आिण कनोजसारखे समदृ्ध 

प्रांतही ओस पडले!! 

तथािप, मिु लम सलुतानांमागनू सलुतानां या शतकोशतके चालत आले या या अशा 
िहदंूंवरील रावणीय अ याचारांचा ता पुरता का होईना, पण नायनाट करणारा एक ‘रामबाण’ही 
िहदंरुा ट्रा या भा यातून याच वेळी सटुला! 
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सार् या भरतखंडाचे एकछत्री मिु लम साम्रा य थापन कर याची जी रावणीय मिु लम 

मह वाकांक्षा अ लाउि ना या सन १३०८ ते १० या थो या आगेमागे सफल होत आली होती ती 
अशी सफल होता होताच अक मात िवफल झाली. कारण िहदंसुम्राट ी धमर्रक्षकाने माग या 
प्रकरणी सांिगत याप्रमाणे या अिखल भारतीय एकछत्री मिु लम साम्रा या या छत्रदंडावरच 

पिहला प्रबळ प्रहार जो केला यासरशी ते मिु लम एकछत्र कोलमडू लागलेच होते. इतक्यात 

िहदंूं या, िवशषेतः दिक्षणेतील िहदंरुाजशक्ती या या उठावाचा उ लेख माग या प्रकरणात शेवटी 
केलेला आहे, या उठावाचा प्रबळ फोट होऊन यासरशी ते परधमीर्य िन परकीय मिु लमदा याचे 

अिखल भारतीय कोलमडू लागलेले छत्र पुरतेपणी कोसळून िछ निवि छ न होऊन गेले!! 

 

नवे िहदंरुा य 
कारण सन १३३६ त मसुलमानी स ते या उरावर पाय देऊन िवजयनगरचे वतंत्र, समथर् 

आिण एक नवे िहदंरुा य या वे या सलुतान महंमदा या डो यांसमोरच या या मिु लमीय 

सम्राटस तेला प्र या हान देत थापन झाले!!! याचे सिव तर वृ त पुढील प्रकरणात येणार 

आहेच.  

आिण या वरील घटने या िकिचत कालानंतर मसुलमान मसुलमानांतील राजस तेसाठी या 
आपसांत अगदी यां या पैगबंरा या काळापासनू यादवी यदु्धे एकसारखी चालत आलेली असत, 

या फुटीरपणा या वृ तीमळेु दिक्षण िहदंु थानातील मसुलमानांनी हसन बहामनी या नावा या 
पुढार् या या नेतृ वाखाली िद ली या मिु लम साम्रा यािव द्ध बंड केले. हसन बहामनीस या बंडांत 

यश िमळाले आिण तो वतःच सन १३४७ म ये बहामनी रा याची थापना क न आपणांसच 

वतंत्र सलुतान हणवू लागला.  
आप याकडील या असखं्य अधर्वट लोकांत अशी एक समजतू आहे की, मसुलमान लोक 

राजकीय िकंवा धािमर्क ल यात नेहमी एकजटुीने असतात, यां यात आपसांम ये िकंवा 
मिु लमेतरांशी लढताना यादवी अशी कधी माजतच नाही, फुटीरपणा हा दगुुर्ण मसुलमानांत 

मळुीच नसतो - ती समज िकती खुळी, परक्यांचे नसते तोम माजिवणारी आिण वकीय 

िहदंजुातीला नसता उणेपणा देणारी असते, ती िकती िबनबुडाची आहे, हे या उदाहरणांव न प ट 

होते! या ग्रथंातही अशी अनेक उदाहरणे मागे आलेली आहेत आिण पुढेही येणार आहेत. 

मसुलमान जाती या जागितक इितहासातून तर ती पावलोपावली आढळून येतात.  
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अखंड साम्रा यस ते या मुि लम- व नाचे  

भयंकर अधःपतन आिण िव वंस 
एखा या  इितहासाची  िगयार्रोहकाने अशक्यप्राय असणार् या मह वाकांक्षे या भरात 

िहमालया या अ यु च शीखरावर सवार्ंआधी आपला वज रोव यासाठी चढत चढत ‘हेच ते 
अ यु च शीखर’ हणनू मो या िवजयो मादाने भल याच उ च शीखरासारख्या िदसणार् या 
थली पाय ठेवावा िवजयाचा एकछत्रीय असा तो वज रोवू जावा, तोच अ यु च शीखरासारखे 

िदसणारे त े शीखर को या अचल िशला तंभाचे बनलेले नसनू केवळ एका िहमराशींचा 
साचतसाचत गोठलेला मूळचा एक िठसळू िहम तभंच काय तो अस यामळेु या िगयार्रोहका या 
मह वाकांक्षे या भारानेच खळिदशी कोसळावा आिण तो िगयार्रोहक या मह वाकांक्षेसह 

िहमालयाव न अक मात घस न घरंगळत या एकछत्री िवजया या तुक या तुक यासदु्धा 
को या खोल िवनाशा या गतत कोसळावा याप्रमाणे सबंध िहदंु थानवर मिु लमांची एकछत्री 
राजस ता थापन कर या या मसुलमानी मह वाकांक्षेची फसगत होऊन ददुर्शा उडाली! सार् या 
आिशयातील मसुलमानां या अरब ते मगंोिलयापयर्ंत या रा ट्रांनी िहदंु थानवर वार् यांमागनू 

वार् या क न शतकोशतके घनघोर िन कू्ररतम सगं्राम सतत चालिवला आिण शेवटी सलुतान 

अ लाउि ना या राजवटीत सन १३१० या आगेमागे बहुतांश िहदंु थान जे हा या सलुताना या 
एकछत्री राजस तेखाली आला ते हा असे वाटले की ती मसुलमानी मह वाकांक्षा आता सफल 

होणारच होणार! पण मागे सांिगत याप्रमाणे सात-आठ वषार्ं या आत सलुतान अ लाउि नाने 

गाठले या मह वाकांक्षे या शीखराव न िहदंूं या पुन जीिवत पराक्रमा या प्र याघातासरशी ती 
मिु लम राजस ता कोसळून जी खाली पडली ती पु हा काही या शीखरापयर्ंतसदु्धा के हाही वर चढू 

शकली नाही! िहदंूंचे बळ ‘प्रितप  चंद्ररेखेव विधर् ण’ूच होत गेले!! 

 

महंमद तघलखाचा मृ यू आिण नंतर 
हा ‘वेडा’ महंमद सन १३५१ म ये मरण पावला. या या मागे याचा चुलत भाऊ 

िफरोजशहा तघलख हा या िछ निवि छ न झाले या िद ली या सलुतानी स तेचा अिधपती 
झाला. याची आई दीपलपूर येथील राजपूत राजा मलभट्टी याची मलुगी होती. जे हा 
िफरोजशहा या बापाने या राजपूत क येस मागणी घातली ते हा राजा मलभट्टीने ितला दे याचे 

नाकारले यामळेु या राजा मलभट्टीवर िफरोजशहा या बापाने वारी केली, आिण तेथील िहदंूंचा 
अतोनात छळ मांडला. हा आप या रा यातील िहदं ुबांधवांचा छळ आिण आप या जनकाचा, राजा 
मलभट्टीचा छळ केवळ आप यासाठी हावा हे या राजक येलाच पाहवेना ते हा ितने वतः होऊन 

या मिु लम िफरोझ या बापाशी लग्न लावले. हा ितचा कनवाळूपणा जरी वाखाण यासारखा 
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असला तरी तो ित या िपतकुृळाला कलंक लावणारा होता. जर ितने एखा या पिद्मनीसारखा धमार्थर् 
बळी जा याचा मागर् चोखाळला असता तर ितचे जीवन आिण ितचे कुल तही ध य झाले असते! 
 

मुसलमानांतील धमर्भ्रम 
मसुलमानांतही धमर्भोळेपणा कुठवर गेलेला असे आिण या धमार् या थापने या वेळेस 

अरब थानाकडली लोकांत या या धमर्भोळेपणा या िकंवा धमर्वेडपेणा या लोकसमजतुी 
प्रचिलत हो या यांची प्रितिबबें मसुलमान लोकांत या वेळेपासनूच कशी अढळ पडत गेलेली होती 
याची क पना ये यासाठी इितहासात न दलेली या तघलखां या काळातील ही एक गो ट इथेच 

जाता जाता सांग.ू वर उ लेिखले या वे या महंमदा या हातून जी जी िविक्ष त धमर्कृ ये आिण 

प्रजेचा छळ झाला होता (िहदं ुप्रजेचा जो िहदं ु हणनू धािमर्क छळ झाला तो अथार्तच मसुलमानी 
धमर्समंत मानला तरी) या अ यायी भिूमका, दंड इ यादी सवर् अपकृ यांिवषयी यांची भरपाई 

क न ते मूळ कागदपत्र िकंवा यां या शासनीय मळू या न दी इ यादी पुरावा महंमदा या 
वतः या तशा कागदपत्रांसह महंमदा या शवपेिटकेत याची मृ यूनंतरची उ तरिक्रया करताना 
िफरोझशहाने महंमदा या थडग्यांतच पु न टाकला. कारण या लेखांना पाहून आिण यांची 
भरपाई के या या पाव या पाहून महंमदा या दु कृ यांिवषयी ई वराने शेवट या यायालया या 
िदवशी महंमदाला क्षमा करावी! िफरोजशहासारख्या यावेळ या सिुशिक्षत आिण सलुतान 

असणार् या मसुलमान समाजा या उ च यक्तींपासनू तो सामा य जनतेपयर्ंत मसुलमानांची ही 
अशी परलोकिवषयक एक धािमर्क हणिवणारी अढळ द्धा होती! 

िफरोजशहाने वतःस जरी िहदंु थानचा सलुतान हणनू आरंभी हणवनू घेतलेले होते 

तरी िद ली या आसपास या काही प्रदेशांना सोडून िजकंड ेितकड ेिहदं ुआिण मसुलमान समहूचे 

समहू या सलुतानाची स ता झगुा न देत चालले होते. दिक्षणेकड ेतर िद ली या सलुतानांचे 

जोखड उघडपणे फेकून देऊन िवजयनगरचे िवख्यात िहदंरुा य वतंत्रच झाले होते. अशा ि थतीत 

सारीच स तनत गमावून बस यापेक्षा अगदी आटोक्यात येऊ शकेल इतका तरी प्रदेश बळकट 

ध न ठेवावा आिण जे हातातून िनसटले याचे राजकीय वैर शमिव याकिरता, याचे वातं य 

मा य क न टाकावे, असा पक्का िन चय क न सलुतान िफरोजशहा तघलख याने शेवटी 
दिक्षणेतील बहामनी रा य आिण मसुलमानी स तेचे हाडवैर करणार् या आिण ितला थेट 

िहदंु थान या बाहेर हाकलनू दे याचा मनोमय िनधार्र केले या िहदं ु नरवीरांनी या कालीच 

थापन केलेले जे िवजयनगरचे िहदंरुा य; याचेही राजकीय वातं य मा य केले! 

अशा रीतीने सलुतान अ लाउि ना या काळी सन १३१० - १३३२ या सधंीस बहुतांश 

भरतखंडावर तीनशे वषार्ं या सतत चालले या िहदं ू - मिु लम महायुद्धाचा पिरणाम हणनू 

मसुलमानांची थापन होत आलेली साम्रा यस ता तशी थापन होताहोताच वतः या 
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सलुताना या वंशजालाच िहदंूं या प्रबळ प्रितरोधास शरण जाऊन या यावनी स तेचा अतं करावा 
लागला! मिु लमां या होत आले या अिखल भारतीय साम्रा याची पु हा के हाही न सांधू 
शक याइतकी तोडमोड होऊन आता िहदंूं या त कालीन वातं यस तेची पुढे के हाही न हटू 

शकणारी मसुलमानांवरील राजकीय चढाई चाल ूझाली! 
खरे पािहले असता मिु लमां या साम्रा यस तेचा, या िफरोझ तघलखाने दिक्षणेचे 

राजकीय वातं य प टपणे जे हा वर िद याप्रमाणे मा य केले, ते हाच खरा अतं झाला! मुि लम 

साम्रा या या मह वाकांक्षेलाच िफरोझशहाने मठूमाती िदली! 
 

हाच प्र यक्ष पुरावा 
मागे, आ ही  आजवर या  िहदं ुइितहासलेखकां या लक्षात न आलेले जे स य सांिगतले 

आहे की, िहदंसुम्राट ी धमर्रक्षक (नािस ि न) याने भर िद लीत जी िहदंूंची धािमर्क आिण 

राजकीय अशी मसुलमानी स तेवर दहेुरी चढाई केली आिण िवशेषतः िहदंूंवरील धािमर्क 

अ याचारांचा मसुलमानांवर तसे तसेच धािमर्क प्र याचार क न सडू उगिवला, या मसुलमानांना 
धाक बसिवणार् या िहदं ुक्रांतीमळेु मिु लमां या अिखल भारतीय साम्रा यस ते या मह वाकांक्षेस 

धुळीस िमळिव याची प्र यक्ष कामिगरी करणारी ही राजकीय उठावणी झाली! हे स य या प्र यक्ष 

िद ली या सलुतानानेच, िफरोझशहा तघलखानेच मा य केले या या िवजयनगरा या नवीन 

थापन झाले या िहदं ुरा यासह सार् या दिक्षणे या वातं याव न सप्रमाण िसद्ध होत आहे! 

सलुतान िफरोझ तघलखाने िन पायाने दिक्षणेकडील आप या राजस तेची शरणिचठी 
िलहून िदली खरी! तरी या या हाती िद लीसारखी जी मोठमोठी नगरे होती यांतिहदंूंचा धािमर्क 

छळ याने अतोनात चालिवलेलाच होता. िहदंूंनीही पण हौता यासही ना िभणारी वधमर्रक्षणाथर् 
प्रितरोधाची कशी िचकाटी चालिवली होती याचे अनेक प्रकार या अनेक उदाहरणांतील हे एक या 
काळचे हणनू उदाहरण तरी थालीपुलक यायाने िद यावाचून राहावतच नाही. ते मिु लमानंीही 
सांिगतलेले उदाहरण असेः- सलुतान िफरोझ हा िहदंूंतही ब्रा मणांचा िवशेष वेष करी. तो हणे, 

‘ब्रा मण हे िहदंधुमार् या दगुार्ची िक ली आहेत.’ ब्रा मणांनी िफरोझने पु हा बसिवले या 
िजिझया करािव द्ध मोठी चळवळ क न प्रितवाद केला. यांनी राजवा यासमोर बसनू 

सामदुाियक उपोषणे केली आिण अिग्नप्रवेश क न आ मह या कर याचा िन चय प्रकट केला, 
पण सलुतानाने यांचेकड ेलक्षच िदले नाही. ते हा पु कळ ब्रा मण त्र त होऊन तसा त्रागा क न 

मृ युमखुी पडले. शेवटी इतर जाती या िहदं ूलोकांनी अशा वधमार्िभमानी ब्रा मणांसाठी कर 

भरला आिण यां या िजवाचे रक्षण केले! 

परंतु एका ब्रा मणाची गो ट याहूनही हौता याने रसरसलेली आहे. िद ली नगरात हा 
वदृ्ध ब्रा मण उघडपणे मतूीर्ची पूजा करीत असे. आता िफरोझ तघलखा या राक्षसी राजधमार्प्रमाणे 
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या या रा यात मतूीर्ची पूजा कर याची सक्त बंदी असे. पण या आजे्ञचा िनषेध कर यासाठी 
या ब्रा मणाने आप या घरा या अगंणात अगदी प्रकटपणे सवर् िहदंूंना बोलावून आप या मतूीर्चा 
मोठा उ सव करावा. शेवटी अनेक मसुलमान बायामलेुही या मतूीर्चे भक्त झाले. या ब्रा मणाचा 
देव भ तास पावतो अशी कथा दरूवर पसरली. एका लाकडी फळीवर रंगीत िचत्रे काढून यांची तो 
या प्रकट थलीही पूजा करी. ही बातमी थेट सलुताना या कानावर गेली. शेवटी या ब्रा मणास 

या या या मतूीर्सदु्धा पकडून सलुतानाने आप यासमोर आणिवले. नंतर याने सवर् उलेमांना 
(मसुलमानी धमर्शा यांना) जमिवले आिण िवचारले, ‘या ब्रा मणास काय िशक्षा यावी?’ यांनी 
उ तर केले, ‘या ब्रा मणाने मसुलमान झाले पािहजे. नाही तर यास िजवंत जाळून टाकावे.’ 

ब्रा मणास ती आज्ञा िमळताच याने मरण प करले! भर िद लीत राजसभे या अगदी समोर एक 

लाकडाचा ढीग रचून या ब्रा मणाचे हातपाय बांधून यास या िढगावर ठेवले आिण यावर ती 
िचित्रत मतूीर्ची फळीही ठेवली. मसुलमानी राक्षसांनी या िढगार् यास चहूबाजूनंी आग लावून िदली. 
तरी तो ब्रा मण मसुलमान हो यास मा य होईना. थो याच क्षणांत ती आग चहूकडून भडकली. 
पण ‘उ सऽ’ही न हणता तो ब्रा मण या मतूीर्ला नम कार करीतच रािहला! क्षणाधार्त वालांनी 
या धमर्िन ठ ब्रा मणास वाहा केले!! 

हा िहदंु वेषी सलुतान िफरोझ तघलख सन १३८८ म ये मरण पावला. िफरोझ या मृ य ू

नंतर या या उर यासरु या रा यात एकच अदंाधुंदी माजली. एकदा तर एकाच वेळी रा यावर 

अिधकार सांगणार् या िफरोझ या दोन नातवंडांत कलह होऊन िद ली नगरात दोन टोकांना 
िफरोझचे दोन नातू महमदूशहा िन नसरतशहा एकाच वेळी दोन वतंत्र सलुतान हणनू रा य 

क न लागले. अधीर् िद ली एकाची राजधानी आिण अधीर् िद ली दसुर् याची राजधानी!! 
 

तैमुरलंगाची वारी 
अशा ि थतीत दरू या समरकंदचा सलुतान आिण इितहासात कुख्यात असलेला तैमरुलंग 

याची िहदंु थानावर धाड पडली. तैमरूलगं हा तुकर्  होता. तो धमार्ने प्रथमतः मसुलमान न हता. 
याने बगदाद िजकं यानंतर तेथील मसुलमानी ग्रथंसंग्रह साफ जाळून टाकला होता आिण अनेक 

िठकाणी मिशदीही जाळ या हो या. तो सन १३६९ त समरकंदचा राजा झाला. याने 

चगीजखानाचा आदशर् पुढे ठेवून मॉ कोपासनू आग्नेयेस अफगािण तानपयर्ंतचे जगता या 
िव तीणर् प्रदेशातील स तावीस राजमकुुट िजकूंन घेतले. एका वारीत याचा पाय मोड यामळेु 

याला ‘लगं’ (लगंडा) हे टोपण नांव िमळाले. नंतर याची ि ट िहदंु थानकड ेवळली. पण ती इतर 

प्रदेशाप्रमाणे नुसती राजस ते या िन िवजयो मादा या लोभानेच काय ती न हे, तर 

िहदंु थानिवषयी या या मनात एक दसुर् या प्रकारचा दीघर् वेष उ प न झाला होता हणनू! 

कारण, म यतंरी याने मसुलमानी धमर् वीकारला होता. या या मळू या िव वंसक वभावात 
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या नवीन धमार्चे एक नवे भतूच सचंर यासारखे झाले! तो आप या आ मचिरत्रात हणतो, 
“भारतावर वारी कर याचा माझा उ ेश तेथील काफर िहदं ूलोकांना ठार मारावे, यां या मतूीर्चा 
िव वंस करावा, यांना इ लामी धमार्ची दीक्षा यावी िन अ ला या दरबारात ‘गाझी’ हे पद 

िमळवावे असा आहे.” 

ते हा, लगेच इ.स. १३९७ त याने भारतावर वारी केली. याचे हाताखाली एकंदर न वद 

सह त्र सै य होते. तो पानपतपयर्ंत येऊन थडकला. तथािप, या याशी लढ यास कोणीही आलेले 

नाही असे पाहून तो थेट िद लीवर चालनू गेला. तेथे िद ली या सलुतानाचे नावे काही सै य 

लढावयास आले. परंतु, याचा बोलता बोलता पराभव झाला. एक मनोरंजक गो ट मात्र येथे 

सांग यासारखी आहे की, अ यार् जगताला िजकंत आलेले तैमरुचे हे िनढार्वलेले प्रचंड सै य, 

या याशी लढावयास आले या या सलुताना या यःकि चत सै यात िहदंु थानातील ह ती हे 

प्रचंड प्राणी प्रथमच सामोरे आलेले पाहून काही वेळ भयभीत होऊन गेले होते. अथार्त लौकरच ते 
सावरले. सलुताना या सै याची दाणादाण होताच तैमरूचे सै य िद लीत भयंकर लटुालटू िन 

कापाकापी करीत सटुले. यामळेु लक्षाविध लोक प्राणास मकुले. तैमरूची िहदंरुक्त तृ णा िद लीस 

अशी थोडीशी शांत होताच तो पुढे िमरत िन हिर वारकड ेवळला. वाटेत याने िठकिठकाणी मूत चा 
िव वंस केला. हिर वारास याने िहदंूं या सरसकट कापाकापीची पराका ठा केली. केवळ 

िहदंुंधमार्चा याग न कर या या कठोर िन पिवत्र िन चयापायी या िहदं ुजातीवर िक येकदा आिण 

िकती अघोर प्रसगं गदुरले याची उदाहरणे कोठवर यावी! थोडक्यात इतके सांगनू टाकू की 
हिर वारहून हा नरराक्षस तैमरू िशवािलकपहाड, नागरकोट, ज म ू या उ तरे या मागार्ने 

िहदंरुक्ताचा असाच सडा पाडीत आिण िहदं ुदेव थानांचा असाच िव वंस करीत जात असता यास 

बातमी कळली की, याची मळूची राजधानी जी समरकंद ितकड े या या िव द्ध मोठी बंडाळी 
माजलेली आहे. या वृ तामळेु तो रागाने िन िचतंेने वेडावून जाऊन एकदम याला या या प्रचडं 

सेनेसह भारत सोडून समरकंदकड ेजाणे भाग पडले.  

तैमरुलगंा या या प्रलयात उरलीसरुली तघलख घरा याची स ता बुडून गेली. नंतर उ तर 

िहदंु थानात केवळ अदंाधुंदी काय ती उरली. या अदंाधुंदीत स यद नावा या घरा याने िद ली या 
नामधारी सलुतानाचे पद बळकावले होते.  

ते हा, या वेळेस मसुलमानी स तेची ही दगुर्ती पाहून राज थानचे िहदंधुमार्चे िचरंतन 

सरंक्षक जे वतंत्र राजपुत राजे, यांनी चांगलाच उठाव केला, आिण िवशेष हणजे यांना नेहमी 
जे करावे लागे याप्रमाणे आप या राजपुता यातीलच गडकोटांचे वातं य सांभाळून व थ न 

बसता या वेळी यांचे काही धुरंधर पुढारी िहदंूंचा मसुलमानां या िनरिनरा या सलुतानांनी 
बळकािवलेला प्रदेशही मकु्त करीत चालले. तसे पािहले असता पूवीर्ही यां यापकैी काहींनी िहदंूंची 
काशी, प्रयाग इ यादी मोठमोठी क्षेत्र थानेही मसुलमानां या हातातून िजकूंन घेतली होती. पण!. . 

. मसुलमानी स ता जशी यांनी हुसकून िदली याचप्रमाणे या या क्षेत्रांतून वसलेली मिु लम 
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वसित थाने आिण यांची, मिशदी प्रभिृत मोठमोठी, धमर्कदे्र यांचे काही िनबीर्जीकरण क न 

टाकले नाही! जसे िहदंूं या मसुलमानांनी िजकंले या थानात मसुलमानी जे-ते िहदंूंची सरसकट 

कापाकापी क न आिण िहदंूंची तीथर्क्षेत्रे यांचा िव वंस क न तेथे तेथे िहदंूंचे िनबीर्जीकरण करीत! 

पण िहदं ुतसे करीत नसत, हणनूच जे हा जे हा मसुलमानी आक्रमणे पुनः पु हा उ तरेकडून 

खाली येत, ते हा ते हा थािनक िजवंत सोडलेले आिण नांदत ठेवलेले हे मसुलमान, घरात 

बाळगनू ठेवले या सापाप्रमाणेच पु हा या मिु लम आक्रमकांचे सहा य बोलावून या या 
तीथार्तील, क्षेत्रातील, नगरातील िहदंूंची ददुर्शा उडवून देत! पण तसे न कर या या या 
आ मघातकी उदारपणा या याधीने राजपूत िवजेते ग्र त झाले होते ते तसेच होते!  

 

( या िवषयावरील सिव तर चचार् या ग्रथंा या प्रकरण ७वे, ‘िटपू सलुतान’ यांम ये कर यात 

आलेली आहे. ती वाचकांनी पु हा अव य पहावी. ) 
 

राणा कंुभ 
या काळातील राजपुतांचा धुरंधर पुढारी राणा कंुभ हा िवशेष उ लेखनीय आहे. 

िच तोड याच काय पण िहदंु थानातील पराक्रमी िन यश वी िहदं ुधुरंधरांपैकी हा राणा कंुभ एक 

तेज वी नेता होऊन गेला. याने या याशेजार याच बलवान आिण िद ली या साम्रा यातून 

फुटून िनघाले या माळ याचा मसुलमानी सलुतानमहंमद िखलजी, यां याशी यदु्ध छेडून 

सलुतानपूरजवळ या लढाईत याची रग पुरती िजरिवली. राणा कंुभ या हाती शेवटी तो 
माळ याचा सलुतान महंमदू िखलजी हा िजवंत सापडला. पण ‘स गणुिवकृती’ या याधीने 

पछाडले या इतर िहदं ुवीरांप्रमाणेच राणा कंुभाने ते कृ य क्षित्रयांचे भषूण आहे असे समजून या 
माळ या या सलुतानाला पु हा िजवंत सोडून िदले! जर क्विचत राणा कंुभ या मुि लम 

सलुताना या हाती िजवंत सापडला असता तर? पृ वीराजाप्रमाणे राणा कंुभाचेही डोळे काढून या 
मिु लम राक्षसी राजनीतीप्रमाणे याला ठार मारले गेले असते! आिण खरे पािहले असता अशा 
राक्षसी ल यात अशी राक्षसी राजनीतीच िहतप्रद असते आिण हणनूच ध यर् असते! 

या वेळ या िहदंूं या इितहासात ही लढाई इतकी लोको तर मानली गेली की, ित यातील 

यशा या गौरवाथर् राणा कंुभाने िच तोडला एक भ य आिण कलावान असा ‘कीितर् तंभ उभारला. 
तो अ याप अविश ट आहे. याचप्रमाणे गजुराथचा सलुतान कुतुबुि न याने कंुभलगडावर वारी 
केली, ते हा याचाही राणा कंुभाने पूणर् पराभव केला. शेवटी सलुतान कुतुबुि न याला राणा कंुभाशी 
सधंी क न जीव वाचवावा लागला.  

कंुभा या मागेही राजपुता यात इतके कत आिण वीर पु ष गाजनू गेले की, यां या 
िप यांचे वतंत्र इितहासच िलिहले जावेत! पण आमचे आजकालचे परधािजर्णे इितहास 

मसुलमानां या आिण युरोपीय परकीय रा ट्रां यासदु्धा इितहासानेच काय ते पछाडलेले असतात. 
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यांना या िहदं ु गौरवा या इितहासाचीच तेवढी अडचण वाटते! व तुतः ते यां या वतंत्र 

सशंोधना या अभावाचे िन अज्ञानाचेच योतक असते. सदैुवाने याकाळ या िहदंूं या वीर ीने 

रसरसलेले प्रामािणक िन प्रासािदक ‘रासो’ मात्र यत्रतत्र उपल ध आहेत. पृ वीराज रासो, हमीर 

रासो, छत्रसाल रासो, असे अनेक रासो-पदबद्ध, लहानमोठी, ऐितहािसक, िहदंूं कवींनी िलिहलेली 
वीरका ये आजही उपल ध आहेत. पण यांची नावेसदु्धा या इितहासकारांना मािहती असतील-

नसतील! यातही आजकाल या िशलालेखां या सशंोधनात राजपुता यातीलच न हे, पण अनेक 

िठकाण या िगिरकुहरांतून ऐितहािसक िशलालेख सापडत आहेत. यांचाही या िहदं ूवीर पु षांचा 
इितहास िलहून काढ यास मोठा अढळ आधार िमळ यासारखा आहे. पण ते कायर् एखा या मो या 
शासनसं थेत प्रमाणावर कर याचा काळ स याचा तरी िदसत नाही! तसा तो येईतो, िनदान 

लहानमो या सं थांनी तरी िकंवा यक्तींनी तरी, ते सशंोधनकायर् नसले तरी, सकंलनकायर्, हाती 
घेऊन पु कळ अशंी पार पाडणे शक्य आहे. या आशेला पवर्तासारखा अढळ पािठंबा यावयास 

एक या राजवा यांचे नाव उ चारणे पुरे आहे! 

 

लोदी घराणे 
स यद घरा याचा शेवट सन १४५० म ये झा यावर पुढे काही िदवस लोदी या अफगाण 

वंशा या घरा यातील वतःस सलुतान हणवून घेणारे काही पु ष िद लीला नावाचे रा य क न 

गेले, या िशकंदर लोदी याने इ.सन १४८८ ते १५१७ पयर्ंत रा याची काहीशी सावरासावर केली. हा 
िशकंदर लोदी एका िहदं ु त्री या पोटी ज मलेला होता. तथािप प्र येक मिु लम अिधकार् याप्रमाणे 

याने िहदंूंवर मात्र अगदी करडी टी ठेवली होती. म यंतरी या अदंाधुंदीत िहदंूंनी पु हा चालू 
केले या यां या मोठमो या यात्रा िशकंदरने पु हा बंद के या. इतकेच न हे, तर सा या 
पवर्णी या िदवशी नदीतीथार्वर नान कर याचीही बंदी केली. तरीही िहदं ू लोकांचे प्रितरोधक 

बिलदान इतरत्र जसे चालत आले होते तसेच चाल ू रािहले. उदाहरणाथर्, याखालील एका 
प्राण यागी महापु षाचे वृ त सांगणे पुरे आहे.  

लखनौकडील एका गावी बुद्ध नावाचा एक ब्रा मण राहत असे. कोणताही या य िन 

सदाचारी धमर् मनापासनू आचरला असता ई वरास सारखाच मा य आहे, असे याने प्रितपािदले. 

यासाठी मसुलमानांनी यास फार त्रास िदला. या ब्रा मण प्रचारकाने वतःचा मतप्रचार इतक्या 
प्रभावीपणे चालिवला की, लखनौ या काझीनेही हात टेकले. शेवटी अिधकार् यानी तो तंटा 
सलुतानाकड े पाठिवला. ते हा िशकंदरखानाने नऊ िव वान मौलवींकडून या ब्रा मणाशी वाद 

करिवला, पण तो वधमर्िन ठ स यप्रितज्ञ ब्रा मण आपले मत सोडीना. ते हा वतः सलुतानाने 

‘मसुलमान हो; नाही तर िशर छेद होईल’, अशी धमकी िदली. तीही या िहदं ुधमर्वीराने धडुकावून 

िदली, ते हा याला ठार मार यात आले! 
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राणा संग 
हा िशकंदर लोदी सन १५१७ म ये मेला आिण याचेमागनू याचा मलुगा इब्रािहम लोदी हा 

या नाममात्र उरले या िद ली या सलुतानपदावर बसला. याकाळी िव कळीत झाले या 
मिु लम राजस तेला राजपुतांनी मरणप्राय क न सोडले होते. यावेळी यांचा पुढारी िच तोडचा 
पराक्रमी राणा सगं हा होता. राणा संगाचा िवक्रम पाहून लहानसहान मिु लम सं थािनकां या 
पायाची आग म तकात जात असे. यापैकी ईडर या मसुलमान ठाणेदाराने आप या दारात एक 

कुत्रा बांधून याचे नाव सगंराणा असे ठेवले. या नावाने तो या कु यास हाक मारी. 
मसुलमानां या अनेक माकडचे टा कानावर आ यामळेु सगंरा याने यांची सरसकट खोड मोडून 

टाक यासाठी मो या सै यासह ईडर प्रांतावर चाल केली. िठकिठकाणी मसुलमानांचा खरपूस 

समाचार घेतला आिण िहदंूंवर केले या अ याचारांचा पुरेपूर सडू उगिवला. या सार् या आजबूाजू या 
प्रदेशातील िहदं ुलोकांना मात्र या वारीचा कोणताही त्रास झाला नाही. उलट ई वरानेच या 
राणासगंा या पने आपला त्राता धाडला आहे अशा भिक्तभावाने सारे िहदं ु लोक या यावर 

प्रस न झाले. मसुलमानांवर िठकिठकाणी असे िवजय िमळवून आपला यशोदुंदभुी वाजवीत िन 

कीितर् वज फडकवीत सगं राणा िच तोडास सन १५१९ ला परत गेला. रतनभोर, गागरोन, का पी, 
िभलसा िन चदेंरी हे भाग मसुलमानां या हातून सोडवून राणा सगंाने आप या रा यास जोडले.  

 

खानोली या लढाईत सुलतान इब्राहीम लोदीचा  
राणा संगाने केलेला पराभव 

अशा प्रकारे िव कळीत झाले या मिु लम राजस तेला राजपुतांनी अगदी मरणप्राय क न 

सोडले होते. ही ि थती पु हा सधुारावी हणनू सवर् बळ एकटवून सलुतान अब्रािहम लोदीने सवर् 
राजपुतांचा याकाळी पुढाकार घेतलेला पराक्रमी िच तोडचा राणा सगं याचेवर आपण होऊन 

वारी केली. राणा सगंा या सै याची गाठ सलुतान अब्रािहम या सै याशी खानोली येथे पडली; 
आिण या खानोली या िनकरा या लढाईत राणा सगंाने सलुतान इब्रािहम या सै याची दाणादाण 

उडिवली आिण इब्रािहम पराभव पावून िद लीस परत गेला.  
 

बाबरची वारी 
अशा सकंटात लाहोरचा सभेुदार दौलतखान लोदी इतर अनेक मिु लम पुढार् यांसह 

वतः या अि त वािवषयीच भयभीत झाला होता. यानी शेवटचा उपाय हणनू 

अफगािण थानात यावेळी रा य करीत असले या शिक्तशाली बाबराला िहदंु थानात राणा 
सगंाचे पािरप य कर यास सहा य दे याची प्राथर्ना केली. बाबरालाही अशीच सधंी हवी होती. 



 

www.savarkarsmarak.com 

कारण बाबर तैमरुलगंाचा वंशज हणवीत असनू िहदंु थानवर आपला औरस अिधकार आहे असे 

समजे. ते हा बाबर हा सन १५२६ म ये ससै य सभेुदार दौलतखान लोदी या या साहा यास धावून 

आला.  
इकड ेहे सयंुक्त मिु लम सै य आपणावर चालनू येत आहे हे पाहताच गभर्गळीत झालेला 

सलुतान इब्राहीम लोदी याने िहदंु थानातील सवर् िहदं-ुमसुलमान सलुतानांत िन राजांत िवजयी 
झाले या रा यधुरंधर िच तोडचा िहदं ूमहाराजा राणा सगं यास आप या साहा यास बोलािवले. 

व तुतः सलुतान अब्राहीम लोदीचाही राणा सगंाने अलीकडचे मोठा पराभव केला होता. पण प्रसगंी 
हवा तो अपमान िगळून िहदंनूाही प्रसगंी शरण जा याची मसुलमानांना के हाच लाज वाटत नसे. 

दसुरे आप याकड ेअसलेली जी बाजारी समज, की मुसलमान मसुलमानांशी कधी लढत नाहीत 

िकंवा यां या आपसात राजस तेसाठी लढाई झालीच तर यांतील कोणताही मसुलमान पक्ष 

दसुर् या मसुलमानी पक्षाशी लढ यासाठी िहदंूंचे साहा य काही मागत नाही, या दो ही बाजारी 
समजतुी िकती खो या आहेत, हे आ ही मागे या ग्रथंात दाखिवलेच आहे आिण पुढेही दाखिवले 

जाईल. याचेच हे सलुतान इब्रािहम लोदीचे कृ यही एक अ यंत ठळक उदाहरण आहे. िहदं ुराणा 
सगंाचे सहा य घेऊन सलुतान इब्रािहम लोदी या या रा यावर चाल क न आले या मिु लम 

बाबराशी पानपत येथे इ.सन १५२६ म ये लढला. परंतु रणांगणात इब्रािहम लोदीच ठार झाला अिण 

याचे सै य उधळले. ते हा िन पायाने राणा सगंानेही रणांगण सोडून िदले आिण अवतीभोवती 
सांगाती येईल या राजपुतांसह भटकत भटकत रानावनातून रजपूत सै याची पु हा उभारणी 
क न बाबरावर िफ न तटूुन पडावे अशा क टसा य प्रय नात तो मन वी योद्धा महाराणा सगं 

खटपटत असता या वनवासातच सन १५३० म ये दःुसा य रोगांना बळी पडला! िहदंूंचा या 
काळचा मुकुटमणी िनखळला!! 
 

 

म गल वंशाची िद लीस थापना 
 

इकड े बाबराला िवजय िमळताच याने याला िहदंु थानात बोलिवणार् या पंजाब या 
मसुलमान सभेुदाराचीही िद लीचे सलुतानपद बळकािव याची इ छा धुळीस िमळवून वतः 
आपणच िद लीचे सलुतानपद सन १५२६ म ये बळकािवले. तेथूनच िद ली या म गल 

बादशाहीचा आरंभ झाला.  
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या काळ या उ तर िहदंु थानातील  

उर यासुर या प्रांतामंधील काही समीक्षणीय घटना 
िसधं-अरबां या हातून िसधंला िहदंूंनी परत िजकूंन घेत याचा उ लेख पूवीर् केलेलाच आहे. 

या िहदं ूसमेुर रजपुतां या हाती िसधंची स ता सन १३३६ पयर्ंत होती. सन १३३६ त जामआफरा 
नामक या रजपुतांचा राजा वतंत्रपणे तेथे रा य करीत होता. िद ली या सलुतानां या आिण 

या िहदं ुराजकुला या लढाया सारख्या चालले या असत. १३६७ ते १३८० पयर्ंत तेथील िहदं ुराजा 
जाम ितमाजी याने रा य केले. यानंतर याचाच राजपूत भाऊ रा यावर बसला. पण अनेक 

िवकृतींमळेु याचा मितभ्रशं होऊन तो आपण होऊन मसुलमान झाला! 
 

बंगाल - महंमद घोरीने जे हा िद लीचे िसहंासन िन याचे असे सन ११९२ म ये िजकंले ते हा 
याने याचे अनेक पराक्रमी सरदार आजबूाजचेू िहदं ूप्रदेश िजकंावयास धाडले. यांतील बख यार 

िखलजी या या या सरदाराने िबहार िन बंगाल या प्रांतावरील िहदंरुाजस ता उलथून टाकून 

मसुलमानी रा य या प्रांतात सन ११९५ या आसपास प्रथमच थापले. िबहारम ये याने िहदंूंचा 
िवशेषतः यातील बुद्ध सपं्रदायाचा जो छळ केला आिण यांना बला काराने बाटिवले याचा 
उ लेख या ग्रथंात पूवीर् केलेलाच आहे. या प्रसगंीच जे जगतप्रिसद्ध नालदंा िव यापीठ तेथे पांच 

शतकांहून अिधक काळ नांदत होते या पिवत्र िव यापीठाचा स यानाश या रानटी, अघोरी िन 

िव वंसक वृ ती या मसुलमानी सेनापतीने केला. तेथील या िवशाल, अमू य, असखं्य अशा प्रचंड 

ग्रथंसगं्रहालयास या मसुलमानांनी आग लावून िदली. असे हणतात की, ती आग सहा 
मिहनेपयर्ंत जळत होती! ती भ मसात होईतो मसुलमानांनी कोणालाही ती िवझवू िदली नाही! 
श त्रबळ नसले तर शा त्रबळच काय पण धमर्बळही िकती पंग ु ठरते याचे हे आणखी एक 

दयद्रावक उदाहरण आहे! 

या जळत असले या प्रचंडग्रथंसगं्रहालयात वैिदक, बुद्ध, जनै इ यादी धमार्ंचे असखं्य 

पू य ग्रथं होते. पण यांचे रक्षण कर यास न वैिदक देवता आ या, न प्र यक्ष बदु्ध, न िजन!  

 

भक्ताचंे प्र यक्ष श त्रबळ हेच देवांचे श त्रबळ असते! 
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शेवटी, बंगालम ये या वेळेस रा य करीत असले या िहदंूं या शेवट या सेनवंशीय 

राजाचा पाडाव क न बख यार िखलजीने बंगाल ह तगत केला आिण ितकडहेी िहदंूंना बळाने 

बाटिव याचे अिभयान (मोहीम) चालिवले.  

िद ली या मिु लम सलुताना या बंगालवर चालत असले या या स तेिव द्ध िद लीचे 

मिु लम सभेुदारच मधूनमधून बंड ेक न वतःसच बंगालचे सलुतान हणनू वतंत्रपणे रा य 

करीत. यापकैी सन १३४७ त फक ि न नामक सरदाराने बडं क न बंगालवर आपले वतंत्र 

मिु लम रा य थापन केले. ते हापासनू १५७६ पयर्ंत हे अफगाण सलुतानच रा य करीत होते. 

म यंतरी, सन १३८६ या आसपास, हे अफगाणी रा य कंस नामक एका िहदं ु जमीनदाराने 

पादाक्रांत केले आिण बंगालवर िहदंसु ता थापन केली. तो राजा कंस सन १३९२ म ये मरण 

पाव यावर याचा मलुगा िजतम ल यास बंगालचे रा य प्रा त झाले. पण तत्र थ िहदंूंचा या 
काळचा अकतपणा असा की, या िहदं ु िजतम ल राजास िवपरीत बुद्धी होऊन याने वतःच 

मसुलमानी धमर् वीका न जलालिु न असे नाव धारण केले! आिण हेही यानात ठेव यासारखे 

आहे की, या दु कृ यासाठी याला शासन देणारा एकही िहदं ु या सबंध बंगाल प्रांतात िनघाला 
नाही! ते मसुलमानी रा य यांनी िनमटूपणे वीकारले.  

आणखी एका वेळी एका कतृर् ववान आिण धमार्िभमानी िहदं ूजमीनदारानेही अशीच क्रांती 
जवळजवळ घडवून आणली होती. पण ितचाही शेवटी असाच िवचका झाला. बंगालम ये या 
मोजक्या िहदं ु वीरांनी ल छांिव द्ध अशा िनकरा या उठाव या के या या सवार्ंत िहदं ु

वातं यधुरंधर योद्धा आिण राणा प्रताप, बाबा बंदा इ यादी भारतीय िहदंवुीरां या मािलकेत 

स मािनला जावा असा एकमेव पु ष हटला हणजे जशोधराचा महाराजा प्रतापािद य हा होय! 

याचे कायर्क्षेत्र िव तीणर् न हत े तरी, आिण शवेटी यांसही ितकडील िहदंसुमाजा या प्रबल 

पािठं या या अभावी जरी अपयश आले असले तरी, िहदं ु वातं या या इितहासात याचे नाव 

सं मरणीय आहे! 

 

का मीर - या समीक्षणा या ग्रथंात या प्रकरणा या कालखंडात का मीर या इितहासासबंंधी 
थलाभावामळेु इतकेच सांगणे पुरे आहे की, खाली उ तर िहदंु थानात या गजुराथ प्रभिृत 

प्रांतांतून मसुलमानांचे िकतीही उप याप चाल ू असले, आिण यांची वृ ते या ग्रथंात अव य 

िततकी उ लेिखलेलीच आहेत, तथािप का मीरम ये इ.सन चौदा या शतकापयर्ंत िहदं ु रा यच 

कधी प्रबळपणे तर कधी मदं पण वतंत्रपणे नांदत होते. तेथील शेवटचा िहदंरुाजा सेनदेव या 
नावाचा होता. या का मीर या िहदंरुाजा या राजतरंिगणी या नावाचा इितहास क हणपंिडत या 
िव वानाने िलिहलेला आहे. येथे इतकेच काय ते उ लेिखले पािहजे की, या सेनदेवाने शहामीर 

िकंवा िमझार् नावाचा कोणी मसुलमान आप या राजसभेतील अिधकारावर नेमता नेमता याला 
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मखु्य प्रधान केले होते. सेनदेवा या मृ यूनंतर, अनेक िहदंरुा यां या इितहासात घडले याप्रमाणे 

येथेही घडून याच मसुलमानाने आधीपासनू रचले या कार थाना या बळावर का मीर या 
िहदंरुा याचा िव वासघाताने अतं केला. आिण शेवटी शमसिु न नावाची पदवी धारण क न तो 
या रा याचा वामी झाला! 

अथार्त शेवटी सगळे िहदंु थान, जसे िहदंुंनी, मसुलमानां या हातून परत िहसकावून 

घेतले, याचप्रमाणे, आ हा िहदंूं या िशखांनी आिण डोग्रांनी, केवळ का मीरच मसुलमानां या 
हातून परत िहसकावून घेतले इतकेच नाही तर यापुढे एका बाजलूा लडाख आिण दसुर् या बाजलूा 
िगलिजतपयर्ंत चढाया क न तेथेही िहदंु वज रोिवले!. . . .  पण  ते  अनेक  रणांगणे 

गाजिव यानंतर यथासमय काही शतके पुढे! 
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प्रकरण ७ वे 

 

िवजयनगर या िवजयशाली 
न या वतंत्र िहदंरुा याची थापना 

 
वाचकां या अनुसधंानासाठी मागील प्रकरणातील काही घटनांचे कालदशर्क सन आरंभीच 

उ लेिखणे आव यक आहे. दिक्षणेवर परकीयांची आिण िवशेषतः परधमीर्यांची पिहली वारी अशी 
जी झाली ती हणजे सलुतान अ लाउि नाने केलेली सन १२९४ म ये देविगरीवर जी केली तीच 

वारी होय. यानंतर अ यंत कटोिवकट वरेने एकामागनू एक अशा मसुलमांनी सलुतानां या 
मिलक काफूर आिण खु ूखान या पराक्रमी, कू्रर आिण सह त्राविध िहदं ु लोकांना बळाने 

वाटिवणार् या सेनापतीं या प्रचंड अशा सन १३१८ पयर्ंत तीनचार वार् या दिक्षणेत झा या. या 
पंचवीस वषार्ं या आत मसुलमानांनी सारा दिक्षण देश पादाक्रांत क न टाकला आिण पाचसहा 
मोठमोठी प्राचीन आिण प्रबळ हणनू गाजत आलेली देविगरी ते मलबारपयर्ंतची िहदंरुा ये 

रसातळाला नेली!. . . हे गे या प्रकरणात विणर्लेले ऐितहािसक स य िहदंरुा ट्रा या वािभमानास 

िजतके िहणिवणारे आहे आिण आप या इितहासातील एक लां छनीय आ चयर् आहे िततकेच या 
राक्षसी ल छ शत्रूं या प्रलयासारख्या अनावर वेगाने उफाळले या सेनासागरास अग तीप्रमाणे 

एका आचमनात िपऊन टाकून या दािक्षणा य िहदंवुीरांनी िद ली या सलुतानी स ते या पुढील 

अवघ्या दहा बारा वषार्ंतच िचध या उडवून टाक या आिण िहदंरुा ट्राचे दिक्षणेत तरी पनुिनर्मार्ण 

करणारे एक िवजयशाली असे िवजयनगरचे नवे िहदं ुसाम्रा य उभारले!- ही ऐितहािसक घटनाही 
इतकी भषूणा पद आहे की ितचा आपले िहदंरुा ट्र िजतका अिभमान वाहील िततका थोडाच होणार 

आहे! 

कारण मसुलमानांनी सारी दिक्षण सन १३१८त पादाक्रांत कर या या आधीच या काळी 
मलबारवर वारी क न आले या यां या प्रबळ सेनापतीशी -खु ूखानाशीच दिक्षणेत पु हा 
िहदंसु ता लगोलग थापन कर याची ददुर् य मह वाकांक्षा धारण करणार् या काही िहदं ुपुढार् यांनी 
लागेबांधे बांध यास प्रारंभ केला होता. सेनापती खु ूखानाचे मनात िद लीस जाऊन तेथील 

सलुतानास ठार मा न वतःच सलुतानपद घे याचे गु त बेत चालले होते. पण या साहसी िन 

भयंकर कार थानात याला सलुताना या कट्टर इ लामिन ठ सरदारांचे साहा य िमळणे अशक्य 

होते. पण िहदं ुसं थािनकांचे िन सरदारांचे सिक्रय वा िनि क्रय साहा य िमळणे मात्र शक्य होते. 

कारण खु ूखान हाच यावेळी याला वतःला बळाने मढिव यात आले या मिु लमपणा या 
कात यास फाडून तोडून उघड उघड आप या मळू या िहदंपुणात प्रकट हो यास आतुर झालेला 
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होता. यामळेु दिक्षणेतील तेव यातच मसुलमानांनी पादाक्रांत केले या िहदंसुमाजा या धुरंधरांशी 
याचे काहीतरी सहकायार्ंचे अ यंत गु त खलबत चाललेले होते, अशा चुग या थेट िद ली या 
मिु लम सलुताना या दरबारापयर्ंत आतून आतून पोहोचत हो या. या सवर् प्रकरणांचे सभंवनीय, 

शक्य आिण िसद्ध ते वृ त समि वत क न तो ससुगंत इितहास गे या ५ या प्रकरणातच आ ही 
सांिगतला आहे. तो वाचकांनी वाट यास पु हा पहावा. थलाभावी येथे खालील त्रोटक वृ त देणे या 
काळ या इितहासा या समीक्षणा पुरते पयार् त आहे.  

यादव कुळातील सगंम नावा या एका गहृ थाचे मलुगे हिरहर िन बुक्क हे अनाग दी 
राजा या पदरी होते. देविगरी आिण वरंगळवरील अ लाउि ना या राजवटीतील 

मागेउ लेिखले या मसुलमानी वार् यांनंतर या धुमाकुळीत अनाग दी या राजाचाही 
मसुलमानांनी पराभव केला. अनाग दी हीच िकंवा ित या जवळपास वालीची िकि कंधा नगरी होती 
अशी दंतकथा आहे. अनाग दी या राजाचा पराभव के यानंतर हिरहर िन बुक्क या त णांना ध न 

मसुलमानांनी िद लीला सन १३२७ म ये नेले आिण यांना बाटवून मसुलमान केले. पुढे या 
मलुांचे वृ त आिण तेज पाहून वतः सलुतान महंमद तघलखने िहदंूंशी लढ यासाठी जी नवी 
वारी दिक्षणेत जा यास धाडली या मिु लम सै यासह यांनाही प्रमखु पदे िन अिधकार देऊन 

पुढे सन १३३१ म ये धाडले पण दिक्षणेत येताच. . . . बहुधा पवूर्सकेंताप्रमाणे यांची, यावेळचे 

सकें वरा या शंकराचायर् पीठाचे अिधकारी असताही राजकायर्धुरंधुर असलेले ी िव यार य वामी 
यां याशी भेट झाली. ते हा वतः शंकराचायार्ं या ह तेच, यापूवीर् बळाने मसुलमान केले या या, 
तेज वी त णांना शुद्ध क न परत िहदंधुमार्त घे यात आले. या त णांनी नवे िहदं ुसै य उभा न, 

जी मिु लम सेना यां या हाताखाली िहदंुंशी लढ यासाठी हणनू दिक्षणेत आलेली होती 
ित यावरच उलटून ितला धुळीस िमळिवले. नंतर, िव यार य वामी-सकें वरचे हे शंकराचायर् 
यां या िन या वेळचे इतरही धुरंधर िहदं ु पु षां या एकमताने तुगभंदे्र या काठी, िद ली या 
मिु लम सलुतानाची िकंवा कोण याही मिु लमाची स ता नसलेले सपंूणर्पणे वतंत्र िन सावर्भौम 

असे नवे िहदंरुा य थाप याचे ठरले. याची राजधानी तुंगभदे्र या काठी िहदंुं या िवजयाचे 

योतक असे िवजयनगर नावाचे नगर वसवून तेथे थाप यात आली. या रा याचे अिधप य ी 
हिरहर यांनाच सन १३३६ त दे यात आले आिण वतः ी िव यार य वामी याचे मखु्य प्रधान 

झाले.  

या सवर् घटनांिवषयी इितहासकारांना आजपवर्ंत बहुधा न उकललेले एक कोड े येथे 

उलगडून सांिगतले पािहजे; ते हे की, महंमद तघलख हा जरी वेडा हणनूच इितहासात उ लेिखला 
जातो तरी तो वेडा नसनू फार तर याला वेडसर हणता येईल. याने िद लीहून देविगरीस 

राजधानी आण याचा जो बेत केला तो सदु्धा अगदी वेडाची एक लहर हणनू सांिगतला जातो तसा 
न हता, तर दिक्षणेत सलुतानांनी जे नवीन िवजय सपंादन केलेले होते ते  पुरतेपणी  पचवून  

टाक यासाठी  म यवतीर् राजधानी आिण तीही दिक्षणेत या िविजत प्रदेशाजवळ असेल तर ितकडे 
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सलुतानाची स ता अिधक प्रबळपणे नांदिवता येईल, या मखु्य िवचाराने याने राजधानी दिक्षणेत 

देविगरीला ने याची िवलक्षण धडपड केली- याला केवळ वेडाची लहर आली हणनू न हे! आता 
देविगरीला राजधानी आण यानंतर लवकरच पु हा िद लीला राजधानी ने याची यास जी ‘लहर’ 

आली आिण यापायी लोकांचे अतोनात हाल झाले तीही महंमद तघलखाची केवळ लहर न हती. 
खरी गो ट अशी होती की, सलुतानाची सावर्भौम स ता, जी दिक्षणेस अलीकडचे दहावीस वष 

थापन झा यासारखी वाटली होती ती तेथील िहदंूंना अस य िन मानहानीची वाटून ती उलथनू 

टाक यासाठी सवर् िहदंरुाजाचंी, धमर्गु ं ची आिण िहदं ूजनतेची मोठी िसद्धता गु त रीतीने चाललेली 
हाती, आिण या सश त्र उठावणीचा धाक मसुलमानां या सै यालासदु्धा पडलेला होता. अशाच 

फोटक पिरि थतीत आपण वतः या बंडखोर िहदंूं या जा यात जाणनूबुजनू गुतंून राहावे हे 

प्रसगंी प्राणघातकही ठरणारे आहे, ही खरी व तुि थित सलुतान महंमद तघलखा या यानात 

आली; आिण हणनूच याने देविगरी सोडून राजधानी परत उ तरेकड े लांब ने याचा बेत 

तडकाफडकी िसद्धीस नेला - केवळ याला ‘लहर’ आली हणनू न हे! िहदंूं या वाढ या 
श त्रशक्तीची भीती ही या या या उलटसलुट वेडा या लहरीं या ग धळास आिण घाबरगुडंीस 

कारण झालेली होती! 
आणखी एका मह वा या घटनेचे कोड े या प्रकरणी बहुतेक इितहासकारां या लक्षातच 

आलेले नाही; पण ते न डावल याइतके आ चयर्कारक आहे- ते, हे की, सगंम नावा या 
यादवकुलीन या गहृ थाचे हिरहर िन बुक्क हे त ण पुत्र मसुलमानांनी पकडले ते गहृ थ 

अनाग दी या िन वरंगळ या राजांचे िनकटवतीर् सबंंधी होते. यामळेु, हे यांचे पुत्रही या 
राजघरा याशी सलंग्न होते. यांना ध न िद लीस नेऊन जे मसुलमान कर यात आले त ेमहंमद 

तघलखाने यांचे हे राजकीय मह वही िवचारात घेऊनच होय. अनेक िहदं ू राजांवर असा बळाने 

मसुलमान केले जा याचा प्रसगं आलेला होता. पण अशा भयंकर सकंटातून यापैकी कोणी सुटले 

तरी यांना परत िहदं ूहो याची काही आशा नसे. कारण शुिद्धबंदी! यािवषयी चचार् या पु तका या 
पूवार्धार्त केलेलीच आहे. तरीही, हिरहर, आिण बुक्क या दोन िहदं ु त ण वीरांम ये बळाने 

मसुलमान के यावरही परत िहदं ुहो याची जी धमक िनिमर्ली गेली आिण िव यार यांसारख्या 
शंकराचायार्ंनी शुद्धीिव द्ध त कालीन जनमत िन किलयुग-वजार्िदक प्रिक्ष त पण ढ शा त्रे अगदी 
ताठ िव द्ध असताही या दोघांना शुद्ध क न घे याचे जे धाडस केले आिण अनेक िहदं ुधरंुधरांनी 
या नवीन उपक्रमाला उचलनू धरले, याची पे्ररणा िहदंूंम ये कोण या कारणाने अशी दरूवर 

सचंरली? 

याचे सरळ उ तर, याच घटने या केवळ दहाबारा वषार्ं या आधीच, िहदंसुम्राट 

धमर्रक्षकाने (नािस ि नाने), जी अभूतपूवर् रा यक्रांती िन धमर्क्रांती, भर िद लीत केली तीतच 

सापडते! कारण सलुतान नािस ि न हाही मळूचा िहदं!ु बळाने बाटवून मसुलमान केलेला! पण 

अ लाउि नाचा िन या या मलुाचा या यावर िवशेष लोभ जडून याला खु ूखान ही पदवी देऊन 
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चढवीत चढवीत शेवटी याचे हाताखाली मोठे मिु लम सै य देऊन सेनापती हणनू दिक्षणेवर 

वारी कर यास सलुतानाने धाडले, इतके साम यर् हाती येईतो या खु खूानाने बा या कारी 
मसुलमानीपणच पाळले, पण वारीहून िद लीत परतताच याने अक मात मुि लम सलुतानाला 
ठार मा न वतः आपण मळूचे िहदं ुहोतो आिण तोच धमर् परत वीकारीत आहोत, असे उ घोषून 

‘िहदंसुम्राट’ हणनू िद ली या िसहंासनावर आरोहण केले! इतकेच न हे, तर शताविध 

बाटिवले या िहदंूंची शुद्धी केली, मिशदींची मिंदरे केली! मसुलमानी साम्रा य आिण मसुलमानी 
धमर् या दोहो वरती िहदंु वाची अशी अपूवर् चढाई करणार् या या िहदंसुम्राटा या सार् या भारतभर 

खळबळ उडिवणार् या या क्रांती या बात या आधीच पसरले या हो या. अथार्त जे हा हिरहर िन 

बुक्क यांना मसुलमान क न िद लीस तीनचार वष सलुतान महंमदाने िनबद्ध क न ठेवलेले होते 

ते हा िद लीस घरोघर या िहदंसुम्राटा या िहदंधुमर्क्रांती या अवघ्या दहाबारा वषार्ंपूवीर् घडले या 
या अपूवर् घटनेची चचार् चाललेली यांनी ऐकली असलीच पािहजे, आिण ित याच पे्ररणेने यांनाही 
मसुलमानां या हातून पु हा सटूुन दिक्षणेस ससै य परत याची अशक्यप्राय घटना शक्य 

कर याचा हाच गु त मागर् आपणही अनुसरावा असे वाटले असले पािहजे! याप्रमाणे यांनी 
मिु लम सलुतान महंमद तघलख याचा िव वास पणूर्पणे सपंादनू आपण दोघेही कट्टर मसुलमान 

आहोत, असे यास भासिवले असले पािहजे! हणनूच सलुतान महंमदाने या हिरहर-बकु्कांना 
मिु लम सै या या या िवभागाचे सेनापतीपद िदले! या वेळी महंमद तघलख देविगरीहून 

राजधानी िद लीस परत आणता झाला ते हा याने दिक्षणेत आप या मागे सलुतानी स ता 
सांभाळणारे असे पुरेसे मिु लम सै य ठेवलेले न हते. यातही दिक्षणेकड या सभंा य िहदं ू

उठावा या बात या आ या. ते हा या दोघा दिक्षणेकड या राजकुटंुबाशी िनकट सबंंध असणार् या 
त णांनाच ते आता कट्टर मिु लम झाले अस याने मिु लम सै यासह दिक्षणेत मिु लम स ता 
पु हा प्रबळ कर यास धाडावे, असे योिजले. या हिरहर-बुक्कांना हवी होती तीच सधंी िमळा याने 

या दोघांनीही ते कायर् पार पाड याचा िवडा अगदी आवेशाने उचल याचे बा या कारी भासिवले. 

बाटले या िहदंूंना मिु लम स ता वाढिव यास धाड याचा िद ली या सलुतानांचा हा प्रघातच होता 
आिण असे प्रयोग मिलक काफुरािद अनेक उदाहरणांत यश वीही होत असत. सलुताना या या 
वरील आजे्ञप्रमाणे मिु लम सै य घेऊन दिक्षणेतील िहदंरुाजांचे बंड मोडून काढ यासाठी हणनू 

दिक्षणेकड ेहिरहर िन बुक्क जे गेले ते थेट यां या मळू वरंगळ ते अनाग दी या प्रदेशातच येऊन 

उतरले.  

बहुधा दिक्षणेत ये या या आधीच या बंधूंनी यां या गु त बेताची िन मिनषेची सचूना ी 
वामी िव यार य िन इतर िहदंरुाजमडंळ यांना कळिवलेलीही असली पािहजे. सलुताना या 
हातावर तुरी देऊन िनसटून दिक्षणेत त ेजे आले आिण पु हा िहदंधुमार्त जे उघडपणे प्रवेश करणार 

होते; ती पे्ररणा प्र यक्ष िहदंसुम्राट धमर्रक्षक (सलुतान नािस ि न) या या िद लीतील 

धमर्क्रांतीमळेु दिक्षणेतील राजमडंळात आिण शंकराचायार्िद धमर्गु ं तही आधीच सचंारलेली होती. 
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यामळेु हिरहर आिण बकु्कांनाही समारंभपूवर्क शुद्ध क न घे याचे वामी िव यार य प्रभिृत 

िहदंधुमर्धरंुधरांनी  वीरवर हिरहर आिण बुक्क यां या समंतीने ठरिवले.  

‘िहदंसुम्राट ी धमर्रक्षक (नािस ि न) याने िद लीस केले या रा यक्रांती या प्रचडं 

प्रयोगाचे पिरणाम दरूवर झाले’ असे जे आ ही, मागे पाच या प्रकरणाचे शेवटी, हटले आहे त े

िकतीयथाथर् आहे; हे, या महान घटने या िवजयनगर या या रा यक्रांितवर झाले या या 
पिरणामांव निह िसद्ध होईल आिण तरीही या महान घटनेचा उ लेख, आजवर इितहासकारांनी, 
काही तु छ लां छना पद श दांनीच काय तो केलेला असावा ही गो ट आजचे इितहासग्रथं, 

िहदंु ि ट नस यामळेुच, असे काही प्रकरणी तरी अगदी आंधळे झालेले आहेत, हेच िसद्ध करत!े 

िवजयनगरचे हे नवे िहदंरुा य थापणार् या िहदं ू िपढी या कतृर् वाचा िजतका गौरव िहदं ु

इितहासात हावयास हवा आहे िततका अजनूही झालेला नाही. ी. माधवाचायर् अथार्त सकें वरचे 

शंकराचायर् ी िव यार य वामी यांचेच उदाहरण घ्या! हा अलौिकक पु ष महान 

रा यक्रांितकारक कसा होता हे वर सांिगतलेच आहे. परंतु िततकाच तो धमर्क्रांितकारकही होता, हे 

यांनी या वेळ या ढ ‘शा त्रास’ िझडका न केले या हिरहर िन बुक्क यांसारख्या राजपु षां या 
शुद्धीव न प ट होते. याचप्रमाणे ज्ञानातही तो या काळ या िव वानांचा मकुुटमणी होता. 
यांनी सं कृत भाषते अनेक िवषयांवर अनेक ग्रथं िलिहले. यातील सवर्दशर्नसगं्रह आिण पंचदशी 
हे सिुवख्यात आहेत. खरोखर, आ यशंकाराचायार्ंनंतर असा शंकाराचायर् शृंगेरीपीठावर तर काय, 

पण कोण याही धमर्पीठावर आ ढलेला आढळत नाही! यातही नवीन थापन झाले या या 
िहदंरुा याचा राजा जो पराक्रमी वीर हिरहर याचे मखु्य प्रधान व वीका न ते रा य प्राथिमक 

अव थेत असले या अ यंत कठीण पिरि थतीत सार् या मसुलमानां या छातीवर वाढवून 

दाखिव यात यांनी जे रा य यवहारी नैपु य िन कूटनीती प्रकट केली यास तर दसुरी तोडच 

सापडणार नाही! याप्रमाणे, राणा प्रताप, राजा छत्रसाल, गोिवदंिसहं, चैत य, बंदाबैरागी इ यादी 
िहदंरुा ट्रातील या काळ या महापु षांची नावे आपणा िहदंूं या त डी ळलेली आहेत, याप्रमाणे, 

या िवजयनगर या रा यकालातील वरील िव यार य वामी, वीरवर हिरहर, बुक्क, 

महाराजािधराज पदवी धारण करणारे दसुरे हिरहर, आिण यांचे प्रधान सायणाचायर्-जे िव यार य 

वामींचे बंध ू होते आिण यांनी वेदांवर आजही अिधकृत मानले जाणारे महाभा य िलिहले, 

महाराजािधराज कृ णदेवराय, आिण या वेळ या आिदलशाही, िनजामशाही इ यादी 
मसुलमानां या महारा ट्रातील पाची सलुतानांचा वारंवार पराभव करणारा पण अतंी सवर् 
मसुलमान सलुतानांनी एकत्र होऊन केले या वारीतही, राक्षसतंगडी या सगं्रामात यां याशी 
शेवटपयर्ंत अिभमखु लढत असता शत्रूंकडून याचा िशर छेद केला गेला तो, ‘द त छेदो िह 

नागानां लाघ्यो िगिरिवदारणे’ या यायाने, महाराजािधराज रामरायही, यांची नावेही, आम या 
िहदंरुा ट्रा या इितहासातील महापु ष हणनू सवर्तोमखुी ळली पािहजेत! परंतु आज उ तर 
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िहदंु थानातील िहदंूंना या नावांचा बहुधा प ताही नसतो. आिण इकड े दिक्षणेत सदु्धा सह त्रांत 

एखा या िहदंलूाच ती पुसटपणे ऐक यासारखी वाटतात, ही ल जा पद ि थती पालटली पािहजे.  

 

बहामनी रा याची थापना 
िवजयनगरचे िहदंरुा य थापन होऊन िद ली या सलुताना या सावर्भौम स तेचे तुकड े

तुकड ेदिक्षणेत पाड यात आले, हे पाहताच सलुतान महंमद तघलखाने पूवीर् देवीिगरीहून िद लीला 
राजधानी परत नेताना दिक्षणेकडील मुि लम स तेचा कारभार पाह यासाठी हसन गगं ूनावाचा जो 
एक प्रबळ सुभेदार मागे ठेवला होता, यानेही याचा धनी असले या या िद ली या मिु लम 

सलुतानािव द्धच बंड केले आिण नमर्देखाल या कृ णेपयर्ंत या प्रदेशाचा सलुतान हणनू आपली 
वतःचीच घोषणा क न एक ‘बहामनी’ नावाचे वतंत्र मिु लम रा य सन १३४६ म ये थापले 

आिण गलुबगार् येथे आपली राजधानी केली. िवजयनगर या िहदंरुा य थापनेनंतर अवघ्या दहा-
अकरा वषार्ंनी हे बहामनी मिु लम रा य थापन झा यामळेु सार् या दिक्षणेतील िद ली या 
सलुतानांची स ता उखडली जाऊन दिक्षणेत दोन प्रमखु रा ये काय ती उरली, एक हे बहामनी 
रा य, िन दसुरे िवजयनगरचे. बहामनी हे नाव या हसन गगंनेू जे धारण केले या या दोन 

उपप ती इितहासात प्रचिलत आहेत. हा हसन पूवीर् गलुाम असताना िद ली या एका गंग ूनावा या 
ब्रा मणा या घरी चाकर हणनू रािहलेला होता. या गगं ूब्रा मणाने या या एकिन ठ सेवेवर 

सतंु ट होऊन आिण याची कंुडली पाहून याला आशीवार्द िदला होता की, ‘तू के हातरी राजा 
होशील.’ ते ऐकताच हषर्भिरत होऊन हसन आपणा वतःला हसन गगं ू हणनू हणवनू घेऊ 

लागला आिण खरोखरीच दिक्षणेचे राजपद हाती येताच तो आप या ब्रा मण ध याचा प्रसादच 

आहे असे भावून याने या आप या रा याचे नाव ‘बहामनी रा य’ असे ठेवले. दसुरी उपप ती 
काहीजण सिुचवतात ती ही की, इराणात या बहामनी नावा या एका राजकुलाशी आपला सबंंध 

आहे, असे हसन गगंलूा वाटत असावे हणनू याने आप या या रा यास बहामनी असे हटले. 

पण मग तो वतः या नावात हसन गगं ूअसा या ब्रा मणा या नावाचा उ लेख मात्र शेवटपयर्ंत 

जो करीतच रािहला तो का? आिण याचा इराणात या बहामनी राजकुलाशी संबंध होता याला तरी 
पुरावा असा काहीच नाही! 

या बहामनी रा याची सीमािवजयनगर या तुंगभद्रा नदी या सीमेशी िभडलेली होती. 
यामळेु, या दोनही रा यांत सारखी यदु्धे चाल ूरािहली. पण यांना िवजयनगर या िहदंरुा याचा 
आिण तदनुषगें या बहामनी रा याशी या या झाले या युद्धांचा, यां या इितवृ तांचा इितहास 

अिधक सिव तरपणे वाचावयाचा असेल यांनी पुढील दोन पु तके अव य वाचावीत- (१) The 

Forgotten Empire (2) The Never to be Forgotten Empire. पिहला ग्रथं एका िब्रिटश 
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िव वानाने िलिहला असनू दसुरा याला काही अशंी प्र यु तर देणारा सशंोधना मक ग्रथं दसुर् या 
एका िव वानाने िलिहलेला आहे.  

कारण, हा सवर् इितहास सांग याचे थळ हा ग्रंथ न हे. हा ग्रथं इितहासग्रथं नसनू 

इितहासाचे एक समीक्षण आहे, हे आ ही प्रथमपासनूच सांगत आलो आहोत. तथािप 

समीक्षणापुर या तेव या काही उ लेखनीय घटनांचे कथन येथे करीत आहत.  

 

िवजयनगरची बांधणी 
िवजयनगर ही राजधानी या थली थाप याचे िव यार य प्रभिृत धुरंधर िहदं ुने यांनी 

ठरिवले ते तुंगभदे्र या काठचे थळ थाप यशा त्रा या िन सिैनकी टीनेही अशा बळकट 

पिरसरात िनवडले गेले होते की, परकीय त ज्ञ प्रवासीही या सं थापकां या सिैनकी 
िश पशा त्रीय टीची प्रशंसा करतात. या थळा या ित ही बाजूनंी उंच टेक या आहेत आिण 

चौ या बाजसू खोल नदी आहे. यामळेु, तेथे थापले या या राजधानी या िवशाल नगरास 

एकप्रकारे िनसगार्नेच प्रचंड तटबंदी उभार याप्रमाणे सरुिक्षतता आणलेली होती. या नगराभोवती 
एका या आत दसुरा असे अनुक्रमे सात बळकट तट बांधलेले होते. या प्र येक िवभागात एकाहून 

एक अशीभ य िन शोिभवंत मिंदरे, भवने, प्रासाद आिण जलाशय िनिमर्लेले होते. या सवर् 
भवनांवर, मिंदरांवर आिण मखु्य राजप्रासादावरही मोठमोठे सवुणर्कलशमिंडत भगवे वज 

फडकत. कारण िवजयनगर रा याचा अिधकृत वज, जो िहदंरुा ट्राचा परंपरागत भगवा वज 

होता, तोच भगवा वज होता! 
या सवर् मिंदरांम ये जे अ यंत भ य, प्रकांड आिण िव तीणर् मिंदर होते ते ीनिृसहंाचे 

मिंदर होय! िवजयनगर या िसहंासनाचे कुलदैवतच निृसहं हे होते! िहदंु थानात निृसहंाची देवालये 

क्विचतच आढळतात. परंतु िवजयनगर या या या राजांनी आपले कुलदैवत, आपले उपा य, 

आपला आदशर् अनेक देवांतून आिण दैवतांतून निृसहं अवतार हाच िनवडला, यांची प्रितभा िन 

समयज्ञता ही िनःसशंय वाखाण यासारखी होती.  
कारण, या काळातील िहदंूंचा बुद्धकालापासनू अितरेकी अिहसें या खुळापायी सौ य, 

नेभळट िन सोशीक होत आलेला समाज आिण यां यावर तुटून पडले या मसुलमानांचा धमार्ंध, 

कू्रर िन नशृंस राक्षसी समाज, यां या सघंषार्त प्रसगंोिचत प्र याघातक कूटराजनीती आिण शत्रसू 

थरकापिवणारा कू्रर पराक्रम यांना िहदंूं या अगंी फुरिवणारे जागतृ दैवत जर आ हा िहदंूं या 
पुराणांतरी कोणते एखादे आढळणारे असेल तर ते ीनिृसहंाचेच होय.  

 

जि त ते मढूिधयः पराभवं! 
भवि त मायािवषु ये न माियनः ।। 
सा वाचारः साधुना प्र यपेुयः ।। 
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मायाचारो मायया बािधत यः ।। 
 

निृसहंाची कथाच सांगते की प्र हादा या स गणुिवकृतीने न हे, तर तो कू्रर राक्षस कू्रर 

कूटनीतीनेच मारला गेला! 
िहर यक यपूला ीशंकराने ‘तुला िदवसा िकंवा रात्री, ना आत ना बाहेर, आकाशात वा 

पृ वीवर, श त्राने वा अ त्राने, पशू वा मनु य कोणीही मा  शकणार नाही’ इ यादी जे वर िदले 

होते, या सवार्ंवर जशास तशा पुढील अनुक्रमे िव मयकारक तोडी काढून िहर यक यपूला 
सं याकाळी, उंबर् यावर ओढून, मांडीवर उताणा पाडून, वतः या करकच नखाग्रांनी याचे पोट 

फाडून, ना पणूर् नर ना पणूर् पशु असे निृसहं व प घेऊन या देवा या शत्रलूा ठार केले! या दु ट 

दै या या अगंातून उडणार् या रक्ता या कारंजाने या या सार् या देहास रक्त नान घडले आहे, 

या या भयकंर िसहंगजर्नांनी सारा ब्र मांडकटाह गडबडून गेला आहे आिण या या क्रोधािव ट, 

उभारले या िन उगारले या आयाळा या सटाने अक्राळिवक्राळ िदसणार् या िसहं व पास पाहून 

देवही भयाने थरथर कापत, ‘शांत हो! शांत हो!’ हणनू प्राथर्ना क  लागले आहेत अशी ती 
निृसहंाची अक्राळिवक्राळ मतूीर्च या सघंषर्सकुंल राक्षसी जगात या रा ट्राला जगावयाचे असेल 

याने आपले उपा य दैवत हणनू आिण रा ट्रीय पराक्रमाचा आदशर् हणनू आप या रा ट्रमिंदरात 

पूिजली पाहजे! 

या कथेत आणखीही एक अ युदार ममर् अनु यूत आहे. हे वरील िसहंासारखा िनदर्य िन अिनवायर् 
पराक्रम करणार् या या निृसहंावताराचे मतूर् व प जरी असे अक्राळिवक्राळ असले तरी यांचे 

अतःकरण हे नराचे आहे, मानवतेचे आहे. याचा कू्रर पराक्रमही मानवते या िवकासाला अ यंत 

आव यक असाच आहे, अिनवायर् हणनूच आहे. कारण देव, दै य, दानवाचाही थरकाप उडिवणारे 

या अ यायी, लोकप्रपीडक िन देवद्रोही िहर यक यपूचे पोट फाडून याला ठार करणारे अ युग्र 

कृ यही देवपूजक हणनू दैवी, यायी अशा प्र हादासारख्या स जनां या रक्षणासाठीच अपिरहायर् 
हणनूच काय ते आचिरले गेले होते! मानवी स गणुां या िवकासासाठीच मानवांना जी 
दबुळेपणा या शापाने पंग ूबनिवते अशा अिहसेंचा प्रसगंी कू्रर िहसेंनेही बळी घेतला पािहजे - तेच 

मानवी िवकासाथर् अशा प्रसगंी स कमर्, सद्धमर् असते! जगातील मनु यजाती या या काळ या 
अपूणर् िवकासा या पातळीवर, राक्षसी िहसेंने आिण वाथीर् मह वाकांक्षेने पछाडले या 
रा ट्रारा ट्रा या शत्रधुुमाळी या पिरि थतीत िहदंरुा ट्रालाही आपले अि त वच न हे, तर 

अिजकं्य वही थािपत कर यासाठी निृसहंासारखेच उपा य दैवत असले पािहजे होते! 

िवजयनगर या राजांनी िनवडले या या ीनिृसहंा या उपा य दैवतांचे जे भ य मिंदर 

िवजयनगर या राजधानीत उभारले होते असे जे आ ही सांिगतले आहे, ते जसेचे तसे आज 

अि त वात नाही. मसुलमानांनी िवजयनगर जे हा उ व त केले ते हाच या रानटी 
िव वंसकांनी ते निृसहंाचे राजमिंदरही पाडून तोडून न टप्राय क न सोडले. तथािप, अशा अ यंत 
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भग्नाव थेतही या देवालयातील ीनिृसहंा या मळू मतूीर्चा जो अवशेष आजही िदसतो आहे 

याव नही या मतूीर् या मळू या भ य, भयंकर िन प्रचडं व पाची क पना येते. ते ीनिृसहंाचे 

देऊळही या या मळू व पात आिण मळू वैभवात िकती प्रकांड, फूित र्दायक आिण 

िहदंु तानातील मोठमो या देवालयातही आप या अप्रितमतेने उठून िदसणारे असले पािहजे, हे 

यानात येते! 
 

िवजयनगर या राजाने बहामनी सलुतानाचा केलेला पराभव 
वीरवर हिरहर या या मृ यनूंतर वीरवर बुक्क हा िवजयनगर या िसहंासनावर बसला. हा 

बुक्करायही पराक्रमी आिण प्र याक्रमक होता. याने वतः या घरात बसनू घराच नुसते सरंक्षणच 

केले नाही, तर मसुलमानांवर प्र याक्रमणे क न सन १३७४ चे आगेमागे बहामनी रा याचा 
सलुतान मजािहदशाह याचा मोठा पराभव केला.  

या वीरवर बकु्काने चीन या राजाकडहेी िश टमडंळ पाठिव याचा उ लेख सापडतो. सन 

१३७९ म ये हा पराक्रमी राजा बुक्क मरण पावला. यावेळी याची गभर्वती असलेली राज्ञी गौरी 
िह या पोटी ज मलेला याचा मलुगा हिरहर दसुरा हा आप या पतैकृ िसहंासनावर बसला. या या 
राजवटीत मसुलमानांवर िहदंूंनी वारंवार िवजय िमळवून िवजयनगर या रा याचा िव तार केला. 
ते हा हिरहराने मो या समारंभाने ‘महाराजािधराज’ ही पदवी धारण केली. माधवाचायार्ंचे 

(िव यार य वामींचे) बंधू ी सायणाचायर्, हे या महाराजािधराज हिरहराचे मखु्य प्रधान होते. 

सु  या नावाचे याचे प्रिसद्ध सेनापती होते. हिरहरा या पट्टराणीचे नाव म लिंबका असग गु ड 

असे होते. महाराजािधराज हिरहरा या राजवटीत िवजयनगर रा याचा िव तार पु कळच वाढलेला 
होता. गोमतंकही या याच राजस तेखाली नांदत होता. या हिरहरमहाराजा या सन १३९१ तील 

एका ताम्रपटात ‘गोवािभधां क कणराजधानीम’् असा उ लेख केलेला आहे.  

याग्रथंाम ये िवजयनगर या िकंवा कोण याही राजकुलातील पुत्रपौत्रािदकांची नामावली 
िकंवा सिव तर वृ तांत देणे अशक्य िन अनाव यक आहे. हणनू एवढेच सांगतो की, दसुर् या 
हिरहरा या मागनू जे राजे झाले तेही िवजयनगरचे वैभव िटकवणारे िन वाढिवणारेच झाले. 

यांम ये एक अपवादा मक िन काही अशंी खुळचट िन दबुर्ळ राजा झाला याचा ददुवी उ लेख 

केला पािहजे. याचे नाव देवराय असे होते. तो सन १४०६ त गादीवर आला. मसुलमानांिव द्ध तो 
जळफळतच असे. पण मिु लमांना हाणनू पाड यासाठी याने जी िविक्ष त तोड काढली ती अशी 
की, मसुलमानी सलुतानां या हाताखाली याने जशी िहदंसुै ये यांचे चाकर हणनू लढतात 

याप्रमाणे आपणही आप या सै यात मसुलमानी सिैनकांची भरती क न आपले सै यबळ 

वाढवावे! याप्रमाणे याने अनेक मसुलमानांची सै यात भर केली, पण याचा दबुर्ळ वभाव 

पाहून ते मसुलमान इतके शेफारले की भर राजसभेत ते रीतीप्रमाणे महाराजांना मजुरा करीनासे 



 

www.savarkarsmarak.com 

झाले आिण उ ामपणे हणालेः “आम या धमार्प्रमाणे एका ‘अ लाला’ सोडून कोणापुढेही आ ही 
मान वाकवीत नाही.” ते हा यां या समाधानासाठी देवरायाने आप या िसहंासनापुढे एक अचं 

पीठावर कुराणाचे पु तक ठेवले. यामळेु वतःचा मान राहून मिु लम कुराणास मजुरा करतात, 

राजास न हे, असे बा यतः िदसे. याचप्रमाणे मसुलमानांना प्रस न कर यासाठी या राजाने 

िवजयनगरला एक मशीदही बांधली. अशा शेफा न ठेवले या मिु लम सिैनक चाकरांनी भर 

लढाईत देवरायाचा िव वासघात केला, हे सांगणे नकोच.  

याचे प्र यंतर लगेच थो या िदवसांत िदसनू आले. या वेळी िफरोजखान हा बहामनी 
सलुतान या मिु लम रा यावर होता. या याशी झाले या अनेक युद्धांत शेवटी देवरायाचा पराभव 

झाला आिण मसुलमानां या राक्षसी ढीप्रमाणे िफरोझखानने सधंी करताना देवरायाने आपली 
मलुगी िफरोझला िदली पािहजे, ही अट घातली. िन पायाने देवरायाने ती मा यही केली. ही 
रजपुती क यादानीय शरणगतीची खोड सदैुवाने दिक्षण या इितहासात दहा-पांच दबुर्ळ राजांनीच 

काय ती या दोनशे-तीनशे वषार्ंत अनुसरलेली आढळते. अथार्त हेही यानात ठेवले पािहजे की, 
मसुलमानांवरही िहदंूंनी जे मोठमोठे िवजय या काळात िमळिवले यावेळी शरण आले या 
कोण याही मिु लम सलुतानाला वा बादशहाला याची मलुगी या िवजे या िहदंरुाजाला िदली 
पािहजे, अशी अट काही कोण याही िहदं ु राजाने घातली नाही! कारण उघडच आहे! कोणी 
मसुलमाना या मलुीशी लग्न करता तर िहदंरुाजाच मसुलमान होऊन जाता! िहदंूं या या धािमर्क 

दगुुर्णाचे, या ‘स गणुिवकृतीचे’ दु पिरणाम िहदंूंना कसे भोगावे लागले ते शुिद्धबंदीिवषयक 

प्रकरणातून या ग्रथंा या पूवार्धार्त सिव तरपणे सांिगतले आहे.  

 

िहदंूंनी मुि लमांचा केलेला पराभव िन उगवलेला सूड! 
तथािप, देवराया या मृ यनूंतर िसहंासनावर आ ढ झाले या राजांनी या पराभवाचे उटे्ट 

काढून िहदंरुा याचा प्रभाव सवर् मसुलमानी रा यांवर पु हा पाडला. िवशेषतः १४१७ साली 
िफराजखानाने  तेलगंण या प्रदेशावर जी वारी केली तीत मसुलमानां या मखु्य विझरालाच ठार 

मा न मसुलमानांची िहदंूंनी अगदी दाणादाण उडवून िदली आिण पूवीर् या वरैाचा सडू उगिवला! 
इ.सन १४६० या आसपास िवजयनगर या राजकुलात स तेिवषयी तंटे-बखेड ेमाजले. ती 

सधंी साधून िव पाक्ष या नावा या राजा या राजवटीत शा व नरिसहं नावा या या या प्रबल 

सरदाराने याला गादीव न काढून टाकून सवर् स ता आप या हाती घेतली आिण रा याची घडी 
नीट बसव यासाठी प्रय न केले. मळू या यादवकुलीन सगंम घरा याचा या प्रकारे शेवट झाला.  
 

युरोिपयन रा ट्राची िहदंूंवर धाड पडत े
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याच कालखंडात युरोपातील पोतुर्गीज लोकांना िहदंु थानचा जलमागर् सापडून यांचा 
िहदंु थानात राजकारणीय प्रवेश झाला! तो प्रवेश िवजयनगर या रा यात जरी न हता तरी 
िहदंु थान या दिक्षण टोकाला सामु ीन (झामोरीन) राजा या प्रदेशात झाला. या काळी अगदी 
क्षु लक भासणारी ही घटना येथे कालक्रमणासाठी नुसती उ लेखून ठेवलेली आहे. पण ित याच 

मागोमाग अनेक युरोिपयन रा ट्रांची नवी टोळधाड िहदंु थानावर पडणारी होती. या समग्र 

प्रकरणाचा परामषर् िन समीक्षण यथासमय वतंत्र प्रकरणातून या ग्रथंात पुढे केली जातीलच.  

 

महाराजा नरेश 
येथे िवजयनगर या कथानकाचा धागा हाती घ्यावयाचा हणजे हे सांिगतले पािहजे की, 

एक-दोन िप यांतच वरील शा व नरिसहं या दसुर् या राजकुलाचाही अतं होऊन नरेश नावा या 
या या सेनापतीने इ.सन १५०७ म ये या वेळ या राजाचा वध क न िवजयनगर या 
िसहंासनावर आप या ितसर् या घरा याची स ता चाल ू केली. या ित ही रा यक यार्त एक 

यांत या यात समाधानाची गो ट आढळून येते ती ही की, मिु लम सलुतानांची रा ये चारी 
बाजूनंा या िहदंमुहारा याचा प्राण घे यास टपून बसलेली असताही आिण या दोघा मिु लम पक्षांत 

युद्धेही सतत चाललेली असताही िवजयनगर या या रा यक्रां या िहदंिूहदंतूच होत रािह या. 
यांत परकीय मसुलमानांना िहदंूंतील या वा या पक्षास आपले सहा य दे या या िमषाने मिु लम 

स तेचे बोट या िहदंूं या घरगतुी कलहात िशरकिव याची सधंीसदु्धा या मिु लम सलुतानांना 
िमळाली नाही िकंवा ते साहसही यांना करवले नाही! 
 

बहामनी मुि लम रा याचे तुकड ेपडतात 
वरील ितसरी रा यक्रांती िवजयनगर या रा यांत हो यापूवीर्च िवजयनगर या शत्रु थानी 

असणारे बहामनी मिु लम रा य भगंनू जाऊन याचे पाच तुकड े पडले. बहामनी सलुतानांनी 
नमर्देखाली तुंगभदे्रपयर्ंतचा प्रदेश प्रथम िजकूंन घेतलेला होता. पण िवजयनगर या प्रबळ 

िहदंरूा याशी या मिु लम सलुतानां या रा याची सीमा कृ णा-तुंगभद्रा यांतील दआुबात अगदी 
खेटून अस याकारणाने यां यात वारंवार युद्धे होत. यात िवजयनगर या िहदंरुाजांनी 
मिु लमांवर जे वारंवार िवजय िमळिवले यायोगे गोमतंकासारखे अनेक प्रदेश िजकूंन आप या 
िहदंरुा यास जोडले. ओिरसापयर्ंत िवजयनगर या ‘रायांची’ स ता वाढत गेलेली होती, यामळेु तर 

ती बहामनी मिु लम सलुतानशाही आधीच दबुळी झाली होती. यांतही ितचे शेवटचे सलुतान 

टाकाऊच िनघाले. तथािप, महंमद गवान नावाचा याचा शेवटचा वझीर जो झाला तो यां या 
टीने कतर्बगार िन लढाऊ असा होता. या या प्रामािणक सेवेने, पराक्रमाने िन शहाणपणाने ते 

मिु लम रा य कसेबसे सन १४८४ ते १५२६ पयर्ंत िटकले. परंत,ु या मसुलमानी सलुताना या 
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दरबारातील महंमद गवानाचे शत्रु व करणार् या मिु लम सरदारांनीच अगदी वदृ्धपणी महंमद 

गवानाला ठार मारले. हे यानात ठेव यासारखे आहे की, महंमद गवान हा िकतीही थोर पु ष 

असला तरी जवळजवळ सवर् मिु लम स ताधार् यांप्रमाणे याने बहामनी रा यात िहदंूंचा छळ 

कर यात काही हातचा राखून ठेवला नाही. तथािप, तो जो ठार मारला गेला तो िहदंूं या हातून 

न हे; तर या या मिु लम सहकार् यांकडूनच होय! 

महंमद गवाना या मृ यपूूवीर्च बहामनी सलुतानाची राजधानी िबदर येथे गेलेली होती. महंमद 

गवाना या मृ यू या आगेमागेच ती दबुर्ळ बहामनी मिु लम स ता पुरती कोसळून पडली आिण 

ितचे एकामागनू एक असे पांच तुकड ेझाले. ते असेः- 
 १) िवजापूरचे आिदलशाही रा य 

 २) वर् हाडचे इमादशाही रा य (१४८४-१५०३) 

 ३) गोवळक याचे कुतुबशाही रा य 

 ४) अहमदनगरचे िनजामशाही रा य (१४८९ ते १६३७) 

 ५) बेदरचे बेरीदशाही रा य 

 

या मळू बहामनी सलुतानशाहीचे पांच तुकड े जे पडले यांत िहदंूंनी िवशेष लक्षात 

ठेव यासारख्या  दोन घटना तरी सांिगत या पािहजेत. पिहली घटना ही की, वर दसुर् या 
क्रमांका या वर् हाड या इमादशाहीचा जो उ लेख केलेला आहे ितचा सं थापक हा मळूचा एक 

तेलगंी ब्रा मणच होता! याचा बाप िवजयनगरात राहात असे. िवजयनगराशी मसुलमानां या 
झाले या एका लढाईत या तेलगंी ब्रा मणाचा हा मलुगा मसुलमानां या हाती लागला. 
मिु लमांनी यां या दु ट ढीप्रमाणे या ब्रा मण मलुास बंिदवान क न यास बाटवून मसुलमान 

केले आिण आप याबरोबर नेले. तो पुढे महंमद गवाना या कृपेने हळूहळू मो या योग्यतेस चढला. 
शेवटी याने सन १४८४ म ये बहामनी रा यातून फुटून वतंत्रपणे पण मसुलमान हणनू 

इमादशहा असे नाव धारण केले आिण याची नेमणकू या सु यावर झालेली होती या वर् हाडचा 
सलुतान हणनू तो वतंत्रपणे रा य क  लागला - पण मसुलमान हणनूच! 

दसुरी लक्षणीय घटना हणजे बहामनी रा या या पडले या तुक यांपैकी वर 

उ लेिखले या चौ या क्रमांका या नगर या सलुतानशाहीची थापना ही होय. िवजयनगरास 

ित म पा बिह  (भरैव?) नामक एक ब्रा मण होता. ित म पा या मलुाला अहमदशहाचे 

िवजयनगराशी युद्ध चालले असता मिु लमांनी बंिदवान क न आणले आिण यास मसुलमान 

केले. याचे नाव अहमद असे ठेवले. या बाटग्या अहमदची एका मो या मिु लम सै या या 
िवभागावर पुढे नेमणकू होताच या या आधारे सन १४८९ म ये बहामनी रा यातून फुटून 

अहमदनगर येथे याने वतंत्र मिु लम सलुतानशाहीची थापना केली. या या िनजाम या 
पदवीमळेु ती सलुतानशाही िनजामशाही या नावानेच प्रिसद्धी पावली. याने िजकंले या प्रदेशातच 
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सपु्रिसद्ध िशवनेरी गड हा होता. या प्रदेशातच दौलताबाद िन जु नर यांचे दर यान िवकर हणनू 

एक खेड ेहोते. ते यास राजधानी कर यास सोयीचे वाट याव न, या याच अहमद या नावाव न 

या खे यास अहमदनगर असे नाव िदले आिण तेथे सन १४९४ म ये राजधानी केली.  
या मिु लम रा याचे हे जे तुकड ेपडले त ेमिु लमां या आपसांतील यादवीमळेुच मखु्यतः 

पडले हे लक्षात घे यासारखे आहे. मळू या बहामनी सलुतानशाहीने िवजयनगर या िहदंरुा याचा 
िव वंस कर याची प्रितज्ञाच केलेली होती. पण लढता लढता बहामनी सलुतानशाहीचेच 

मिु लमां या वतः या दौबर् याने आिण कलहापायी पाच तुकड े पडलेले पाह यास िहदंूंचे ते 
िवजयनगरचे महारा य िटकून रािहले आिण यानतंरही या पाची मिु लम रा यां या तुक यांशी 
रणांगणात ठाण मांडून िहदंपूक्षा या वतीने  अनेक वष झुजंत रािहले होते! िनदान पुढची पाऊणशे 
वष तरी या पाचही मिु लम स तांना पु न उरले होते! 

मळू बहामनी मिु लम सलुतानशाहीतील कोणीतरी मिु लम सरदार प्रबळ होई आिण 

मळू या सलुतानािव द बंड क न आपणा वतःसच सलुतान हणवून घेई, आिण आपले वेगळे 

रा य थापी. अशाच क्रमाने ते पाची मिु लम सलुतान िन यांची मिु लम रा ये िनिमर्ली गेली 
होती. मसुलमान लोक आपसांत लढत नाहीत, ही अनेकांची िहदंिूव द्ध हणनू िमरवली जाणारी 
प्रौढी िकती वायफळ आहे, याचे हे बहामनी रा यातील यादवीचे आणखी एक ढळढळीत उदाहरण 

आहे! इतकेच न हे, तर यां यातील कलहात काही मिु लम सलुतान दसुर् या मिु लम सलुतानांना 
हाणनू पाड यासाठी या िहदंूं या प्रबळ अशा िवजयनगर या रा याचे सहा यही अनेक प्रसगंी घेत 

असत, ही व तुि थती आ ही खाली उ लेिखणारच आहोत. मसुलमान आपापसातील कलहांत 

िहदंूंचे साहा य घेत नाहीत ही आ यताही िकती िनमूर्ल आहे, हे िवजयनगर या सहा यासाठी 
मिु लम सलुतान अनेकदा कसे भीक मागत असत याव नही ते प ट होते! 

 

महाराजािधराज कृ णदेवराय 
वर उ लेिखले या िवजयनगर या नरेश राजा या ‘तुळवी’ घरा यातच कृ णदेवराय हा 

प्रभावशाली िन पराक्रमी महाराजा इ.सन १५०९ ते १५३० पयर्ंत रा य क न गेला. तो िव वान 

असनू याचे भाषण चतुर िन लाघवी असे. हणनू, मो या पंिडतांवर सदु्धा तो आपला प्रभाव पाडू 

शकत असे. सं कृत, तेलग,ू तामीळ िन क नड िव यांना या या राजसभेत उदार आ य िमळत 

असे. या या राजसभेत आठ किव े ठ होते. यांना अ टिदग्गज असे हणत. तो वतः ग्रथंकार 

होता. याने िलिहलेला ‘आमु तामा यदा’ हा तेलग ूग्रथं प्रिसद्ध आहे. महाराजा कृ णदेवराय हा 
िव व तेप्रमाणेच िश पाचाही मोठा भो ता होता. िवजयनगर येथील प्रख्यात राममिंदर यानेच 

बांधले. इतकेच न हे, तर या या सार् या रा यात िठकिठकाणी शेकडो गड, कोट, मिंदरे, गोपुरे, 

मठ िन धमर्शाळा याने बांधिव या हो या. याने ब्रा मणांना िन देवालयांना उदारह ते दाने िदली. 
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वागणकुीत स यता, सभंाषणात पटु व, राजकारणात सिुवचार िन दरूदिशर् व, तसेच शत्रूं या 
प्रकरणी शौयर् िन कठोरता या गणुांनी याचे चिरत्र िवभिूषत झाले होते. पा चा य िन इतर 

परकीयइितहासकारांनी एकमखुाने महाराजािधराज कृ णदेवरायाची ‘एक थोर िन अन यसाधारण 

रा यकतार्’ अशी प्रशंसा केलेली आहे.  

महाराजा  कृ णदेवराय  हा  स जनांशी जसा सौ यपणाने वागे याचप्रमाणे या या 
धमर्शत्रूशंी आिण रा ट्रशत्रूशंी तो युद्धात कठोरपणे आिण पराक्रमाने झुजं देई! याला िवजापूर या 
आिदलशहाशी झाले या िनकरा या यदु्धाम ये िवजय ीने माळ घातली. आिदलशहाचा पराभव 

के यानंतर महाराजा कृ णदेवरायाने सधंी करताना या सधंी या अटी मा य करावयास भाग 

पाडले या ल छां या तोपयर्ंत या िमरिव या जाणार् या डौलाचा इतका चक्काचूर करणार् या 
आिण िहदंूंचे वचर् व थापणार् या हो या की मसुलमानांनी ती शरणागती मो या क टाने 

वीकारली.  
याचे सै यबळही प्रचंड िन शि तमान होते. यात सात लक्ष पायदळ, बावीस हजार 

घोडे वार िन पाचशे एकाव न ह ती सदोिदत स ज असत.  

महाराज कृ णदेवराय या राजवटीत िवजयनगर या वैभवाचा आिण साम यार्चा कळस 

झाला. या या राजसभेत आले या अनेक परदेशी प्रवाशांनी िलिहले या या यािन या या 
रा यािवषयी या िव ततृ वणर्नाव नच हे िनिवर्वादपणे िसद्ध होते. या या व पािवषयी सदु्धा 
िक येक प्रवाशांनी उ लेख केलेले आहेत. तो िदस यातच देखणा, कतृर् वशाली आिण 

पाहणार् यां या मनावर छाप पडावी असा तरतरीत िदसत असे.  

तो वतः वै णव असनूही इतर सवर् िहदंूंतील बहुसखं्य वैिदक पक्षाला आिण अ पसखं्यांक 

जनै, िलगंायत, महानुभाव इ यादी इतर सवर् पंथीयांना सिह णतुेने आिण पर परांचा येणारा 
िवरोध शक्य तो टाळ या या कुशल सामजं य वृ तीने सार् या िहदंूंम ये एका मतेची भावना 
जोपासीत असे. िवजयनगर या रा या या थापनेपासनूच शंकराचायर् िव यार य वामी, 
सायणाचायर् इ यादी धरंुधर ने यांनी िहदंूंतील सवर् पंथांना पर परांत कोणताही कलह सहसा येणार 

नाही, अशीच समतेची आिण सिह णतुेची नैबर्ंिधक राजनीती अिंगकारलेली होती. लोकांत 

धमर्प्रचारानेही आपण सवर् िहदं ूआहोत, अशा वधमार्िभमाना या आिण रा ट्रािभमाना या ऐक्य 

भावनेला बळकटी आणली जात होती. परदेशी प्रवाशीही या धमर्सिह णतुेचा आिण समतेचा 
उ लेख मो या कौतुकाने करतात.  

 

िवजयनगर या िहदंरुा याचे वैभव 
िवजयनगर या नागिरक आिण धािमर्क वातं यािवषयीच न हे, तर या रा या या 

एकंदर वैभवािवषयी आिण पराक्रमी प्रभावािवषयीही राजकीय प्रवाशांनी असेच गौरवाचे उ गार 
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काढले आहेत. उदाहरणाथर्, पोतुर्गीज प्रवासी दआुत बाब स हा जे हा िवजयनगर या रा यात काही 
िदवस राहून गेला ते हा तो या रा याचे एकंदर वैभव पाहून थक्क झाला. तो िलिहतोः 
“िवजयनगर या मागार्तून सवर् रा ट्रां या िन सवर् धमार्ं या असखं्य लोकांचा घोळका चाललेला 
टीस पडतो. नाना देशातील अनेक यापारी िन देशातील अ यंत उ चवणीर्य लोक येथे गोळा 

होतात. अगदी मरूदेशासारख्या दरू या िन परकीय लोकांपासनू तो अनेक देशांतील यांना यांना 
येथे यापार करणे आिण राहणे आवडते असे असखं्य लोक येथील पेठापेठांतून अितशय 

मोकळेपणाने आिण सरुिक्षत रीतीने राहतात. कोणापासनूही यांना कसलाही उपद्रव होत नाही; 
िकंवा ते कोठून आले, ते कोणता पंथ पाळतात, िकंवा ते मिु लम, यहुदी वा िख्र ती वा उ चवणीर्य 

दरूव न आलेले िहदं ूआहेत यािवषयीही कोणी आके्षप घेत नाहीत. तथािप, या सवार्ं याच सबंंधात 

नैबर्ंिधक टीने कडक याय पाळ यात येतो आिण सरंक्षण दे यात येते.” 

इराण या शहाने पाठिवलेला वकीलअ दलु रझाक याने तर “अशा प्रकारचे नगर पृ वी 
धुंडाळली तरी पाहावयास िमळणार नाही” असे प टपणे हटले आहे. “ राजा या प्रासादास 

लागनूच चार िव तीणर् र नां या िन मो यां या प यवीिथका(बाजारपेठा) हो या. सवुणर् र न-

मौि तकांनी या नगरातील येत-ेजाते सह त्राविध नागिरक अलकृंत झालेले असतात,” असेही 
परकीय प्रवाशांनी िलिहलेले आहे. पोतुर्गीज प्रवासी पोएस हणतो, “ िवजयनगरचा िव तार रोम 

नगराइतका मोठा आहे.” 

िवजयनगरचे िहदंसुाम्रा य हेमहाराजािधराज कृ णदेवराया या राजवटी या 
आधीपासनूच सार् या दिक्षणेत अ यंत प्रबळ हणनू गाज ूलागले होते. दिक्षणेत नमर्देपासनू कृ णा 
नदीपयर्ंत मिु लमांचे एक सोडून पांच सलुतान जरी रा य करीत होते तरीही या सलुतानां या 
बहुतेक कुलांत प्र येकी भावाभावांचे तंटे चालचू असत आिण प्र येका या घरातील ही घरची गादी 
कोणी घ्यावी यािवषयी तटेंबखेड े चालत असतानाच या मिु लम सलुतानांची आपापसांतील 

युद्धेही चालचू असत. मिु लमांची आपापसांत माजलेली ही यादवी िवजयनगर या  बळकट  िन  

रणशि तशाली िहदंसुाम्रा या या प यावरच पडली आिण सदैुवाने या सवुणर्सधंीचा 
िहदंसुाम्रा यिव ताराकड े आिण मिु लमांची खोड मोड याचे कामी उपयोग क न घे याची 
बुद्धीसदु्धा या वेळ या िहदं ूराजकारणी ने यांम ये प्र विलत होती. यामळेु मिु लम सलुतानांना 
िवजयनगर या या ‘रायां या’ साहा यावाचून वा अनुमतीवाचून दिक्षणेतील राजकारणात 

वतंत्रपणे पाऊल टाकता येत नाहीसे झाले होते. मुसलमानी राजां या आपापसांतील भांडणात 

िवजयनगर या िहदंरुाजांचे आप यासच साहा य िमळिव यासाठी जो तो मिु लम गट धडपडत 

असे. पूवीर् एकदा वर उ लेिखले या या दबुर्ळ िन िकंिचत वेडसर असणार् या राजा देवराया या 
वेळेस िवजयनगर या भर राजसभेत उ च पीठावर कुराण ठेव यासारखी जी मिु लम अननुयांची 
भीितगडंज य तोमे माजली होती ती य चयावत ्झाडून टाकून िहदंमून मसुलमानांस महाराजा 
कृ णदेवरायापासनू कःपदाथर् लेखू लागले होते. बहुधा मसुलमानां या अनुनयासाठी िन वतः या 
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परधमर्सिह णतुेचा टभा िमरिव यासाठी पूवीर् िहदंरुाजे आपण होऊन मसुलमानांना आप या 
राजधानीत मिशदी बांधून देत असत! पण आता तशा सिह णतुेची कापु षता िझडका न 

िहदंसुै ये मसुलमानी प्रदेशावर वारी क न मसुलमानी राजधा यांतील बांधले या मिशदी 
प्र याचार हणनू, सडू हणनू धडाधड पाडीत चालले होते! स गणुिवकृतीचा ‘सोसाळूपणा’ सोडून 

जशास तसेचा ‘ठोसाळूपणा’ चा खरा स गणु प्रदशर्वू लागले होते! 

महाराजा कृ णदेवरायाचा मृ यू सन १५३७ म ये झाला. याचे आधी थो या वषार्पूवीर् 
िद लीत बाबराचा प्रवेश झाला होता. राणा सगंही याचा समकालीन होता. या यामागे याचा भाऊ 

अ युतदेव हा राजा झाला. अ युतदेवरायाचा सालवु ित म या नावाचा प्रधान होता, तोच पुढे 

रा याची सारी सतू्रे हालवीत होता. अ युतदेवराय सन १५४२ तर मरण पावला. यानंतर याचा 
एक मलुगा अ प वयातच मरण पाव याने याचा पुत या सदािशवराय हा रा यावर आला. पण 

या सदािशवरायास ते रा य िमळवून दे याचे कामी मखु्य प्रधान आिण रा यचालक जो ित म 

याचा मलुगा रामराय याचे प्रय न इतक्या मो या प्रमाणावर कारणीभतू झालेले होते की, 
थो याच िदवसात सवर् स ता प्रबळ िन रा यकतार् हो यास योग्य असले या रामराया या हाती 
पूणर्पणे गेली. या रामरायास ‘रामराजा’ असे हणतात.  

 

वीरो तंस धमर्वीर राजा रामराय 
या रामराया या पराक्रमी राजवटीतही महारा ट्रातील पाची मसुलमान सलुतान या या 

प्रतापी सै याचा लाभ यां या आपापसांतील सदोिदत चालणार् या भांडणात आपाप या पक्षास 

घे याचा प्रय न वारंवार करीत असत. जरी ी रामरायाची प्रवृ ती कट्टर िहदंु विन ठ आहे आिण 

सवर्च मसुलमानांना ते िव वासघातकी आिण िहदंदु्रोही समजनू सार् या मसुलमानी स तांचा 
सारखाच वेष करतात आिण यांना (मिु लमांना) तु छपणे वागिवतात हे या सार् या मिु लम 

सलुतानांना मनातून माहीत होते, तरीही यांना या िहदंधुरंुधराचे पाठबळ िमळिव यावाचून 

आपले एक या कोणाचेही चालणार नाही, हे पक्के अनुभवास आलेले होते.  

सन १५४३ म ये नगरचा िनजामशहा िन गोवळक याचा कुतुबशहा या दोघा सलुतानां या 
मनात यांचे शत्रु व करणार् या िवजापूर या सलुतान आिदलशहाची खोड मोड याचे आले. ते हा 
यांनी या ीरामराजालाच या कामी पुढाकार घे याची िवनंती केली. याप्रमाणे या ित्रवगार्ने जटू 

क न िवजापूरवर वारी केली. या वारीम ये िहदंसुै याने िवजापूर रा यातील मसुलमानांची 
नुसती लांडगेतोड केली. िवशेष गो ट हणजे ही की, आ ही या ग्रथंात िठकिठकाणी िहदंूं या या 
घातक दगुुर्णांची िनदा केलेली आहे या स गणुिवकृती या याधीपासनू िहदंमुनाची  मकु्तता  
झालेली  आहे, हे मसुलमानां याही चांगलेच प्र ययास आले. कारण, युद्धा या धािमर्क 

आघाडीवरही िहदंूंनी मिु लमांवर चढाई क न मिु लमांनी, जी िहदंमुिंदरे पूवीर् पाडली होती यांचा 
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वचपा घे यासाठी अनेक िठकाणी अनेक मिशदीही उ व त के या. या मिु लम व तीतून पूवीर् 
िहदंूंचा छळ होत असे िकंवा मिु लमांकडून िहदंूं या ि त्रयांना बटकी हणनू वागिवले जात असे 

तस या व तीतील मिु लमांची घरेदारे जाळून पोळून भ मसात केली. िहदंूं या अशा धािमर्क 

प्र याचारांनी मसुलमानी समाजात एक नवीनच धाक उ प न झाला! पूवीर्प्रमाणे मिु लम समाज 

िहदंूंना िक या-मुगंीप्रमाणे बेधडक तुडवीनासा झाला- तर एखा या िजवंत सापाप्रमाणे िहदं ू

समाजाला वचकू लागला. या यदु्धात थो याच अवधीत िवजापूर या आिदलशहाने िनजामशहा 
आिण या या साहा यास आले या सवार्ंची काहीतरी समजतू काढून शरणागती प करली.  

तथािप, या ता पुर या तडजोडीने मसुलमानी सलुतानांतील भांडणे काही सदोिदतची 
िमटली नाहीत. सन १५५७ म ये िवजापूर या आिदलशहाचे मनात याचे क याणी िन सोलापूर हे 

दोन दगुर् नगर या िनझामशहाने जे िगळले होते याचे श य डाचतच होते. ते दगुर् परत घे यासाठी 
िनजामावर वारी कर याचे नक्की क न या कामी आपणास सहा य यावे हणनू 

िवजयनगर या ी रामराजास आिदलशहाने गळ घातली. याप्रमाणे आता िवजापूरचे मिु लम 

सै य आिण िवजयनगरचे या या सहा यास हणनूच गेलेले िहदं ूसै य एकत्र होऊन नगर या 
िनजामी प्रदेशावर चालनू गेले. आपले सहा य येताजाता या चारी पांची मिु लम सलुतानांनी 
यांची भांडणे लढिव यासाठी मागावे या क पनेनेच यां या मनात मिु लमांहून वरचढपणाची 
भावना आिण भजुांम ये वीर ी सचंरलेली असे अशा या वेळ या िवजयनगर या िहदं ु

सै या याच न हे, तर ितकडील एकंदर िहदं ूसमा या याच मनातील मसुलमानांिवषयीचा पूवीर्चा 
भीितगडं न ट झालेला होता, हे सांगणे नकोच. यामळेु, वर उ लेिखले या माग या 
िवजापूरकरांशी झाले या युद्धाप्रमाणेच या िनजामशहाशी छेड या गेले या युद्धातही िहदं ुसै याने 

िनजामा या प्रदेशातील मिु लमांचे, यांनी केले या िहदंूंवरील पवूीर् या अ याचाराचे उटे्ट धािमर्क 

आघाडीवरही अिधकच कठोरपणे िन िव ततृ प्रमाणावर काढले! केवळ मिु लम सै याशी 
लढतानाच न हे, तर वाटेने जाताना या सार् या प्रदेशात मिु लम समाजा या पूवीर् या यां या 
िहदंूंशी वाग यात येणार् या अरेरावी वागणकुीचा वचपा काढून यांची यथे छ लटुालटू केली. यांनी 
जशी िहदंमुिंदरे िठकिठकाणी पाडलेली होती तशाच यां या मिशदीही िठकिठकाणी िहदंूंनी पाडून 

धुळीस िमळिव या. लढायांतही मिु लमां या सै यांना आप या पराक्रमाने िहदंूंची सै ये उधळून 

देत चालली.  
या चाळीस प नास वषार्ंतील िहदंूं या या मसुलमानांवर धािमर्क प्र याक्रमण करणार् या 

कठोर वतर्नामळेु ितकडील एकदंर मिु लम समाजच भयभीत होऊन गेला. आता या मिु लम 

समाजा या मनात िहदंूंिवषयी भीितगडं उ प न झाला. तेच उलट िहदंूंना िभऊ लागले! आिण 

िहदंलुोक आम यावर मोठा अ याचार करीत चाललेले आहेत, कू्ररपणे वागत आहेत, आम या 
धमार्चीसदु्धा नाही ती िवटंबना करीत आहेत, असा एकच आक्रोश मसुलमानांनी िहदंु थानभर 

कर यास आरंभ केला! 
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िवजयनगरचा िव वंस 
वर विणर्ले या राजा रामरायाने िनजामशाहा या केले या पराभवानंतर आिण िवशेषतः 

िहदंूंनी मसुलमानी धमार्वरही अशंतः चढिवले या नवीनच प्र याक्रमणानंतर दिक्षणेतील या चारी 
- पांची सलुतानांचा आिण एकंदर मिु लम समाजाचा थरकाप उडाला. आिण भीितज य  सतंापाने  

ते  अ यंत  क्षु ध  झाले. आप याला आपली रा ये िटकवायची असतील आिण मसुलमान हणनू 

जगावयाचे असेल तर आपण सवर् सलुतानांनी आपली सवर् वैरे िवस न िवजयनगर या या 
मदो मत िहदंरुाजावर सवार्ंनी िमळून िनकराची चढाई केली पािहजे. कारण, आपणापैकी कोणाही 
एक यादकु या सलुतानी सै याला हे िहदंूंचे माजलेले रा य हार जाणार नाही, हे अनेक वेळा 
आप या प्र ययास येत आहे, असा िवुचार क न या धाडसी कायार्चे पुढारीपण वतः िवजापूरचा 
आिदलशहा िन याचा वजीर िखजरखान यांनी वीकारले. िखजरखानाने वतः िनजामशहा, 
कुतुबशहा या सलुतानां या भेटी यां या राजधानीत जाऊन घेत या. सार् या मह वा या 
मसुलमान सरदारांनी, सेनापती, मु लामौलवींनी सवर्त्र िजहादचा (धमर् यदु्धाचा) प्रचार क न 

सवार्ंना एकित्रत केले. या मिु लम सलुतानांचे ऐक्य शक्य तो अगदी हािदर्क िन अभे य हावे 

हणनू या सलुतानांनी आप या मलुी एकमेकांस देऊन आपसांत रक्तसबंंधी जोडले आिण अशा 
कडकेोट िसद्धतेनंतर या सयंुक्त सलुतानांची सै ये िवजयनगरवर चालनू गेली.  

इकड ेराजा रामरायही काही व थ बसला न हता. याला मिु लमां या या कटाचे वृ त 

सारखे कळतच होते. या राजपु षाचे वय यावेळी स तर वषार्ंचे होते, तरीही याची मिु लमांशी 
लढ याची खुमखुमी या या भर ता यात होती िततकीच ते हाही ती  होती. यानेही न 

डगमगता आप या सै याची कडकेोट स जता केली. या या ित म लराय िन यंकटािद्र या 
दोन शूर बंधूं या हाताखाली दोन मो या सेना स ज क न आप या दोहो बाजूचें सरंक्षणाथर् उ या 
के या आिण आपण वतः सेनािधप य वीका न तो सै या या म यभागी उभा ठाकला.  

या िहदं ु - मसुलमानां या अटीतटी या सै याची गाठ तािलकोटजवळ राक्षसभवुनला 
शुक्रवार िद. २ जानेवारी सन १५६५ या िदवशी पडली. दो ही पक्षांकड े पु कळ तोफा हो या. 
सै या यापुढे साखळीने बांधून या सार् या तोफा उ या के या हो या. लढाईस त ड लाग यानंतर 

काही वेळ घनचक्कर युद्ध माजनू मसुलमानांची फारच धांदल उडाली, असे मिु लम इितहासकारही 
हणतात. ते पाहून िचडून गेलेला आिण आता िकिचत जरी कोणताही अगंचुकारपणा झाला तरी 
आप यासदु्धा सार् या मिु लमांचे मरण ओढवलेच आहे असे पाहून सलुताना हुसेन िनजामशहा हा 
म यभागा या राजा रामराया या फळीवर बेधडक कोसळला आिण िहदंूंची फळी फोडून राजा 
रामराया या अगंावर धावला. या िनकरा या प्रसगंी नक्की काय झाले यािवषयी इितहासकारांत 

एकमत नाही. कोणी हणतात, राजा रामराया या पदरीच असले या एका मिु लम सिैनकाने 
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िव वासघात क न राजा रामरायाचा िशर छेद केला. कोणी हणतात, राजा रामराय पालखीतून 

उत न सै या या म यभागीर नखिचत िसहंासनावर बसनू सिैनकांस यां या शरू वाप्रमाणे 

मोठमोठी सवुणार्ंची िन र नाची पािरतोिषके वाटीत होता आिण सै यास सारखे उ तेजन देत होता. 
कोणी हणतात की, लढाई हातघाईवर येताच मसुलमानांनी राजा राजा रामराया या पालखीवर 

एक मदो मत ह ती घातला िन याचा पाडाव केला. ते काही असले तरी हे पुढील वृ त मात्र एकमते 
मा य आहे की राजा रामराय मसुलमानां या गरा यात सापडताच यांनी राजा रामरायाचा 
िशर छेद केला आिण िनजामशहा या आजे्ञने महाराजांचे ते रक्तबंबाळ म तक एका मो या 
भा या या टोकावर खोचून सार् या मसुलमानांनी िमरिवत नेले. ते भयंकर य पाहता िहदंूंचा धीर 

खचला आिण मसुलमानांनी तुमलु जयजयकार क न चोहोबाजूनंी मो या हाताघाईची एकच 

चढाई केली.  
तथािप, या भयंकर ग धळातही राजा रामरायाचे बंधू िन सेनापती ित म लराय याने 

राजकुटंुबातील अनेक पु षांसह वरा क न रा याची राजधानी िवजयनगर गाठली, आिण 

मिु लम सै य तेथे पोच याआधीच होती न हती तवेढी सारी रा यसपं ती साडपेाचशे ह तींवर 

लादनू आिण इतर उरलेसरुले, सै य, घोडे वार इ यादी बळ सांगती घेऊन थेट दिक्षणेकड ेधाव 

घेतली. थो याच काळाने या िहदं ु सै याचा पाठलाग करीत िवजयाने धुंद झालेले सलुतानही 
सै यासह िवजयनगरात घुसले. िवजयनगरचा मिु लमांनी नुसता पाडावच न हे, तर मिु लम 

क्रौयार् या परंपरेस ध न केवळ िव वंस क न टाकला. मोठमोठी मिंदरे, गोपुरे, प्रासाद, शोिभवंत 

उ याने, प यिविथका, प्रचंड पुतळे मिु लमांनी क्रौयार्ने धडाधड धळुीस िमळवून िदले. ग्रथंागाराची 
जाळूनपोळून राख क न टाकली. कोटी कोटी पयांची लटू केली. मिु लम लेखकच मो या 
तोर् याने सांगतात की, जी प्रलयंकारी आग िहदंू या या अमरावतीतु य राजधानीस मिु लमांनी 
लावली ती पाच-सहा मिहने जळत होती, असा या िवजयनगरचा िव वंस या मिु लम राक्षसांनी 
केला! 

तरीही, येथे ही गो ट पु हा प्रामखु्याने उ लेिखली पािहजे की, या िवजयनगर या िहदं ु

सै याने वर िद याप्रमाणे काही वष आधीच या मिु लम सलुतानांचे जे पराभव केले होते आिण 

यां या प्रदेशात धािमर्क आघाडीवरही मिु लमांनी िहदंूंवर केले या धािमर्क अ याचाराचा सडू 

उगिव यासाठी मिु लम धमार्वरही काही यथायोग्य असे प्र याचार केले होते यांची प्रितिक्रया 
हणनू िवजयनगरचा, मिु लमांनी अशा कू्ररपणे िव वंस केला, असे जे काही उथळ लेखक 

िलिहतात िकंवा स गणुिवकृती या याधीने त्र त झालेला िहदंसुमाजाचाच एक याड िवभाग 

अशा चाकीवरचे जे रडगाणे नेहमीच गात असतो, ते मळुीच समथर्नीय ठरत नाही.  
अगदी आजकाल जो इितहास शाळेतील मलुांना िशकिवला जातो याचे िहदं ु लेखक जे 

हणतात याचा सारांश असा की, “िवजयनगर या रामरायाने िबचार् या मिु लमांचा, यां या 
सलुतानांचा वार् या क न जो धािमर्क छळ केला, यां या मिशदी पाड या, यांची घरेदारे 
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जाळली, या िहदं ुसै या या अ याचारांनी सारे मसुलमान िचडून गेले आिण हणनूच काय तो 
मिु लमांनी िवजयनगरचा असा भयंकर िव वंस केला.’ 

परंतु या स गणुिवकृतीने याड झाले या िहदं ूलेखकांना इतके िदसेना की, मरेना की 
महंमद गझनी, महंमद घोरी, तैमरुलगं, बाबर जे अनेक अ याचारी मिु लम आक्रमक 

िहदंु थानावर चालनू आले या सवार्ंचे िहदंूंनी आधी काय वाकड ेकेले होते? िहदंु थानबाहेर जाऊन 

िहदंूंनी यां या िकती मिशदी गझनीला जाळ या हो या? या या िकती मिु लम राजि त्रयांना 
बला कािरले होत? आिण िकती लक्ष मिु लम बायकांना िहदंूंनी बटकी बनिवले होते? मसुलमानी 
धमार्वर कोणते अ याचार िहदंूंनी या या काळी प्रथम आक्रमणे क न केले होते की यांचा सडू 

उगिव यासाठी हणनूच काय ते ते िचडलेले मसुलमान प्र येकी या या वेळी धािमर्क आक्रमणे 

कर यासाठी िहदंु थानवर चालनू आले? अहो! या महंमद गझनवी, या तैमरुलगंासारख्या 
प्र येकाने यां या भरराजसभेत वतः प्रितज्ञा के या न ह या का की, “आ ही िहदं ुकाफरांचा 
समळू नाश कर यासाठीच, यांचा वांिशक िशर छेद कर यासाठीच, िकंवा यांना बळाने मिु लम 

कर यासाठीच काय ते मखु्यतः िहदंु थानवर चालनू जात आहो!” 

या  िवजयनगर या  िव वंसा या  चाल ूप्रकरणीसुद्धा इतके पािहले की पुरे की, मळू जे हा 
अ लाउि न, मिलक काफूर आिण यांची मिु लम सै ये दिक्षणेवर चालनू आली, याचे आधी तर, 

दिक्षणे या िहदंूंनी यां यावर उ तरेत जाऊन, कोणतेही धािमर्क अ याचार के याचा उ लेख 

मिु लम लेखकांनाही कर याची छाती झालेली नाही ना? मग सारे मिु लम आक्रमक दिक्षणेतील 

िहदंूंवर वार् या क न देविगरी, वरंगळ ते मदरेुपयर्ंत आम या सार् या राजधा यांचा िव वंस अगदी 
िवजयनगरचा िव वंसासारखाच करीत का गेले? िहदंधुमार्ची िवटंबना आिण असखं्य िहदं ू त्री - 
पु षांचा धािमर्क छळ या मिु लम नरराक्षसांनी का केला? अथार्त िहदंूंनी यांची काही आधीच 

धािमर्क आगळीक केली होती हणनू न हे; तर िहदंूंचा उ छेद करणे हाच आपला ‘मिु लम धमर्’ 
होय, अशी यांची या वेळची ‘धमर्िन ठाच’ होती हणनू होय! 

या वेळ या, या काळ या आधी याआिण नंतर याही मिु लम लेखकांचे अगदी 
िनःसकंोचपणे, हणजे िनल जर्पणे घेतलेले वाणच मळुी असे आहे की, “काफरांचा उ छेद करणे 

हे आ ही आमचे मखु्य धमर्कतर् य समजतो, काफर िहदंूंची रा ये िजकंणे, यां या राजि त्रयांना 
बला कािरणे, इतर लक्षाविध काफर ि त्रयांना बटकी बनिवणे, आ हाला वाटतील िततक्या िहदंूंना 
गलुाम बनिवणे, बाकी यांना सरसकट कापून टाकणे. िहदंूं या राजधा या, मिूतर्, ग्रथं, देवालये ही 
सवर् जाळूनपोळून भ मसात करणे, इ यादी प्रकारची जी स कृ ये आमचे मसुलमानी ‘गाझी’ 
धमर्वीर करीत आले ती कृ ये या काफरांना यां या अक्ष य पापासाठी धमर् यायाप्रमाणेच केलेले 

दंड होते! या पु यकृ यांनाच हे काफर जे हा अ याचार हणनू हणतात ते हा प टपणे सांगावे 

लागते की, ते दंड अ याचार न हतेच, तर सदाचार होते! इ लाम या प्र येक एकिन ठ अनुयायाचे 

काफरांना शक्य ते हा असा दंड देणे हे आ य धमर्कतर् य आहे! पण. . .  
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“पण, या काफर िहदंूंनी या आम या या य दंडकृ यांना अ याचार हणावे आिण आ हा 
मसुलमानां या िव द्ध या अ याचारांसाठी आम या स धमार्वीरही तसे तसेच प्र याचार 

करावयास धजावे, आ ही यांची पापी मिंदरे जाळली हणनू यांनी आम या मिशदी जाळा यात, 

हा कोण राक्षसी कू्ररपणा आहे! हा मात्र खरा अ याचार आहे!” 

या काळ या मसुलमानांची ‘धमर्िन ठाच’ अशी अस याने त े िवजयनगर या िहदं ु

रा यावर जे चालनू गेले ते मखु्यतः ते िहदंचेू रा य होते आिण ते लोक मसुलमान हो यास 

नाकारीत होते हणनूच काय ते होय! जरी िवनयजनगर या िहदं ु सै यांनी या काळी 
मसुलमानांवर वारंवार वार् याक न मिु लमांनी िहदंधुमार्वर केले या अ याचारांचा सडू 

घे यासाठी, यां या मिशदी पाडून, घरेदारे जाळून, यांची लटुालटू क न तसतसे प्र याचार आिण 

प्र याघात मसुलमानांवर केले तसे केले नसते तरीसदु्धा ते िहदं ूहोते या अपराधासाठी हणनूच 

काय ते ते सवर् मिु लम सलुतान, जर यांना तशी अनुकूल सधंी सापडली असती तर 

िवजयनगरवर तसेच चालनू जाते, िवजयनगरचा तसाच िव वंस करते! 

 

मुि लम सै ये िवजयनगरहूनच मागे का ंिफरली? 
खरी व तुि थती ही होती की, राजा रामरायाचे राजवटीत या काळ या िहदं ुसै याने 

आिण एकंदर िहदंसुमाजाने परकीयांची आक्रमणे ‘सोसाळूपणाने’ सोस याचे सोडून उलट या 
मिु लम आक्रमकांवरच तशी तशी धािमर्क प्र याक्रमणे कर याची ‘ठोसाळू वृ ती’ 
वीकार यामळेुच िवजयनगरचा िव वंस के यानंतर ते मिु लम सलुतान दिक्षणेत पुढे जा यास 

धजले नाहीत! 

वर सांिगत याप्रमाणे, राजा रामरायाचा भाऊ जो सेनापती ित म लराय तो आधीच 

िवजयनगरहून ससै य िनसटून दिक्षणेत गेला होता आिण तेथे समरांगणाचे ठाण मांडून बसला 
होता. मसुलमान पुढे येतेच, तर यांची गाठ सेनापती ित म ल या सै याशी पडती! अशंतः या 
धा तीनेच मिु लम सलुतान िमळाले तेवढे पदरात पाडून घेऊन िवजयनगरहूनच सै य परत 

िफरले.  

दसुरे कारण असे होते की, िवजयनगरला यांना हा िवजय िमळाला न िमळाला तोच या 
मिु लम सलुतानांची आपसांतील जनुी भांडणे पु हा िवकोपाला गेली. आपआपसांत यांचे िशया 
िन सनुी या मिु लम धमर्पंथां या कलहाने नेहमीच वैमन य माजलेले असे. यामळेु िहदंूंिव द्ध ही 
क्षणमात्र झालेली यांची एकी भगंनू ते आपसांत पु हा लढू लागले. थो याच काळाने या मिु लम 

सलुतानांचे उ तरेकडील प्रबल शत्र ूजे मुि लम म गल बादशाह या शाहजहानाने िन औरंगजेबाने 

यां यावर वार् या के या. ते हा या नगर या, िवजापूर या, गलुबुग्यार् या इ यादी सवर् 
सलुतानांना महारा ट्रात या काळीच बलवान होत चालले या मरा यांचे सहा य घे यावाचून 
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ग यंतर उरले नाही. उ तरेकडून मिु लम म गल बादशहां या बलव तर सै याने जजर्र करीत 

आणले या आिण आतून वतः या सहा यास हणनूच या मिु लम सलुतानांनी बोलिवले या 
िहदंूं या मराठी सरदारांनी पोख न काढले या महारा ट्रातील या सवर् मसुलमानी सलुतानां या 
स ता एकामागून एक न ट होत चाल या! 
 

प्रतापशाली शहाजी 
या सवर् मराठी सरदारांत अ यंत प्रमखु हणजे भोस यां या कुळातील प्रतापी आिण 

िहदंूंची स ता थाप याची सु त मह वाकांक्षा या या दयात सदैवतळपत रािहलेली होती तो 
शहाजी हा होय. िवजयनगर या पाडावानंतर जे सेनापती ित म ल प्रभिृत िहदं ू

राजपु षदिक्षणेकड ेिनसटून गेले होते यांनी सन १५६७ त पेनुक यास वतंत्र िहदंरुा य थापन 

केले. ित म ला या प चात याचा मलुगा ीरंग याने सन १५७९ त आपली राजधानी चंद्रिगरी 
येथे नेली.  

व तुतः  िवजयनर या  मखु्य  िहदं ुसाम्रा याचीच ही या रणधुमाळीत उडालेली शकले 

होती. या साम्रा याचे िठकिठकाणचे जे ‘नायक’ (सभेुदार) होते, यांपैकीच एक-दोन नायक 

वतंत्रपणे रा य क  लागले. काहींनी ‘पाळेदार’ हणनू िजजंी, तंजावरकड े लहानसहान िहदं ु

सं थाने थािपली होती. एकंदरीत िवजयनगर या िव वंसानंतरही िवजयनगरचा खालचा 
रामे वरपयर्ंतचा सारा प्रदेश वतंत्र िहदंसु ते याच हाती होता. पुढे या सवार्ंवर िवजापूरकर 

सलुतानाचे नांवापुरते नाव घेऊन िवजापूरचा सेनापती हणनू, शहाजी राजांनी व तुतः आपली 
वतःचीच अिधस ता थािपली आिण यांना हळूहळू एकसिूत्रत केले. अहमदनगर ते अगदी 
रामे वरपयर्ंत या प्र येक मिु लम राजस तेत गाजिवले या पराक्रमामळेु िद ली या म गल 

स तेपासनू या बुड या िवजापूरकरांसारख्या मरणो मखु सलुतानापयर्ंत शहाजीचा राजकीय 

प्रभाव, िहदंूंचा पक्षपाती हणनू लौिकक आिण धाक सवर्त्र पसरलेला होता. सार् या दिक्षणेत तर 

राजकारणाम ये तो करील ती पूवर्िदशा ठरत असे. एका त कालीन िहदंी कवीने केले या किवतेचा 
पुढील अथार्चा चरण सवर्तोमखुी झालेला होता की पृ वीचे िनयमन दिक्षणो तरचे हे दोन िदकपाल 

करीत आहेत. ‘उत शहाजहाँ अत शाहजी है।” उ तरेत शहाजहान आिण दिक्षणेत शहाजी! 
अशा रीतीने शहाजीने दिक्षणेतील िवजयनगर या िव वंसानंतरची लहानसहान पण 

वतंत्र िहदं ुसं थाने जी उरली होती ती मसुलमानी सलुतानां या नावे िजकंावी ही गो ट िहदं ु

मनाला प्रथमदशर्नी िकतीही खटकली तरी हे कठोर स य यानी घेतले पािहजे की, या 
पिरि थतीत या सवर् मिु लम सलुतानांना उ छेदनू एकित्रत असे एक मोठे िहदंरुा य पु हा 
थािप यासाठीच ती सारी िविजत िन िवखुरलेली िहदं ुसं थाने आप या हाती शहाजीने एका 
मठुीत जी आणली यामळेुच या मिु लम सलुतानांचा तो नावापुरता सेवक हणवीत गेला 
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यांनाही दरारा वाटावा इतका तो प्रबळ होऊ शकला आिण सलुतानाचा अिंकत हणिवत असताही 
एखा या वतंत्र िहदंरुाजा या थाटाने हैसरू येथे राहून रा यकारभार चालवू लागला. या या 
हाती एकित्रत झाले या या िहदंबुळा या आधारामळेु थो या काळानंतर पुढे एका वतंत्र, समथर् 
आिण िदिग्वजयी िहदंसुाम्रा याची सं थापना करणार् या पण एक उपद्रवी त ण िहदं ुपुंड हणनूच 

काय ते मिु लम सलुतानांना अिप्रय झाले या शहाजी या एका पुत्राला, या अपेिक्षत ‘पुंडाई’चे 

एका अिजकं्य ‘बंडाई’त पांतर कर याइतके सहा य तो शहाजी गु तपणे देऊ शकला. शहाजी या 
या पुत्राचे नाव कालक्रमासाठी येथेच आगाऊ न सांगताही वाचकां या दयात िवजेसारखे चमकून 

गे यावाचून राहणार नाही हे िनि चत.  

अगदी अशाच पिरि थतीमळेु मागे पांच या प्रकरणात सांिगत याप्रमाणे सन १३१६ ते 
१३३२ म ये वतःचे िहदंबुल िसद्ध नस यामळेु खु ूखानाने िद ली या मिु लम सलुताना याच 

सवर् सै याचे आिधप य वतः मिु लम हणनूच चालवून, दिक्षणेतील आपण होऊन सहसा एकत्र 

न होणार् या मोठमो या िहदंरुाजांना िजकूंन मिु लम सलुताना या रा याचाच भाग हणनू बळाने 

एकत्र केले, आिण मग वतः या िहदं ु उठावणीची गु त िसद्धता पुरी झा यावर या मिु लम 

सलुतानाचा िद लीला रातोरात वध क न, िद ली या तख्तावरील ‘मसुलमान’ एवढी पाटी तवेढी 
उखडून टाकून, यावर ‘िहदंसुम्राट’ हणनू वतःच आरोहण केले! आिण िखलजी सलुतानाचे ते 
अिखल भारतीय होत आलेले मिु लम साम्राजाचे साम्रा य एका िदवसात िहदंसुाम्रा य क न 

सोडले. पु हा, पुढे थो याच अवधीत वीरवर हिरहर िन बुक्क हे मसुलमानां या हातात पडून, 

बाटिवले जाऊन, िद लीत बंिदवासात सडत असता, कट्टर मिु लमपणा या बुरख्याखाली याच 

कौिट यनीतीने प्रथम िद ली या सलुतानाचा यांनी िव वास सपंािदला. या याच मिु लम 

सै यासह आिण सपं ती या आधाराने, याचेच मिु लम सेनापती हणनू दिक्षणे या बडंखोर 

िहदंूंवर मिु लम साम्रा य थाप यासाठी दिक्षणेवर चाल क न आले! परंतु दिक्षणेत येताच योग्य 

सधंी साधून या िहदं ूबंडखोरांनाच िमळून, शुद्धीकरणाने वतः िहदं ूहोऊन यांनी ते िवजयनगरचे 

प्रबल िन वतंत्र िहदंसुाम्रा य थािपले! याच कौिट यनीतीने आता शहाजीनेही िवजापूरकरां या 
सै या या आिण रा यकोषा या बळावर िजजंी, तंजावरपयर्ंतची िहदं ूसं थाने िजकूंन िवजापूर या 
मिु लम सलुतानाची अिंकत हणनूच एकत्र केली आिण हळूहळू िहदंूंची सै यसखं्या वाढवीत 

वाढवीत सधंी सापडताच िवजयनगर या पाडावा या पाठोपाठ एका न या, पूवीर् या सवर् 
िहदंशुक्तीं या पेक्षा प्रबळतर आिण अिंतम िहदंिुवजयाचे भाग्य िज या ललाटी िवधाता 
सवुणार्क्षरनी अिंकत करीत होता अशा या उदीयमान महारा ट्रीय िहदंशुक्ती या सभंवाची या 
सकंटसमयकाली शक्य ती ती पूवर् िसद्धता शहाजी करीत होता! 

या सवर् घटनां या प्रभावामळेु िवजयनगर या िव वंसाचा आघात दधुर्र असताही 
िहदंरुा ट्रा या ददुर् य िन मह वाकांक्षी इ छाशक्तीने तो पचवून टाकला. मसुलमानां या पदरी तर 

या िवजयनगर या पाडावामळेु कोणतही भिवत य पालट यासारखा ल यांश मळुीच पडला नाही.  
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प्रकरण ८ वे 

इसवी सना या सोळा या शतका या  

अतंापयर्ंत आिण नंतर 

 

येथपयर्ंत िहदंु टीने िहदंरुा ट्रा या इितहासाचे समीक्षण वर िदले या काळापयर्ंत केले. 

तथािप या सोळा या शतकातील काही समीक्षणाहर् अशा आनुषंिगक घटना उरले या आहेत. 

यांचा आिण नंतर या काही सबंद्ध घटनांचा परामषर् या प्रकरणात घेत आहोत.  

 

िहदंु थानवर युरोिपयन जलद यूंची (चा यांची) टोळधाड 
िहदंु थानावर जे पिहले युरोिपयन िख्र चन रा ट्र चालनू आले ते पोतुर्गीजांचे होय. समदु्राने 

िहदंु थानात ये याचा सरळ मागर् प्रथमतः ‘केप ऑफ गडुहोप’ ला वळसा घालनू पोतुर्गीजां या 
वा को द गामा या िसधंुपयर्टकाने शोधून काढला. याला सदु्धा हा िसधंुमागर्, तेथपयर्ंत जे 

िहदंु यापारी समदु्रमाग जात-येत असत यां यापैकी एका नौयान पुढार् याने दाखिवला होता. सन 

१४९८ त वा को द गामा िहदंीमहासागरातून िहदंु थान या पि चम तटावरील कािलकत या 
िसधंु वारास (बंदरास) पोचला. याने प्रथमतः यापाराचे िनिम त पुढे केले. परंतु पोतुर्गीज िकंवा 
यां या मागोमाग आले या सवर् युरोिपयन रा ट्रांचा, ‘आ ही यापार करावयास आलो आहोत’ 

असे सांग याचा प्रघात हा केवळ बहाणा असे; यापारा या बुरख्याखाली शक्य तर िहदंु थानातील 

प्रदेशांवर आपाप या राजस ता थाप याचा यांचा अतंगर्त हेतू असे. या धोरणाने लगोलग सन 

१५०० या वषीर् पेद्री अ वािरस कँब्रल हा पोतुर्गीजांचा एक िसधंुसेनानी तेरा लढाऊ जलयानांचे 

नौदल घेऊन िहदंु थानवर सश त्र वारी क न आला. प्रथम कोचीनकड े जाऊन तेथील 

िहदंरुाजाशी याने सख्य केले. कारण तेथे पोतुर्गीजां या आधीपासनूच मिु लम यापार् यांनी 
आपले प्र थ थापलेले पाहून पोतुर्गीजांनी आधी यां याशीच लढ यास प्रारंिभले. पोतुर्गीजांचे 

मसुलमानांशी मळूचेच हाडवैर होते. पवूीर् पेन-पोतुर्गालवर मसुलमानांनी जे भयंकर धािमर्क 

आिण राजनैितक आक्रमण केलेले होते याचा या ग्रथंा या पूवार्धार्त उ लेख केलेला आहे. पुढे सन 

१५०९ म ये अ बुककर्  याची िहदंु थानातील पोतुर्गीजां या स तेवरचा मखु्य ग हनर्र हणनू 

पोतुर्गाल या राजाने पाठवणी केली. यानेच सन १५१० त िवजापूर या मिु लम सलुताना या 
हातून गोवे आिण या या आसपासचा प्रदेश िजकूंन घेतला. याच अ बुककर् ने पोतुगीजांचे 

वा त य िहदंु थानात हावे हणनू पोतुर्गीज लोकांना िहदं ु मलुींशी प्रसगंी बळानेही िववाह 

कर यास उ तेजन िदले. याच काळात िहदं ुलोकांना बळानेही बाटवून िख्र ती करणे हे आपले 

मखु्य धमर्कतर् य आहे, असा पोतुर्गीजां या धमार्िधकार् यांनी आग्रह ध न पोतुर्गाल या राजाकडून 
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तशी आज्ञा सोडिवली. राजस ते या बळावर पोतुर्गीजांनी तेथील िहदं ु त्री-पु षांवर यांना 
बाटिव यासाठी कोणकोणते भयंकर अ याचार, बला कार, छळ केले यांचा िनदश याच ग्रथंात 

केलेला आहे तो वाचकांनी पु हा एकदा अव य वाचावा.  
या पोतुर्गीजां या धािमर्क अ याचारांना मखु्य पुरोगामी िन पुरोिहत जो सट झिे हअर 

याला या काळचे प्रपीिडत िहदं ूलोक सतैानालाही लाजिवणारा ‘सट’ हणत! तो सन १५४० म ये 

िहदंु थानात आला होता. हा सट झिे हअर आप या या िहदंूंना छळ या या राक्षसी 
पराक्रमािवषयी वतःच एका पत्रात िलिहतो की, ‘आमचे िहदंूंना िख्र ती कर याचे कायर् अितशय 

वेगाने फैलावत आहे. आम या प्रचारकाला पाहताच िहदंूं या खे यापा यात आम या भयाने 

पळापळी चाल ूहोते. इतके कडक उपाय आ ही जे िहदं ुिख्र ती होणार नाहीत यांना दंड करताना 
योजतो. नगरातील ीमतं िहदंूंची शारीरीक मारासाठी लांडगेतोड करतो. यांची सपं ती िहरावून 

घेतो, मतूीर् फोडून टाकतो, देवालये पाडून टाकतो, चाबका या फटकार् याखाली यांची शरीरे सोलनू 

काढतो.’ यांना अशी पत्रे समग्र पाहावयाची असतील यांनी याच ग्रथंातील सोनेरी पान पाचवे, 

पूवार्धर्, प्रकरण ५- (िख्र चनांचा गोमांतकातील धमर्प्रचार) पहावे. याने आिण या या मागे 

आले या धमर्प्रचारकां या शतावधी पा यांनी िन सिैनकांनी िमळून केले या राक्षसी छळापायी 
अगिणत िहदं ुलोकांना िख्र ती केले! असखं्य िहदं ुलोक या पोतुर्गीजां या छळापायी आ मह या 
क न मरणी म न गेले! पण यांनी आपला िहदंधुमर् सोडला नाही! पोतुर्गीजांनी हळूहळू दीव, 

दमण, सा टी, वसई, चौल, मुबंई ही पि चम िसधंुतटावरील िठकाणे, मद्रास जवळील सट होम 

आिण बंगा यातील हुगळी ही िठकाणे ह तगत केली. पैकी मुबंई हे गाव पोतुर्गाल या राजाने 

इंग्लडं या राजास सन १६६८ त आंदण िदलेले होते, ते इंग्लडं या राजाने पुढे थापन झाले या 
िब्रिटश ई ट इंिडया कंपनीस प्रितवषीर् दहा प डां या भाडपेट्टय्ाने देऊन टाकले. उरलेला वरील 

बहुतेक प्रदेश मरा यांनी पोतुर्गीजांकडून लढायात िहसकावून परत घेतला. एक गोमांतकाचा तेवढे 

मह वाचा भभूाग यां या हाती शेवटी उरला होता.  
 

डच : पोतुर्गीजां या मागोमाग हॉलडंमध या डच लोकांनी िहदंु थानात प्रवेश केला. यांची डच 

ई ट इंिडया कंपनी इ.सन १६०२ त थापन झाली. परंतु, िहदंु थानात यांचा जम काही बसला 
नाही. जावा, समुात्राकड ेमात्र यांना अनुकूल पिरि थती सापडली. यामळेु, यांनी ितकडचे आपले 

प्र थ वाढिवले. ितकडहेी इंग्रज लडुबूड क  लागले होते. पण अबंोयना बेटात डचांनी इंग्रज 

यापार् यांचे एकदा सरसकट िशरकाण क न टाकले. ते हापासनू ितकड ेडच िनरंकुशच झाले.  

इंग्रज : इंग्रजांची ई ट इंिडया कंपनी जरी सन १६०० म ये थापन झाली तरी िहदंु थानात यांची 
पिहली वखार सन १६०८ म ये उघडली गेली. जहांगीर बादशहाने सन १६१३ त इंग्रजांना सरुत येथे 

बखार काढ यास अनुज्ञा िदली. पुढे इ.सन १६८९त या ई ट इंिडया कंपनीची काही भानगड होऊन 

ितचे एक व (म ता) इंग्लडं या शासनाकडून काढून घे यात आले. यामळेु दसुरी एक इंग्लीश 
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यापारी मडंळी िहदंु थान या यापारासाठी थापन झाली. पण अशा पधपासनू इंिग्लश रा ट्राचे 

अिहतच होते असे अनुभवून या दो ही कंप या सन १७०७ म ये एकत्र झा या.  
या अथीर् इंग्रजां या या ‘ई ट इंिडया कंपनी’ चे पांतर एक-दोन शतकां या आतच 

एका परकीय भ य ‘इंिडयन एंपायर’ (िहदंु थानचे साम्रा य) म ये होणारे होते याअथीर् यां या 
या िव तीणर् इितहासाचा उहापोह येथे या प्राथिमक पिरचयातच करणे अनाव यकही आहे िन 

अशक्यही आहे. यातही इंिग्लशां या मरा यांशी  समरांगणावरच  श त्रा त्रां या खणखणाटात, 

तोफां या गडगडाटात आिण साम्रा यां या देवघेवी या पैजा लावून अनेक गाठीभेटी पुढे होणार् या 
आहेत; याअथीर् याचवेळी यािवषयी जी चचार् अव य िन शक्य ती क .  

 

फ्रच : िहदंु थानात पोतुर्गीजां या अनुकरणाने या अनेक यरुोिपयन रा ट्रांनी यापार आिण 

रा यिव तार कर यासाठी प्रय न केले या सवार्त फ्रच लोकांचा क्रमांक कालानुसार अगदी 
शेवटचा लागतो. कारण फ्रच ई ट इंिडया कंपनीची थापना अगदी इ.स. १६६० म ये झाली. परंत ु

यां या यापाराची भरभराट मात्र झपा याने झाली. यातूनही िहदंु थानम ये लहानसहान 

प्रदेशच न हे, तर, एक साम्रा यचे साम्रा य आपणास थापता येईल; ही मह वाकांक्षा इकडील 

पिरि थती पाहून जर प्रथम कोणा युरोिपयन पु षा या मनात आली असेल आिण याप्रमाणे 

याने मो या प्रमाणावर िहदंु थानातील राजकारणात ससै य उलाढाली चाल ूके या असतील तर 

या फ्रचांचा िहदंु थानात आलेला सेनापती डु ले यानेच होय! या या खालोखाल अशीच 

मह वाकांक्षा या या मनात उद्भवली तो इंिग्लशांचा जो एक ‘उनाड’ मलुगा सिैनक हणनू 

िहदंु थानात आला, पण जो लवकरच आप या धाडसाने यांचा सेनानी झाला तो िहदंु थानातील 

इंिग्लश साम्रा याचा पाया घालणारा लॉडर् क्लाई ह हा होय! या दोघां याही क पनेतील मळू 

अटकळ ही होती की, िहदंु थानातीलच सिैनकांना युरोिपयन पद्धतीचे सचंिलत िन सघंिटत 

(Drilled and disciplined) सिैनक प्रिशक्षण देऊन यांची सै ये येथ या येथेच फार थो या 
काळात आपणांस उभारता येतील आिण यां या नेतृ वासाठी काही थो या प्रमाणात जाितवंत 

युरोिपयन सै य आिण सेनानी यां यात ठेवले की, या िहदंी सै या या बळावरच आपण 

िहदंु थानात आपली रा ये उभा  शकू! या यां या प्रयोगांना केवढे यश पुढे िमळाले ते यथाकाल 

समीक्ष यात येईलच.  

येथे फ्रचांसबंंधी तरी थोडीशी चचार् करणे पुरेसे आहे. कारण फ्रचां या आिण इंिग्लशां या 
हाताखाल या अशा सै यांची आपापसांतच काही युद्धे जरी िहदंु थानात झाली आिण 

िहदंु थानातील रा यारा यांमधील कलहांचे वेळी एका पक्षाला इंग्रजी सै याचे सहा य िमळाले 

की, या या िवपक्षाचा पक्ष फ्रच सै याने हटकून घ्यावा, अशी पधार् जरी काही काळ चालली तरी 
शेवटी फ्रचांची बाज ूलगंडी पडली. यातही युरोपम ये इंग्रज - फ्रचां या युद्धात फ्रचांचा पराभव 

झा यामळेु इकड या फ्रच स तेचे चालकही असमथर् झाले. पु हा फ्रचां या रा यिव तारासाठी 
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िहदंु थानात िजवावाड पिर म केले या डु ले, बुसी, सफ्रां प्रभिृत पुढार् यांना यां या वदेशातच 

फ्रच जनतेकडून िन अिधकार् यांकडून वाईट वागणकू िमळाली. यांचे कोणीही करावे तसे कौतुक 

वेळचे वेळी केले नाही, यांना पािठंबाही िदला नाही. इकड ेफ्रचांची ही िहदंी सेना एकदा-दोनदा 
मरा यां याही िव द्ध गेली होती आिण या टकरीत िहदंी फ्रचस तेचे म तक चांगलेच घायाळ 

झाले होते! पुढेपुढे फ्रचांचे वतंत्र रा य िहदंु थानांत थापन हो याची अशक्यता िदसनू 

आ यानंतरही फ्रचांचा िहदंी रा यांना आिण यातही िवशेषतः मरा यांना एका िवषयात पु कळ 

उपयोग झाला. कारण इंिग्लश लोक यांचे युरोिपयन सचंलन आिण नवीन तोफा प्रभिृत श त्रा त्र े

कोणा िहदंी रा यास िशकिव यास िकंवा दे यास उ सकु नसत. पण ती िव या िन साधने फ्रच 

लोक मात्र िहदंी रा यांना यथाि थत द्र यलाभ िकंवा भिूमलाभ झाला तर, आिण यातही ते िहदंी 
रा य िब्रटीशां या िव द्ध लढत असेल तर, उ सकुतेने देत असत. िवशेषतः मरा यांनी या 
युरोिपयन सचंलना या आिण तोफा-बंदकुािद उ कृ ट श त्रिनिमर्ती या िव येचे अपिरहायर् व 

आिण े ठ व लवकरच लक्षात घेऊन अनेक फ्रच सेनानींना यां या वैयिक्तक सबंंधाने आप या 
सेवेत ठेवलेले होते. अब्रािहमखान गारदी हा मरा यां या उ गीर या आिण पुढे पािनपत या 
लढाईतील प्रचंड तोफखा यावरील अिधकारी फ्रचां या तोफखा यातच िशकून या िव येत प्रवीण 

झालेला होता. पुढे महादजी िशदें यांनी तर डी बॉयने आिण पेतांव प्रभिृत फ्रच अिधकार् यांसच 

आप या पलटणीचे आिण तोफखा याचे मखु्य अिधकारी नेमनू युरोिपयन पलटणीसारखेच 

आप या वदेशी लढाऊ पलटणींना िशक्षण देऊन एक आपले चतुरंग सै यच उभारले. या 
सै या या दरार् यामळेु महादजीला सारे िवपक्षीय उ तर िहदंु थान वचकून रािहलेले होते आिण 

िक येक लढायांत महादजीला शत्रवूर मात करता आली. परंतु काही काळाने िहदंु थानात 

वावरणार् या लढाऊ युरोिपयन रा ट्रांनी आपसात एक िहदंु थानपुरता अिलिखत करार केला की, 
कोणाही देशी रा याचा कोणाही युरोपीयन रा याशी युद्धप्रसगं उद्भव यास या वेळी या देशी 
रा याचा पक्ष घेऊन कोणाही युरोिपयनाने आप या पलटणीचे सहा य या िहदंी रा यास देऊ नये. 

यामळेु, पुढे इंिग्लशांशी िश यांची लढाई जुपंली असता, िशं यां या सेवेम ये सह ावधी पयांचा 
पगार खात असले या या डी बॉयने या हाताखालील पलटनींना िन तोफखा याला घेऊन डी 
बॉयने याने िशं यांचे वतीने लढ याचे व छपणे नाकारले. मरा यांनाही आपला 
असािव वासघात हे मराठी सै यातील पगारी युरोिपयन अिधकारी के हातरी करतीलच हे कळत 

होते. यासाठी, मरा यांनीही वतः यरुोिपयनांसारख्या उ तम तोफा िन बंदकुा ओत याची 
िनमार्णालये (कारखाने) आिण यांचे ‘पलटणी’चे िवा ट सचंलनाचे प्रिशक्षण देणारे वतःचे 

वदेशी अिधकारी िसद्ध कर यासाठी यथाशक्ती प्रय न चालिवलेलेच होते. पण, यासारख्या 
युद्धसकुंल काली अशा सग याच आनुषिंगक गो टींकिरता अगदी अडून बसणे मखूर्पणाच झाला 
असता. जाटासारख्या दु यम रा यांतनूही फ्रचांनी िशकिवले या सचंलनदक्ष पतृना (पलटणी) ठेवू 
लागले होते. िशखांनीही पुढे पलटणी उभार या. एवीतेवी िहदंु थानात फ्रचां या लढाऊ 
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अि त वाचा उपयोग िब्रिटशां या राजस तेचे घोड ेिठकिठकाणी अडवून ठेव यास पु कळच झाला 
आिण फ्रचांचा तसा उपयोग क न घे यात मराठे, िटपू, शीख प्रभिृत वदेशी रा यांनीही फारशी 
हेळसांड केली नाही.  
 

दिक्षणेवर एकसहाच जगातील झाडून 

सार् या लुटा  अिहदं ुरा ट्रांचा दहेुरी मारा 
या काळी वर िदले या अनेक युरोिपयन रा ट्रां या वार् या िहदंु थानावर झा या या 

काळी या समदु्रमागच झा या. यामळेु यांचे प्रचंड आघात पिहली दोनशे वष तरी दिक्षण 

िहदंु थानलाच आिण यातही केवळ मराठी स तेलाच सोसावे लागले आिण प्रितकारावे लागले. 

यांचेपूवीर् एक या उ तर िहदंु थानला सहा-सात शतके सार् या आिशयातील म गल, तुकर् , 
अफगाण, अरब इ यादी सवर् लटुा  आक्रमकां या आिण धमार्ंधते या राक्षसी उ मादाने 

फुरफुरले या मसुलमान रा ट्रांचे प्रलयंकर आघात सोसावे लागले होते आिण शतकानुशतके 

प्राणपणाने प्रितकारावे लागले होते. पुढे आिशयातील ती सारी मिु लम रा टे्र िन बबर्र जाती 
दिक्षणेलाही पादाक्रांत कर यासाठी ित यावर कोसळली. ते सारे शत्र ू वार् यांमागनू वार् या करीत 

असतानाच आिण यां याशी दािक्षणा य िहदंरुा ये रक्तबंबाळ युद्धे झुजंत असतानाच या 
मिु लम धमर्छळापायी उ तरेप्रमाणे सह -सह  िहदं ु वधमर् रक्षणाथर् प्राणापर्ण करीत असतानाच 

या दिक्षण िहदंु थानवर समदु्राकडून ही नवी यरुोिपयन रा ट्रांचीही भयंकर टोळधाड पडली! केवळ 

उ तर-पि चम िन उ तर-पूवर् िदशेनेच न हे, तर यासमवेतच पि चम िदशे या आक्रमक िख्र चन 

जगताचीही या दिक्षण िहदंु थानवर प्रचंड टोळधाड येऊन कोसळली! भमूगार्नेच न हे, तर 

िसधंुमागार्नेही जगातील सारी लढाऊ, लटुा , आक्रमक, धम मत मिु लम आिण िख्र चन रा टे्र 

एकसमयाव छेदेक न दिक्षणेतील िहदंरुा यांचा आिण िहदंधुमार्चा नायनाट क न टाक यासाठी 
आपाप या आसरुी पे्ररणेनेच या क्षणी तुटून पडलेली होती!!! 

उ तर िहदंु थानला केवळ आिशयायी मिु लम रा ट्रांनाच त ड यावे लागले. तेही कायर् 
त डाचे न हत!े राक्षसांशी झुजं देणार् या देवांनीही थकून जावे इतके ते उ तरेतील िहदंधुमर्, िहदंु व 

िन िहदंरुा ट्र रक्षणा या कायार्साठी प्राणांितक िन शतक यापी युद्ध जे उ तरेकड या िहदंूंनी झुजंत 

ठेवले, ते अद्भतु िन सकंटसकुंल होतेच होते! पण या सग या मिु लम रा ट्रांशी आिण 

यासमवेतच या समदु्रमाग चालनू आले या दरुाधषर्, मिु लमांहूनही िहदंधुमार्चे वेष करणार् या 
आिण िहदं ु लोकांना िख्र ती बनिव यासाठी कृपाणाची िन कू्ररतेची पराका ठा करणार् या 
पोतुर्गीजादी समदु्रमाग तुटून पडले या युरोिपयन िख्र चन रा ट्रांशीही एकाच वेळी ते दहेुरी 
महायुद्ध लढत ठेव याची पाळी केवळ दिक्षण िहदंु थानवरच पडली आिण दिक्षणेतील िहदंूंनी, 
यातही िवशषेतः िहदंूं या सगं्रामातीलही अ वयूर्पद धारण केले या मरा यांनी या सवर् िदशांनी 
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उसळले या शत्रूं या लाटांना एकाकी थोपवून धरणारी वीर ी आिण ददुर् य साहस दाखिवले! 

मिु लम आिण पोतुर्गीजां या सश त्र धािमर्क आघाडीवर सह त्राविध िहदं ु त्री-पु ष बालकांचे 

धमार्थर् प्राणदान होत असतानाच यदु्धा या राजकीय आिण सांग्रािमक आघाडीवरही दिक्षणेत या 
या िहदंवुीरांनी आिशयाई, युरोिपयन िन िश ीसारख्या आिफ्रकन अशा जगातील झाडून सार् या 
आक्रमक अिहदं ु रा ट्रांशीही हे जे सश त्र महायदु्ध झुजंत ठेवले ते जागितक इितहासातही 
िवशेष वाने अ्ु लेखनीय आहे! 

 

िहदं ुिवक्रमािद य हेमू 
राणा सगंा या नेतृ वाखालील अनेक रजपूत आिण काही मसुलमान रा यांची सै ये एकत्र 

होऊन, राणा सगंाचीच न हे, तर िचतोड या राजवंशाचीच जी िद ली या िसहंासनावर िहदं ु

साम्रा याची पुनः प्रित ठा कर याची िचरंतन मह वाकांक्षा फुरत आलेली होती ित या ईषने 

कनवाह येथे बाबराशी तुंबळ युद्ध होऊन धमर्वीर राणा सगंाचा अिंतम पराभव झाला आिण बाबराने 

िद लीस म गल बादशाहीची थापना केली. पुढे बाबर सन १५३० म ये मरण पावला. याचा पुत्र 

हुमायून हा बादशहा झाला परंतु या यावरही लवकरच सरू घरा याचा सं थापक शेरशहा याने 

िवजय िमळवून िद ली पादाक्रांत केली. यामळेु हुमायून हा िक येक वष इराणािद देशांत 

वनवासात िफरत होता. या सवर् घडामोडीचे सिव तर वृ त दे याचे या समीक्षणा मक ग्रथंात 

काही कारण नाही, थळही नाही. इथे इतकेच सांिगतले हणजे पुरे आहे की, बादशहा शेरशहा या 
वंशातही बंड,े ह या इ यादी मिु लम राजवंशा या ठरािवक घालमेली होऊन शेवटी महंमद 

आिदलशाह हा बादशहा झाला.  
या महंमद आिदलशहाने आपला सवर् कारभार हेम ू नावा या एका कतृर् ववान ् िहदं ू

विजराचेच हाती सोपिवला! हेमनेूही आप या िहदंधुमार्स लवलेशही धक्का लाग ून देता बादशाहीची 
सवर् स ता आप या हातीच गुडंाळून घेऊन सक्षमपणे चालिवली.  

परंतु, हुमायनु या म गलपक्षा या इतर मसुलमान सरदारांना ती घटना श याप्रमाणे बोच ू

लागली. म यंतरी सन १५४२त हुमायूनला वनवासात असताच अकबर हा पुढे भावी सम्राट होणारा 
मलुगा झाला. हुमायूनने इराण या राजाचे सिैनक साहा य घेऊन िहदंु थानवर वारी केली. 
या यािव द्ध गेले या या या भावाचे डोळे काढून आिण इतर शत्रूनंाही कडक शासन क न 

हुमायूनने िद लीही परत िजकूंन घेतली. परंतु बादशाहीपद असे या या हाती येते न येत ेतोच 

इ.सन १५५६ म ये हुमायनू राजवा यातील सगंमरवरी सोपानाव न (िज याव न) पाय घस न 

मरण पावला. यामळेु, िहदंु थानात पु हा िजकंड े ितकड ेअराजकता बळावली आिण दु काळही 
पड यामळेु, सवर्त्र वैराण झाले या वेळी सरू घरा यातील, हुमायनूने पराभतू केलेला, शेवटचा 
बादशहा जो महंमद आिदलशहा तो वाय येकड ेपळून गेलेला होता. पण याने या कतृर् वशाली 
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िहदं ू विजरा या हाती सार् या राजस तेचा कारभार पूवीर् िदलेला होता तो हेम ूमात्र या सधंीचा 
काहीतरी लाभ घे यासाठी िद ली या प्रदेशातच िटकून होता.  

या िहदं ुवीर पु षािवषयी याचे पूवीर्चे िकंवा नंतरचे अगदी अ प व प तवेढेच वृ त 

मसुलमानी इितहासांतून िलिहलेले आहे. िहदं ु इितहासकार असा या वेळेस होणेच दघुर्ट होते 

आिण जे पुढे झाले यांनीही वतंत्रपणे असे या हेमिूवषयी काहीच सांिगतलेले नाही. परंतु मागे 

पाच या प्रकरणात िहदंसुम्राट धमर्रक्षक (नािस ीन) या यािवषयी याप्रमाणे यानी केले या 
प्र यक्ष कृ यांचीच साक्ष इतर कोण याही कागदी लेखांपेक्षा अिधक प्रमाणाहर् धरलीच पािहजे हे 

आ ही दाखिवले आहे, तशाच अखंडनीय प्रमाणांतही या वीरवर हेमचूाही जो इितहास देता येतो 
तो आ ही देत आहो.  

या कामी हेमचूी ईषार् िहदंसुाम्रा याची असतानाही याला म गल मसुलमानां या आिण 

िवशेषतः बाबर पक्षीयां या िव द्ध गेले या अनेक अफगाणी मिु लम सरदारांचे सहा य िमळत 

गेले.  

या िनयोिजत िहदं ु वातं ययुद्धाचा आराखडा आख यात आिण ती मळू फूतीर् हेमू या 
मनात जागतृ हो यातही पूवीर् होऊन गेले या िहदंसुम्राट ी धमर्रक्षका या (नािस ि न या) 
चािरत्राचाच आदशर् हेमू या पुढे असला पािहजे. ी धमर्रक्षका या या महान प्रय नात य यिप 

याला वधमार्साठी लढत असता मोठे अपयश आले, प्राणही गमवावे लागले, तरीही या 
अपयशामळेु िकंवा याचे नंतर राणा सगंािद रजपूत महावीरां या याच मह वाकांक्षेपायी कनवाह 

येथे बाबराशी लढता लढता झाले या पराभवामळेु िकंवा या याही आधी शतशत समयी याच 

िहदंसुाम्रा यस ते या मह वाकांक्षेपायी लक्षाविध िहदं ू त्री-पु षांना भोगा या लागले या भयंकर 

यातनांपायी, झुजंा या लागले या भयंकर लढायांपायी िकंवा आ मापर्णाथर् पेटले या जोहारां या 
िचतांमळेु- िहदंजुाती या अतंरा यात ती मिु लम स ता उलथून टाकून िहदंसुाम्रा यस ता सवर् 
भारतात थापन कर याची जी साहसी ईषार्, पुनःपु हा िवझनू जात असताही, पुनःपु हा भडकून 

उठणार् या िजवंत वालामुखीप्रमाणे सळसळतीच सळसळत रािहलेली होती! तीच या समयी या 
वीरवर हेमू या मह वाकांक्षी िहदंमुनात उफाळून आली. वर सांिगत याप्रमाणे अप्रगटपणे युद्धाची 
स जता क न जे मसुलमान सरदार याला मोगलांिव द्ध िमळणार होते यांचे आिण यां या िहदं ू

सै यांचे एकसतू्रीकरण क न अक मात तो हेम ू िद लीवर वारी क न आला. िद लीस तो पूवीर् 
वजीर असता या याच हाताखाली राबलेले सारे िहदं-ुमिु लम अिधकारी, राजकारणी आिण 

िवशेषतः िहदं ुलोक कोणताही हण यासारखा िवरोध न करता या या पवूीर् या विजराती या 
दरार् या या प्रभावानेच याला शरण गेले. मोगल साम्रा याची मुख्य राजधानी जी िद ली तीच 

याने िजकं यामळेु िजकंड ेितकड ेखळबळ उडाली.  
हेम ूहा ज मजात िहदं ुहोता. तो सलुताना या राजवटीत आप या पराक्रमाने चढतचढत 

अिधकारपदावर गेला. शेवटीही, आप या वैयिक्तक िहदंधुमार्स लवलेश धक्का लाग ून देता याने 
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िहदं ू हणनूच या दबुर्ल सलुतानाचे वजीरपद पटकावले िन सारी बादशाही मठुीत ठेवली. आता तर 

याने उघडपणे िहदंु वाचा वज उभारला होता! सार् या मिु लम सलुतानशाहीस उ छेदनू 

िहदंसुाम्रा याची उघड उठावणी केली होती! यामळेु सार् या कट्टर मिु लम जगतात ‘इ लामी 
स तनत बुडाली!’ तोबा तोबा! िन वळ काफरशाही झाली!!” असा एकच हाहाकार झाला! 

िद ली िजकंताच व थ न बसता वीरवर हेमनेू लगोलग िद ली या बादशाही’ तख्तावर 

उघडपणे आिण गाजावाजाने वतः या िहदंु वाची घोषणा करीत आरोहण केले. आिण याने 

वतः ‘िवक्रमािद य’ ही पदवी धारण केली! थोडी ि थर थावर क न तो ससै य पुढील प्रदेश 

ह तगत कर यास बाहेर पडला. याने पूवीर् मिु लम सलुतानाचा वजीर असता मिु लम 

सभेुदारांची िकंवा इतर बंड ेमोड याचे कायीर् पंधरा सोळा लढाया िजकंले या हो या. यामळेु याचा 
समरपटु वाचा आ मिव वास ददुर् य झालेला होता. तो िनभर्यपणे िद लीहून जो िनघाला तो 
साम्रा यातील अगदी दसुरा जो दिुजर्ंक्य दगुर् हणनू समजला जाई या आग्र्यावरच वारी क न 

याने तो आग्र्याचा दगुर् आिण ते नगर सपा यासरशी िजकूंन घेतले! 

यावेळी बादशहा अकबर हा तेरा-चौदा वषार्ंचा होता. याचे पालक व आिण रा यचालक व 

बिहरामखान हा मखु्य ‘वजीर’ करीत होता. या बिहरामखानाने हेमचूी बातमी ऐकताच प्रथमतः 
या िहदंूं या प्रबळ उठावणीचाच नाश केला पािहजे असे ठरिवले. पण राजपुता यापासनू तो 
दिक्षणेपयर्ंत अनेक लहानमोठी िहदं ु िन मिु लम रा ये िद ली या या नवीन थाप या गेले या 
म गल बादशाही या िव द्ध बंड ेक न उठलेली होती. हणनू यांचा िनःपात प्रथम करावा आिण 

तोवर बाल बादशहाला - अकबराला - लांब काबूलला नेऊन ठेवावे, असा बिहरामखानाला इतर 

मिु लम कारभार् यांचा आग्रह होता. पण या धूतर् बिहरामखानाने प ट सांिगतले की, हेमनेू 

उ घोिषत केले या िहदं ुसाम्रा या या प्रबळ उठावणीचा प्रथम नायनाट केला पािहजे. याप्रमाणे 

बिहरामखान ससु ज सै य घेऊन हेमवूर चालनू आला. याने बाल अकबरास काबूलला न धाडता 
सै यासह वतःसमवेत घेतले होते. िवक्रमािद य हेमू या िन बिहरामखाना या बादशाही सै याची 
गाठ पानपतजवळ पडली. िवक्रमािद य हेमचेू सै यही मो या वीर ीने लढले. लढाई हेमनेूच 

िजकंली, असाही रंग िदस ू लागला. पण इतक्यात ह तीव न लढत असले या िवक्रमािद य 

हेमू या डो यांत बिहरामखाना या सै यातून सटुलेला एक बाण सऽूस ू करीत िशरला. या 
आघातासरशी हेम ूबेशदु्ध होऊन अक मात ह तीखाली कोसळला. या या सै यात जे मसुलमानी 
िवभाग होते ते जवळजवळ भाडोत्रीच होते आिण वतः िवक्रमािद य हेम ू कोसळताच िहदं ु

सै यातही एकच ग धळ उडाला. बिहरामखानाने ते पाहताच िनकराचा ह ला केला आिण हेमू या 
सै याची वाताहात क न घायाळ हेमसू िजवंत पकडले. िवक्रमािद य हेमलूा अकबर बादशहापुढे 

उभा क न बिहरामखानाने सांिगतले की बादशहानेच या काफरचा वह ते िशर छेद करावा, पण 

बाल अकबराचे मन तसे कर यास धजेना. ते हा सतं त झाले या बिहरामखानानेच वतःचे ख ग 

उपसनू हेमचेू िशर त काळ धडापासनू वेगळे केले.  
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िवक्रमािद य हेमचेू हे बिलदान इतर कोण याही िहदं ु हुता याप्रमाणेच िहदंधुमार् या 
आिण  िहदंरुा यल मी या  गौरवासाठीच, सौभाग्यासाठीच होते! िहदं ु रा ट्राने या या 
गौरव मतृीपुढे आपले म तक कृतज्ञतेने सदोिदत लविवले पािहजे. ददुवाने याचे नाव िहदंरुा ट्रात 

आज प्रचिलत असले या इनिमन साडतेीन हुता यां या आिण वीरा यां या ज्ञात असले या 
पावन नामावळीत रा ट्रवीर हणनू मळुीच मरले जात नाही! ठीक आहे. नाही तर नाही! पण अशा 
या कृतघ्न िहदंजुातीतील कोटी कोटी आ मिव मतृ जीवांनी नसले तरी िहदं ुजातीने, िहदंरुा ट्राने 

सामदुाियकरी या तरी हे या यात ठेवले पािहजे की, मसुलमानां या हातून िहदंरुा ट्राला मकु्त 

क न िहदंसुाम्रा य थाप याची मह वाकांक्षा जी िप यानिप या िजवंत रािहली आिण शेवटी 
मसुलमानी राजस ते या िचधं या िचधं या उडवनू ित या पे्रतावर आपला यश वी भगवा झडा 
उभा  शकली, ती िहदंरुाजस ते या िवजयाची मह वाकांक्षा या िवक्रमािद य हेमसूारख्या आज 

िव मतृ असले या अनंत धुरंधर धमर्वीरां या आिण धाडसी ‘िद ली द्रपदिल सवां’ या रणयज्ञात 

झुजंत पडले या प्राणाहुतीं याच अ नावर सतत पु ट होत रािहली हणनूच होय! 

येथेच आ ही आमची ही द्धांजली िवक्रमािद य महान हेमू या मतृीला वाहतो! आिण 

थलाभावामळेु पुढचे कथासतू्र हाती घेतो.  
 

वीरांगना राणी दगुार्वती : बिहरामखान अकबराला घेऊन थेट िद लीस गेला. बिहरामखान 

आिण अकबराने िमळून खाली ग्वा हेरपयर्ंत सवर् बंडखोर प्रदेशांना पु हा अिंकत केले. लवकरच 

बिहरामखानाचे आिण अकबराचे पटेनासे होऊन अकबराने सवर् रा यकारभार आप या हाती 
घेतला (सन १५६०). ते हा बिहरामखानाने अकबरािव द्ध बंड केले. परंतु यात याचा पराभव 

झाला. अकबराने तरीही यास जीवे न मारता मक्केस धाडून िदले. पण वाटेतच बिहरामखाना या 
एका जु या शत्रनेू यास ठार मारले.  

इ.स. १५६४ त ग डवनांतील नावाजलेला वतंत्र रजपूत राजा वीर नारायण याजवर 

अकबराने वारी केली. राजा वीर नारायण अ पवयी होता. पण याची आई राणी दगुार्वती िहने 

शरण न जा याचे ठरवून अकबरा या बादशाही चतुरंग सै याशी युद्ध ठाणले. या शूर िहदं ूराणीने 

शक्यतोवर बादशहा या सै यास पुढे सरकू िदले नाही. आप या राजदगुार्त सश त्र झुजं देत ितने 

आप या िहदंु वातं याचे रक्षण केले. शेवटी जे हा अकबरा या अनेक पटीने मो या असले या 
सै यापुढे आपला िनभाव लागणार नाही असे ितला वाटले ते हा ितने काय केले? शरण गेली? त्री 
हणनू क्षमेची िभक्षा मािगतली? िकंवा इतर काही राजपूत ि त्रयांनी अधनूमधून केले तसे 

अकबराकड ेराखी धाडून मला भिगनी माना आिण जीवदान या, अशी हताश िन कोडगी लगट 

केली? न हे! न हे! मसुलमानां या हाती पडले या िहदं ुराजि त्रयां या शीलाची लांडगेतोड क न ते 
राक्षस कशी िनल जर् आिण िनदर्य िचरफाड करतात ते शेकडो उदाहरणांव न ठाऊक असले या 
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या वीरांगना दगुार्वती राणीने तसे काहीएक न करता शेवट या पेटले या रणकंुडातच आप या 
अनेक सहकारी ि त्रयांसह देहाचा होम केला! तरीही राजा वीरनारायण यानेही मसुलमानांशी लढाई 

चालचू ठेवली. पण शत्रू या प्रचंड बलापुढे काही कालानंतर लढणे याला अशक्य होऊन बसले. 

शेवटी याचे रा य म गल रा यास जोड यात आले.  

अकबराने नतंर राजपुतांतील लविचक वभावाचे जे जे राजे आढळले आिण मसुलमानांशी 
िप यानिप या लढ याचा यांना उबग आलेला होता अशा काही िहदं ू राजांशी अ यंत नेहाची 
आिण यांना म गल साम्रा यात गौरवाने वागिवले जाईल अशा अिभवचनांची िमठ्ठास बोलणी 
चाल ू केली. या अकबरा या धोरणाला अनुकूल असताही हे लविचक रजपूत राजे िचतोड या 
रा याचा परंपरागत बाणेदारपणा पाहून पुनःपु हा आपला म गलस तेशी नेहसबंंध जळुिव यास 

कचरतात, लाजतात आिण िचतोडचे महाराणा तर आपले अि त व मा य कर यास कट्टर िवरोध 

कर याचे सोडीत नाहीत, असे पाहून अकबराने प्रथमतः िचतोडचाच िप छा पुरिव याचे योिजले. 

पण काही केले तरी सामदामाने िचतोड आपले वातं य गमािव यास िसद्ध होत नाही, हे पाहून सन 

१५६७त अकबराने िचतोडवर वारी क न यास वेढा िदला. यावेळी बाबराशी लढले या िवख्यात 

राणा सगंचा मलुगा उदयिसहं हा िचतोडचा राणा होता; परंतु याचे अगंी आप या पूवर्जां या 
पराक्रमाचा लेशसदु्धा नस याने तो रानावनात पळून गेला. पण िचतोडची सारी राजस ता या या 
या एका नायिकणी या हातात एकत्र झालेली होती, ितने सार् या राजपूतात पराक्रमाचे फुरण 

सचंरिवले. िचतोड या मोठमो या सरदार जयम ल, पट्ट आिण इतर राजपूत पुढार् यांनी उदयिसहं 

पळून गेला तरी मोगलांशी तुंबळ युद्ध चालचू ठेिवले. पुढे जयम ल िन पट्ट हे दोघेही रणांत मारले 

गेले. ते हा पराभव िनि चत होणार हे जाणनू हताश न होता ती राजपुतांची िहदं ूवीरजाती अिधकच 

िचडून उठली. सवर् सिैनकांनी रणात प्राणावर उदार होऊन एकच ‘हरहर महादेव’ केला! 
मसुलमानां या मुडंक्यां या राशी पड या. या रणिनकरात आपले राजपूत योद्ध ेबहुतके कापले 

गेले असे िदसताच िचतोड या वीरपरंपरेप्रमाणे सवर् राजपूत ि त्रयांनी आधीच रचलेली प्रचडं िचता 
पेटवून िदली आिण आप या वधमार्चा जयजयकार करीत िजवावर उदार होऊन मलुालेकरांसदु्धा 
तटाव न या िचतते पटापट उ या घेत या! िहदं ू वीरांगना भ म होऊन गे या, पण दु ट 

ल छांचा यांनी वतःस पशर् होऊ िदला नाही! हा िचतोडचा ितसरा जोहार होय.  

पण, िहदंपुक्षात एवढा हाहाकार उडालेला पाहूनही आज या लाचार िहदं ु इितहासकारांनाही, जो 
परम उदार, िहदंमुसुलमानां या एकीसाठी तळमळणारा, िहदंूंना पूवीर् कोण याही मसुलमानी 
राजाने वागिवले नसेल इतक्या उदारतेने वागिवणारा, केवळ मुसलमानी ‘रामराजा’च असा जो 
म गल बादशहा वाटतो तो िहदंमू ये हाहाकार उडवून देणारा अकबर हाच होय! 

परंतु िचतोड या त्री-पु ष-बालकां या या ह याकांडानेही समाधान न पावलेला अकबर 

िचतोड या रक्तबंबाळ नगरात िश न जे उरले-सरुले िहदं ूनागिरक आक्रांत करीत होते या सवर् 
िहदं ू  पु षांची, आिण  यानात  ठेवा!  िहदं ू ि त्रयांचीही याने सरसकट कापाकापी केली. तीस 
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सह  राजपूत िहदं ूया एका िचतोड या युद्धात मृ युमखुी पडले! नंतर माणसांप्रमाणेच िचतोडचे 

दगडध ड े इ यादी िनजीर्व पदाथर्ही मसुलमानांचे शत्रचू आहेत असे वाटून की काय या राक्षसी 
िव वंसकाने, बादशहा अकबराने, िहदंूंची देवळे, मिंदरे, राजवाड,े घरेदारे इ यादी उभे िदसेल ते ते 
धडाधड पाडवून मातीला िमळवून िदले. िचतोड या नगरदेवी या देवळाचा, मतूीर्चा आिण सवर् 
पिरसराचाही तसाच िवनाश क न तेथील नगारे, िदवे, दुंदभुी (नौबती) दािगने, वारे इ यादी सवर् 
प्रचंड वा मू यवान वा िहदंिुप्रय पदाथर् ितकड ेआग्र्यास धाडून िदले. िचतोड या िहदं ुराजधानी या 
अशा अमानुष नायनाटाने याची धम म त िपपासा थोडीशी शांत झा यावर तो मिु लम बादशहा 
अकबर या ‘स कृ या’ ने वतःस गाझी हणवीत िद लीस परत गेला! 

आिण इकड े या आप या राजधानी या आिण रा या या िव वंसाचा प्रितशोध घेता न 

आ याने चार वष रानावनात भटकत रािहलेला राणा उदयिसहं रा यभ्रशंा या दःुखाने सन १५७२त 

मरण पावला! 
 
 

िहदंकुुलभूषण राजा प्रतापिसहं 
उदयिसहंाचा मलुगा राणा प्रतापिसहं. तो लगोलग िचतोड या अि त वात नसले या 

का पिनक िसहंासनावर बसला! तथािप, झाडून सार् या जाितवंत राजपुतां या दयातील 

धमर्वीर वाचे िन अद य पराक्रमाचे िसहंासनच याला अिपर्ले गे यामळेु तो राणा प्रताप एखा या 
स यस य राणा प्रतापाप्रमाणेच िसहंासनाधी वर शोभ ूलागला! तो राणा, राजपुतांचा परंपरागत 

राणेपणाचा, बाणा, प्राण गेला तरी न सोडणारा असाच िनघाला. अनेक यातना सोसनू, याने 

अकबराशी अपमाना पद िमत्र व न करता, या अ यंत प्रबल मिु लम बादशहाचे 

वधमर् वातं यासाठी शत्रु व करणेच भषूणा पद िन िहदंजूीवनाचे िन िहदंनुपृ वाचे खरे साफ य 

आहे, असे तो मानता झाला! 
याने मसुलमानां या हाती िचतोड नगर पडलेले अस यामळेु इतर नगरग्रामांतून आपली 

िफरती राजधानी या सकंटकालात आप यासमवेत भटकवीत नेली आिण मिु लम सै या या 
स तेखालनू हळूहळू पु कळ प्रदेश मकु्त क न वतःचे एक िजवास जीव देणारे सै यही उभारले. 

या या या काळातील पराक्रमाचे आिण रणप्रसगंाचे वणर्न रोमहषर्क असताही थलाभावी येथे 

देता येत नाही.  
शेवटी, याचा प्रभाव इतका वाढला की, प्र यक्ष अकबरलाच आपले बादशाही सै य राणा 

प्रतापचा नायनाट कर यासाठी धाडावे लागले. यावेळी अकबरास शरण गेलेला जयपूरचा राजा 
मानिसगं िन बाटलेला रजपूत सरदार महाबतखान या सरदारांसह वतः राजपुत्र सलीम हा 
अकबर बादशहाचे आजे्ञव न राणा प्रतापावर चालनू गेला. याचवेळी ती अ यंत िनकराची 
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गाजलेली हळदीघाटाची लढाई झाली. लढ याचा आवेशात राणाप्रतापने आपला घोडा सरळ 

सलीम या ह तीवर घातला आिण या इितहासप्रिसद्ध चेतक घो यानेही न डगमगता सलीम या 
ह ती या स डवेरच झपे घेऊन आप या टाचा रोिव या. िबजली या चमकेप्रमाणे एका क्षणात 

सलीम या कंठा या इतक्या जवळून राणा प्रतापचे तेज वी ख ग चमकून गेले, इतक्या जवळून 

की सलीमला अधेंरीच यावी, आिण याने मागे घ्यावे. आप या वारातून शत्र ु िनसटला असे 

पाहताच क्षणाधार्त राणा प्रताप घोडा परत घेऊन पु हा रणांगणात घुसनू िदसेनासा झाला.  
राणा प्रतापिसहं या अिनणीर्त लढाईतून जो िनसटला तो या यासमवेत या या 

इतक्याचा िनकराने आिण या याच या पराक्रमानेच उ यु त झाले या िचतोड रा यातील 

सह ाविध राजपूत वीरां या समहूासह सार् या मेवाडभर मसुलमानांचा नायनाट करीत, वकृयुद्धाचा 
(गिनमी का याचा) धुमाकूळ घालीत चालला. एक िचतोड नगर तेवढे सोडून, याने मेवाडचे सारे 

रा य वतंत्र केले. शेवटी राणा प्रतापने आपली िफरती राजधानी उदेपूर येथे ि थर थावर केली, ती 
मात्र शेवटपयर्ंत अकबरा या हाती पडली नाही. अकबराने राणा प्रतापशी मतै्री कर याचेही अनेक 

धूतर् प्रय न केले, पण, राणा प्रताप काही के या यांना बळी पडला नाही. या याराजवटीत इतके 

अद्भतु, रोमहषर्क, वदेशािभमान िन वधमार्िभमान यांनी रसरसले या आिण सामा य मेवाडी 
राजपूत नागिरकांपासनू तो या मेवाड या अलौिकक महारा यांपयर्ंत या कृ यांपयर्ंतचे प्रसगं 

घडलेले आहेत की, यांचे, आम या िहदं ु त णांनी रामायणातील िकंवा महाभारतातील 

वीरो तमां या आख्यानांप्रमाणेच धमर्बुद्धीने पाठांतर केले पािहजे. सदैुवाने राजपूत वीरभाटांचे असे 

रसरसलेले ‘रासो’ अगदी भषूण कवी या काळपयर्ंतचे अ यािप उपल ध आहेत. यांना मा यिमक 

शाळांतून तरी अपिरहायर् वाचनीय पु तके हणनू नेमले गेले पािहजे. अशा या आम या 
‘समीक्षणा मक’ ग्रथंात यांचे उतारे दे यालासदु्धा थल नाही. आिण आता मा या या सर या िन 

मावळ या जीवनात वेळही उरला नाही. हा थोर िहदंकुुलभषूण राणा प्रतापिसहं लवकरच सन 

१५८१त मरण पावला.  
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पंजाबात एका नवीन िहदंशुक्तीचा शीख संप्रदायाचा उदय 
पंजाबमध या ी गु नानक या नावा या एका साधु पु षाने पधंरा या शतका या शेवटी 

एक धमर्पंथ थापला. याचे जेवढे अनुयायी होते, िश य होत, यांचा लवकरच एक सघं बनला. ते 
वतःला ीगु  नानकाचे िश य हणनू ‘शीख’ असे हणवून घेत. ीगु  नानक हा वतः 
गहृ था मीच असनू ई वराची आराधना आिण जनसेवाही भिक्तमागार्नेच ससुा य असते, असे 

तो सांगे. मनु यमात्र हा भिक्तमागार्चा अिधकारी आहे. याकाळी पंजाबात काय िकंवा भरतखंडभर 

काय, मसुलमानांनी िहदंधुमार्चा एकच उ छेद मांडलेला होता आिण मसुलमानी साम्रा य 

थाप यासाठी लढाया िन युद्धे यांचा मसुलमानांनी धुमाकूळ मांडला होता. यांना भरतखंडभर 

िहदंरुा यक यार्ंनी आिण जनतेने समरांगणात नेटाचा प्रितकारही चालिवला होता. अ लाउि न 

सारख्या या होऊ घातले या साम्रा याचे तुकड ेतुकड ेउडवनू िहदंूंनी िवजयनगरसारखे वतंत्र िन 

प्रबळ िहदं ू रा यही पु हा थापन केले होते, हे सवर् पूवीर् कथन केलेलेच आहे. राजपुता यांत, 

ग डवनात िहदंरुाजां या पराक्रमी सै यांनी मसुलमानांची वारंवार धूळधाण उडवून िदली होती.  
 

ी गु नानक :  पंजाबात  मात्र मसुलमानां या राजस तेला प्रबळ आ हान देणारा िहदं ूअसा 
कोणी उरला न हता. अशा पिरि थतीत ी गु नानक पंजाबात उपदेश देऊ लागला की िहदं ुआिण 

मसुलमान हे दोघेही ई वरा या टीने सारखेच आहेत, दोघेही मा या या भिक्तमागार्ने गेले 

असता मोक्ष पावू शकतात. दोघेही भाऊ भाऊच आहेत. मा या पंथात िहदं ूआिण मसुलमान असा 
भेद मी मानीत नाही, असे जरी ी गु नानक जीव तोडून सांगत होता, तरी या या िश यवगार्त 

सह ांतून एखाददसुराच मसुलमान िश य आढळून येई. इतर सवर् िहदंचू िहदं ू या या पथंांत होते. 

वतः ी गु नानक हा जातीने वै य (बिनया) होता. ी गु  नानक सन १५३८ म ये मरण पावला. 
याला जरी वतःचे पुत्र होते तरी ते या या मताला अनुकूल न हते. याने (गु नानकाने) आपला 
िश य अगंद याचीच आप या मागनू आप या पंथा या गु पदावर थापना केली. तथािप, या या 
मरणापयर्ंत ी गु नानका या पंथास एक भिक्तपंथ, भजनी सपं्रदाय एवढेच प्रमखु व प होते 

आिण यांची सखं्याही राजकारणा या टीने अगदी उपेक्षणीय होती. तथािप यां या काही 
वचनांतून िहदं ु लोकां या या वेळ या दःुि थतीिवषयी शोकमय उ गार िनघालेले आहेत. 

उदाहरणाथर्.  
क्षित्रयांही धरम छोिडयां, ल छ भाखा गही । 
सृ टी सब अकवणर् हुई धमर्की गित रही । 

नीलवणर्के कपड ेपहने, तुरक पठाणी अमल भया ।। 
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अशी अनेक चरणे या या नावावर यांची हणनू लोकांत ढ आहेत. इतर 

िहदंसुतंांप्रमाणेच गु  नानकानेही समाजातील अनेक भाब या िन वेडगळ चालीरीतींचा िनषेध 

केलेला आहे.  

गु  अंगदानंतर ितसरा गु  अमरदास िन सन १५७४त चौथा गु  रामदास हे झाले. यांची 
िन अकबर बादशाहाची भेट झाली असे हणतात. बादशहाने गु  रामदास यांना एक िव तीणर् भमूी 
‘इनाम’ हणनू िदली. याच भमूीवर गु  रामदासाने एक सुदंर सरोवर आिण याचे काठी एक 

मिंदर बांधले. तेच आजचे ‘अमतृसर’ होय! गु  रामदास सन १५८१त वारला. पांचवा गु  

अजुर्नम ल हा झाला. या याच राजवटीत िशखांची वाढ झपा याने होऊ लागली. कारण, यांना 
अमतृसर येथे सावर्जिनक कद्र िमळाले होते. यातही गु  अजुर्नाने आप या या वाढ या पंथाला 
एक पंथाचा मखु्य ग्रथं असावा एव यासाठी ी गु  नानकाची शक्य ती वचने एकत्र क न आिण 

यासह त कालीन इतरही काही सतंांची वचने गोवून सवर् िशखांना प्रमाण हावा असा एक ग्रथं 

िनमार्ण केला आिण यासच ‘गु ग्रथं’ िकंवा ‘आिदग्रथं” असे नाव िदले. या ग्रथंात कबीराची 
वचने आहेत, महारा ट्रातील सतं नामदेव तीथर्यात्रेस पंजाबात गेले असता यां या भिक्तमागार्चा 
आिण अभगंांचा ितकड ेपु कळ प्रचार झाला होता. ी गु  नानकांची िशकवण िन सतं नामदेवाची 
िशकवण ही समानच आहे असे पाहून सतं नामदेवां याही काही मराठी किवता गु ग्रथंात 

गोिवले या आहेत. हा ग्रथं प्राकृतात आहे. याच प्राकृतास स या पंजाबी हणतात. याकाळी 
केवळ शा त्रीय िवषय िलिह यासाठीच िजचा िव वानवगर् बहुधा पंजाबकड े उपयोग करीत िन 

यामळेु िजला ‘शा त्री िलपी’ असेच हणत, या देवनागरीत मळुातच तो ग्रथं िलिहलेला न हता. 
आप या इकड े याप्रमाणे अगदी कालपरवापयर्ंत मोडी िलपी वापरीत याप्रमाणे, पंजाबात या 
पत्र यवहारिद सामा यजनां या मोडी िलपी वापरली जाई या प्राकृत िलपीतच तो ग्रथं िलिहला 
गेला. ितला साधारण लोकांत लुडंोमुडंी असे हणत. परंतु गु ग्रथं या िलपीत िलिहला गे यानंतर 

शीख लोकांनी गु ं नी वीकारलेली िलपी हणनू ितचा िवशेष गौरव हावा या तव ‘गु मखुी’ असे 

या िलपीला हण यास आरंभ केला.  
जहांगीर बादशहा झा यानंतर याचा वडील मलुगा खु ू याने बादशहािव द्ध बंड केले. 

खु ू पंजाबात पळून गेला. यावेळेस शीख गु  अजुर्नदेवाने यास आप याकड ेउत  िदले. यामळेु 

चवताळून जहांगीर बादशहाने अजुर्नदेवास पकडून याचा वध केला. िशखां या इितहासात 

मसुलमानांशी लढताना वधमार्साठी आप या प्राणांचे बिलदान करणारा गु  अजुर्न हाच पिहला 
वीर गु  होय! याच गु  अजुर्नदेवा या काळी शीख लोकांत एक वतंत्र सघंटना बांध याची ईषार् 
उ प न होऊन प्र येक शीख पंथीयाने एक ठरािवक धािमर्क कर गु स िदलाच पािहजे अशी पद्धती 
चाल ूकेली गेली आिण पंथात सिैनक शक्तीही वाढावी हणनू सिैनक आघाडीही उघड यात आली.  

या गु या वधामळेु िशखांत मसुलमानांिव द्ध वेषाची लाट गु तपणे वाढत चालली. 
यां या अनयुायांत िवशषेतः लढव या िहदं ुजाट जाती या शेतकरी लोकांचाच याकाळी आिण 
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शेवटपयर्ंतही भरणा झालेला होता. हे िहदं ुजाट या पथंांत सामावलेले आिण सबळ अस याने या 
पंथािवषयी पंजाब या सवर्च िहदं ु लोकांत ममतेची आिण एका मतेची भावना होती. िशखात 

जसजसा म गला या धािमर्क छळापायी िहदं ु हणनू, िहदं ुधमार्चे सरंक्षक हणनू, शीख पंथाचे 

कट्टर अनुयायी हणनू सिैनक प्रवृ तीचा िन सघंटनेचा प्रसार होत गेला, तसतसा यां या पंथाकडे 
एक उपद्रवी िहदं ुसिैनक कद्र या टीने म गल सरकार कटाक्षाने पाहू लागले.  

अजुर्नचा पुत्र गु  हरगोिवदं याने लवकरच बादशहास कर दे याचे नाकारले. ते हा याला 
ध न बादशहाने बारा वषपयर्ंत कारागहृात क डले. पुढे सटुका होताच याने या वेळचा म गल 

बादशहा जो शहाजहान याचे िव द्ध उघड बंड केले तरीही याकड ेमोठेसे मह वाचे िवरोधी कद्र 

हणनू न बघता एक लहानसे बादशाही सै य शहाजहानने धाडले. परंतु, सगं्राम येथे अक मात 

शीख इतक्या वेषाने लढले की, या मिु लम सै यपथकाचा पराभव झाला. यामळेु, पंजाबातील 

िहदंूंना जरी आ चयर् आिण आनंद वाटला तरी बादशहाने काही ितकड ेिवशेष लक्ष िदले नाही. गु  

हरगोिवदं सन १६४५ त मरण पावला. या यानंतर हरराय, हरिकशन िन तजेबहादरु असे गु  

झाले. पण, या गु पीठाला खरे तेज आिण नैितक साम यर् असे व तुतः गु  तेज बहादरुा या 
धमर्कायीर् केले या दैदी यमान बिलदानानेच चढले. गु  तेजबहादरु हा आनदंपूर येथे वा त य 

करी. िहदंूंना बळाने मसुलमान केले जा याचा अ याचार पंजाबात िठकिठकाणी वारंवार घडत असे. 

अशा वेळी गु  तेज बहादरुाने आिण या या शीख सिैनकांनी मसुलमानांचा प्रितकारही अनेकदा 
केलेला होता. इतक्यात नरराक्षस औरंगजेबाने सवर् िहदंजुगतासच मळुापासनू उपटून काढ याचा 
अघोर िन चय केला. सार् या भरतखंडभर या या या दु कायार्चा िहदंजुगतानेही घोर िवरोध 

मांडला. तोच, का मीर येथील समग्र ब्रा मणवगार्वर औरंगजेबाने धमार्ंतरा या तलवारीची धार 

ध न आज्ञा सोडली की, का मीर या े ठ समज या जाणार् या सवर् ब्रा मणांनी एक तर 

मसुलमान हावे, नाही तर काफरांवर औरंगजेबाने लादलेला अस य कर यांनी यावा. ते हा, 
ितकड ेहाहाकार उडाला. अशा प्रसगंी ‘गु  तेजबहादरुाने एखा या धैयर्मे सारखे िहदंूंना सांिगतले, 

“देऊ नका! वधमार्साठी प्राण सोडा, पण वधमार्स सोडू नका!” िहदं ूलोकांनी अशी बाणेदार उ तरे 

दे यास प्रारंभ करताच औरंगजेब िचडून गेला आिण याने ी गु  तेजबहादरुाला पकडून आणनू 

िशक्षा सांिगतली की, “तू एक तर मसुलमान हो, नाही तर मृ युदंडास िसद्ध हो!” ते हा धमर्वीर गु  

तेजबहादरुाने, “िहदंधुमार्चा याग मी के हाही करणार नाही, तुला वाटेल ते कर, जा,” असे बाणेदार 

उ तर िदले. ते हा अिधकच कृद्ध होऊन औरंगजेबाने शीखगु  तेजबहादरुाचा त काल िशर छेद 

केला. ती गो ट सन १६७५ त घडली. याच बिलदानप्रसगंी गु  तेजबहादरुासमवेत याचे िक येक 

िहदं ूिश यही धरले गेले होते, या सवार्ंनीही मसुलमानी धमर् वीकार याचे नाकरा यामळेु यांचेही 
भयंकर हाल क न िक येकांचा िशर छेद कर यात आला, तर काही ठळक िहदं ु वीरा यांना 
करवतीने यांची म तके दभुगं क न ठार मार यात आले. या िहदं ु हुता यांतच ी भाई 

मितदास हेही मारले गेले. या मितदासां या कुलास भाई ही पे्रमळ पदवी शीख गु कडून अिपर्लेली 
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होती. या हुता मा भाई मितदासां या कुलात आपले पंजाबमधले अवार्चीन िहदंरुा ट्रभक्त भाई 

परमानंद हे ज मलेले होते. याच बीर गु चा पुत्र हणजे पु यप्रताप िहदंरुा ट्रवीर ी गोिवदंिसहं 

हा होय! 

 

िहदंरुा ट्रवीर ी गु  गोिवदंिसहं :- शीख सपं्रदायास अक्षरशः ख गाचे पाणी चढवून 

याचा एक पोलादी लढाऊ िन दभु य दगुर् कर याचे मह कायर् जे केले आिण यायोगे िशखां या 
पंजाबातील महाराजा रणिजतिसगंां या काळची प्रबळ िन वतंत्र अशी िहदंरुाजस ता िन धमर्स ता 
थाप या या िहदंरुा ट्रकायार्ची मळू पे्ररणा जर कोणी इतक्या बलव तरपणे िदली असेल तर ती 
ी. गु  गोिवदंिसहं यानेच होय! हे स य िवशदिवणार् या ी गु  गोिवदंिसहंा या - याला शीखच 

न हेत तर सारे पंजाबीय िहदं ु या काळीसदु्धा पे्रमाने दशम बादशहा हणत. कारण, तो गु  

नानकापासनू दहावा गु  होता. जीवनांतील अनेक पराक्रमी आिण रोमांचकारी घटनापैकी 
थलाभावी एकच घटना जरी येथे सांिगतली तरी पुरे आहे.  

गु  नानकानंतर प्र येक मो या धािमर्क सपं्रदाया या प्रकरणी जे घडते तसे घडून गु  

नानका या िश यांम ये अनेक पंथोपपंथ पडले. पण, ते सवर् िश य िहदंसुमाजाचे जीवन जगत 

होते. लग्ने, काय इ यादी सवर् सामािजक यवहारांत ते िहदंसुमाजापासनू कोण याही प्रकारे 

िवलगलेले न हते. िहदंसुमाजातील प्र येक सपं्रदायाप्रमाणे यांची हणनू काही धािमर्क मते 
असते. गु ग्रंथात नामदेव, कबीरसुद््धा अनेक िहदंसुतंां या वाणी (वचने) वतः नानका या 
वाणीसमवेत एकत्रच िदले या आहेत; आिण गु  नानकापासनू तो यांचा आ य ग्रथं वाचताना 
िशखां या धमर्पीठातून या सवर् वाणींना सारखेच पिवत्र समजनू अ यापपयर्ंत तसाच वाचला 
जातो. गु  नानका या एका पुत्रानेच एक पंथ काढलेला होता. असे उपपंथ िनघता िनघता जे हा 
िशखांवर िहदंधुमार् या रक्षणासाठी हणजेच शीखधमार् या रक्षणासाठी मोगलांशी लढताना वर 

सांिगत याप्रमाणे िशखांचेच एक श त्रस ज दल उभारावे लागले ते हा काही काळाने गु  

गोिवदंां या मनात वरा य थाप याची मह वाकांक्षा जागतृ होताच याला एक ‘गु या’ 
जीवास जीव देणारे, सश त्र युद्धालाच वाहून घेणारे आिण अ यंत सघंिटत असे एक िशखांतूनच 

िनवडलेले थायी सै य थापावे, असे वाटू लागले.  

ते हा गु  गोिवदंिसहंाने सवर्सामा य िशखांची एक  मोठी  महासभा  बोलािवली  अशा 
प्रसगंािवषयीची या प्रसगंा या आगेमागे िशखांनी िलिहले या प यमय ग्रथंातून िहदंूं या 
पुराणातील रसभिरत वणर्ना या प दतीवर वणर्ने केलेली आहेत. पण, यांतील इितहासास ध न 

असलेला तेवढाच सारंश येथे देतो.  
िशखांची महासभा भरिव यानंतर गु  गोिवदंाने िवचारले की, वधमार्साठी प्राण याग 

कर यास के हाही िसद्ध असणार् या आिण सै यातच आपले जीवन यवसाय हणनू घालिव यास 
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िसद्ध असणार् या िशखांचे एक थायी सै य मला उभारावयाचे आहे. तरी या कडक तास 

अगंीकारणार् या िशखांनी मला आपली नावे कळवावीत. पुढे तशा िशखांतून गु ं नी वतः प्रथमतः 
पाच िशखांची िनवड केली. यापैकी, प्र येक िशखाची प्रवृ ती पोलादाप्रमाणे तेज वी िन धारदार 

असली पािहजे, हे त व यां यात िबबंिव याकिरता या िनवडक पाचांचा पिहला सकं प जो 
कर यात आला तो हणजे एका धारदार पोलादी खं यास (लहान ख गास) पा याम ये काही मतं्र 

हणत ढवळून ते मिंत्रत पोलादी पाणी या िशखा या डोक्यावर िशपंडले जाई. नतंर आप या 
कटीला याने सदोिदत कृपाण बांधलेच पािहजे, हा दसुरा िनयम याला पाळावा लागे. याने 

आप या शरीरवरचे केस के हाही कापता कामा नयेत; याचप्रमाणे याने सदोिदत लगंोटबंद 

(क छधारी) असले पािहजे आिण हातात याने घेतले या लढाऊ ताचे प्रतीक हणनू एकेक 

पोलादी कड ेआिण केसात एक कंगाही (फणी) धारण केली पािहजे, केश, कंगा क छ, कड ेआिण 

कृपाण हीच अशा प्र येक त थ लढाऊ िशखाला धारण करावी लागणारी पाच िच हे होत. यांनाच 

पाच कक्के हणतात. शीख समदुायातून या िविश ट वीरदलात या वरील प्रकार या त थ 

िशखांना गु ं नी या वेळेपासनू वतः िनवडून घेतले याच शीखदलास ‘खालसा’ हे पुढे भारतभर 

प्रिसद्धीस आलेले नामकरण प्रा त झाले. खालसा हा श द उदूर् आहे. याचा मळू अथर्च ‘िनवडलेले’ 

असा आहे.  

या खालसा सिैनकांची वाढ अ टांकापयर्ंत होताच गु गोिवदंाने पंजाबात लहान लहान 

िहदं-ूमसुलमान सं थािनकांना िन प्रदेशांना िजकूंन िकंवा लटूुन घे याचा उपक्रम चालिवला. 
अथार्तच तो या वेळचा मोगल बादशाह आिण गु  गोिवदंा या िप याला, ी गु  तेजबहादरुांना-
िहदंधुमर् न सोड यासाठी ठार मारणारा दु ट शत्र ू औरंगजेब याने गु  गोिवदंालाही पकडून 

आण यासाठी म गल सै य पंजाबात धाडले. या याशी या चकमकी ‘खालसा’ सै या या 
झा या, यामळेु गु ने वतःसच आनदंपूर या गडात क डून घेतले. म गलांनी त काल गु ला वेढा 
घातला. गु समवेत जे खालसा सै य गडातून लढत होते यांतच गु चे दोघे अठरा वषार् या वरील 

िन दोन आतील वीरपुत्र होते. आप या सै यास उ तेज यासाठी िन पुत्रांचीही परीक्षा पाह यासाठी 
या पराक्रमी गु ने एके िदवशी आप या या दोन पुत्रांस ससै य गडाबाहेर पडून मोगलांशी 
लढ यास धाडले. या असम लढाईत याचे दो ही पुत्र मारले जात असता या अलौिकक वीर 

िप याने ‘वाह! वाह!’ हणनू सारखा जय वनी चाल ूठेवला होता. रात्र होताच लढाई िन याप्रमाणे 

थांबली आिण ते आलेले खालसा सै य चो न मा न गडात पु हा घुसले. पण या खालसा 
(िनवडक) सै यातील अनेकांचा धीर मात्र बाहेर रणांगणावरच सटुलेला होता. ते पाहून गु ने 

सवार्ंना प टपणे सांिगतले की यांना आपला जीव वाचिव यासाठी मला सोडून खालसातून बाहेर 

पडायचे असेल यांनी त काल तसे करावे. मी मात्र क्विचत या गडाबाहेर पडून लढाई अशीच 

चालिवणार आहे. ते हा या अगदी ‘िनवडले या’ तीलही (खालसांतीलही) अनेक शीख गु सेवेची 
यागपत्रे देऊन गु  गोिवदंाला सोडून रातोरात गडाबाहेर िनघनू गेले. लवकरच रात्री काळोखात 
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गोिवदंिसहं या या उरले या दहा-बारा वषार् या आतील दोन मलुांसह सप नीक या या समवेत 

रिहले या प्रामािणक खालसा वीरांनाही िनरोप देऊन, मसुलमानी वे यातून िक याबाहेर 

िनसटला.  
गडातून या ददुवी रात्री या गाढ अधंारात आप या या दोन लहान मलुांसह ीगु  

गोिवदंिसहं सप नीक जगंलात भटकत चालले असता शेवटी यांची िन यां या या दोन मलुांची 
ताटातूट होऊन ती लेकरे मसुलमानां या हाती पडली. या दु टांनी या दहा-बारा वषार्ं या आतील 

लेकरांनाही ‘तु ही एकतर िहदंधुमर् सोडून मसुलमान हा, नाही तर आ ही तु हाला भयंकर हाल 

क न मा न टाकू’ अशी धमकावणी िदली. ते हा िसहंा या छा याप्रमाणे िनभर्यपणे गजर्त यांनी 
िहदंधुमार्चा याग कर याचे अमा य क न ‘आ ही वधमार्थर् मर यास िसद्ध आहोत’ असे उ तर 

िदले. सकृंद्ध मसुलमानी अिधकार् यांनी िशक्षा िदली की, “या काफरा या मलुांना िभतंीत िचणनू 

ठार मारा.” अथार्त, या दोघां ताठ उभे रािहले या वीर कुमारां या भोवती िवटांवर िवटा रचून 

ग यापयर्ंत चुनेरी पक्की िभत उभार यात आली आिण गळा दाबून प्राण घेणार् या शेवट या िशळा 
ठेव या या आधी पु हा एकदा िवचार यात आले, “ए काफर, िहदंधुमर् छोडते हो या नहीं?” ‘नहीं, 
नहीं, कदािप नही’ दाबले या आवाजात िजतके उंच गजर्ता येईल िततक्या उंच वरात ते दोन छावे 

िहदंधुमार्चा जयजयकार करीत असतानाच चु याम ये यां या मखुम तकांना गाडून टाकणार् या 
शेवट या िवटा मिु लम दै यांनी रचनू टाक या.  

िहदं ु इितहासातील िहदंधुमार्थर् केले या बिलदानाचे जे अमर भूषणा पद प्रसगं आहेत 

यांतच गणना कर यासारखा हाही प्रसगं आहे! िशखां या पटलावर तो प्रसगं जसा या भाषेत 

रक्ता या रंगाने िचित्रला गेला आहे, असे यांनी िलिहले या इितहासात िन का यात आढळते. 
याचेच वर िदलेले सिंक्ष त वणर्न ही एक पुसट छाया आहे. इितहास या टीने ती कू्रर घटना स य 

आहे. पण ती वरील का या या रंगातच विणर्लेली काय ती आढळते.  
 

कुमार हकीकतराय : याच कालात कुमार हकीकतराय नावा या एका िहदं ुमलुाने शाळेतील 

पाटीपूजे या िदवशी देवीचे एक िचत्र पाटीवर काढले होते ते पाहता या घोर अपराधासाठी(?) 

मिु लम अिधकार् यांनी या लहान मलुास मसुलमान हो याची िशक्षा िदली. याने ती नाकारताच 

याला ठार मार याचा धाक दाखिव यात आला. तोही याने धा यावर बसिव यामळेु आिण 

आपला िहदंधुमर् सोड याचे नाकार यामळेु यास ठार मार यात आले. या वीर िहदंकुुमाराची 
मिृत िहदंलुोकांत पंजाबभर आजही प्रितवषीर् एखा या धािमर्क सणासारखी पाळली जाते.  

 

गु  गोिवदंांचा अतं : गु गोिवदंिसहंा या मलुांना वर उ लेख के याप्रमाणे ठार मार यानंतर 

पंजाब या रानावनात भटकत असता गु गोिवदंाने औरंगजेबास एक याची काहीशी मनधरणी 
करणारे पत्र िलिहले. राजकारणात हे डावपेच चालायचेच. बादशहानेही याचे उ तर िदले. शेवटी 
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काही तडजोड होऊन गु  गोिवदंिसहंाने पंजाब सोडून बाहेर जावे, असे काहीसे ठरले. ते हा गु  

गोिवदंिसहं िहडंत िहडंत महारा ट्रात नांदेड येथे जाऊन रािहले. तेथे यांचे कमर्चारी असणार् या 
दोघा पठाण युवकांनी कट क न ते िनजले असता यां यावर ख ग चालिवला. या झटापटीत जे 

प्राणघातक घाव गु  गोिवदंाला लागले यातच यांचा अतं झाला.  
गु  गोिवदंिसहं याचे लहानपण पंजाबात गेले नसनू यां या सरुिक्षततेसाठी िबहारात 

पाटणा येथे यतीत झाले होते. यामळेु यांना ितकडील िहदंी भाषेचा लळा लागलेला होता, िन 

तीत यांनी पढेु िव वताही सपंादन केली होती. यांनी यांचे िलिहलेले ‘िविचत्र नाटक’ या नावाचे 

आ मवृ त, हा मह वाचा ग्रंथ, या िहदंीतच िलिहलेला आहे, गु मखुी हणजे पंजाबी भाषेत न हे. 

याने चंिडकेवरही अनेक वीररसपूणर् किवता िलिहलेली आहे. प्र यक्ष ‘ख गाला’ तर यांनी 
चंिडकेचे प्रतीक हणनू गौरवून यावर एक लहानसे तोत्र रचले आहे. याचे आम या इतर 

ग्रथंातूनही आ ही वीररस लतु काही उतारे ‘जय तेगम’् (जय ख गम) या मथ याखाली िदलेलेही 
आहेत. या दशम गु ची हणजे वीर गु  गोिवदिसहंाची वाणी िहदंीम ये अस यामळेु आिण यांनी 
खालसा पंथाला िदलेली दीक्षाही नानक-परंपरानुगत शीख सनात यांना िततकीशी चत 

नस यामळेु सवर् िशखांचा िमळून मागे जो उ लेिखलेला आिदग्रथं आहे या ईतर नउ गु ं ची वाणी 
एकत्र केली असताही या दशम गु  गोिवदंिसहंाचे तेवढे ग्रथं समािव ट केलेले नाहीत. या अतंगर्त 

कलहामळेुच खालसापंथाने ‘दशम ग्रथं’ हणनू गु  गोिवदंांची वाणी तेवढी एकत्र केलेली आहे.  

दसुरी एक मह वाची गो ट तेवढी िहदंु व टीने येथे सांिगतली पािहजे की खालसा 
पंथा या उ प तीमळेु िशखांत सहजधारी िन केशधारी असे दोन पंथ प्रचिलत झालेले आहेत. 

सहजधारी हे केवल नानकपंथी आचार  पाळतात. ते केस ठेवत नाहीत. इतर ‘कक्के’ ही पाळतातच 

असे नाही. सह ाविध िहदं ुलोक, जे शीख-आचारही पाळतात ते, याच सहजधारी पंथात मोडतात. 

परंतु, हे यानात ठेवले पािहजे की, िशखांना वीरवृ तीचे पोलादी रसायन पाजनू जर कोणी यांना 
िजवंत, लढाऊ िन पंजाबातील प्रबळ मिु लम स तेचेही श त्रबळाने पूणर् उ चाटन करणारे िहदं ु

उपरा ट्र घडिवले असेल तर ते ी गु  गोिवदंिसहंानेच होय! 

 

ी वीर बंदा बैरागी : िहदंरुा ट्रा या इितहासात अमर झाले या वीरा यात आिण 

हुता यात याचे नाव के हाही गाळता कामा नये तो पंजाबात अ याचारी मसुलमानांवर िहदंूंचा 
सडू घेणारा पिहला प्र याचारी आिण नुसता पराक्रमीच न हे, तर प्र याक्रमी असा िहदं ुपु ष हटला 
हणजे वीर बंदाबैरागी हा होय! ी गु  गोिवदंिसहं पजंाब सोडून गे यानंतर महरा ट्रात नांदेड येथे 

जे हा थाियक झाला ते हा ितकड ेप्रख्यात असलेला जो एक वै णव साधुबाबा बंदा बैरागी याची 
िन गु  गोिवदंाची एकदा भेट झाली. पुढे हळूहळू गु ने पंजाबम ये िहदंूं या उडाले या ददुर्शेचे, 

मसुलमानी बला काराने चालिवले या िहदंूं या मिु लमीकरणाचे, गु  ग िवदंिसहंा या वतः या 
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कुलावर कोसळले या अनथार्चे आिण यांनी वतः केले या युद्धाचे ममर्भेदी वृ त बैरागी बंदाला 
िवव न सांिगतले. आप या चार पुत्रांचा जो सडू घेईल असा िहदं ुपंजाबात कोणीच उरला नाही, ही 
गु  गोिवदंिसहंाची दःुखद गाथा ऐकून बैरागी बंदाचे रक्त तापून गेले. यांनी आपले पूवार् मीचे 

धनु य-बाण हाती घेतले. गु  गोिवदंिसहंाने आप या सवर् िश यांना िचठ्ठी िदली की बंदाचे 

सवर्तोपरी साहा य करा. ती िचठ्ठी घेऊन िहदंूंवर केले या अ याचारांचा, मसुलमानांवरही तसेच 

प्र याचार क न, सडू घे याचा कृतिन चय केलेला हा िहदं ुवीर पंजाबकड ेगेला.  
पण काय करावे? थलाभावासाठी आिण आता अिधक िलखाण िलिहणे आ हाला 

कोण याही प्रकरणी अशक्य झा यामळेु जे काही िलिहले आहे या या समारोपापुरते िलहून आता 
हा ग्रथं सपंिवणे भाग आहे. नाही तर बाबा बंदाने मसुलमानांची पंजाबात उडिवलेली ससेहोलपट, 

याने केलेला िशर छेद, मसुलमानांनी िहदं ुि त्रयां या केले या िवटंबनेचा घेतलेला जशास तसा 
सडू, या सरिहदंला गु  गोिवदंिसहंाचे लहान दोन पुत्र मसुलमानी िभतंीत िचणनू मारले, या 
सरिहदं नगराला िजकूंन घेऊन यातील मसुलमानी व ती जाळून टाकून मसुलमानी सरदारां या 
बायकामलुांसु दा भर उ हात अनवाणी काढिवले या िधडंी, आिण मसुलमानांनी वधमर् न 

सोड यासाठी िहदंूंचे केले होते तसेच मसुलमानांचेही केलेले अस य छळ, यांचे आिण सार् या 
पंजाबात िहदं-ुराजस तेची याने िपटलेली यश वी ग्वाही याचे सिंक्ष त वणर्न तरी आ ही केलेच 

असते. या ग्रथंा या पूवार्धार्त प्रकरण सहाम ये िहदंूंनीही तुरळक प्रसगंी मुसलमानांवर धािमर्क 

व पा या केले या प्र याचारांनी मसुलमान समाजाचाही भयाने कसा थरकाप उड,े ते दाखिवलेच 

आहे. बाबा बंदानेही पंजाबात तशाच प्र याचारांनी मसुलमानांचा थरकाप उडिवला. शेवटी 
िद ली या बादशहाने पंजाबवर मोठे सै य धाडले. वकृयुद्धा या (गिनमी का या या) पद्धतीने वीर 

बंदा या सै यपथकांनी या मसुलमानी सै याचा अनेक िठकाणी पराजय केला. पण या 
धुमाकुळीत वीर बंदा बैरागी वतःला िहदंूंचा सेनापती असे जे हणवी याचे ‘खालसा’ पंथातील 

शीख लढव यांना मोठे वषै य वाटू लागले. ते वाढता वाढता वीरबंदाने एकित्रत केले या िहदंूं या 
सै यात फाटाफूट होऊन खालसा पंथाचे शीख या प्रतापी सेनानीला वीर बदंा बैराग्याला सोडून 

गेले. पण या एक या खालसा पंथात काही मसुलमानांना िजकं याची धमक न हती. यामळेु, 

मोगलां या सै याचे बळ वाढून एका िनकरा या लढाईत तो पराक्रमी सेनानी वीर बंदा बैरागी, 
या या एकुल या पुत्रासह आिण िनकट या सहकार् यांसह मसुलमानां या हातात सापडला. वीर 

बंदा या अगंात काही अद्भतु जाद ूभरलेली आहे अशी भाबडी भीती बहुतेक मसुलमानांत भेदरवीत 

असे. बंदा वीराला पकडून बे या ठोक या तरी या जादनेू वेळी-अवेळी मांजर बनून भरसै यातून 

िनसटून जातो  अशी समजसदु्धा मोठमो या मिु लम अिधकार् यांची झालेली असे. यामुळे, या 
जादपूायी पहाता-पाहता तो पळून जाईल या भीतीने भलामोठा लोखंडी िपजंरा क न यात यास 

इतर अनेक पाडाव केले या िहदं ूबंिदवानांसह क डून मो या मिु लम सिैनक पथकासह िद लीस 

धाडून दे यात आले. िद लीला याला बादशहासमोर जे हा आण यात आले ते हाचा तो भयंकर 
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प्रसगं!! वीर बंदा, याचा एकुलता एक लहानसा पुत्र आिण याचे शंभर एक िश य यांचे, ते िहदंधुमर् 
सोडीनात हणनू झालेले अस य छळ िन ह या, ते वािहलेले रक्ताचे पाट! बंदा वीराला तर 

िशर छेद न करता केवळ छळापायी ठार मार या या हेतनेू लाल लाल तापले या सांडसाने 

भोसकून भोसकून या या शरीरातील मांसाचे उपसलेले लचके! हे सवर् अघोर वणर्न कर यास येथे 

थळ नाही; पण प्र येक कृतज्ञ िन अ यास ूिहदंनेू त ेवणर्न िशखां या आिण वतः मसुलमानां या 
त कालीन िलिहले या ग्रथंातून आहे िततके तरी अव य वाचावे! 

 

आ ही िलिहला होता तो िशखांचा इितहासः  
आ हाला दःुख वाटते की, आ ही िलिहले या िशखां या इितहासातूनच ते वाचावे, असे 

आज आ हास सांगता येत नाही. याचे कारणही येथे थोडक्यात सांिगतले पािहजे. इंग्लडंमधनू 

साधारणतः सन १९०९ म ये रा यक्रांती या उलाढालीत आ ही फ्रा सम ये जे हा गेलो ते हा 
ीमती मॅडम कामा यां या घरी एक दोन मिहने होतो. तेव या वेळात आम यापाशी सगं्रिहले या 

साधनांना उपयोजनू आ ही िशखांचा दोनशेएक पानांचा साधार िन रक्त सळसळिवणारा इितहास 

मराठीत िलिहलेला होता. वाङ्मयातील अगदी प्रथम िलिहलेले पु तक हणनू जे समजले जाते 

या ‘भाई बाळाकी जनमसखी’ हणजे गु  नानका या प्र यक्ष जीवनाची भाई बाळा नावा या 
िश याने िलिहलेली गाथा या पु तकापासनू तो दशम गु या दशमग्रथंापयर्ंत बहुतके मूळ 

िलखाणांचा अ यास केलेला होता. िशखांचा किनगंहॅम प्रभिृत इंग्रजी इितहास तर वाचलेलेच होते. 

महाराजा रणिजतिसगंाने पंजाबातून मुसलमानांचे रा य उखडून देऊन जे शतद्र ु (सतलज) ते 
िसधंुपयर्ंत आिण वर ज म-ूका मीरपयर्ंत िव तारलेले नवे िहदंरुा य थापले आिण जयपाळ िन 

अनंगपाळ यां या प्राचीन पराभवांचा सडू उगिवला, या महारा या या थापनेपयर्ंतचा वतृांत 

आम या ग्रथंात आ ही आणलेला होता. पण आ हास आजही ही गो ट मनात बोचत आहे की, या 
इितहासाचे ते ह तिलिखत बहुधा इंग्रजां या हातात पडून आज न ट झालेले असावे! नाहीतर 

या या हाती आ ही ते िलखाण छाप यासाठी गु तपणे िहदंु थानात धाडले होते यांनी येता येता 
इंिग्लश आरक्षकां या (पोिलसां या) झडती या भीतीने ते समदु्रा तृ यंतु केलेले असावे! अथार्तच, 

तो आमचा मराठी ग्रथं प्रकािशत हो याचे आधीच लु त झालेला आहे. न टच झालेला आहे. !! 

तरीही, याला ी. बंदा वीरा या िन या या या िहदं ु सिैनक पथका या अमर 

हौता याची ती भीषण कथा वाचावयाची असेल याने आमची या प्रसगंावरची अदंमानात 

िलिहलेली जी एक किवता आजही उपल ध आहे, ती तरी वाचावी.  
वीर बंदा या िश यांमधील आख्याियकेप्रमाणे बंदा वीराला तो मेला असे समजून, शेवटी, 

याचा देह या मिु लम राक्षसांनी एका उिकर यावर िद लीबाहेर फेकून िदलेला होता. पण, 

या या काही िश यांनी अद्भतु वन पती यास खाविव यामळेु तो शुद्धीवर आला आिण या 
िश यांनी यास लगोलग गु तपणेच पंजाबात नेले. पुढे याचे एक गु पीठच थापन झाले आिण 
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शेकडो शीख याचे अनयुायी हणनू ‘बंदई’ या नावाने ते गु पीठ बंदा वीरा या वंशाकड ेअजनूही 
नांदवीत आहेत. पुढील रामिसगं गु ं या कुका शीख सपं्रदायाप्रमाणेच ते वतःला कट्टर िहदं ू

समजतात.  

बंदा वीरा या मृ यूनंतर खालसा िशखातील आिण खालसा या उपपंथा या बंदई, 

सह धारी इ यादी इतर िशखांतील कोणाही शीख सपं्रदायाचे पंजाबात  राजकीय आिण सिैनक बळ 

असे काही वष उरले नाही. िजकंड ेितकड ेफाटाफूट! परंतु, उलटपक्षी बंदा वीरापयर्ंत लढता-लढता 
मसुलमानांचीही राजकीय स ता मोडकळीसच आ यासारखी झाली होती. िद लीसही तीच ि थती 
होती. परंतु सार् या िहदंु थानात या वेळी बळावत चालले या िहदंूं या न या धुरंधर शक्तीची-
मरा यांची-सैिनक िन राजकीय मह वाकांक्षा मात्र बळावत चालली होती. मात्र, प्र यक्ष िद लीहून 

पंजाब ते मलुतान, का मीर, कंदाहार प्रांतापयर्ंत मोगल बादशाही नावापुरती तेवढी उरलेली होती. 
िठकिठकाणचे पु डगु ड आपाप या टो यांसह पुंडाई तेवढी माजवीत होते.  

यानंतर, िशखां या स तेची वाढ कशी कशी होत गेली आिण शेवटी, महाराजा 
रणिजतिसगंा या पंजाब ते का मीरपयर्ंत या सार् या प्रांतांत मसुलमानी रा याचा अतं होऊन िहदं ु

वातं याचा पुन दय कसा झाला, ते सवर् वृ त याच थळी नुसते सिूचत करणे काय ते शक्य आहे. 

कारण या ‘समीक्षक ग्रथंा’ चा जो सकंि पत काळ आहे यापुढील काळात या ऐितहािसक घटना 
घडत आहेत.  

तथािप, दोन-तीन िवधेये मात्र या पंजाबी इितहासातील काळािवषयी येथे सतू्र पाने काय 

ती सांगणे शक्य आहे िन अव यही आहे.  

 

(अ) पंजाबमधील मसुलमानांची राजस ता उलथून टाकून याला वतंत्र कर याचा पिहला 
यश वी प्रय न मरा यांनी केला. िशखां या इितहासात काय िकंवा एकंदर उथळपणे िलिहले या 
भारतीय इितहासातून काय, िशखांनी पजंाबातून मसुलमानी स ता प्रथमतः उखडून िदली असा जो 
िढला समज प्रचिलत आहे तो चुकीचा आहे. िशखांची राजस ता जे हा अगदी उ कषार्स पोचली 
होती ते हाही, ते शेजार या िद लीलासदु्धा पूणर्पणे िजकूंन घेऊ शकले नाहीत, हे िनकू्षन सांग यात 

िशखांचा उणेपणा दाखिव याचा मळुीच उ ेश नाही. पण, मरा यां या खर् या रा ट्रीय पराक्रमाला 
खो या बढाया मा न उणेपणा आण ूपाहणार् या िनदंकांची त ड ेतेवढी बंद कर याचा हेतू आहे. 

पंजाबात या पंजाबात तरी मसुलमानी बादशाही उलथून पाडून महाराणा राणिजतिसगंा या 
रा यासारखे वतंत्र िहदंरुा य थाप याचे ेय एकंदरीत मखु्य वेक न आम या शीख 

सघंटनेलाच आहे हे िनिवर्वाद. पण पु याहून िनघनू खाली तजंावरपयर्ंत आिण वर िसधंु िन 

िसधंु याही पलीकड े िहदंरुा ट्राचा लढता िन चढता वज नेऊन रोवणार् या आिण िद ली या 
मिु लम बादशहाला तथाकिथत बादशहा क न सोडणार् या मरा यां या प्रचडं पराक्रमाला या 
सात शतकां या कालखंडा या िहदं-ुइितहासात तरी त ड नाही, हेही पण िनिवर्वादच आहे! 
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(आ)  नेपाळचे वतंत्र िहदंरुा य : आप याकड ेिलिह या गेले या बहुतेक भारतीय हणिवणार् या 
इितहासग्रथंातून िकंवा शालेय पु तकांतून इतर सवर् भारतीय प्रदेशांचा उ लेख असतो. पण 

आ चयर् असे की, नेपाळ या प्रदेशाचा िन तेथील शूर िहदंरुा याचा नावापुरता सदु्धा उ लेख नसतो. 
जण ूकाय नेपाळ हा भारतीय िहदंरुा ट्राचा कोणीच लागत नाही! पण व तुतः िजतका महारा ट्र, 

पंजाब िकंवा मद्रास हे प्रदेश िहदंरुा ट्राचे अिव छेदनीय अशं आहेत िततकाच नेपाळ हाही 
अिव छेदनीय अशंच आहे. या प्रांता या िकंवा उपप्रांता या राजस ता प्रसगंी िनरिनरा या 
असतील; परंतु रा ट्र असे, हे सवर् उपभाग या िहदंरुा ट्राचेच अगंभतू आहेत, िहदंरुा ट्राशी त े

एकजीव झालेले आहेत. िहदंु थानातील  इतर  प्रांतांवर  आिशयातील मसुलमानांची आिण 

युरोिपयन ल छांची या गे या नऊ-दहा शतकांत अनेक आक्रमणे आिण सतत युद्धे झाली, पण 

सदैुवाने नेपाळम ये मात्र या ल छांचा राजकीय िकंवा धािमर्क व पाचा िततका उपद्रव होऊ 

शकला नाही. एकंदरीत िहदंधुमर् िन िहदंु वातं य, ल छांचे तसले उपद्रव हाणनू पाडून 

नेपाळम ये वतंत्रपणे नांद ूशकले. यामळेु खरे हटले असता, िहदंरुा ट्राचा नेपाळ हा भाग एक 

उ तमांशच समजला गेला पािहजे. आिण आप या िहदंरुा ट्रा या इितहासात नेपाळला मानाचा िन 

प्रित ठेचा पिहला प्रणाम केला गेला पािहजे! पण व तुतः आप या िववेकशू यतेमळेु पिरणाम 

उलटाच झालेला आहे. आम या इतर भारतीय प्रांतातील पारतं या या िचखलात नेपाळ तला 
गेला नाही, याचा या उलाढालीशी संबंध आला नाही; हणनूच, आप या या उथळ भारतीय 

इितहासग्रथंात नेपाळचे नावही चुकतमाकतच येते िकंवा येतच नाही! 
हा वािभमानशू य िवपयार्स िनर त कर यासाठी आ ही नेपाळ या आंदोलनाची एक 

िहदंसुघंिटत वतंत्र चळवळच सन १९२४ त अदंमानहून सटुताच िहदंु थानभर चालिवली होती, हे 

प्रिसद्धच आहे. याच वेळी ‘नेपाळी आंदोलनाचा इितहास’ हे वतंत्र पु तकही आ ही िलिहले आहे 

आिण यात नेपाळ या पराक्रमी इितहासाचे आिण यांनी केले या अखंड िन यश वी 
िहदंु वातं य सरंक्षणाचे वृ त िदलेलेच आहे. या समीक्षणा मक ग्रथंात मात्र थलाभावी ते वृ त 

दे याची शक्यता आता उरली नाही. आव यकताही िततकीशी नाही. गे या दहा शतकां या प्रारंभी, 
नेपाळात, प्रथम आम या नेवारी िहदंूंचे रा य होते. यानंतर िजकंडिेतकड े राजपुता यांतून 

मिु लमां या उपद्रवाने जे पराक्रमी राजपु ष मेवाडातून इतरत्र भाग्योदय कर यास िनघनू गेले 

यातीलच एक पराक्रमी राजपूत नेता आप या अनयुायांसह िहमालया या नेपाळकड या प्रांतात 

िशरला. याने एक छोटेसे वतंत्र िहदंरुा य थापले. पुढे, होता होता, या राजपुतांनी 
काटमांडूपयर्ंत प्रदेश यापला िन ते नगर आपली राजधानी केली. ते प्रबळ िहदंरुा य यांनी 
थापन केले तेच आजचे हे नेपाळी रा य होय. भारतीयांचे िच त नेपाळ या मह वाकड ेआिण 

िहदंरुा ट्राचे  नेपाळातील  िहदंूंशी  असले या एका मते या  िन  एकजीिव वा या  ना याकड े

वेध यासाठी  इतका  काय  तो  नेपाळ या इितहासाचा नामो लेख इथे पुरे आहे! हे राजपुत कट्टर 

गोरक्षक अस यामळेु यांना हळूहळू गोरखा हेच जाितवाचक नाव पडले.  
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येथे कालक्रमाने, पुढचे असले तरी, हेही सांगनू टाकतो की, भारतावर इंग्रजांचे रा य 

असताना सवर् जगात जे सह ाविध गरुखा सिैनक इंग्रजां या सै यात सेवेस रािहलेले होते यांनी 
युरोपातील दो ही महायुद्धांम ये शौयर् गाजिवले आिण इंग्लडंातील, अमेिरकेतील आिण 

जमर्नीतीलही उ कृ ट सिैनकांना चिकत करावे असे सिैनक नपैु य िन पराक्रम दाखिवला. 
यामळेु, आज सार् या जगात गरुखा सिैनक हणजे उ कृ ट सिैनक अशी हणच पड यासारखे 

झाले आहे.  

 

(अ) अकबराचे उ तरजीवन - अकबराने या या पवूर्जीवनात िहदंधुमार्चा िन रा यांचा उ छेद 

कर यासाठी जी कू्ररता िन जे अ याचार केले याचे वर या ग्रथंातच केलेले अगदी सिंक्ष त 

उ लेखसदु्धा हे िसद्ध करावयास पुरेसे आहेत की, राक्षसी धमर्वेडाने िन िहदंु वेषाने अकबरही 
िततकाच पछाडलेला होता, िजतका एखादा अ लाउि न वा औरंगजेब िपसाळलेला होता.  

अकबर हा इतर मोगल िकंवा मिु लम आततायींप्रमाणे न हता, तर तो िहदंधुमार्चा वेष न 

करणारा, यायिप्रय, िहदं ुिकंवा मसुलमान असा क्षुद्र भेदाभेद न मानणारा समतेने रा यकारभार 

चालिवणारा, असा एक थोर म गल बादशहा होऊन  गेला  आिण हणनू  िहदं ु  लोकांनी 
या यािवषयी अपार आदर िन कृतज्ञता मानली पािहजे, असा युरोिपयनांनी िन िहदं ुलोकांनी 
िलिहले या आजपयर्ंत या इितहास ग्रथंातून एकसरुाने अकबरािवषयी जो जयघोष सतत चालत  

आला  आहे  तो  केवळ  परकीय इितहासकारांनी मायावीपणे आिण वकीयांनी दा यप्रवण 

लांगलूचालक िन िववेकशू यरीतीने चालिवलेला आहे. आ हा िहदंूंना एकतर आदर, पू यभाव, 

राणा प्रतापाशी दाखिवता येईल िकंवा याचा शत्र ूजो अकबर या याशी दाखिवता येईल. आ हाला 
या दोघांचे सारखेच मम व कसे मानता येईल? देवाची आिण दै याचीही पूजा एकत्रच कशी बांधता 
येईल? राणा प्रतापसारख्या िहदंरुाजाचे वातं य िहरावून यां यावर आप या दा याचे जोखड 

बळाने लादणारा आिण िहदंधुमार्चा मानभगं कर यासाठी या िहदंरुाजांनी आप या मलुीसदु्धा मला 
िद या पािहजेत, मा या जनानखा यात क ब या पािहजेत, अशा उघडउघड अ याचारी माग या 
क न यांचा कू्रर उ छेद करणारा धमार्ंध मिु लम अकबर कुठे आिण आप या िहदंरुा ट्राचे 

रा याचे आिण धमार्चे रक्षणाथर् लढत लढत प्राण याग करणारे आमचे राणाप्रताप, राणी दगुार्वती 
यां यासारखे सह ाविध हुता मे आिण वीरा मे कुठे! 

दसुरेही मह वाचे िवधेय (Point) आम या भाब या िन लांगलूचालक बहुतेक िहदं ु

लेखकां या अ याप यानात आलेले नाही, ते हे की, अकबर हा सवर् प्रजाजनांना समतेने 

वागिवणारा आिण एकंदर मनु यामात्रातील समतेचा मोठा पुर कतार् बादशहा होऊन गेला, असे जे 

ते शाळेतूनसदु्धा िशकिवतात तेही अगदी अत य आहे. मसुलमानांची वा यात तुती कर या या 
खोडीचा तो पिरणाम आहे. कारण, अकबर हा म गल सम्राट होता. म गल साम्रा याचा जो जो दास 

होणार नाही याचा याचा कू्ररपणेसदु्धा नायनाट कर यास तो कचरत नसे, मग तो मसुलमान का 
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असेना. आता सारे मसुलमान काही म गल न हते. उलट अफगाण िन तुकर्  सलुतानां या 
िहदंु थानात असले या सुलतानशा याच अकबराने िवनाशून म गल बादशाही वाढिवली. यामळेु, 

ते मोगलांचा कट्टरपणे वेष करीत. हणजे िहदंरुा या या िव द्धच न हे, तर अकबर हा या या 
वतः या म गल बादशाहीकरता इतर कोण याही वैयिक्तक मह वाकांक्षी बादशहाप्रमाणे लढत 

होता. रा य िव तारीत होता. अथार्त ्तो सवर् मसुलमानांनासदु्धा समतेने वागवीत न हता. अनेक 

मसुलमानांची रा येसदु्धा याने बुडिवली, तुडिवली. केवळ वतःची एक याची बादशाही िटकावी 
याच उ ेशाने काय ते अकबराने या या उ तरजीवनात िहदंूंवर िजिझयासारखे अगदी उ क्षोभक 

धािमर्क कर लादले नाहीत िकंवा सश त्र लाखो िहदंूंना सरसकट मसुलमान कर याची अिभयाने 

(मोिहमा) काढली नाहीत. िहदं ुमसुलमानांना समतेने वागवावे हा यामागे मखु्य उ ेश मळुीच 

न हता. पण, िहदंूंवर असे प्र यक्ष धािमर्क अ याचार जे हा जे हा मसुलमानी सलुतानांनी मागे 

केले ते हा ते हा यांचे झालेले भयंकर पिरणाम या या डो यांसमोर होते. तशा प्रपीडक िन 

धमार्ंध मिु लम सलुतानशा या या शा याच के हा के हा िहदं ूअसतंोषा या आगीत भ म झा या 
हो या! यासाठी, अकबराने या या उ तरजीवनात याची ती जवळजवळ सार् या उ तर 

िहदंु थानवरची वतःची एक याची बादशाही शांतपणे नांदावी हणनू, िहदं ु काय-मसुलमान 

काय, अशा एकंदर प्रजेस, कर, वैयिक्तक याय इ यादी प्रकरणी एखा या औरंगजेबापेक्षा पु कळ 

अिधक सौ यपणे िन िन पद्रवीपणाने वागिवले. िहदं-ुमसुलमानां या धमर्िनरपेक्षी एका मते या 
आिण समते या भावनेने न हे, िकंवा मनु यमात्रा या वतंत्रतेला आदर यासाठीही न हे! िकंवा 
िहदंधुमर् हा ‘काफरधमर्’ होता अशी यांची अतंगर्त भावना न हती हणनू तर न हेच न हे! 

पण ऐिहक राजस तेत वतः सवर्स ताधीश, सम्राट, अगदी अरेराव झा यानंतर 

अकबराची ददुर् य मह वाकांक्षा याहीपुढे धाव घेऊ लागली. लोकांचा ऐिहक सम्राट झालो, पण 

पारलौिकक मीच आहे, मी जगाचा पैगबंरही झालो पािहजे, हीही इ छा या या मनात जागतृ 

झाली. या टीने याने ‘दीने अलाही’ नावाचा एक िहदं ुिन मसुलमान या दो ही धमार्ंहून वेगळा 
असा धमर् काढ याचा घाट घातला. पण यातही, यानात ठेव यासारखे असे की, िहदंूंना माग या 
मिु लम सलुतानांनी िकंवा पुढे औरंगजेबाने जसे बला काराने मसुलमान बनिवले तसे करणे 

अशक्य वाटून कार थानाने अकबराने या दीने अलाही वारे िहदंधुमार्चा उ छेद कर याचाच प्रय न 

केला. कारण या धमार्चा मखु्य ‘पैगबंर’ अकबर हाच मानावा लागे. नुसते जयगोपाळ तर सोडाच, 

पण नम कार हणनूही भागत नसे, तर या अकबरी धमार्त गेले या िहदंूंना प्रथम वंदनेतच 

‘अ ला हो अकबर’ असेच हणावे लागे! या धमार्ची भाषाही पिशर्यन अरेिबकच होती. एकंदरीत 

इतके सांगणे पुरे आहे की, अकबराची मनु यजातीचा पारलौिकक सम्राट बन याची ही सवाई शेख 

महंमदी मह वाकांक्षाही धुळीस िमळाली. कारण, या या या न या धमार्त आधी कोणी फारसे 

िहदं-ूमसुलमान गेलेच नाहीत; आिण जे त डपुजेपणापुरते अकबराचा धमर् मानीत तेही अकबर 

मरताच कुठ या कुठे बेप ता झाले! 
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तथािप, या काळ या जगताम ये जे जे थोर बादशाह, सम्राट, रा यकत युरोपात, 

आिफ्रकेत वा आिशयात होऊन गेले, याम ये, एवढा कार थानी, िनयंत्रक, पराक्रमी, साम्रा याचा 
िवजेता िन िनयंता, िव येचा, कलाकौश याचा भोक्ता, काही इितहासकारां या मताप्रमाणे याला 
वतः एक अक्षरही िलिहता-वाचता येत न हते, पण याने मोठमो या ग्रथंकारांना पदरी बाळगनू 

नामांिकत ग्रथंांची रचना करिवली असा अकबर हाही एक थोर बादशहा होऊन गेला इतकी याची 
सापेक्ष तुती इितहास क  शकेल. तो िजतका मोठा होता िततका याला आ हीही मोठा हणतो; 
पण यापुढे जाऊन आ हा िहदंूं या टीने तो परकीय, परधमीर्य, अ याचारी िन अधम होता, 
यासाठी आ हा िहदंूंनी याचा िधक्कारही केला पािहजे.  
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प्रकरण ९ वे 

 

आले! मसुलमानी राजस तचेे कदर्नकाळ मराठे आले! 
 

व तुतः इितहास हटला हणजे तो घड या घटनांचा अगदी हडकु या ग यासारख्या 
रोक या िन क्ष भाषेत सांिगतला गेला पािहजे, अशी सवर्साधारण समज आहे. ती बहुतांशी 
स यही आहे. जे केवळ का पिनक िन का यमय आिण जे केवळ घिटत िन अक्षरशः घडलेले याचे 

वणर्न हे िभ निभ न प्रकारचे असलेच पािहजे. याचे उ कृ ट यक्तीकरण सालकृंत का य िकंवा 
हडकुळे कथन या भाषा-प्रकारानेच होऊ शकते. केवळ घटनांचे सवंत देणे, अमकु मनु य मेला, 
अमकु ज मला, अमकी लढाई झाली, या ‘सवंतात’ मोठे अवषर्ण (दु काळ) पडले इ यादी नसु या 
घिटतांचे - घटनांचे रोकड े िटपण हा इितहासाचा मलूाधार असला तरी ते िटपण हणजेच काही 
इितहास न हे. याला सवंतावली (सनावली) हणता येईल परंतु िनभळ इितहासात आिण 

का यातही काही प्रदेश असा असतो की, तो इितहास िन का य यां या सयंुक्त िम णानेच 

यथाथर्पणे यक्तिवला जाऊ शकतो यावाचून या प्रसगंा या वणर्नाला िजवंतपणाच येत नाही. 
अशा प्रसगंी, इितहास हा अक मात आपण होऊनच का यमय होतो. अशा प्रसगंी अगदी 
पुराणातील अद्भतु पकांचा, दैिवक वणर्नशैलीचा अवलबं के यावाचून या घटनांचे अलौिकक व 

यथाप्रमाण असा रसरशीतपणे रंगिवले जातच नाही. मनु याला सा या घटना जशा या तशा ग य 

भाषेत सांगता येतात. पण मनु याची प्रकृती िन वभावच असा घडिवला गेला आहे की, उ कट, 

भ य, िद य, अलौिकक अशा कोण याही भावनांना रसरसनू सोडणारी घटना, ती अगदी यथावत ्

घटना असली तरी, सा या श दांत, क्ष ग यात, सांगवतच नाही. यातं ती मावतच नाही. ते हाच 

तर मनु य अक मात खदखदनू हसतो, कळवळून रडतो, आनंदाने नाचतो, सतंापाने खवळून 

जातो, हणजेच उ कट भावने या भाषेतच तो बोल ूलागतो. अशा उ कट भावनेची नैसिगर्क भाषा 
हणजेच का य! मग ते प्रसगंी ग यातही अस ूशकेल. उपमा, उ पे्रक्षा पके इ यादी अलकंार 

आभषूणांनी एखा या राजराजे वरासारख ते ग यही बहुधा िवनटलेले असते.  
 

‘िनषादिवद्धा डजदशर्नो थः लोक वमाप यत य य शोकः।।’ 
 

ही या आ य कवीची साक्ष नाही का की, मळू शोकाचा, का याचा, ज मच मळुी सा या 
श दात न मावणार् या अ यु कट भावनेत झाला! 
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पण ऐितहािसक, अलौिकक घटनां या भावना मक वणर्नात ही एवढी सावधानता मात्र 

अव य पाळली पािहजे की, यायोगे या मळू घिटतांचे व पच िवकृत न झाले पािहजे. साधार 

इितहासाचे व प या यथोिचत भावना मक आरशातूनही प ट िदसले पािहजे.  

या भारतीय इितहासा या काळािवषयी या ग्रथंात आपणांस आता चचार् करावयाची आहे 

तो काळही िहदंरुा ट्रा या टीने अशा काही अलौिकक, दय हलवून सोडणार् या घिटतानी 
बहरलेला आहे की, यांना विणर्ताना भावनांची का यमय भाषाच काय ती िजवंतपणे िन यथाथर्पणे 

यांचे यक्तीकरण क  शकेल! 

या ग्रथंा या गे या आठ या प्रकरणात िहदं-ूमसुलमानांचे सहा शतके चाललेले महायुद्ध 

साधारणतः इसवी सन सोळावे शतक उलटून जाऊन सतरा या शतकांत प्रवेशले होते, पण ती 
शतके उलटून गेली तरी सार् या आिशयातील अरब, अफगाण, पठाण, तुकर् , म गल इ यादी सार् या 
मसुलमान जातीं या या भीषण धािमर्क - राजकीय आक्रमणांनी वारंवार जजर्र झाले असताही 
िहदंरुा ट्र या सतरा या शतका या प्रारंभापयर्ंत उ तरेत काय िकंवा दिक्षणेत काय नामशेष झाले 

न हत!े न हे, तर रणांगणातच घायाळ ि थतीत काय होईना, पण झुजंत रिहले होते! उलट सन 

सातशेपासनू तो सन १६०५ म ये अकबर मरेतोपयर्ंतची ही दहा शतके िहदं ुरा ट्राशी सारखे झुंजता- 
झुजंता सार् या आिशयातील वरील शत्रपुिक्षय मिु लम रा ट्रांचेच आक्रमक बळ क्षीण होत चालले 

होते. आ ही प्रकरण सहाम ये भारतभर पस  पाहणार् या ‘मसुलमान स ते या इती ीची  अथ ी’  
या  मथ याखाली उ लेिखलेली ती अथ ी इसवी सना या चौदा या शतकापासनूच कशी होत 

चालली होती आिण िवजयनगरसारख्या िवजयशाली नवन या िहदंरुा यांची थापना हो याची 
शक्यता कशी िनमार्ण होत चालली होती, हे स य वर दाखिवलेच आहे.  

िहदंूंचे तचे पनु जीवन साम यर् वाढत जाता जाता शेवटी आ ही आता या इसवी 
सना या सतरा या शतकाला पोचलो आहोत या क्षणास िहदंूं या या विधर् ण ु साम यार्चे 

धुरंधर व अिंतमतः य चयावत ्भारतभर जो क  शकेल असा एक अपूवर् िन अलौिकक िहदंवुंश 

इितहासगभर् पौरािणक भाषेतच बोलावयाचे तर प्रादभुर्व याची भारता या अिध ठात्री देवतेलाच 

िनकड लागली! प्राचीनकाळी शक-हूणािद ले छांचा िनःपात कर याची अशीच िनकड भारत या 
अिध ठात्री देवतेला जे हा लागली ते हा ितने अबू पहाडावर एक महायज्ञ क न चार भारतीय वीर 

पु ष िनमार्ण के याचे चांदभाट आप या महाका यात ‘अिग्नकुलाची कथा’ या कथेत सांगतात. 

परंतु ददुवाने या, आ ही, या कालािवषयी िलिहतो आहो या, सन सतरा या शतका या, 
काळात भारतावर गदुरले या िहदं-ूमिु लम महायुद्धात मिु लम राजस ते या समळू 

उ छेदनासाठी केवळ चार दैवी वीर पु ष उ प न क न भाग यासारखे न हते. या कायार्साठी एक 

दैवी वीर पु षांची जातीची जाित उ प न करावयास हवी होती. या तव महाकवी चांदभाटा या 
पौरािणक पण इितहासगभर् पकातच बोलावयाचे हणजे भारता या अिध ठात्री देवतेने सार् या 
भरतखंडावर ि ट टाकली. दहा शतकांवर चालले या या िहदं-ुमिु लम महायुदधाचा एकदाचा अतं 
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क न मिु लमां या राजस तेचे अिंतम िनदार्लन क न टाक यास बहुतांशी समथर् अशी िहदं ु

रा ट्रवीरांची जातीची जाितच उ प न कर यास जा व य यज्ञभिूम ती हीच होय, अशा कायार्स 

अबूचे ते लहानसे यज्ञकंुड कसे पुरणार, असे मनात आणनू या भारता या सकृंद्ध अिध ठात्री 
देवतेने मतं्रोदकाचे िसचन दिक्षणेत स याद्रीवरच केले! आिण अक मात स याद्री पवर्तचा पवर्त 

पेटून उठला! अिग्नक लोळावर अिग्नक लोळ भडकत चालले! आिण यातून शताविध-

सह ाविध- लक्षाविध सश त्र वीर पु षांचे समहूचे समहू, जातीची जाती, रा ट्रकूलचे रा ट्रकूल 

प्रादभुर्वले! यातील याने याने या वालां या मािलकांतूनच एकेक वाला उपटून, ितचाच 

आप या हातात भगवा वज क न, मसुलमानी राजस ते या समळू िनदार्लनासाठी ते सार् या 
भारतभर ‘हरहर महादेवा’ चा रणघोष करीत चढून चालले! या रा ट्रकुलाचे नाव, 

‘िशवकालो प न महारा ट्र! 

 

सार् या जगातील अिहदं ुशत्रूशंी  
एकटा िहदं ुमहारा ट्र झंुजला! 

याच काळी या दशशतक यापी िहदं-ुमिु लम महायुद्धा या रणघाईतच असा प्रसगं 

भारतावर आिण यातही महारा ट्रावर गदुरला होता की, तसा िजवावरचा प्रसगं जगातीलही 
तुरळक रा ट्रांवरच काय तो गदुर याचे इितहासातून आढळते! सार् या आिशयातील अ याचारी 
मिु लम रा टे्र भारतावर एकाच वेळी उ तरेकडून कशी तुटून पडली होती त ेसांिगतले आहेच. पण 

या आिशयातील अरब, पठाण, तुकर् , अफगाण, म गल प्रभिृत मिु लम रा ट्रां या समवेतच या 
काळी िवशेषतः दिक्षणेवर समदु्रातून पोतुर्गीज, डच, फ्रच, इंग्रज या प्रबल िन आक्रमक युरोिपयन 

रा ट्रांचीही धाडची धाड िहदंरुा ट्राचा िन िहदंधुमार्चाही उ छेद कर या या प्रितजे्ञने यऊन कोसळली 
होती आिण जवळजवळ एक या या ‘यज्ञोि थत िशवकालो प न महारा ट्राला’च या जगातील 

सवर् लटुा  अिहदं ूरा ट्रां या भयंकर आक्रमणांना एकाकी त ड देणे भाग पडले! यातून जगा या 
इितहासातील एक दिुमर्ळ आ चयर्कथा ही की, या ‘यज्ञोि थत महारा ट्रा’ ने या जगातील सवर् 
अिहदं ूरा ट्रां या सवर् भीषण आक्रमणांना यश वीपणे टक्कर िदली आिण ते या सवर् परशत्रूनंा 
पु न उरले!! िद ली या बादशाही तख्ताचे तुकड ेतुकड ेउडवनू या वेळ या मिु लम राजस तेची 
सग या िहदंु थानात अिंतम इित ी केली! 

महारा ट्रा या या अलोकसामा य पराक्रमाची गाथा ित या स य व पात आता 
महारा ट्रातील लोकांना तरी साधारणतः पिरिचत झालेली आहे. रानड,े राजवाड,े खरे, इितहासाचायर् 
सरदेसाई इ यादी थोर इितहाससशंोधकांना िन लेखकांना मरा यां या इितहासाचे हे स य, िद य 

िन भ य भारतीय व प प्रकटिव याचे ेय आहे. पण एका रान यांचा अपवाद सोडला तर इतरांचे 

ग्रथं मराठीत आहेत. मराठीवाचून जगातील इंग्रजी इ यादी इतर भाषांतून मरा यांचे इितहास 
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िलिहलेले आहेत, पण ते मसुलमान, पोतुर्गीज, इंग्रजादी आम या पूवीर् या शत्रूनंी जाणनूबुजनू 

आिण भारतातील आम या िभ न प्रांतीय देशबंधूनंी बहुतांशी अज्ञानाने, अगदी िवकृत व पात 

िलिहलेले आहेत.  

या तव मला तरी अगदी िव यािथर्दशपेासनू महारा ट्राचा हा िशवो तरकाली इितहास 

या या आतापयर्ंत या सशंोिधत झाले या व पात इंग्रजीत िलिहला जावा, हणजे जगाचेही 
डोळे उघडतील, असे उ कटतेने वाटत होते. पण प्रथमपासनू आमचे वतःचे कायर्क्षेत्र कतर् य 

हणनू आ ही इितहासकालापेक्षा वतर्मानकाळा या कालक्षेत्रातील वरा ट्रा या शत्रूशंी झुजंणे हेच 

ठरिव यामळेु िब्रिटशिवरोधी रा यक्रांती या क लोळांत आ ही गरुफटून गेलो. या तव आ हांला 
अदंमानातून सटूुन येईतो महारा ट्रा या जु या इितहासािवषयी तसे काही िलिह यास वेळच 

िमळाला नाही. पु हा, केवळ इितहासासच वाहून घेतले या सरदेसायांसारख्या द्धेय 

इितहासकारांनीच हे काम हाती घेणे अिधक ेय कर िन मिवभागा या टीने सोयी कर असेही 
वाटून तशी खटपट आ ही अधूनमधून करीत होतो.  
 

सरदेसाई वतःच मला भेटतात 
उ लेखानुरोधे अगदी त डीच आली हणनू यािवषयची एक आठवण येथेच सांगनू टाकतो. 

आ हाला सरदेसायांना भेट याची अगदी त णपणपासनू इ छा असे. कारण यांचेच इितहास 

आ ही सारखे वाचीत होतो. पण आ ही रा यक्रांितकारक; ते एक उ चपद थ राजसेवक, मग त े

बडो या या सं थािनका सारख्याचे का असेनात! पु हा ते प्रौढ; आ ही लहान. पुढे आ ही 
अदंमानात गेलो आिण सन१९२४ म ये तेथून सटूुनही आलो. आम या क्रांितकालातील अनेक 

कृ यांना सरदेसाई पराक्रम हणनू गौरिवतात, असे आ ही त डोत डी ऐकत होतो. ते हा  
र नािगरीस  आ ही  होतो  तोपयर्ंतही सरदेसायांनी इंग्रजीम ये मरा यांचा इितहास िलहावा अशी 
आ हांला तळमळ वाटे. तसे त डोत डी िनरोपही आ ही यांना अनेक वेळा धाडले. पण लेखी पत्र 

असे काही धाडवेना. कारण आमचे अक्षर हणजे िव तवाची िठणगी. एखादवेळी यां यासारख्या 
सरकारी अिधकार् यां या घराला ती आगच लावून यावयाची! अशी उदाहरणे आम या 
क्रांितकारक चळवळीत घडतही होती. हणनू आपले चुप बसलो. एके िदवशी र नािगरीस आमचे 

घरी ीयुत नाना पटवधर्न यांचे जे घर आ ही भा याने घेतले होते या घरी, दार उघडून एक वदृ्धसे 

गहृ थ आत आले. ‘कोण?’ हणनू िवचारीत आ ही आदराथीर् थोड ेउ थापनही िदले. ते हणाले, 

‘मी, तो बडो याचा सरदेसाई. इितहास िलिहतो हणनू आपणांस ठाऊक असलेला, ‘ आ ही 
एकदम चमकलो. ‘ हणजे? िरयासतकार की काय?’ ते हणाले, ‘होय.’ ते हा मी, ‘िव याथीर् 
असतानाच यांचे प्रिसद्ध झालेले मसुलमानी िरयासत हे मोठेपु तक कसे वाचले आिण ते हापासनू 

अप यािवषयी कसा आदर वाटत आला आहे, हे सांिगतले. आपली आजपयर्ंतची सगळी पु तके मी 
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वाचून काढली आहेत. पण माझी आपणांस आग्रहाची एक िवनंती आहे. मी अनेक देशांत िन मराठी 
नसले या िहदं ु िव वानांत वावरलो आहे. पण यांना मरा यां या इितहासाची थोरवी तर काय, 

पण पुरती जाणीवसदु्धा नसते, असे पािहले आहे. अनेकांम ये तर मरा यांिवषयी एक प्रकारचा 
वेषही आढळतो. हणनू आपण िलिहले या मराठी इितहासांचे सकंलन केलेला, अिधकृत, 

एकटाकी, साधार िन आटोपशीर असा इितहास आपण वतः इंग्रजीत िलहावा, हणजे महारा ट्रीय 

नसले या जगालाही तो स य व पात कळेल.’ यावर यांनी ‘ते कायर् आता दसुर् यांनी कोणी 
कराव’ असे हटले, ‘नाही. आजतरी तसे कायर् करणारे आपणच एक अिधकारी लेखक मला 
िदसता. वयोमानाने आपणांस जड गेले तरी हे शेवटचे कायर् सवुणर्कलश हणनू तरी हाती घ्यावे. 

होईलही पुरे; आपणास दीघार्यु याची देणगी िदलेली िदसतेच आहे! पण असा इंग्रजी इितहास 

िलिह यास आरंभ तरी त काल करावा.’ नंतर सा या औपचािरक गो टी झा यावर मी यांना 
जाताना  गौरवून  हटले  की, ‘अशा  थोर इितहासलेखकाचे दशर्न आज मला झाले याचा मला 
आनंद वाटतो.’ ते हा माझ ेवाक्य पुरे होते न होते तोच ते हणाले, ‘छे छे! खरा आनंद वाटतो 
मला! आ ही काही झाले तरी इितहासलेखक. पण आपण इितहासकार, इितहास घडिवणारे! 

आपण इितहास घडिव यावर तो िटपून ठेवणारे आ ही. मी खरोखरच आज आपणांस इितहासकत 

हणनू भेटावयास आलो!’ नंतर आ ही एकमेकांचा साभार िनरोप घेतला.  
ही गो टही येथेच सांगणे उिचत होईल की, आम या वरील भेटीनंतर इितहासकार 

सरदेसाई यांनी पंधरा-वीस वषार्ंनी का होईना, पण यां या जीवनाचे एक पिरपक्व फल हणनू 

शेवटी मरा यांचा िव ततृ इितहास तीन खंडांम ये इंग्रजी भाषेतच िलिहला! 
अदंमानातून इ.सन. १९२४ या वषीर् सटूुन येताच मला राजकारणात काही प्र यक्षपणे 

कर याची बंदी झाली आिण थलबद्धतेमळेु सचंारबंदीही पाळणे अिनवायर् झाले. ते हा 
र नािगरीत या र नािगरीत डांबले या आम या या अि त वात ग्रथंािदक साधने जवळ नसली 
तरी हे िशवो तर महारा ट्रा या असामा य पराक्रमाचे आिण मसुलमानी राजस तेला िनदार्ळून 

यांनी केले या िहदंरुा ट्रा या िवमोचनाचे वैिश य साधारणपणे महारा ट्राबाहेर या प्रांतीय 

आिण पररा ट्रीय जगतास िनवेदावे या तव इंग्रजी भाषेतच; मरा यां या िव ततृ आिण िववतृ 

(detailed)  इितहासावर  नसला  तरी  या इितहासाची आम या ि टकोनातून िचिक सा 
करणारा एक तसा समीक्षक ग्रथं वतःच िलिह याचे आ ही ठरिवले. इतकेच न हे तर १९५२ 

फेब्रुआरी या आत तो ग्रथं पूणर्पणे िलहूनही टाकला.  
 

िहदंपुदपादशाही 
या इंग्रजी ग्रथंाचे नावच मळुी ‘मरा यांचा इितहास’ असे न ठेवता ‘िहदंपुदपादशाही’ हे 

ठेवले. अशासाठी की आम या मते एकंदरीत मराठे जे लढले ते केवळ महारा ट्रासाठी लढले 
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नाहीत, आप या घरकुला या परससूाठी िकंवा शेतीवाडीसाठी केवळ लढले नाहीत, तर यांचा 
ओढा मलूतःच िहदंधुमर् आिण िहदंरुा ट्र - याचा महारा ट्र हा एक भाग हणनूच काय तो तो श द 

यां या त डी ळला होता - यांना मसुलमानां या दा यातून मकु्त क न सार् या िहदंु थानभर 

िहदंरुा य ‘ वरा य’ थापणे हाच होता! िद ली या मिु लम बादशाहीला धळुीस िमळवून ितथे 

िहदंपुदपादशाहीचे िहदंधुमर् महामिंदर उभारणे, हीच या नवमहारा ट्रा या इितहासाची प्रमखुतम 

िन प्रबलतम अतंगर्त पे्ररणा होती! ी समथार्ंनी यक्तिवले या- 
या सकल भमूडंळाचे ठायी। 
िहदं ूऐसा उरला नाही।। 

 

या मळू या पोटितिडकेतूनच पुढचा सगळा मरा यांचा इितहास उद्भवला! 
 

रामदासो त :- 

प्र तुत यवनांचे बंड । िहदं ूउरला नाही चडं । 
बहुता िदसाचे भुडं । शा ता न िमळे तयािस ।। 

िहदंमुनातील याच यथेने िन आतर्तनेे सारे महारा ट्र खवळून उठले! या शतकातील 

िहदंु थानवर  िव तारले या  सहशः  महारा ट्रीय चळवळीं या, कार थानां या, वार् यां या, 
लढायां या पाठलागां या िन िपछेहाटीं या, ससुगंत आिण िवसगंत अशा य चयावत ्ऐितहािसक 

वृ ता ताचा, घिटतांचा, आजपयर्ंत या मोठमो या इितहासकारांना ग धळात टाकणारा आिण न 

साधणारा सम वय, या ‘िहदंरुा ट्र’ िन ‘िहदंपुदपादशाही’ या दोन मतं्रमय श दांनीच सांधला 
जातो. या तवच या िहदं-ुमिु लम सघंषार् या दशशतक यापी इितहासावरते युद्ध िजकूंन 

समा तीची िहदंिुवजयमदु्रा ठोकणारा हा ‘िहदंपुदपादशाही’ श दच या आम या मरा यां या 
इितहासा या समीक्षक ग्रथंाचे नाव आ ही ठेवले.  

या आम या ग्रथंातही मरा यांचा सगळा इितहास सपंूणर् िववरणासह (in all details) 

असा िदलेला नाही. कारण, इितहासकारांनी ते पिर म फार मो या प्रमाणावर आधीच घेतलेले 

होते. इंग्रजी लेखक जदनुाथ सरकार, मराठी इितहासकार सरदेसाई यांनी या िव ततृ 

साधनंसशोधक पिर मांचे सकंलन िन यां या यानात जसा आला तसा सम वयही करणारे 

मह वाचे ग्रथं आधीच िलिहलेले होते. या तव मरा यांचा सिव तर इितहास असा िलिह याचा 
य न पुन ती टाळ यासाठी आ ही केला नाही. पु हा र नािगरीजवळ या या लहानशा िशरगाव 

येथील खे यात आमचे नेही ीयुत िव णपुंत दामले यांनी आ हांस तशा थलबंदी याप्रसगंातही 
जी एक लहानशी खोली रहावयास िदली होती तीत बसनू तसा िव ततृ ग्रथं सदंभर्-पु तकािद 

साधनां या अभावी िलिहताही येता ना! 
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िहदंरुा ट्र 
एखा या अधंार् या रात्री वाट चुकून रानात िश  लागले या वाटस ने या या जवळची 

प्रवासातील मोठी िवजेरी (electrical battery) काढून ितचा प्रकाशझोत चहूकड े फेकताच याला 
सवर् व तुजात लखकन यथाि थत िदस ूलागते आिण या या मना या या प्रकाशमय ि थतीत 

याची वाट याला प टपणे उमगता येते. याचप्रमाणे आम या महाशालेय (collegian) 

कालातच आ ही या वेळ या मराठी इितहासा या िव ततृ पण िव कळीत पसार् यावर िहदंरुा ट्र 

टी या िव यु लतेचा प्रकाश झोत टाकताच आमचे मनही अक मात प्रकाशमय झाले. या 
िहदंरुा ट्रा या दीि तमय ि टकोनातून पाहताच तो मराठी इितहासाचा िव कळीत, िवसगंत िन 

िवखुरलेला प्रपंच, ससुगंतिन ससुमि वत िदस ूलागला. याचे खरे अलोकसामा य व ते हाच काय 

ते आम या प्र ययास आले. केवळ मरा यां या इितहास हणनू तो वाचू जाता तसा एकेरी वाथीर्, 
लटुा , भांडकुदळ आिण भकु्कड असा जदनुाथ सरकारसदु्धा बहुतेक इितहासकारांना वाटत होता, 
तसा तो नाहीच नाही! िहदंरुा ट्रासाख्या आप या महान रा ट्रावर सारा आिशया, युरोप, आिफ्रका 
अशा ित ही खंडातील हणजेच त कालीन सार् या ज्ञात जगातील परधमीर्य िन परकीय अिहदं ुशत्र ू

जे तुटून पडले होते आिण यांना िनदार्ल यासाठी दहा शतकांवर िहदंजुातीने तुटकपणे महायुद्ध 

लढत ठेवले असाताही इतर कोणाही िहदंरुाजांकडून िकंवा गटांकडून ते महायुद्ध िजकूंन समा त 

हो याचे िच ह िदसेना, ते हा ते महायुद्ध िजकं याचे महान दािय व आता एक याने वीकारले 

पािहजे असा िनधार्र क न उठले या महारा ट्राचे आ हांस ते हा स यक दशर्न झाले! 

 

िहदं ु वातं ययुद्ध 
या िहदंरुा ट्रीय ि टकोनातून साधारणतः सतरा या शतकापासनू या मरा यां या िहदं ु

वातं ययुद्धा या या इितहासावरील आ ही िलिहलेले  वरील  ‘HINDUPADPADSHAHI’ 

(िहदंपुदपादशाही) हे पु तक प्र येक िहदंु विन ठाने वाचावे, अशी आ ही, रा ट्रीय कतर् यासाठी 
दांिभक िवनय बाजसू सा न वतःच उ कट िवनतंी करतो. कारण, शक्य िततक्या ितर् हाईत 

टीने बिघतले तरी आमचे आ हांसच ते पु तक मरा यां या त कालीन इितहासावरील इतर 

आज उपल ध असले या कोण याही पु तकापेक्षा अ यंत मािमर्क आिण िहदंु वा या या ओसडंत 

भरले या रा ट्रीय जीवनरसाने रसरसलेले आहे, असे वाटते. मरा यां या राजारामकालीन 

इितहासाला ‘बाजारबुणग्यांचा धुडगसू’ हणणार् या परकीयांची  िन वकीयांचीही त ड ेबंद क न 

रान यांनी ‘महारा ट्राचे वातंत्रयुद्ध’ असे याला हटले.  

पण या या पुढचे हे जे अक्षरशः महाभारतीय यदु्ध मराठे राजारामा या कालानंतर 

जवळजवळ एक शकतभर लढत रािहले त े केवळ ‘महारा ट्रीय वातं ययदु्ध’ न हते, तर ते 
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‘महाभारतीय िहदंु वातं ययुद्ध’ होते. या महायदु्धाचे हे आ ही िलिहलेले’िहदंपुदपादशाही’ हे 

समीक्षक पु तक हणजे एक ‘सवुणर्मिंदर’ आहे! या महायदु्धदेवतेची एक अिजं यातील 

रंगिश पासारखी मनोवेधक मतूीर् आहे.  

आिण तरीही, या पु ् तकातील छेदक िन छेदक साधार आहे. इतर अिधकारी 
इितहासकारां या वाक्यांचे उतारे यात आहेत हणनू ते साधार आहे इतकेच काय ते न हे, तर 

या प्र यक्ष रणांगणात लढत असले या आिण ती राजकारणे लढवीत असले या वीरपु षांची या 
यावेळी उ चारलेली वतःची वाक्येच यात आहेत, यां या वतः या हाताने िलिहले या ता या 
ता या पत्रांचे उतारे यात आहेत, हणनू ते पु तक िजतके वाचनीय िततकेच िव वसनीय आहे. 

महारा ट्रा या या इितहासाची ही अिखल भारतीय िहदं ु व पाची जाणीव प्रितभाशाली इितहास 

लेखक राजवा यांना अगदीच न हती असे नाही. पण यां या िलखाणात ितचा सवार्ंगीण सम वय 

हावा तसा झालेला न हता. क्विचत, यांचा ग्रथंसभंार तसाच प्रचंड होता हणनू याचे एका 
टीत साक याने सप्रमाण अवलोकन करणे यां यासारख्या िवशाल बुद्धीलाही साधलेले िदसत 

नाही. अधूनमधून या इितहासाचे यांचे समीक्षण अधूरे िकंवा िवसगंत भासते. तर इंिग्लश, 

मिु लम प्रभिृत शत्रपुक्षीय इितहासकारांचे तर या प्रकरणी नावच काढावयास नको. एवंच आहे या 
पिरि थतीत मसुलमानी राजस तेचा नायनाट क न ते महाभारतीय युद्ध िजकंणार् या इितहासाच 

िहदंरुा ट्रीय टीतून केले या समीक्षणाचे आमचे िहदंपुदपादशाही’ हेच पु तक अ िवतीय आहे. 

यासाठी प्र येक िहदंु विन ठाने ते वाचावे असे आमचे आग्रहाचे सांगणे आहे.  

एव यासाठी आ ही, आम या स या या प्रकृितक्षीणतेमळेु, ते समीक्षणसदु्धा आता पु हा 
येथे देत नाही. ते िजज्ञासू वाचकांनी िहदंपुदपादशाही या इंिग्लश ग्रथंातून वाचाव. या ग्रथंाचे 

मराठी भाषांत ी. ग. पां. परचुरे यांनी प्रिसद्ध केलेले आहे. या चाल ू‘सहा सोनेरी पाने’ या ग्रथंात 

आता दशशतक यापी िहदं-ुमिु लम महायुद्धात शेवटी िहदंूंनी मसुलमानी राजस तेचा नायनाट 

क न जो अिंतम महान िवजय िमळिवला या उ कषर्िबदंलूा पोचिवणार् या घटनाक्रमा या केवळ 

अनुक्रमिणके या सोनेरी साखळीचेच काय ते प्रदशर्न कर याची आव यकता आहे. तेच खाली 
करीत आहोत.  
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अलोकसामा य घटनां या 
मािलकाचंी अनकु्रमिणका 

या सन सतरा या शतकापयर्ंत आ ही या िहदं-ुमिु लम महायुद्धाचे समीक्षण या 
ग्रथंात प्रकरण ८ पयर्ंत वर केलेले आहे यापुढची या सन सतरा या शतकातली, या वेळेस 

यःकि चत भासणारी पण आज आता इितहासा या उलट दिुबर्णीतून महान ्ठरणारी पिहली घटना 
हणजे सन १६२७ िकंवा १६३० म ये झालेली - 

 

िशवाजीचा ज म! 
िशवाजीचे वडील शहाजीराजे हे या काळातील मरा यां या राजकारणक यार् आिण 

लढ या मोठमो या तुरळक सरदारांत गणले जात होते. पण, या सार् यांना यावेळी महारा ट्रात 

रा य करणार् या पाच मिु लम सलुतानशा यांचे अिंकत हणनूच सरदारक्या गाजिवणे भाग 

पडलेले होत. िहदंूंचे वतंत्र असे एक टीचभरसदु्धा थल सार् या महारा ट्रात उरलेले न हते. पण वर 

उ लेिखले या या शहाजीराजांना झाले या लहान मलुा या दैवी, मात्र पुढे य याच नेतृ वाने, 

मिु लम राजस ते या िशर छेदासाठी सांडले या उ ण रक्ताचा िहदंु वातं यिनघ षक 

वरा यितलक लागावयाचा होता! 
 

आ चयर्कारक योगायोग 
दैवाने हणा, देवाची इ छा हणनू हणा, काकतालीय यायाने हणा, िकंवा पेरले या 

प्रय नांचे एकसमयाव छेदेक न बह न वर आलेलेपीक हणनू हणा; पण िजजामाते या 
गहृांगणातील िशवाजी या या ज मापासनू एक आ चयर्कारक पिरवतर्न िहदं-ुमसुलमानां या 
युद्धसघंषार्तील रा ट्रीय रणांगणातही घडून आले.  

साधारणतः सन सातशेपासनू सतरा या शतका या आरंभापयर्ंत जेथे जेथे हणनू 

मसुलमानांची आिण िहदंूंची प्रचंड सै ये लढली, जेथे जेथे हणनू रा यांवर िन रा ट्रांवर िनणार्यक 

पिरणाम करणार युद्ध समरभिूमवर िहदं-ुमसुलमान लढले, तेथे तुरळक अपवाद सोडता, काहीतरी 
िनिम त होऊन कोणी ह तीवर बसला हणनू, तर कोणी पालखीत बसला हणनू, कुठे अक मात 

िव वासघात झाला हणनू, तर कुठे िवजय िहदंूं या अगदी हाती आला असता केवळ योगायोगाने-

पण िहदं ू सै याचा पूणर् पराभव हावा आिण मिु लम पक्षाचा पूणर् िवजय हावा, हा िन ठुर 

रणदेवतेचा शेवटचा िनणर्य बहुधा ठरलेला असे! वीर दाहीरची लढाई, वीर जयपालची लढाई, वीर 

अनंगपालची लढाई, वीर पृ वीराजाचा शेवटचा सगंर, महाराणा सगंाने झुजंिवलेला सगं्राम या 
सवर् शतकोशतकांतील िनकरा या युद्धांपासनू तो थेट िवजयनगर या वीर रामराजा या सन १५६५ 
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म ये झाले या तािलकोट या लढाईपयर्ंत प्र येक िनणार्यक युद्धात वरील िन ठुर रणदेवतेचा कौल 

िहदंपुक्षासच बाधक ठरला, िहदंपुक्षाचाच पराभव या या सगं्रामात अटळपणे होत गेला!! 
पण सतरा या शतका या आरंभापासनू हणजेच साधारणतः िशवाजी या ज मापासनू 

िहदं-ुमिु लमां या सघंषार्त याच िन ठुर रणदेवते या िनणर्यात एक अ यंत आ चयर्कारक प्रभेद 

अक मात िदसनू येऊ लागला. तो हा की, पूवीर् जसा िहदं-ूमसुलमानां या झुजंीत िहदंूंचा पराभव 

हटकून हावयाचाच हे अटळ िदसे, तसे या पुढ या काळात जेथे जेथे िहदं-ुमसुलमानांची गाठ पड े

तेथे तेथे िहदंूंचा िवजय हटकून हावा आिण मसुलमानांचा पराजय होत जावा हेही अटळ ठ  

लागले! या सतरा या शतकापासनू जेथे जेथे रणात मसुलमान भेटला, तेथे तेथे िहदंूंनी यास 

िपटला! रा ट्रावर िकंवा रा यावर आमलूात ् पिरणाम करणारे रणसगंर असोत िकंवा अगदी 
धाव या लढाया, असोत, िहदंसुै याचा िवजय आिण मिु लमांचा पराजय हा बहुधा ठरलेलाच असे! 

महारा ट्रभमूीवरीलच न हे, तर पंजाब ते दिक्षण समदु्रापयर्ंत िन पि चम ते पूवर् समदु्रापयर्ंत या 
शेकडो ल यांत मरा यांनी मिु लमां या केले या पराभवांची िहदंूंची छाती गवर्भराने उंचिवणारी 
िवजयजतं्री आम या िहदंपुदपादशाही या पु तकातून प्र येक िहदं ूत णाने अव य वाचावी.  
 

न या मराठी रणनीतीचे सूत्र ‘आक्रमण’ 

- केवळ ‘संरक्षण’ न हे! 
सार् या  िहदंरुा ट्राचे  नेतृ व  मरा यांनी वीकार यापासनू वर दाखिव याप्रमाणे जेथे 

िहदं-ुमिु लम सगं्रामात बहुधा िहदंूंचा िवजय आिण मसुलमानांचा पराजय भरतखंडभर जो होत 

गेला याचे एक मखु्य कारण हे होते की, शत्रूवंरसदु्धा सिैनकी आक्रमण करणे हे नैितक या 
अ ला य आहे, पाप आहे, तो िहदंूंचा धमर् न हे, अशी जी क्षात्र वाची िवकृत िन ठा, 
स गणुिवकृतीची साथ बहुतांश िहदंसुमाजात म यंतरी फैलावली होती, ित या तावडीतून 

मरा यांनी आप या धाडशी पराक्रमाने िहदंमुनाची झपा यासरशी सटुका केली.  
व तुतः रा ट्रीय श त्रबलाचे मखु्य ब्रीद शत्रवूर तो चालनू ये या या आधीच आपण 

या यावर चालनू जाणे - आक्रमण करणे हेच होय. अशी आक्रमक प्रवृ ती िहदं ुलोकांत पु हा 
सचंरिव याचा सिक्रय प्रयोग मरा यांपूवीर् िवजयनगरचे रा य थािपले या वेळीच िहदंूंनी 
मिु लमांिव द्ध यश वीपणे केलेला होता. पण, तो दिक्षणेत या दिक्षणेतच रािहला आिण 

तािलकोटा या भयंकर पराभवाने िहदंमुन मसुलमानांवर आक्रमक चढाया कर यास पु हा कच  

लागले होते. अशावेळी मरा यांनी मिु लमांवर यश वी आक्रमणे क न िहदंूंम ये पु हा रणचतै य 

सचंरिवले.  

शत्रूवंर सिैनक आक्रमण करणे हेच रा ट्रीय श त्रबळाचे मखु्य येय, मखु्य धमर् आहे. 

रा ट्रा या केवळ सरंक्षणापुरतेच श त्रबल जे रा ट्र बाळगते - पण, आक्रमणक्षम होईल इतके 
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वाढवीत नाही, तसे करणे अधमर् समजते, या रा ट्राची ती िन ठा एक तर भ्रांत असते, नाही तर 

आतून भेकड असते. हा अंतगर्त भेकडपणा छपिव याकिरता केलेली ती एक व गना असते. या 
रा ट्राचे सै यबल उघड उघडपणे आक्रमणक्षमते या पायावर िन प्रमाणावर रणस जतेत उभे 

असते या रा ट्रात सरंक्षणक्षमता असतेच असते.  
पु हा, या वेळ या मसुलमानां या आततायी राजस तेस उखडून टाक यासाठी िहदंूंनी 

केलेले आक्रमण हे मळुातच अ या य न हते. खरे अ या य आक्रमण िहदंूं या देशावर 

मसुलमानांनी या वार् या के या ते होते, या आततायी मिु लमस तेिव द्ध िहदंूंनी केलेले 

आक्रमक उठाव याला िहदंूंनी मसुलमानांिव द्ध केलेले  ‘बंड’ हणता येत नाही. कारण 

िहदंरुा ट्रा या वातं यािव द्ध - या य स तेिव द्ध मिु लमांनी कलेले आततायी अिभयान, हेच 

खर बंड होते. ध यािव द्ध चोरांनी केले या अितक्रमणाला बंड हणता येईल. चोराला दंिड यासाठी 
ध याने केलेला उठाव याला काही ‘बंड हणता येणार नाही. हणनूच या काळी उ या 
भारतातील िहदंसुमाजाचा जो बहुतांश भाग भीतीग्र त झालेला होता, या यात पु हा धैयर् 
सचंरिव यासाठी रामदासांनी स याद्री या शीखराशीखराव न रणघोषणा केली की, ‘प्र तुत 

यवनांचे बडं।’ बंड यवनांचे आहे िहदंूंचे न हे. या ल छां या बडंाचा उदंड दंड यांना दे यासाठी 
या यावर चोहोबाजूनंी आक्रमण करा! 

 

“धमार्साठी मराव । मरोिन अवघ्यांिस माराव । 
मािरता मािरता घ्यावे । रा य आपुले ।।” 

मरा यांनी अवलिंबले या या आक्रमक रणतीनीचे प्रमखु ह यारही या वेळ या िहदंूंना 
तोपयर्ंत नवेनवेसेच होते. पूवीर् यां या हाती ते ळाव असे ळलेले न हते. ते ह यार हणजे 

वकृयुद्ध हे होय. यालाच या वेळी गिनमी कावा हणनू हणत. या वकृयदु्धा या माराखाली 
मरा यांनी असखं्य सेनेसह केले या मोठमो या मसुलमानी वार् यांनाच दाती तणृ धरावयास 

लावले. शत्रू या चतुरंग सेनेशी सहसा आप या अ पसखं्याक सै या या टो यांसह स मखु युद्ध 

असे मरा यांनी या वकृयदु्धा या नीतीप्रमाणे मराठी सै य अ पसखं्य असेल ते हा ते हा देऊच 

नये; तर मागनू, उजवीकडून, डावीकडून सारखे तुटून पडावे.  

तथािप, हेही यानात ठेिवले पािहजे की, मरा यां या अशा लहानसहान सै यांनी प्रचंड 

मोगली सै याची लांडगेतोड करता करता या मराठी सै याचीही सखं्या िन शक्ती कुठे कुठे जर 

वाढत गेली तर मराठे याच वकृयुद्धाचा उ तरभाग हणनू मोगलां या एखा या अगडबंब 

सै यावरही अक मात उघड उघड आक्रमण क न स मखु लढाया दे यास कचरत नसत. मराठी 
सै ये जे हा वाढत गेली, यां या हाती पडलेली लहानमोठी रा ये, दगुर् प्रदेश इ यािदकांचा याप 

वाढत गेला, ते हासदु्धा यांची िनरिनराळी सै ये आपली थाने सभंाळून आप या लहान मो या 
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राजधा यांतूनच काही लोळत पडलेली नसत. तर यांतील प्र येकजण शेजार या वा दरू या 
मोगली स तेखालील पुढ या प्रदेशावर सारखा टपून राहून पावसाळा सपंला रे सपंला की वारी 
कर यास, छापे घाल यास मिु लम शत्र ूआप या छो या सं थानावर, जहािगरीवर, गडावर चालनू 

ये या या आधी यापुढ या मिु लम प्रदेशात घुसे। आप यावर चालनू येणार् या मिु लम िनजाम 

नबाबािद शत्रूनंासदु्धा हुडकून हुडकून घराबाहेर काढून यां यावरही मराठी सै य तुटून पडत. या 
मरा यां या लहानमो या राजधा या, गड गहुा या यां या वा त या या थल काही यांचा 
खरा प ता सापडत नसे. मसुलमानांवर वार् या करीत िनघताना ती मराठी वकृयुद्ध-कुशल सै ये 

या आप या राजधा या जण ूआप या घो यां या पाठीवर घेऊनच मोगलां या हातातील प्रदेशात, 

दरू या प्रांतात हाणामार करीत िनघनू गेलेले असत. या अनेक मराठी सेनानींचा िन लढव यांचा 
खरा प ता हणजे मोगलां या प्रदेशात पडलेली यांची लढाऊ िशिबरे, - यांचे सारखे हलते तळ! 

मरा यां या या लांडगेतोडीने जजर्र झाले या मिु लमां या अगडबंब वार् यांची काय ददुर्शा होई 

ते राजारामकालीन औरंगजेबा या एका उदाहरणाव नही प ट होईल. औरंगजेबाची मोठमोठी 
सै ये मरा यांचा पाठलाग करीत िन यांचे प्रदेश घेत एका बाजलूा थेट खाली िजजंीपयर्ंत गेली; 
पण? - ती मिु लम सै ये मागे वळून जो पाहतात तो ितकड ेमरा यांची लहानमोठी सै ये नमर्दा 
उत न गजुराथ प्रांतात घुसली असनू तेथील मिु लम सभेुदाराची हवेलहंडी उडवून देत आहेत! 

या या पढु या म यप्रांतातूनही इत ततः मराठे तुटून पडत अस याची नवीनवी बातमीही 
प्र यही या ग धळले या मोगल बादशहा या कानावर आदळतच होती! शेवटी जळ या 
िनखार् याप्रमाणे हातात धरले या महारा ट्रास खाली टाकून देऊन ते होरपळून िनघालेले अगडबंब 

मिु लम मोगल सै य शक्य िततक्या वरेने आपण होऊन पाठीमागे िद लीकड ेिनघनू गेले.  

जोवर मरा यांचे सै यबल िकंवा राजसं था थावर, प्रबळ िन िव ततृ झालेली न हती 
तोवरच काय ते हे आक्रमणाचे रणशा त्रीय तंत्र मरा यांनी अगंीकारलेले होते असे नाही, तर जे हा 
यां या अनेक सरदारांपैकी एकेका या हाताखाली दहा-दहा, वीस-वीस सह ांसारखी चतुरंगदले 

रणात झुजंत आिण िजजंी ते गजुराथ, म यप्रांतापयर्ंत मरा यांची रा येच थापन झाली ते हा तर 

अिधक ईषने िहदंपुदपादशाही या येयिसद्धी तव पिह या बाजीरावासारख्या धरंुदर सेनापती या 
िन रा यचालका या आिधप याखाली मराठे उरले या मिु लम प्रांताप्रांतावर आपण होऊन 

आक्रमणे करीत चाललेच होते! सार् या भरतखंडात िहदंपुदपादशाही थापावयाची तर ‘नुसते आहे 

िततुके जतन क नच’ भागणारे न हते, तर महारा ट्राबाहेर पडून, ‘पुढे आिणक मेळवावे’ या 
सतू्राप्रमाणे मरा यांना आक्रमक रणनीतीचाच अवलबं करणे भाग होते. धमर्शत्रूवंर तसे तुटून 

पड याची वीर ीने रसरसले या या वीरांना अिनवार हौस पण होती! 
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मरा यां या या आक्रमक रणनीतीने 

िहमालयाकडील शत्रूं या वार् या बंद पड या 
पिह या बाजीरावाने िद लीपयर्ंत मारले या धडकांनी मोगली बादशाही गदगदा हलवून 

िखळिखळी झाली आहे आिण मरा यांची मोठमोठी सै ये िद लीपुढेही पंजाबात आक्रमणे 

कर या या  बेतात  आहेत, ही  वातार् िहमालयापलीकडील  मुि लम  रा यांतही पोहोच याने 

काबूल, गझनी, इराण, तुराण, ब क, बुखारल, अरब थानािद मिु लम राजस तांनाही मरा यां या 
शक्तीचा हादरा बस यावाचून रािहला नाही! 

मरा यांचा उदय हो यापूवीर् िहमालयापलीकडील याच अरब, इराणी, दरुाणी, तुकर् , मोगल 

इ यािदक मिु लम जाती िहमालय उत न िहदंु थानवर कशा राक्षसी वार् यांवर वार् या करीत 

हो या ते या ग्रथंात अनेकवार सांिगतलेच आहे. िहदंूंची रा ये बडुवीत, िहदंधुमार्चा उ छेद करीत 

आिण िहदंवूर अमानुष धािमर्क अ याचार करीत हे मिु लम आक्रमक कोणी दिक्षणेपयर्ंत चालनू 

येई तर कोणी िद लीलाच आपली वतंत्र िन थायी रा ये थापून अ लाउि नासारख्या थेट 

दिक्षणे या टोकापयर्ंत वार् या क न िहदंधुमार्चा उ छेद करीत जात.  

तथािप, या काळाचे िहदंरुाजे, हे राक्षसी मिु लम आक्रमक िहमालय उत न िहदंु थानवर वारी 
कर याआधीच, प्रथम आपणच िहमालय ओलांडून इराण, तुराण अरब थानावर वार् या क  

शकले नाहीत. या मिु लम आक्रमकांना यां या घरी ठेचून टाकू शकले नाहीत! 

 

नािदरशहा आिण अ दा ली 
पण या दशशतक यापी िहदंमुिु लम महायुद्धात मरा यांनी अिखल िहदंूंचे रणनेतृ व 

िहदंु थानात सवर्त्र वीकार यानंतर यां या या प्रबल सिैनकी आक्रमणांनी िद लीचे तटही 
जे हा कोसळू लागले ते हापासनू मात्र वर या छेदकात सांिगत याप्रमाणे आिशयातील मिु लम 

आक्रमक जातींची आिण रा यांची ती पूवीर्ची महंमद गझनीप्रमाणे िहदंूंचा िनःपात कर या या 
प्रकट डरका या फोडीत उठ या बस या वार् या कर याची खोडच मोडली गेली. मरा यां या 
सै यांनी िद ली हाती घेऊन तेथील कारभार पिह या बाजीरावासारख्या पराक्रमी पेश या याच 

तंत्राने चाल ू ठेवला. ते हापासनू िहमालयापलीकडील एक इराणचा नािदरशहा आिण दसुरा 
अहमदशहा अ दाली हे दोघेच काय ते पूवीर् या मिु लम आक्रमकांसारख्या डौलाने िहदंधुमार्चा 
आिण लोकांचा उ छेद क न टाक यासाठी आिण िहदंु थानचे बादशाह बन यासाठी हणनू आले. 

परंतु व तुतः ते दोघेही पूवीर्प्रमाणे केवळ वतः याच खुमखुमीने िन पे्ररणेने चालनू आलेले न हते. 

िद लीपयर्ंत सार् या िहदंु थानात आपली िहदंसु ता थापीत मराठे येऊन थडकले आहेत िकंवा 
थडकू शकतात या जािणवेने नािदरशहा काय िकंवा अहमदशहा अ दाली काय, या दोघां याही 
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मनात धा ती वाटू लागलेली होती. परंतु िहदंु थानातील िद ली िन पंजाब येथील मसुलमानी 
सरदारां या िन कधी बादशहां याही गु त िनमतं्रणाव न नािदरशहा िन अहमदशहा 
िहमालयापलीकडून िहदंु थानवर चालनू ये याचे धयैर् क  शकले. ‘मरा यांनी आ हांस खाऊन 

टाकले. सवर् िहदंु थानात काफरशाही होत आहे. तरी िद लीची मिु लम बादशाही रक्षण 

कर यासाठी आपण इ लामचे त्राते हणनू आ ही आपणाकड े धाव घेत आहो. आपण स वर 

वारी क न यावे. आ ही आपणांस िद लीस बादशही तक्तावर बसिवतो.’ रोिहले, पठाण, मोगल 

अशा अनेक मिु लम सरदारांनी असा गु त आग्रह के यामळेु यां या िहदंु थानातील बळावर िन 

सहा यावर अवलबंूनच काय ते हे िहदंु थाना पलीकडचे दोघे अ याचारी पण बिल ठ आक्रमक 

िहदंु थानावर वारी क  शकले.  

 

नािदरशहाची वारी 
नािदरशहाला गु तपणे मरा यांचा नायनाट कर यासाठी यांनी बोलावले यात िनजाम-

उल-मु क हा प्रमखु होता. भोपाळ या लढाईत बाजीरावाने या िनजामाला यथे छ िपटला होता. 
परंतु यालाही ही आशा होती की, नािदरशहाकडून मरा यांचा काटा समळू उपटला जाईल. पुढे जे 

होईल ते होईल. नािदरशहा सन १७३९ त अटक ओलांडून लाहोरला आला. िद ली या बादशहाने 

ससै य या याशी लढ याचा डौल घातला. पण पिह याच लढाईत याची धूळधाण उडाली. 
नािदरशहाने बादशहाला बोलावून अटकेत ठेवले; िनजामलाही याने दरडावून िवचारले की, ‘तु ही 
एवढाले सरदार असता तु हांला मरा यांना कसे हुसकता आले नाही?’ आिण याने मा य केलेले 

िक येक कोटी पये िदले नाहीत हणनू यालाही अटकेत ठेवले. नंतर नािदरशहा सरळ िद लीवर 

चालनू गेला. १७३९ या माचर्ला नािदरशहाने मोगल स तेचा अतं क न उघडपणे िद ली या 
िसहंासनावर आप या वतः या इराणी बादशाहीची घोषणा केली. लगोलग याने मिु लम 

बादशाही या कुळधमार्प्रमाणे िद लीस अ याचारांचा कहर केला. लटुालटू िन सरसकट िशर छेद 

यांचे थैमान मांडले. तथािप, सग या मसुलमानांना ही आशा होती की, नािदरशहा मरा यांचा तरी 
नायनाट करील. नािदरशहाने मरा यांची आपण होऊन कोणतीही आगळीक केली नाही. इतकेच 

न हे तर िद लीतील िहदंूं या लटुालटुीत आिण सरसहा िशर छेदात ितकडील मसुलमानांचाही 
अपवाद ठेवला नाही. नािदरशहाने वतः िनजामाची याला खेचरावर बसवून िधडं काढिवली.  

इतक्यात िद लीला बातमी पोचली की, मरा यांनी पोतुर्गीजांवर मोठा िवजय िमळिवलेला 
असनू वसईचा प्रिसद्ध जलदगुर् पोतुर्गीजां या हातून िजकूंन घेतला आहे. आिण तेथील पोतुर्गीज 

सेनानी मरा यांना ससै य शरण गेला आहे. यामळेु िन कंटक होऊन वतः बाजीराव फार मो या 
मराठी सै यासह िद लीवर चाल क न येत आहे.  
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“अरे बघता काय! चला िद लीवर चाल क न! 

िहदंपुपादशाहीस आता काय उशीर?” - बाजीराव 
उ तरेकडील मराठे सरदार आिण बाजीरावाने सवर्त्र पे न ठेवलेले लहान मोठे राजकारणी 

मराठी ह तक यां याही अगंात नािदरशहाची पुरती खोड िजरवून टाकावी, असेच वारे संचारले 

होते.  यांनी  िठकिठकाणाहून  बाजीरावला उ तरेकडील नािदरशहाची आिण िहदंरुा यांची ि थती 
कळिवली. या प्रितवृ त लेखकांतील एक लेखक िलिहतो, “तहमा य कुलीखान (नािदरशहा) काही 
देव नाही, जो पृ वी कापून काढील, जबरद थांशी सलुखु करील, हणनू मात बर फौजेिनशी यावे. 

आधी जबरद ती िन मग सलुखु. आता सारे राजपूत िन वामी (बाजीराव) एक झालीया िनकाल 

पडले. सम थांस बुंदेले वगरेै एक जागा क न मोठा भाव दाखिवला पािहजे. नािदरशहा तसा माघार 

जात नाही, िहदंरूा यांवरी िनघेल. रायाचे (सवाई जयिसगं) मनी राणाजी (उदेपूरचा महाराणा) 
िद लीचे बादशाही तक्तावर बसवावे असे आहे. िहदंरूाजे सवाई आिदक न वामींचे वारीची 
मागर्प्रतीक्षा करतात! वामींच पुि टबल होताच जाट वगरेै फौज िद लीवरी पाठवून सवाईजी 
आपण िद लीस जाणार. . . .” 

अशा अवसानाचीच उ तर िहदंु थानातील मराठी पुढार् यांची अनेक प्रितवृ ते येत होती. 
यां या आधारे शाहू या मिंत्रमडंळात जे जे मरा यांचे पाय मागे खेचणारे आिण बाजीरावा या 
आक्रमक वीर ीस अपशकुन करणारे लोक बसलेले असत, यांना बाजीराव आवेशाने हणालेः 
‘वीरहो, िवचार करीत िन शंका घेत काय बसला! एकीने चाल क न िनघा, िहदंपुदपादशाहीचा 
िदवस उगवलाच हणनू समजा! मी तर नमर्दा उत न सवर् मराठी सै य चंबळेपयर्ंत पस न 

देणार, मग पाहू या नािदरशहा कसा खाली येतो तो!’ 
मराठे आप यावर प्र याक्रमण क न उ तरेत येत आहेत अशी बातमी येताच 

नािदरशहाचा िहदंु थानात दिक्षणेपयर्ंत पवूीर् या इराणी, तुराणी, तुकर्  इ यादी मिु लम 

आक्रमकांसारखा पुढे घुस याचा उ साहच ढासळून गेला आिण मरा यां या सेना िद लीकड े

पोच यापूवीर्च आपला गाशा गुडंाळावा अशा धोरणाने याने वतः होऊन बादशहाचे पद सोडून 

िदले. आपण होऊन िद ली या पूवीर् या मोगल बादशहास पु हा तख्तावर थापले. सवर् 
राजेरजवा यांना या मोगल बादशाहाची आज्ञा मान याचा कडक आदेश याने िदला. नािदरशहाने 

िद लीस िमळिवलेली जवळजवळ प नाससाठ कोटींची लटू िन मयूर िसहंासनािद अन यर् 
कलाव तु समवेत घेऊन इराणास प्रयाण केले. केवळ मरा यां या आक्रमणा या भयाने! 

िहदंु थानातील राजेरजवा यांना नािदरशहाने जी पत्रे पाठिवली होती यांतच शाहू 

छत्रपतींना िलिहले या पत्रात िलिहले होते की, ‘सवर् िहदंूंनी िद ली या मोगल बादशहा या आजे्ञत 

राहावे; नाहीतर जे ही आज्ञा मोडतील यांना भयंकर शासन कर यात येईल.’ अशा आशयाचे पत्र 

याने मखूर्पणाने िलिहले आिण शहाणपणाने आपला पाय मागे काढला. अथार्तच नािदरशहाचे त े
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आज्ञापत्र केरा या टोपलीत फेकले गेले आिण मरा यां या  शाहू  छत्रपतीने १७३९  म ये 

भरिवले या राजसभेत ‘मरा यां या भीतीने नािदरशहा िहदंु थानातून पळून गेला’ अशी प ट 

घोषणा केली.  
 

अहमदशहा अ दा ली काबूलचा बादशहा होतो 
नािदरशहा या सै यात याचा अिंकत हणनू अहमदशहा अ दा ली नावाचा एक 

अफगाण सरदार आप या कतृर् वाने वाढत वाढत नािदरशहाचा उजवा हातच बनला होता. 
नािरशहा या वर िदले या िहदंु थानवरील वारीत अ दाली याचेबरोबर होताच. नािदरशहा हा 
परत गे यानतंर लवकरच सन १७४७ म ये मारला गेला. या या मरणानंतर या या सै यात 

उडाले या धांदलीत सारी स ता आपणच बळकावून अहमदशहाने तो पठाण जातीचा अस यामुळे 

काबूल येथेच आपली राजधानी केली आिण वतःसच अफगाणी बादशहा हणनू घोिषत केले. 

(सन १७४७) 

 

रोिहले पठाण 
िहदंु थानात पंजाब, िद ली, फ काबाद ते रोिहलखडंापयर्ंत या पट्टय्ात प्रमखु वे मिु लम 

राजस तेच सचंालन करीत असले या मिु लमांम ये मोगल िन अफगाण (पठाण) या दोन 

मिु लम जातींम ये अतंगर्त वेष िन बादशाही पदािवषयी ती  पधार्, कधी प्रकटपणे तर कधी 
गु तपणे सारखी चालत आलेली होती. िद ली या पूवीर् या सलुतानशा या या अफगाणां या 
हो या. या सलुतानशाहीतील शेवट या अफगाण वंशाचा उ छेद क नच मोगलांचा िवजेता 
आक्रमक बाबर याने िद लीची बादशाही िजकूंन घेतली होती, हे या ग्रथंातही मागे सांिगतलेच 

आहे. तरीसदु्धा, या मोगल बादशाहीतही अनेक अफगाण सरदारांचे वचर् व चालचू होते. या 
अफगाणी वगार्त रोिहले आिण पठाण यांची लहानमोठी सं थाने होती. पुढे थो याच िदवसांत 

मरा यांची िवजयी सै ये उ तर िहदंु थानात िहदंरुा ये िठकिठकाणी थापीत जे हा िद लीला 
येऊन पोचली आिण िद ली या राजकारणात यां या सहा यावाचून जवळजवळ पानही हालेनासे 

झाले, ते हापासनू ते सारे मसुलमानी पक्ष मरा यांचे बादशाहीतून उ चाटन कर याचे कायीर् मात्र 

प्रथम प्रथम एकजीव होऊन जात. परंत ुतरीही, पुढे या मसुलमानांतील फुटीर िन कार थानी नेते 
आपाप या पक्षासच मरा यांचे साहा य गु तपणे घेऊन एकमेकांचा पाडाव कर याचा प्रय न क  

लागले.  

 

अहमदशहा अ दा लीची िहदंु थानवरील वारी 
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िद लीतील या उलाढालीकड े अ दालीचे पूणर् लक्ष होते. ितकडील रोिहले पठाणही 
मरा यां या वेषाने आिण मोगल बादशहाला उलथून पाडून पवूीर्ची आपली पठाणी बादशाही सवर् 
िहदंु थानावर थापावी; नाहीतर आपलेही अि त व मराठे उ  देणार नाहीत अशािववंचनेत होते, 

हे तो जाणनू होता. या सकंटातून वाच याचा यांना एकच मागर् काय तो सचुत होता. याप्रमाणे 

या पठाण रोिह यां या पुढार् यांनी पठाणांचा नवीनच झालेला वजातीय बादशहा आिण जो 
आजवर यां या या राजकारणास पािठंबाही देत आलेला होता या अहमदशहा अ दा लीला पत्रे 
धाडली की ‘िहदंु थानात इ लामास िजवंत ठेवावयाचे असेल तर आता आपण धावून या!’ 
अहमदशहा अ दा ली या मनातही िहदंु थानात चाल ूअसलेली मरणो मखु मोगलस ता न ट 

क न पूवीर्प्रमाणे तेथे पठाणी बादशाही थापन करावी ही उ कट महा वाकांक्षा होतीच. पण तो 
पूवीर् नािदरशहा या वारीत याचेसमवेत िहदंु थानात आलेला होता आिण मरा यां या वाढत 

चालले या प्राब याची याला चांगली क पना होती. हणनू तो सावधपणे एकेक पाऊल पुढे 

टाकीत चालला. आतून आतून दआुबातील रोिहले पठाणांना यथे छ सिैनक सहा य पोहोचवून 

अ दा ली वतः १७४८ या जानेवारी मिह यात लाहोरपयर्ंत चालनू आला आिण याने लाहोर 

ह तगत केले. हीच याची वतःची िहदंु थानावरील पिहली वारी होय.  

पण मोगल बादशहा या सै याने लाहोरजवळच या या आघाडी या सै याचा पराभव केला आिण 

याचा िद लीचा मागर् रोखून धरला. ितकड े या या िपछाडीवर याचा शत्र ूजो इराणचा बादशहा तोही 
काबूलवर वारी कर या या बेतात आहे असे याला कळले. मोगल बादशहानेही या या प्रितकारासाठी 
मरा यांना त काल बोलािवले आहे आिण ते मराठे ससै य िद लीकड े ये यासाठी िनघाले आहेत, हे 

वृ तही याला कळले ते हा िद लीवर चालून जा यास ही वेळ ठीक नाही हे या धूतर् सेनापतीने ओळखून 

अहमदशहा अ दा ली परत काबूलकड े िनघून गेला. पण जा याआधी  ‘सारा  पंजाब  हा  मा या 
अफगाणरा या या स तेखाली आहे’ ही घोषणा मात्र याने पु हा सवर् िहदंु थानभर करिवली.  
 

मरणो मुख मुि लम बादशाही या शरणागतीचा मरा यांशी पिहला करार 
म यंतरी, िद ली या मोगल बादशहाने मरा यांशी अ याग्रहाने करार क न यां याकड े

िहदंु थानातील बंगाल, िबहार, ओिरसा ते िसधं (मुलतान सभुा) सारा पंजाब, रोिहलखंड, दआुबसदु्धा 
दिक्षणेतील सवर् सु यांसह सार् या िहदंु थानचा रा यकारभार मरा यांकडेच सोपिवला होता.  

या कराराप्रमाणे या िदवसापासनू बादशहा या या कागदी वचनाने तरी मराठे हेच व तुतः 
िहदंु थानचे राजस ताधीश झाले होते आिण बादशहा हा केवळ एक नामधारी पुतळा उरला होता!! 

मरा यांना वरील बादशहा या राजस ते या िमळाले या सवर् अिधकारांचे पिरवतर्नात जे प्रचंड 

दािय व अगंीकारावे लागले ते अथार्तच हे होते की, मरा यांनी कोण याही अतंगर्त िकंवा सरसीमे या 
पलीकडील बा यदेशीय शत्रूं या वार् यांपासनू वा उपद्रवांपासनू बादशाहीचे सरंक्षण केले पािहजे. हे 
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दािय व प्रचंड असताही, वीकार याच साम यर् िहदंपुदपादशाही थापन करीत आणले या िहदंूंमधील 

एका मरा यां या मनगटात होते. हणनूच यांनी ही अट एखा या वरदानासारखी त परतेने वीकारली.  
 

अ दा लीची िहदंु थानावर दसुरी वारी 
या कराराची कुणकुण आधीच वषर्-सहा मिह यांपासनू अ दा लीला कळलेली होती. यासाठी 

याने इ.सन १७४९ म ये मरा यांना केवळ प्रितरोध कर यासाठी हणून िहदंु थानावर दसुरी वारी केली. 
ते हा पंजाबचा मोगल बादशहाचा अिधकारी जो मीर म नु होता यानेच िन पाय हणून अ दालीला ठठ्ठा, 
िसधं (मलुतान), पंजाब हे सुभे आिण याच बाजचेू इतर िकरकोळ प्रदेश देऊन टाकले आिण अ दा लीची 
या प्रदेशांवरील अिधस ता मा य केली. पण याच प्रदेशांवरची रा यकारभाराची सारी स ता मरा यांना 
बादशहाने िद याचे वरील करारात जे िलिहले आहे ते या मोगल बादशाहीचा अिधकारी असले या मीर 
म नू या शरणागतीने पूसून टाकले गेले. इतकेच समाधान स या पुरे आहे, अिधक प्रसंग कर याची ही 
वेळ न हे, असे पाहून अ दा ली पु हा काबूलकड ेिनघून गेला.  

पण बादशहा या अिधकार् या या या दटु पीपणामळेु बादशहानेही यास गु त संमती िदली. या 
िव वासघाताने मराठे िचडून गेले. सापा या शेपटीवर जाणनूबुजनू पाय यावा, याप्रमाणे, मरा यांशी 
झालेला बादशाही करार तु छ मानून याच िसधं, ठठ्ठा ते पंजाबपयर्ंत या प्रदेशाचे वािम व अ दालीने 

िहसकावून घेतले, याचा सडू घे यास मराठे चवताळून उठले. या वेळेत दिक्षणेम येही मिु लमां या, 
पोतुर्गीजािदक पि चमा यांशी आिण अतरां या गहृकलहा याही राजकीय सघंषार्त मराठे गुंतले होते. 

या तव नानासाहेब पेशवे यांनी पिहली आघाडी हणून उ तरेकड े सतत झुंजले या आिण हणनू 

ितकडचा पूणर् अनुभव असले या म हारराव होळकर आिण जयाजीराव िशदे या मराठी प्रमुख वीरांनाच 

ितकडची यव था लाव यास आज्ञािपले. याप्रमाणे लागलीच या दोघा मराठे वीरांनी यमनुा नदी 
ओलांडली आिण प नास-साठ सह त्र पठाण रोिह यांचे सै य जे कादरगंज येथे तळ देऊन बसले होते, 

यां यावरच सन १७५१ माचर् २० ला अक मात चाल केली. पठाणांनी अ यंत िचकाटीने ठाव धरला. पण 

शेवटी, मरा यांनी या ‘अ सल’ पठाण रोिह यां या सयंुक्त सै याची धूळधाण  उडिवली.  या  
िवजयामागोमाग अहमदखान बंगश हा पठाण फ काबादला सश त्र चालनू आला होता, यावरही मराठे 

तसेच चालनू गेले. अहमदखान फ काबादेत घुसला तेव यात या या साहा यास येणारे रोिह यांचे दसुरे 

बलव तर सै यही याला येऊन िमळाले, पण मराठी सै याने या एकत्र झाले या दो ही ‘अ सल’ पठाण 

रोिह यां या प्रचंड सै यास सन १७५१ या एिप्रलम ये एकत्रच वेढून टाकून रणांगणात खेचले आिण 

यां या या प्रचंड सै यावर तुटून पडून िदनांक २८ एिप्रल १७५१ या िदवशी घनघोर सगं्रामात यांचा पूणर् 
पराभव केला! वीस पंचवीस सह त्र पठाण उभे कापून काढले! यांचे िशिबरसदु्धा झाडून सारे लटूुन घेतले! 

सह त्राविध घोडी, ह ती, उंट िन तोफखाना पाडाव केला. जया पा िशदें आप या पत्रात िलिहतात, ‘ती सारी 
लटू हिरभक्तांनी घेतली.’ 
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या लढायांचे वतर्मान पेश यास कळताच वतः नानासाहेबांसारख्यांना सदु्धा मरा यां या या 
पराक्रमाची वतःची वतःला सदु्धा ध यता वाटू लागली. यानी सरदारांस िन सै यास उ तेजन देणार् या 
उ तरात वतः िलिहले की, ‘शाबास तुम या िहमतीची िन िदलेरी तुमीची! दिक्षण या फौजांनी गंगा-
यमनुा पार होऊन, पठाणांशी युद्ध क न फ ते पावावे, हे कमर् लहान सामा य न हे! तु ही एकिन ठा 
कृतकम, दौलतीचे तंभ आहात इराण तुराणपावेतो लौिकक झाला. वझीर पळाला असता िफरोज फ ते या 
मसनदीवर बसिवला.’ 
 

या ‘अ सल िन अ वल’ मुि लमांचाही गवर्  
मरा यांनी वारंवार धुळीस िमळिवला 

िहदंूं या िन यातही मरा यां या पराक्रमाला शक्य ते ते वैगु य आण याचा प्रय न करणार् या 
मिु लम, इंग्रज, पोतुर्गीज इ यादी मरा यां या शत्रूनंी िलिहले या इितहासातच न हे तर आप या िहदं ू

लोकां याही दा यसलुभ वृ तीने देशोदेशी िलिहले या इितहासांतूनही असे एक ठरािवक िवधान कर यात 

येते की, “पुढे पुढे िहदंु थानात मसुलमानांचे जे पराभव होत गेले आिण यांचे रा य मराठे िखळिखळे 

क  शकले, याचे एक मह वाचे कारण हणजे िहदंु थानात पूवीर् वार् या करणारे मळूचे अरब, मोगल, 

तुकर् , इराणी, तुराणी अफगाण, हे लोक या या वंशांचे जातीचे अ सल रक्ताचे िन अवसानाचे होते. 

िहमालयापलीकडील देशांतील सकस वायुमान, मोठमो या न या, पवर्तमय िन बफार्ळ प्रदेश, एकसारखी 
लढायांतच जीवन गे यामुळे यांची बनलेली काटक शरीरे आिण मळूचेच असलेले िध पाडदेह इ यादी 
पिरि थतीमुळे या कड या िन रानटी लोकां या वार् यांतून यांपुढे िहदंु थानातील  सापेक्षतः  सुसं कृत  

पण हणनूच सौ य प्रवृ ती या िन ‘दबु या’ िहदंूंचा लढायांतून  िटकाव  लागत  नसे.  परंतु 
शतकोशतकांनी िहमालयापलीकडील ते उग्र जातीचे िन पराक्रमी वृ तचे मसुलमान लोक िहदंु थानात 

वंशपरंपरा राहत गे यामळेु आिण यां यातील अनेक वंश रा य करीत गे यामळेु या िहदंु थानातील 

मसुलमानांतही ऐदीपणा, सौ यपणा, सखुलोलपुता िशरली. रणांगणात िटकाव धरणारी काटकता िन 

कडवेपणा पिह याप्रमाणे उरला नाही. िहदंु थानात या ‘िनकस’ वातावरणाचा यां या मळू या धिटगंण 

शरीरप्रकृतीवर पिरणाम होत गेला. एकंदरीत याच जातीचे मसुलमान लोक िहदंु थानात रािह यामळेु 

‘कमअ सल िन कमकुवत’ होत गेले. हणनूच काय ते पुढे पुढे िवशेषतः मरा यांना याच मुसलमानांचे 

पराभव करता आले.” 

हे िवधान िकती अधर्वट िन अवा तव आहे हे िसद्ध कर यास वर िदले या दआुबातील रोिहले - 

पठाणांशी झालेला मरा यांचा सगं्राम आिण यांत मरा यांनी वीस वीस सह त्र पठाणांना जे उभे कापून 

काढले ती एक घटनाही पुरेशी आहे. हे दआुब ते रोिहलखंडापयर्ंत यावेळी रा य करीत असलेले पठाण 

रोिहले वतःला अगदी ‘अ सल अफगाण’ समजत असत. मोगल बादशाहीला आिण तुकर्  सरदारांना सदु्धा 
यांचा सारखा दरारा वाटत असे. या अफगाणांचा मूळ या िहमालयापलीकडील पठाणांशी रक्तसबंंधी 
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या वेळी अिवि छ नपणे होत होता. ितकड या ‘अ सल िन अ वल’ पठाणांतून शेकडो लोक या 
दआुबातील पठािण थानाकड ेप्रितवषीर् येऊन बसत. हे इकडचे अनेक अफगाणही ितकड ेजात. हणजे 

दआुब ते रोिहलखंडापयर्ंत या प्रदेशातील सह त्राविध पठाण रोिहले तोपयर्ंत अ सल पठाणच होते - 

अफगाणच होते! पण मराठे तर िहदंु थानचे शत्र ू याला ‘िनकस’ हणतात या देशात मूळचे वंशानुवंश 

वाढलेले तरी यांनी या ‘अ सल’ हणिवणार् या पठाण रोिह यांना रणांगणांतील पराक्रमा या अिंतम 

परीके्षत वारंवार ‘कमअ सल’ ठरिवलेच की नाही? जे हा नािदरशहा सह त्राविध अ सल पठाणांचे सै य 

घेऊन िद लीवर तुटून पडला, वतः बादशहा झाला आिण महंमदगझनीप्रमाणे दिक्षणेपयर्ंत चालनू 

जा या या व गना क  लागला, ते हा आता गझनीचा काळ उरला नाही-आता गाठ मरा यांशी आहे. हे 

सप्रमाण अनुभवास आ यामळेुच तो ‘अ सल इराणी आक्रमक’ ही िहदंु थानाबाहेर वरेने िनघनू गेला 
नाही का?- केवळ मरा यां या भयाने!! यापुढे अहमदशहा अ दा लीने अगदी अ सल तुकर् , इराणी, 
दरुाणी, पठाणां या सिंम  अशा प नास प नास सह त्रां या सै यासह िहदंु थानवर तीन चार वार् या 
के या, पण प्र येक वेळी याला मरा यां याच प्र याक्रमणामळेु िहदंु थानातून शेवटी कसे िनघून जावे 

लागले, जय-पराजयां या उलथापालथीत पािनपतनंतरही शेवटी िद ली या सार् या मिु लम बादशाही 
स तेचे सपंूणर् सचंालन मरा यां याच हाती राहावे, आपण यांत लवलेशही हात घालणार नाही, असा संधी 
क न अहमदशहा अ दा लीसच शेवटी वतः िद लीचा अिनयंित्रत बादशहा बन या या मह वाकांक्षेवर 
पाणी सोडून मरा यां या पुढे कसे िशर झुकवावे लागले, ते वणर्न आम या िहदंपुदपादशाही या ग्रथंातून 

प्र येक िहदंनेू अव य वाचावे. याचा काही उ लेख या ग्रथंात खालीही कर यात येणार आहे.  

वैयिक्तक वं वात शारीरीक उंची ं दी या घटकालाही काही मह व असते. तरीसदु्धा तो िनरपवाद 

िनयम नाही. याची साक्ष प्रतापगड या पाय याखाली असलेले या िध पाड अफझुलखानाचे थडगे सदु्धा 
देईल. पण रा ट्रारा ट्रां या व वात तर यक्तींचा शारीरीक िध पाडपणा िन कंटकता यां या मोजमापाने 

काही जयापजयांचे प्रमाण ठरिवता येत नाही. ते ‘अ सल’ पठाण सदु्धा यां यापुढे खुजे ठरतात अशा उंच 

िन िध पाड गोर् या रिशयन सैिनकां या रा ट्रास ‘बुटक्या’ जपानने पिह या युद्धात रणांगणात चारी मुं या 
चीत केले नाही का? आमचे िहदं ुगरुखे हणेज मरा यां याच शारीिरक बांधणीचे! पण याच गुरख्यांनी 
इटािलयन, ऑि ट्रयन, ते प्र यक्ष जमर्नी या उंच उंच िहटलरी सै यांनाही अनेक प्रसगंी महायुद्धातील 

रणांगणात पाणी पाजले नाही का? सार् या जगात ‘िहदं ुगरुखा’ हणजे ‘शूर सिैनक’ हा लौिकक गाजत 

आहे! सार् या उंच, िध पाड हणनू नावाजले या जमर्न, रिशयन, इ यादी युरोिपयन रा ट्रांचा अपराजेय 

सम्राट हणनू एकदा कोण गाजत होता? बुटका नोपोिलअन िन याचे बुटके फ्रच सै य! 

 

अ दा लीची िहदंु थानवरील ितसरी वारी 
बादशहाने गाझीउ ीनला मुख्य वझीर नेमले होते. गाझीउ ीनने सन १७५६ या फेब्रुवारीत 

पंजाबम ये सरिहदंपयर्ंत जाऊन तेथे अिदनाबेगला मोगल बादशहाचा कारभारी हणनू नेमले. 
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गाझीउ ीनला प्रबळ आधार मरा यांचाच होता. गाझीउ ीनचे हे कृ य हणजे अ दा लीने बळकावलेला 
पंजाबप्रांत मोगल बादशहाने पु हा िहसकावून घेत याचेच योतक होते. िद लीतही अफगाणपक्षाचे 

अि त व नामशेष होऊन मरा यां या बळावर गाझीउ ीन विजराचा श द हणजे मोगल बादशाहीचा श द 

झालेला होता. यावेळी अगदी घाब न जाऊन मिलका झमानी या बादशाही अतंःपुरातील मखु्य िन वदृ्ध 

राजवंशीय कुिटल त्री सचंािलका िहने वतः आिण िहदंु थानातील सवर् रोिहले पठाणांचा या वेळचा 
अ यंत प्रमुख, मरा यांचा हाडवैरी, केवळ उल या काळजाचा असा जो नजीबखान रोिहला या दोघांनी 
िमळून अहमदशहा अ दा लीस गु त पत्रे धाडली की, “जर िहदंु थानात इ लामी स ता राखावयाची असेल 

तर आता आपणच एक ती राखू शकाल. तरी पत्रदेखत ज यत िसद्धतेिनशी िहदंु थानवर वारी क न यावे. 

मरा यांची मोठमोठी सै ये दिक्षणेत गुंतली आहेत. िद ली मोकळे मदैान पडले आहे. पण मोगल 

बादशहाकडून िद लीस िनघून ये याचा अ यंत वयर् सदेंश मरा यांना आधीच गेला आहे. जर का 
आप या वारीस थोडाही िवलबं लागेल तर मरा यांची राजस ता यां या बादशहाशी झाले या पक्क्या 
कराराप्रमाणे पंजाब, ठठ्ठा िन मलुतान (िसधं) पयर्ंत प्र यक्षपणे चालू झालीच हणनू समजा! फार मो या 
सै यािनशी ते मराठे िद ली-पंजाबवर तुटून पडणार आहेत.” 

ही बातमी ऐकताच अहमदशहा अ दा ली चवताळून गेला. मरा यांना पंजाबािद प्रदेशां या 
रा यकारभाराची स ता मोगल बादशहाने मागे करार क न िदली, याचा वचपा काढ या साठीच, 

अ दा लीने लाहोरपयर्ंत वारी क न अलीकडचे मोगल बादशहाकडून या सवर् प्रदेशाची स ता िछनावून 

आप या हाती घेतली होती. ती स ता पु हा गाझीउि नाने मोगल बादशहा या नावाने मोगली रा यात 

परत समािव ट केली आिण आपणास एका अक्षरानेसदु्धा िवचारले नाही. या आप या झाले या उपमदार्ची 
अ दालीला साहिजकच चीड आली. यामुळे शाह अ दा ली िहदंु थानवर वारी कर याकिरता १७५६ या 
नो हबरम ये वतः पेशावरला आला. याने आपला मुलगा तैमरुशहा आिण सेनापती जहानखान यांना 
ससै य लाहोरवर धाडले. मोगल सेनापती अिदनाबेग याने तैमरुशाही लढाई िदली, पण  अिदनाबेगचा  
पराभव  झाला. अफगाणांची सै ये रागारागाने लटूमार करीत लाहोरपासनू सतलजपयर्ंत पोचली तरी 
यांचा कोणी प्रितरोध केला नाही. िद ली या बादशाही स तेची ही दबुर्लता यानात येताच शहा 
अ दा लीने पेशावरहून वरेने या याबरोबर असले या ऐंशी सह  सै यासह म ये कुठेही न थांबता 
सरळ िद लीवर वारी केली. (सन १७५७ जानेवारी) जवळ जवळ कोणाचाही प्रितकार न होता िद ली 
या या हाती पडली. याने त काळ तेथील बादशाहीचा अिधकार आप या हाती घेतला आिण बादशहा 
अहमदशहा अ दा ली या नांवेच सवर् रा यकारभार चालू केला.  

पण प्र येक न या मिु लम बादशहाचे जे पिहले बादशाही कृ य असलेच पािहजे असा मिु लम 

धमर्शा त्राचा या काळचे पठाणी मुसलमान जो अथर् समजत असत, ते प्रथम धमर्कृ यही याने लगेच पार 
पाडले. ते न या मिु लम बादशहाचे पिहले धमर्कृ य आप या प्रित ठेस शोभेशा रीतीने साजरे हाव 

हणनू बादशाहा होताच अगदी यःकि चत कारणाकरता तो रागावलासदु्धा आिण यािनिम त आपण 

बादशाहीची राजस ता हाती घेतली आहे हे घोिषत कर यासाठी िद ली या जनतेचा सरसकट सामदुाियक 
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िशर छेद कर याची आज्ञाही याने सोडली आिण काही तासां या अवधीत अठरा सह ांहून अिधक 

लोकांना या या या ‘अ सल िन अ वल’ िहमालयापलीकडील अफगाणांनी रक्त नान घातले, सरसकट 

कापून काढले! नंतर लगेच िततकेच मह वाचे जे दसुरे मुि लम बादशहाचे ‘शा त्रोक्तपणे’ रा यािभषेक 

क न घे याचे या काळचे मिु लम धमर्कृ य असे तेही याने पार पाडले आिण ‘मी’ ‘इ लामचा एक नम्र 

भक्त अस याकारणाने काफरांचा आिण यां या देवालयािद धमर्सं थांचा िव वंस िहदंु थानातून 

आमलूाग्र करणार आहे, ‘ अशी िजतकी भयंकर िततकीच अवार् च घोषणा केली! 
या घोषणांना याने लगोलग कायर्वाहीतही आणले. त काल या या आजे्ञने िद लीतील देवळ, 

मिंदरे, देवमतूीर्, िहदंूंची घरेदारे धडाधड कोसळू लागली, पेटून भडकू लागली. बादशाह अ दा लीचा मुख््य 

‘घु सा’ मरा यांनी मथुरा, प्रयाग इ यादी जी अनेक लहान-मोठी िहदंूंची तीथर्क्षेत्र मसुलमानां या हातून 

अलीकडचे िहसकावून घेतली होती या या थलांवर होता. हणून याने ती ती पु हा भ्र ट कर याचा 
सपाटा चालिवला. अशा प्रसंगी या राक्षसी, कू्रर िन आक्रमक िवजे यांची िद ली घेताच बहुधा पिहली धाड 

पड ेती िद लीपासनू जवळ असले या िबचार् या मथुरेवर पड;े आिण या ध य पु यनगरीनेही, एखा या 
िचतोड या जोहारातील वीरांगनेप्रमाणे िकंवा मिूतर्मतं िचतोड नगरीप्रमाणेच या या अिग्निद यात 

आपला वारंवार बळी िदला. परंतु या वेळेस ितने पूवीर्प्रमाणे अगदी न लढताच मसुलमानां या कू्रर 
धमर्छळापुढे वतःचे बिलदान केले नाही. िवविरत (detailed) वणर्न थलाभावी देता येत नसताही, 
इतके तरी सांगणे अव य आहे की, जवळजवळ पाच सह त्र िहदं ुजाट नागिरकांनी मसुलमानां या 
या अगिणत िन सघंिटत सै यास प्राणांितक लढाई िदली. प्र येकी मरेतोपयर्ंत तो तो िहदं ुधमर्वीर 

ल छांस मारता मारता मेला! मथुरेला रक्त नान घात यानंतर आिण देवालयां या पाडले या 
िढगाखालीच ितला गाडून टाक यानंतर तो दु ट अ दा ली जवळच असलेले िहदंूंचे दसुरे पिवत्रके्षत्र 

जे गोकुळ, वृंदावन यावर जाऊन आदळला. या क्षेत्रावर याचा िवशेष राग तोच होता की, ते 
मरा यांनी मिु लमां या हातून अलीकडचे िछनावून घेतले होते. या आकि मक राक्षसी 
आक्रमणास त ड दे यासाठी, वधमार्साठी मरेतो लढ या या प्रितज्ञा घेऊन तेथील ‘नंगे 

गोसा यां या’ सपु्रिसद्ध आखा यातील दोन सह त्रांवर शूर गोसावी अ दा ली या मिु लम 

सै यावर सहसाच तुटून पडले. या बैराग्यांचा हा मारा इतका आकि मक, सघंिटत आिण भयंकर 

होता की अ दा लीचे सै य एकदम मागे कोसळले. मुसलमानांचे सह ावधी सै य ठार मारले गेले, 

आिण या धमर्वीर गोसावी वीरांचे पण! िदवसभर अशी रणधुमाळी चाल यानतंर मसुलमान ते 
नगर सोडून मागे परतले आिण यां या गोकुळनाथाचे सरंक्षण के यािवषयी वकीय ध यते या 
जयघोषाने या नंग्याबरैागी सपं्रदायाने सारे गोकुळ-वृंदावन गजर्वून िदले. नंगा गोसावी असावा 
तर असा! 

तेथून अ दा ली सरळ आग्र्यावर चालनू गेला आिण या बळकट दगुार्स याने वेढा 
घातला. याच दगुार्त पठाण पक्षाचा िहदंु थानातील परम वेषी आिण हणनू मोगल बादशाही 
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िटकिव यास मनःपूवर्क झटणारा जो वझीर गाझीउ ीन तो लढत होता आिण क्षणाक्षणाने याचे 

मखु्य सरंक्षणकत िन साहा यक जे मराठे यां या ये याची वाट पाहात होता! 
पण, अशा िहदंधुमार्वरील आणीबाणी या वेळी जयपूर, जोधपूर, उदयपूर आिण ितकडील 

इतर  प्रांतांतील  लक्षाविध - को यवधी िहदंरुाजेरजवाड,े लढव ये िन लोक काय करीत बसले होते? 

यां या डो यांसमोर अ दा ली सह त्रावधी गाईंना, िहदं ु ि त्रयांना, वधमर् वाचवा हणनू 

सरसकट सह त्राविध िहदंूंना कापीत चालला असता, िहदंूं या वरील हुता मा रक्ता या पावसाने 

सारी तीथर्क्षेत्रे लालाभडक करीत चालला असता या सार् या वर िदले या लक्षावधी को यवधी िहदं ु

लोकांपैकी सामा य जनता जेवढी होती तेवढी मराठे के हा येतात िन या मिु लम अ याचार् यां या 
हातून आमची िन आम या धमार्ची सटुका के हा करतात याची केवळ अिनिमष वाट पाहात होती! 
आिण जे इतर िहदंरुाजे-रजवाड,े जहािगरदार लढव यांची सै ये होती, ती बसली होती केवळ 

मरा यांचा वेष करीत! सारे रजपूत मरा यांचा नायनाट अ दा लीने पर पर केला तर टाळी 
वाजिव यासाठी हात उभा न उभे होते! या ितकडील िहदंूंपैकी अनेक लहानमोठे सं थािनक तर 

अ दा लीशी आतून अनुसधंान बांधून होते! पण मरा यांचे िसधं-ुमलुतानपासनू उ तर 

िहदंु थानात थेट रोिहलखडंा या अतंापयर्ंत िन नेपाळ या सीमेपयर्ंत वाढत गेलेले राजकीय प्रभु व 

या उ तरेत या िहदं-ूमसुलमान राजेरजवा यां या इ छेप्रमाणे अ दा लीने न ट केले असते तर 

काय? हा प्र न काही या िहदंूं या बिधर मनाला िडवचून गेला नाही! मरा यांचे मागनू या सार् या 
प्रदेशात पु हा िहदं ूप्रभु व थापन करणारा मसुलमानी स तेचा काळ िन िवजेता होणारा एक तरी 
िहदंमुायेचा पतू या िहदंूंत होता का? नाही! हणजे मग मरा यांचे प्रभु व जर अ दा लीने नाहीसे 

केले असते आिण याची मिु लम बादशाही सार् या िहदंु थानात पु हा प्र थािपत झाली असती तर 

या िहदंरुाजपूत प्रभिृत मरा यांचा वेष करणार् या उ तरे या नाक यार् िहदंूं या पदरांत काय पडले 

असते? केवळ कोणा न या अ लाउि नचे िकंवा न या औरंगजेबाचे मिु लम साम्रा य आिण 

िहदंधुमार्वरील आिण रा यावरील भयकंर अ याचार िन लाखो िहदंूंचा रक्तपातच ना? 

पण, मसुलमानी स तेचा स यानाश हावा अशी सु त तळमळ यां या दयात होती 
आिण तसा नाश कर यास समथर् असे एक िहदं ूमराठे तेवढेच आहेत अशी मनातून िनि चती 
अस यामळेु चातकाप्रमाणे मरा यां या ये याची गु तपणे वाट पाहणारी, तथािप, वतः काहीही 
क  न शकणारी अशी जी लक्षावधी असघंिटत िहदंूंची जनता ितकड ेहोती हणनू वर सांिगतले 

आहे या जनते या इ छाशक्तीमळेु हणा अथवा एकंदर िहदंरुा ट्रा या मळू जीवनयोजने मळेु 

हणा, पण तसे काहीएक घडले नाही.  
कारण, रघुनाथराव दादा यां या नेतृ वाखाली म हारराव होळकर यांना दिक्षणेतनू 

नानासाहेबाने वरील प्रकारची मराठे सरदारांची िन गाझी-उि नादींची पत्रे आ याव न त काल 

उ तरेत ससै य धाडले. उ तरेकडील गोिवदंपंत बुंदेले, बव इ यादी सरदारसदु्धा सवर् मराठी 
पुढार् यांनाही रघुनाथरावाला साहा य दे याची िनकडीची पत्रे गेली. रघुनाथराव इंदरू या पढेु जातात 
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न जातात तोच बातमी आली की, अहमदशहा अ दाली आग्र्यापासनू मरा यां या प्र याक्रमणाची 
वातार् ऐकताच याने घेतलेली मथुरा, वृंदावन, प्रभिृत सवर् िहदं ुक्षेत्रे िन िहदंपु्रदेश सोडून िद लीला 
गेला, आिण तेथून याने िमळिवलेले सगळी लटू तेवढी बरोबर घेऊन काबूलकड ेचालता झाला. 
पण  जाताना  िहदंु थानातील  याची  स ता चालिव यासाठी याचा मलुगा जो तैमरूशहा याला 
ितकडील प्रदेशाचे प्रभु व िदले, आिण या या हाताखाली दशसह  सै य सरिहदंला ठेवले. 

याचप्रमाणे, पंजाबात पुढे जाता जाता मह वा या िठकाणी आपले अिधकारीही ठेवले.  

इकड े जी मराठी सै ये रघुनाथराव या या सै याप याखाली उ तर िहदंु थानातील 

िनरिनरा या मराठी सेनानीं यासह एकत्र झाली होती यांना घेऊन यांनी उ तर िहदंु थानात 

यांनी यांनी मरा यांिव द्ध अ दाली या आधारवर बंडाळी मांडली होती यांची यांची डोकी 
ठेचून टाक यास प्रारंभ केला. सखाराम भगवंत, गगंाधर यशवंत, आिण इतर मराठे सरदारांनी 
दआुबम ये िश न रोिह यांना आिण पठाणांना पु हा चोपून काढले. वजीर गाझीउ ीन 

अ दा ली या पक्षा या हाती बंिदवान झालेला होता यास सोडवून आप या क यात आणले. 

वतः िवठ्ठल िशवदेवाने िद लीवर चाल केली आिण जवळ जवळ पंधरा िदवसां या िनकरा या 
लढाईत अ दा ली पक्षाचा धु वा अ्ुडवून देऊन या राजधानीत पु हा प्रवेश केला. आिण सग यांत 

मखु्य गो ट जी केली ती हणजे मरा यांचा कट्टर शत्र ू आिण अ दा लीचा उजवा हात जो 
नजीबखान रोिहला याला िजवंत पकडले. यामळेु, अ दा लीने या प्रांताचा वतःला बादशहा 
समजनू जी यव था केली होती ती सारी अक मात कोसळून पडली. िद लीपुढे सरिहदंला 
अ दा लीने दहा सह  पठाणी सै य जे या या प्रभु वरक्षणासाठी अ दलु समद नांवा या 
सेनानी या नेतृ वाखाली ठेवलेले होते, यांचे धैयर् डळमळीत झाले. इतक्यात, िद लीहून मराठेही 
सरिहदंवर चालनू आले. ते हा मसुलमानी सै याचा रीतसर लढाई दे या या आधीच ग धळ उडून 

लहानमो या चकमकीत मरा यांनी धु ् वा उडवनू िदला आिण यांचा सेनानी िजवंत पकडला. ही 
बातमी हां हां हणता बादशहा अ दालीचा पुत्र िन पजंाबवर याने नेमलेला याचा प्रमखु प्रितिनधी 
(ग हनर्र) तमैरूशहा आिण याचा सरसेनापती जहानखान यांना कळताच लाहोर िनकराने 

लढिव याचाही यांचा बेत यांनी सोडून िदला आिण मरा यां या या प्रभावी िन वेगवान 

प्र याक्रमणामळेु मरा यांना त ड दे याचेसदु्धा धाडस न करता ते दोघेही लाहोर सोडून मराठे 

लाहोरात घुसतात न घुसतात तोच काबूलकड ेससै य माघार घेते झाले. अ दा लीने यांना िनकू्षन 

सांिगतले होते की, को यवधी पयांची लटू अजनू तुम या हाती आहे ती शत्रू या हाती पडू देऊ 

नका. यासाठी यांनी ती सांभाळून ने याची आिण माघारही यवि थतपणे चालिव याची 
पराका ठा केली. पण मरा यां या सेनेने लाहोर या पुढेही घुसनू मिु लमां या केले या पाठलागात 

तैमरूची इतकी लांडगेतोड केली की याचे ह ती, घोड,े उंट, रोकड, य चयावत ्सपं ती िठकिठकाणी 
टाकून देत जे हा अटक ओलांडून तैमरू या या प्रदेशांत पळून गेला ते हा या यापाशी भारतातील 

लटुीचा अशं असा याचा एक जीव तेवढा रािहलेला होता! बाकीचे याचे हणनू जेवढे व तुजात 
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होते ते सवर् मरा यांनी लटूुन, अफगाण सै य या यासारखेच वतःचा जीव काय तो बचावून 

काबूलला परत गेले तेवढेच काय ते जगले! अ दा ली या मागे याने िहदंु थानात सार् या 
िहदंधुमार्चा आिण िहदंलुोकांचा िव वंस कर याकरता हणनू ठेवलेले जे पंधरा-वीस सह  

‘अ सल पठाणािद’ मिु लमांचे सै य िद लीपंजाबात होते ते तुक यातुक यांनी, टो याटो यांनी, 
यिक्त यिक्तशः गाठून मरा यांनी झुजंीत ठार केले. (१७ माचर् १७५८) 

बादशहा अहमदशहा अ दा ली याचा असा लां छना पद पराभव क न मरा यांनी 
या या अफगाण बादशाहीतील परत िजकूंन घेतले या िसधं ते मलुतानपयर्ंत आिण मलुतान ते 
सरिहदंपयर्ंत या सार् या िव ततृ प्रदेशाची राजस ता आिण रा यकारभार हा पूवीर् ठरले या मोगली 
बादशहा या कागदी कराराप्रमाणे िजकंला होता तो आता मरा यांनी आप या पौ षाने प्र यक्ष 

िजकूंन हाती घेतला! पण, या वेळेस िद लीचा मोगली बादशहा आिण याचा वझीर जो 
गाझीउ ीन यां याही िहतासाठी हीच गो ट अव य होती हे ते जाणनू होते; हणनू रघनुाथराव 

सार् या पंजाबची राजधानी जी लाहोर तेथे पु हा राजधानीचा सवर् थाट िन रा यकायर् चाल ू

कर यासाठी प्रकटपणे जा या या प्रसगंी मोठा बादशाही उ सव करावा, अशी िद ली या 
बादशहानेच आज्ञा सोडली. सारा पंजाब िन आजबूाजचेूही प्रदेश िजकूंन घेणार् या मरा यां या 
पराक्रमाने, या काळापूवीर् पंजाबात नुसताच थािनक धुमाकूळ घालीत असलेले िहदंूंचे का मीर, 

डोग्रािद रजवाड,े िशखां या ‘िमसली’ आिण मसुलमानांचे तथाकिथत अमीर-उमराव, िनजाम, 

नबाब इ यादी प्र थे आ चयार्ने िन भयाने चिकत होऊन गेली होती. दबून गेली होती; आिण 

सेनापती रघनुाथराव यांना अिंकतभावाने येऊन िमळू लागली होती. पंजाबात या वेळी िशखांचे 

प्र थ हळूहळू वाढत चालले होत. यात अहमदशहा अ दा लीने मरा यां या भयाने अलीकडचे 

काबुलास माघारे जाताना वाटेत िशखांचे मखु्य क्षेत्र जे अमतृसरचे सवुणर्मिंदर ते पाडून टाकले होते 

आिण तेथील ते पिवत्र सरोवर िचखल-मळ-माती-दगडांची भर घालनू बुजवून टाकले होते. यामळेु, 

अ दा लीचे िशखांशीही उभे शत्रु व ठाणले होते. हणनू, िशखांतील या वेळ या एका प्रबळ 

िमसलीचा मखु्य जो आलािसगं जाट ( याला या वेळ या मराठी पत्र यवहारातून आला जाट 

हटलेले आहे तो) सरिहदं या लढाईत तर मरा यांना उघडपणे येऊन िमळाला होता. या सवर् 
पंजाबातील राजकीय उलाढाली करणार् या पक्षांतील आिण पुढार् यांतील बहुतेकांची अनुकूलताही 
रघुनाथरावाचा असा मोठा स मान कर यास अस यामळेु हा बादशाही समारंभ मराठी सै यासह 

रघुनाथराव या िदवशी िसधंूकड या प्रदेशाकड े वारी क न परत येतील आिण पंजाबची 
राजधानी जी लाहोर तेथेच काही कालाकिरता तरी वा त य कर यासाठी लाहोरात प्रवेश करतील, 

यानंतर थो याच िदवसांत साजरा करावा, असे या सवार्ंनी ठरिवले.  

 

पंजाबात रघुनाथराव पेश याचंा िवजयप्रवेश 
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तैमरु लाहोर सोडून सरसीमेपलीकड ेपळून जात असता या या सांगाती जी प्रचंड लटू 

पळिवली होती ती िछनावून घे यासाठी रघुनाथवरही लाहोर सोडून या धूम पळत सटुले या 
पठाणी सै याचा पाठलाग करीत पंजाबात पुढे घुसला. अधार्अिधक पंजाब िजकंीत आिण 

अ दा ली या या सै यास ‘दे माय धरणी ठाय’ करीत सीमेकड ेहुसकून िद यानंतर पुढचे उरलेले 

सीमािवजयाचे काम मरा यां या अनेक सिैनक पथकांकड े सोपवून रघनुाथराव िजकंले या 
प्रदेशात मराठी स तेची घडी पक्की बसिव यासाठी पंजाबची मखु्य राजधानी जी लाहोर ितकड े

परतला आिण ११ एिप्रल १७५८ ला लाहोरात मराठी सै यासह िवजयप्रवेश करता झाला.  
या या  या िवजयप्रवेशाचे अिभनंदन िन गौरव कर यासाठी लाहोरला मोठा उ सव 

कर यात आला वतः रघुनाथराव बादशाही राजवा यातच उतरले होते. मराठी सै याचे प्रमखु 

अिधकारीही लाहोरातील मोठमो या वा यांतून िकंवा लाहोर या पिरसरात आपापले तळ ठोकून 

रािहले होते. िजकंड े ितकड े शेकडो शृंगारलेले ह ती, घोड,े उंट, पु ट वषृभ िमरवत होते. 

िठकिठकाणचे िहदं-ुमसुलमान अिधकारी, अमीर, उमराव, तथाकिथत नबाब, िनजाम, राव, राजे-

रजवाड े हे या िदवशी या दपुारी भरिवले या भ य राजसभेत उपि थत रािहले होते. या 
सवार्ंकडून पंजाबातील बादशाही सै यासदु्धा सवर् राजस तेचे आिण रा यकारभाराचे आिधप य या 
पेश यांना अिपर्ले होते, यांचे िवजयी प्रितिनधी हणनू रघुनाथराव पेशवे यांचा सवार्ंनी मोठा 
गौरव केला. सवार्ंकडून आपाप या परीने रघनुाथरावांना अिंकत भावाने नाना प्रकारचे पुर कार 

(नजराणे) अपर्ण कर यात आले. रात्री नगरात िजकंड े ितकड ेमोठा लखलखाट कर यात आला. 
पे्रक्षणीय दा कामही सवर्त्र उडिव यात आले. लाहोर नगरा या लगत या नगरातूनही असेच मोठे 

दीपो सव िन दा काम प्रदशर्िवले गेले! 

ही िहदंूं या - मरा यां या िवजयो सवाची राजसभा आिण हे दीपो सव कुठे साजरे झाले? 

तर मोगल घरा यातील अकबर, औरंगजेब असले असले मिु लम बादशहांचे जे िवलास थान होते 

या सपु्रिसद्ध लाहोर या शािलमार बागे या भ य पटांगणात!! मसुलमानां या राजस तेला 
मरा यांनी अशी बटीक बनिवली! 

मरा यांनी िमळिवले या या िवजयचे वृ त ऐकून दिक्षणो तर िन पूवर्-पि चम 

िहदंु थानात मरा यां या  िहदंपुदपादशाही या  िजवापाड पराक्रमािवषयी जे जे वतःही उ यु कट 

प्रय नशील होते िकंवा अ यु सकु शुभिचतंक होते अशा लक्षाविध राजेराजवा यां या, लहान-

मो या सरदारां या, शा त्रीपंिडतां याच काय, पण िनिर छ साधुवगीर्यां या कडूनही 
अिभनंदनपत्रांचा रघुनाथराव पेश यांवर नुसता पाऊस पडत होता! आ ही या ग्रथंात मागे 

विणर् याप्रमाणे या पत्रलेखकां या भावना या क पनातीत िहदंूं या िवजयामळेु इतक्या उ कट 

झा या हो या की या सा या ग यमय वणर्ना या कक्षेत मावून शक या नाहीत! तर, काही दैवी 
पुराणांतरी या वणर्नातूनच या यक्त होऊ शक या. याचे एक उदाहरण हणनू पेश यां या 
िद लीमधील सेनापती अतंाजी माणके वरासारख्या केवल साधी प्रितवृ ते (Political reports) 
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िलिह याची सवय असले या आिण एक उ च अिधकारी असले या पु षाचे रघुनाथरावांना ५ मे 

१७५८ला जे पत्र गेले तेच पहा! 
‘सेवकास वामीनी कृपा क न पत्र (१८ एिप्रलचे) पाठिवले ते पावले. वतर्मानलाहोर या 

फ तेचे, शत्रू या पािरप याचे िन ितकडील मलुखू काबीज के याचे िलिहले ते सिव तर वाचून परम 

आनंद झाला तो पत्री कोठवर िलहावा. िहदंु थानात कीतर् लौिकक मातबर झाली. कुलराजे, उमराव, 

सभेु यांस दहशत पडली. सारे िहदंु थानचा सडू अ दा लीपासनू एक वामींनी घेतला. तेणेक न 

यशाचे पवर्त झाले. वामी यश वीच आहेत. याचा िव तार सेवकास लेखन करावयास साम यर् 
कैच? हे वतर्मान विजरांनी ऐकोन बहुतच हषर् मािनला. वामी अवतारी पु ष आहेत. यांची तुती 
मनु यांनी काय करावी! सेवकास आ य वामींचे पायाखेरीज दसुरा कोठेही नाही. जरी वामींची 
छावणी लाहोर प्रांती झाली, ती वजीर पादशहास घेऊन छावणीत आप याजवळ येतो. वजीर िन 

लहानमोठे सवर् हणतात की खास छावणी न जाली तर पठाण मागती लाहोर प्रांती पावसाळा 
येतील. उगेच लोक हणतात ते सेवेशी िलिहले. करणे न करणे अख् यार खावंदांचा. वजीर िन 

पादशहा यावयाचा िन चय कोणे प्रकारचा तो िनवडून सेवकास आज्ञा िलहावी, याप्रमाणे यास 

घेऊन िवठ्ठल िशवदेव सेवेशी येतील याप्रमाणे कृ णराव (काळे) ही येतील. सवर् िवनंती करतील, 

(५-५-१७५८) 

 

सेनापती रघनुाथराव पेशवे यांनी पंजाब िवजयाचे वतः धाडलेले प्रितवृ त 
आता रघुनाथरावांना दिक्षणेत पावसा याआधी ससै य परत ये यासाठी ीमंत 

नानासाहेब यांची पु याहून पत्रांवर पत्रे येऊ  लागली होती. परंतु पंजाबातील जो िव तीणर् प्रदेश 

मरा यांनी अलीकडचे िजकंला होता याची पक्की रा य यव था लाव याचे काम लगोलग क न 

टाकणे हे अव य अस याने रघनुाथरावाने ससै य पंजाबातच आणखी चार मिहने तरी थांबून 

राहणे अ यंत इ ट होते. रघुनाथरावाने दिक्षणेत, म हारराव होळकरांसह, स याच परत जाऊ नये 

असा उ तर िहदंु थानात सग याच मराठी क यार् मडंळीचा िन सेनानींचा आग्रह पडला होता. 
परंतु, वतः रघुनाथरावा या िन म हारराव होळकरा या मनाचा कलही दिक्षणेकड ेजावे असा 
होता. यात आता नानासाहेब पेश यांनीच “परत या” अशी आज्ञा सोड याने रघनुाथरावाने, 

मरा यांनी या वारीत जो अपूवर् िवजय िमळिवला याचे अिधकृत प्रितवृ त (Offical report) 

वतः िलहून ीमतं नानासाहेबांना धाडले आिण ढाला परत िफरिव या. म हाररावासह अनेक 

मराठे सरदारही रघुनाथरावासह दिक्षणेकड े िनघाले. पंजाबात शक्य िततकी सेना िनरिनरा या 
थानी मराठी स ता पक्की कर यासाठी रघुनाथरावाने काही सरदारांसह अथार्तच मागे कामावर 

ठेवलेली होती.  
या पंजाबवरील वारीतील मरा यां या पराक्रमाचे वणर्न एखा या वीर का यातील सगार् 

सारखे भ योदा तपणे करता ये यासारखे असताही रघुनाथरावाने याचे जे प्रितवृ त पु यास 
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धाडले हणनू वर सांिगतले आहे त ेिकती सिैनकी बा याचे, लवलेश पा हाळ वा आ म तुती िकंवा 
िम या तोम नसलेले केवळ घटना िन अपिरहायर् राजकीय चचार् तेवढीच काय ती उ लेिखणारे 

आहे ते बघ यासारखे आहे. या तव त ेप्रितवृ त जसेचे तसे रघनुाथरावा या श दांम येच खाली 
देत आह.  

ता. ४-५-१७५८ रोजी रघुनाथराव पेश यांस िलिहतोः ‘लाहोर, मलुतान, का मीर वगरेै अटके 

अलीकडील सु यांचा बंदोब त क न अमंल बसवावा, यास, काही जाला, काही होणे तोही 
लवकरच किरतो. तयमरू सलुतान िन जहानखान यांचा पाठलाग क न फौज लटूुन घातली. 
थोडीशी झडत-पडत अटकेपार िपशावरास ते पोचले. अ दाली इराणवर चालनू गेला, याची फौज 

पादशहाने लटूुन घेतली. अ दाली कंदाहरास आला, इराणची फौज पाठलाग करीत आली आहे. 

जबरद तखान िन मकुरबखान या प्रांतीचे सरदार िन जिमनदार अ दाली या जबरद तीमळेु 

यास ज ूहोते, तेही बदलोन हंगामा किरतात. ह ली रफीक होऊन सेवा क न दाखवू, अ दालीस 

तंबी भ  अशा यां या अ यार् झा या आहेत. अ दालीचा धीर सटुला आहे. सारांश, यांचा जोम 

ितकडून होतो ऐसे नाही. ितकडून इराणचे शहाने जेरब त केले. ितकडून जोरा पोचवून सरकारचा 
अमंल अटकेपार करावा. याचा पुत या िन दौलतेचा वारस वामींपाशी देशाला आला. तो 
वामींनी आ हांकड े पाठिवला होता. यास अटकेअलीकड े थोडीशी जागा बसावयास देऊन 

अटकेपार काबूल िपशावरचा सभुा देऊ. अ दाली या फौजेवर अ दलु समरखान सरिहदेंत होता, तो 
सरकारात पाडाव आहे. तो िन आणखी या प्रांतीची फौज, इराणी, म गल देवून मशारिन हेची 
रवानगी किरतो. हे ितकडील पैरवी करतील. पािरप य उ तम प्रकारे क न अटकेपार अमंल 

बसवतील, लाहोरप्रांती रेणके अनाजी िन रायजी सखदेव असे ठेिवले. गोपाळराव गणेश (बव) 

यांचाही पैगाम आहे, तेही राहतील. इराणचे पादशहाचे वद तुरचे कागदही आ हांस िन 

म हारबांस आले होते की लौकर कंदाहारास यावे आिण यांचे पािरप य क न अटकेची ह  करावी. 
परंतु आ ही तरी काबुलचा अ दलु रहीमखान, वामीनी पाठिवला, यास देतो फौज वगैरे थोड े

बहुत सािह यही किरतो. काबूल िन कंधार हे अटकेपारचे सभेु िहदंु थानकड े अकबरापासनू 

अलमगीरपावेतो होते, ते आ ही िवलायते कां यावे. इराणचा अमंल बसवून तूतर् यास गोडच जाब 

पाठिवणार आहो. जबंू का मीर वगैरे तमाम वकील आले आहेत. मामलत थोडीबहुत अटके 

अलीकडील करीत आहो. पलीकडील तूतर् होत नाही. खटपट मात्र होईल. तूतर् तांतडीमळेु जे होईल त े

किरतो. पुढील वारीस जो कोणी मातबर येईल तो बंदोब त करील. मलुखू दोचौ करोडींचा वसलुी, 
परंतु जिमनदार भवास मोठमोठे आहेत. आ ही नांवास मात्र खंडणी किरतो. जेथे पंचवीस लक्षांचा 
मलुखु तेथे एक दोन लक्ष येणेच कठीण आहेत. तूतर् माघारी िफरावयाचा डौल वामींचे आजे्ञव न 

विरला आहे, याचमळेु जे होते तेच किरतो, तटी लावीत नाही. तूतर् अिदना बेगावरच सारा 
यखितयार िद हा आहे; यासच कमािवसीने लाहोर मलुतान िद हे आहे. यदंा तर सारे िशबंदी 
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खालीच जाईल, िशबंदी करताच कठीण पडले, दोन-तीन वषार्ंनी काही सोईस लागेल, वामींस 

कळावे’.  

लां छना पद गो ट ही की, मरा यांनी दिक्षणेत परतताना मिु लमांवर धािमर्क सडू मात्र 

उगिवला नाही! 
या ग्रथंा या या दसुर् या भागा या पूवार्धार्त िहदंसुमाजाला स गणुिवकृती या दु ट 

याधीने कसे पछाडलेले होते आिण यामळेु िहदंधुमार्वर मसुलमानांनी जे अस य िन अपिरिमत 

अ याचार केले या धािमर्क अ याचारांचा मात्र िहदनी, शक्ती पु हा अगंी आली असताही, कसा 
लवलेश सडू उगिवला नाही, या वेळ या मसुलमानांसारख्या राक्षसी धािमर्क अ याचारांनाच 

वधमर् समजणार् या शत्रूवंरही यांनी िहदंधुमार्वर केले तसेतसेच िकंबहुना याहून जा त कठोर 

प्र याचार या मसुलमानांवरही क न या वेळेसच िहदंूंनी िहदंु थानाला िनमुर्ि लम केले नाही, 
जसे पेनने, पोतुर्गालने, ब गेिरया, ग्रीस इ यादी देशांनी यां या यां या देशांना िनमुर्ि लम 

क न िख्र चन धमार्ला सकंटमकु्त केले - हे सिव तरपणे सांिगतलेलेच आहे. परधमीर्यांनी 
आप या धमार्वर काहीही अ याचार केले तरी आपण यांचा प्रितकार कर यासाठी सदु्धा यां या 
या आक्रमकपरधमार्वर प्र याक्रमणे न करणे अशी परधमर्सिह णतुा हाच िनदान आपला तरी 
वधमर् आहे- स गणु आहे - अशी जी परधमर्सिह णतुचेी आ मघातक िन िवकृत याख्या िहदंूं या 
रोमांरोमांतून िभनलेली होती, तीमळेुच मसुलमानांवर राजकीय क्षेत्रात अतुल िवजय िमळिवला 
असताही, धािमर्क आघाडीवर मिु लमांचा लवलेश प्रितकार न के यामळेु धािमर्क आघाडीवर मात्र 

िहदंु थानातनू मसुलमानी धमार्चे आिण या लोकांचे अि त व या वेळीच उखडून टाकले गेले 

नाही - जसे ग्रीकांचे, शकांचे, हूणांचे अि त वच या या वेळी िहदंूंनी उखडून टाकले होते! 

िहदंरुा ट्राला यावेळी अ यंत घातक ठरले या या सदगणुिवकृती या याधीचे आणखी 
एक उदाहरण िहदंूं या मसुलमानांवर पंजाबातिमळिवले या राजकीय िवजया या या 
उ कषर्िबदंू या प्रसगंीच घडले, ते तरी, या थळी दाखिव यावाचून पुढे जाणे ही कतर् य यतुीच 

होईल.  

यावेळी रघनुाथराव पु याहून ससै य अ दा लीवर चालनू आला आिण १४ फेब्रुवारी 
१७५७ या आसपास इंदरूपयर्ंत पोचला याच वेळी अ याचारी अ दा लीने िद लीला िहदंधुमार्ची िन 

िहदंिु त्रयांची अ यंत िवटंबना क न मरा यांनी बादशहा या हातून मथुरा, वृंदावन, कु क्षेत्रािद 

िहदंूंची क्षेत्र िछनावून घेतली होती हे पाहून याचा वचपा काढ याकिरता या क्षेत्रांवर आप या 
कू्ररांतील कू्रर मिु लम सेनानींना धाडून िदले. या मिु लम सेनानींना अ दा लीने सक्त िन प ट 

आज्ञा सोडली की, मथुरािद, जी जी िहदंूंची पिवत्र क्षेत्रे हणनू समजली जातात या सवार्ंना 
उ व त क न तेथील शक्य िततक्या िहदंूंना ठार मा न टाकणे, यां या कापले या िशरां या 
राशी या राशी रचणे, हे तमुचे मसुलमान हणनू धमर्कतर् य आहे! तुम यापैकी जो जो िहदंूंची िशरे 
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तो काफर आहे हणनू छाटून टाकील या या ‘इमानी’ मसुलमानाला िहदंूं या छाटले या प्र येक 

िशरामागे मी पाच पये ‘बिक्षशी’ देईन.  

अ दा ली या या आजे्ञप्रमाणे हे चवताळलेले मिु लम लांडगे या मथुरािद क्षेत्रांवर कसे 

तुटून पडले ते मागे विणर्लेलेच आहे. याप्रमाणे मिु लमांनी या अगदी िनरपराध िहदंूं या 
मथुराके्षत्रावर अक मात घाला घालनू तथेील िहदंूंचे सरसकट िशरकाण आरंिभले, मोठमोठी देवळ 

धडाधड पाडून टाकली, िहदं ु त्री-पु ष, बाल-वदृ्ध यां या रक्ताचे मागार्मागार्नी आिण घराघरांतून 

अक्षरशः पाट वाहिवले, त ण त्री अशी िदसताच पळिव यावाचून सोडले नाही. गाय अशी िजवंत 

ठेवली नाही! ते गोरक्तही पा यासारखे वाहात होते. एव यावरही या मिु लम िपशा चांना या 
कू्ररतेची िकळस िकंवा कंटाळा आला नाही. उलट या कू्ररतेला कले या करमणकुीची झालर 

लाव याची हौस वाटून याच वेळेस पडले या िहदंूं या रंगपंचमी या सणाची िवटंबना कर यासाठी 
यांनीही रंगपंचमी साजरी केली! पण ती कशी? तर िहदंूं या सांडले या रक्ताने मोठमो या कढया 
िन हंड ेभरभ न िठकिठकाणी ठेवले आिण मोठमो या िपचकार् या हाती घेऊन ते मिु लम सै य 

मागार्मागार्नी िन घराघरांतून घुसनू िहदंूंना या यां याच रक्ता या रंगाने िभजवून िचब करीत 

चालले!!! जी ददुर्शा मथुरेची यांनी केली तीच या पुढ या गोकुळ, वृंदावनाचीही केली! पण 

इतक्यात रघनुाथरावांचे प्रबळ मराठी सै य यांचा िनःपात कर यासाठी अंदरूाहून पुढे सरकले 

आहे अशी बातमी येताच वतःस शहेनशहा हणिवणारा अ दा ली या या या सार् या सै यासह 

जीव घेऊन मागे िद लीला परतला - ितथून लाहोरकड ेपळाला िन तेथून थेट काबूलकड!े 

पण अ दालीला यांनी वपराक्रमाने असे रंणागणात चोपीत चोपीत सरसीमेपलीकड े

पळवून लावले याच मरा यांची सै ये आता पंजाब िवजयानंतर सन १७५० म ये परत दिक्षणेकडे 
चालली असता याच मथरुा, गोकुळ, वृंदावन इ यादी क्षेत्रांना भेट देत, तेथे तीथर् नान, त-वैक ये 

करीत असताही आिण अवघ्या एक वषार्पूवीर् मिु लमांनी तेथे केले या िहदंधुमार्वरील कू्रर 

अ याचारांची कहाणी ऐकत असताही, मिु लमांनी सांडले या िहदंरुक्ताने िभजलेले मथुरेचे घाट 

पुरते सकुले नसताही आिण गोरक्ताची साचलेली डबकी मागार्मागार्तून तशीच कुजत पडली 
असताही आप या क्षेत्रांवर मिु लमांनी केले या या धािमर्क अ याचारांनी या िहदंसुै याची माथी 
सतंापाने पेटली नाहीत. कोणा याही तळपायाची आग म तकापयर्ंत पोचली नाही. धािमर्क सडू 

घे यासाठी ते उ म त झाले नाहीत! मसुलमानांनी िहदंधुमार्वर जे जे अ याचार केले तसेतसेच 

प्र याचार तु हीही मसुलमानांवर करा- मसुलमानांना सरसकट कापून टाका, माग मागीर् पडले या 
या देवळां या िढगार् यांप्रमाणे मसुलमानां या झाडून सार् या मिशदी पाडून टाकून यांचेही िढगारे 

माग मागीर् पडू यात-िहदंूं या ि त्रयांची जशी मसुलमानांनी िवटंबना केली तशीतशीच 

मिु लमां या ि त्रयांचीही िवटंबना करा! िहदं ु हणनू असा िहदंधुमार्चा सडू घेणे हेच तुमचे कतर् य 

आहे!!! अशी कचकचीत आज्ञा िवजयी सेनाधुरंधर रघुनाथरावाने िहदंसुै यांना सोडली नाही! जशी 
अ दालीने मिु लम सै याला सोडली होती! 
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या स गणुिवकृती या प्राणघातक याधीने िहदंसुमाजाची िकती भयंकर हानी केली ते 
आ ही या भागा या पूवार्धार्त इतके िवशद केले आहे की, आता इथे याची िव ती कर याचे 

काही एक कारण नाही. प्र येक वाचकाला आमचा असा आग्रह आहे की, याने या िठकाणी या 
भागा या पूवार्धर्तील स गुणिवकृतीचे ४ थे प्रकरण. अव यमेव, पु हा पु हा वाचावे.  

िहदंूं या परमभाग्याची गो ट इतकीच की, यां या या धािमर्क आघाडीवरील 

धमर्भोळेपणापायी, िहदंधुमार् या, िहदंरुा ट्रा या प्राणावरच जे बेतणार होते ते सकंट यां या िन 

िवशेषतः मरा यां या राजकीय आघाडीवरील प्र याघातक पराक्रमामळेुशेपटावरच िनभावले, 

धमर्भोळेपणापायी मसुलमानांवर मथुरा-वृंदावनाचा सडू मरा यांनी या पंजाब िवजयाहून 

परतताना जरी न घे याचा प्रमाद केला असला, तरीही, िहदंूं या मसुलमानांशी ठाणले या एक 

वषार् या अतूट महायुद्धात यांनी मसुलमानांना चारी मुं या चीत क न शेवटी मरा यांनी 
सपंािदले या या पंजाबवरील वारीतील िवजयात मिु लम साम्रा यस तेचा जो समळू उ छेद 

केला आिण िहदंरुा ट्राचे राजकीय वातं य प्र थािपले, यायोगे आिशयातील इतर प्राचीन रा टे्र 

जशी मसुलमानांनी समळू न ट क न टाकली तशी काही िहदंु थानची ददुर्शा यांना करता आली 
नाही! बािबलोनचे जसे बगदाद झाले तशी काही मथरेुची मक्का झाली नाही. दहा शतके अ याहत 

झुजंत राहून मथुरा िहदंूंचीच रािहली. मसुलमानां या राजस तेचे मात्र ठाविठकाण सदु्धा पुसनू 

गेले! पण लाखो िहदंयुात्रके ं या कठातून ीकृ णाचा जयजयकार यमनेु या घाटावर आिण 

मिंदरामिंदरातून अ याहतपणे घुमतच रािहलेला आहे! 
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प्रकरण १० वे 

 

अटकेवरच न हे. . . तर अटकेपलीकडहेी! 
 

सरदार पदरचे कसे कुणी िसहं जसे कुणी शादुर्ल गड।े 
अरे यांनी अटकेत, पाव घटकेत रोिवले झड।े।  - प्रभाकर 

 
पंजाब िदिग्वजयानंतर, गे या प्रकरणात सांिगत याप्रमाणे मराठी सेनाधुरंधर रघुनाथराव 

हे आप या अनेक सरदारांसह आिण सै यासह दिक्षणेकड े परतत असता ते महारा ट्रात 

पोच यापूवीर्च यां या िवजया या बात या वेळोवेळी महारा ट्रात आले या हो या. आज काय 

इंदरूला सवर् मराठी सै ये एकत्र झाली आहेत. उ या काय राजपुता यात सवर्त्र खंड या उगराणी 
(वसलू) करीत आहेत. पुढे अतंवदीत घुसनू रोिहले पठाणांना अ दालीस िमळा यासाठी चोपून 

काढीत आहेत. नंतर, प्र यक्ष िद ली िजकूंन घेऊन अ दा लीने उ घोिषले या या या 
बादशाहीपदाचे मितर्क साजरे क न मोगल बादशहास पठाणां या बंिदवासातून सोडवून, 

िद ली या िसहंासनावरील मरा यांचे एक बाहुले हणनू यास पु हा थापीत आहेत. लगोलग, 

पंजाबवर वारी क न अ दा लीने सरिहदं सभंाळ यास ठेवले या काबुली पठाणां या दहा सह त्र 

सेनेची रघुनाथरावा या मराठी सै याने दाणादाण उडवून िदली आहे. अ दा लीचा पुत्र तमैरूशहा 
आिण सेनापती जहानखान हे मरा यां या हातून जीव वाचिव यासाठी पुढची लढाई न देताच 

लाहोर सोडून काबूलकड ेधूम पळत सटुलेले आहेत; आिण रघनुाथरावाने ससै य यांची लांडगेतोड 

करीत यांना पंजाबबाहेर हुसकीत नेले आहे. नंतर, पंजाबची राजधानी जी लाहोर तीत 

रघुनाथरावां या ससै य प्रवेशाचा अपूवर् िवजयो सव साजरा होत आहे अशा प्र यही आिण 

प्रितपावली िमळणार् या िवजया या आिण सवर् शत्रूचें दमन करणार् या मरा यां या पराक्रमा या 
बात या महारा ट्रात येत गे याने सारा महारा ट्र गवर्भराने डोलत रािहलेला होता! जगातील जे 

नामवंत िन िदिग्वजयी सेनापती होऊन गेले यां या मािलकेत शोभावे असे नाव सेनापती 
रघुनाथरावान या यां या पु यापासनू थेट िसधंनूदीपयर्ंत या अप्रितहत अशा एका झपेेत केले या 
िवजयी अिभयानाने (मोिहमेने Campaign ने) पटकावले होतेच होते! या अप्रितहत िवजयी 
झपेेिवषयी, स याद्री या ग डा या या िहमालयीन भरारीिवषयी, वाटणारे आ चयर् आिण 

यािवषयी वाटणारी ध यता यक्तिवताना सारा महारा ट्र कळत नकळत, रघुनाथरावांना 
लािडकपणे ‘राघो भरारी’ या नावाने सबंोधू लागला! सेनापती रघुनाथरावाची इितहासात तीच 

पदवी िचरंतन झाली.  
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िहदंूं या सुवणर्यशोमंिदरावर र नजिडत कळस चढिवणारी वातार्  
सेनापती रघनुाथरावाने पजंाबातून दिक्षणेत परतताना काही सरदारांना मराठी सै यासह 

पंजाबात िवशेषतः िसधंनुदी या पिरसराकड ेसार् या सरसीमेवर जे मिु लम अमीर-उमराव, गुंडपंुड, 

फकीर-फुकडे अ यव था िन लटुालटु माजवीत रािहले होते यांचा पणूर् समाचार घेऊन; 

मरा यां या स तेची घडी ितकड े चोपूनचापून बसिव यासाठी आिण मरा यां या राज वाची 
(महसलुाची) िबनबोभाट उगराणी (वसलु) कर यासाठी ठेवलेले होते, यांतील सरदार तुकोजी 
होळकर, साबाजी िशदें आिण गोपाळराव बव यां या हाताखालील मराठी सै याने िसधंुनदी या 
पिरसराचे नाकच असलेला जो अटक नगरचा गड यावर चढाई क न तो मसुलमानां या हातून 

या सन १७५८ याच जलुै मिह यात िजकूंन घेतला! मसुलमानांचा िहरवा वज उखडून फेकून 

देऊन हर हर महादेवा या गजर्नेत मरा यांचा िहदंूंचा, भगवा जिरपटका सरसर करीत अटकेवर 

चढला!! मरा यांचे िहदंूंचे घोड ेिसधंचेू पाणी पु हा याले!! 

अटकेची िहदंूंना दहा शतके पडलेली िहदंूंचीच शा त्रीय अटक सदु्धा िहदंूं या श त्राने, 

ख गाने, या िदवशी शेवटी तोडून टाकली! इतकेच न हे, तर, मरा यांची सै ये िसधंु ओलांडून 

पलीकड ेकंदाहारपयर्त ले छांचा पाठलाग करीत गेली! 
या नगराला हे अटक नाव का िन के हा पडले ते ददैुवी वृ त या भागांत िदलेलेच आहे. 

मरा यांनी अटक िजकूंन तीवर जिरपटका फडकिवला ही वातार् महारा ट्रात येताच मरा यांचा 
िवजयानंद गगनात मावेनासा झाला. दहा शतकांनंतर िहदंूंचा सडू, मरा यांनी प्र यक्ष काबूल-

कंदाहारपयर्त मसुलमानांची दाणादाण उडवीत, सार् या िहदंु थानची वा तिवक (de facto) 

साम्रा यस ता या मिु लमां या हातून िछनाऊन घेऊन उगिवला! 
 

हेच पाचवे सोनेरी पान होय! 
ही अटक-िवजयाची अलौिकक घटना घडून या िहदं-ुमिु लमां या दशशतक यापी 

महायुद्धात शेवटी िहदंूंचा हा अिंतम महान िवजय झाला आिण िहदंु थानवरील मिु लम 

साम्रा यस ता िहदंूंनी पादाक्रांत केली, हे वृ त िहदंरुा ट्रा या इितहासा या या पानावर अिंकत 

झाले, तेच होय िहदंरुा ट्रा या इितहासातील सोनेरी पान पाचवे!! 

 

य यिप - 

याप्रमाणे, मरणो मखु पडलेला मनु यही मरता मरता काही काळ आचके देतच असतो 
िन क्विचत वायू या झटक्याने एखादी उसळीही घेतो, पण, शेवटी मरतो; िकंवा अर यातून 

वावरणारे प्रचडं वीस-वीस वाव लांब असणारे आिण वटवकृ्षा या बुं यासारखे जाडजडु सपर् यांचे 

डोके ठेचून टाकले गेले तरीही यांचे सवर् शरीर पिह याच क्षणात पणूर् िन चेतन होऊन पडत नाही, 
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तर सारखे काही काळ वळवळत राहते िन क्विचत मधूनच उसळी घेऊन पुढे झपे घेऊ पाहते, परंतु 
शेवटी ते म  घातलेले धूड मरतेच मरते; याचप्रमाणे, य यिप, िसधंू या पिरसरात मरा यांनी 
मसुलमानी साम्रा यस तेचे डोके ठेचून ितला मरणो मखु क न रणांगणात पाडले तरी ितची 
वळवळ काही इत ततः होत होती. एखादी पानपतसारखी उसळीही ित या या म  घातले या 
धुडाने घेतली होती; तथािप, शेवटी गतप्राण होऊन मरणी म न गेली ती गेलीच! 

आिण अतंतः सार् या िहदंु थानावर वतंत्र िहदंसुाम्रा यस तेचा वज फडकू लागला! 
िसधंुपासनूच न हे तर काबूल नदीपासनू सारा पंजाब, ज मतूे थेट का मीर या सरसीमेपयर्ंत 

महाराणा रणिजतिसगंाचे िनमुर्ि लम िहदं-ुशीख महारा य, पुढे िद लीपासनू थेट रामे वरपयर्ंत 

सार् या उवर्िरत िहदंु थानात िदिग्वजयी िहदं ुमरा यांचे िनमुर्ि लम अिधरा य आिण वर नेपाळचे 

वतंत्र िहदंरुा य, अशी सार् या िहदंु थानात िजकंड ेितकड ेिहदंसु ता पु हा नांद ूलागली; मिु लम 

राजस ता मेली ती मेलीच! 

हणनूच, अटकेवर या िदवशी मिु लमां या राजस तेचा वज उखडून मरा यांनी फेकून 

िदला आिण आपला िवजयी भगवा जरीपटका तेथे रोवला याच िदवशी मिु लम राजस तेला 
िहदंूंनी खरा प्राणांितक प्रहार क न ितचा अतं केला. सरदेसायांसारखे हात राखून सावधपणे 

िलिहणारे इितहासकारसदु्धा िलिहतात की, `All Maharashtra felt electrified with the proud 

performance of Raghunathrao and his bands having reached the extreme frontier of India 

and bathed their horses in Indus. (New History of Maharashtra, Vol. I, page 401) 

या िहदं-ूमिु लम महायदु्धात मिु लमांवर िमळिवले या अिंतम िवजयाची वातार् 
महारा ट्रात येताच, या काळी, अ यु कट अशा रा ट्रीय भावनांचे जे प्रमखु वक्ते असत या चारण, 

भाट, ग धळी इ यादी कवींनी आपाप या वीरसाने मसुमसुले या वीरका यां या आिण 

पोवा यां या िननादाने महारा ट्रा या खे याखे यांतील वातावरण िवजयानंदाने भरवून सोडले! 

यांचे बाहू यां या सै याचे हे पराक्रम ऐकून थरारले नाहीत असा वािभमानी मराठा उरला नाही. 
महारा ट्रातील या िदवसा या मानसाचे हे रोमहषर्क िचत्र मानसा या भाषेतच यथावत 

यक्तिवणे शक्य अस यामळेु ते आ ही गोमतंक का यात त कालीन भाट-चरण ग धळी याचे 

एक प्रतीक हणनू कि पले या ‘महरा ट्र’ भाटा या त डून यक्तिवले आहे, तेच िवजयगीत 

(काही चरण) आ ही खाली देत आहो! 
 

महारा ट्रभाटाचे िवजयगीत 
ऐका-ऐका िहदंमुात्रहो! वातार् िवजया या आ या; 
उ या दहा शतकांचा उगवे सडू िजिंकल जे याला 
करा महो सव िहदंमुात्रहो! तुम या हौता य आला 
िवजय तया या महो सवाचा हक्किच आहे तु हाला 
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तथािप अजनुी कायर् न सरले इि छत; हाता तट आला 
परंतु अजनुी चढुिन दगुर् हा कुशल पोचणे असे घरा! 
आज िहदंपुदपादशािहचा योग स यची हा आला 

तथािप अजनुी समारंभ तो सपंूिन िनिवर्घ्न न गेला! 
शकक यार्सम स यिच आ ही ध य िवजय हा उपािजर्ला 
शकक यार्सम परंतु िवजया करी पािहजे रािखयला! 
आज दहा शतकाने िवजयी िमरिवत सोनेरी तोडा 
िपई िसधंूचे पाणी पुनरिप िहदं ुसिैनकाचा घोडा 
सागरसगंत भागीरिथ ये कावेरी या पूतजला 

िसधं,ु शतद्र,ु ित्रवेिण, यमनेु, गोदे, कु णे या सकला 
हे तीथार्ंनो, हे क्षेत्रांनो, अिखल भारती भिूमत या 
हिर वार, कैलास, कािशके, पुरी वारके या सार् या 
ऐका-ऐका लोमहषर्णा वातार् िवजया या आ या 
उ या सात शतकांचा उगवे सडू िजिंकले जे याला 
िहदंवूीरांचा की ीशे असे यश वी हट केला 

आज िहदवी जिरपटका की पु हा पोचला अटकेला 
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सोनेरी पान सहावे 

 

इंग्रजही गेले; िहदंरुा ट्राचे वातं य िसद्ध झाले. 
 

िहदंरुा ट्रा या इितहासातील ‘सहा सोनेरी पाने’ हा जो ग्रथं आ ही िलिहत आहोत याचे हे 

सहा या सोनेरी पानाचे प्रकरण शेवटचेच होय.  

या ग्रथंा या, आधीच प्रिसद्ध झाले या पिह या भागा या प्रारंभी या समग्र ग्रथंाचे 

िवषयके्षत्र यक्तिवले आहे. या अनुरोधाने सिूचत होतेच आहे की, या सहा या सोनेरी पानातही 
इंग्रजांनी िहदंु थानवर आपले साम्रा य थािपत केले असता, या प्रबल परदा यातूनही 
िहदंरुा ट्राने आपली मकु्तता कशी क न घेतली; आिण आज ते िहदंरुा ट्र  पु हा  एक  वतंत्र  िन  

सावर्भौम प्रजास ताक महारा य अशा प्रित ठेने जगात कसे नांद ूलागले आहे, याचा सिव तर 

इितहास दे याचे काही एक प्रयोजन नाही. या इंग्रजांशी झाले या िहदंरुा ट्रा या फूित र्दायक 

वातं ययुद्धातील िहदंु वा या ि टकोनातून मह वा या असताही, इतर बहुतेक परकीय वा 
वकीय इितहासकारांपैकी पु कळांनी, जाणनूबुजनू गाळले या आिण काहींनी अज्ञानाने 

उपेिक्षले या वैिश टयांचे, तेवढे, समीक्षण कर याचेच काय ते या  ग्रथंाचे उि ट आहे परंतु ते 
कायर् बहुतांशी मी मा यापुरते यापूवीर्च मा या इतर ग्रथंांतून आव यक िततके आधीच केलेले 

आहे. ते असेः 
 

(१) गे या  प्रकरणा या  शेवटी  हे उ लेिखलेलेच आहे की िहदंु थानातून मसुलमानां या परकीय 

अिधस तेचे िहदंूंनी शेवटी पूणर् उ चाटन केले होते आिण अटकेपासनू आसामपयर्ंत आिण 

का मीर, लडाखपासनू रामे वरपयर्ंत िजकंड े ितकड े पु हा िहदंरुा येच थािपली गेली होती. 
िहदंु थान या एक अगंलुमात्र भमूीवर सदु्धा मसुलमानांची अिधस ता व तुतः उरलेली न हती. 
परंतु मसुलमानी अिधस तेचा असा पूणर् नायनाट कर यासाठी, जे दशशतक यापी प्रचंड महायदु्ध 

िहदंूंना लढवावे लागले यातच िहदंरुा ट्राचे सवर् बळ िन जीवन यग्र झालेले असताच, इकड े

युरोपातील पोतुर्गीज, फ्रच, डच आिण मखु्य वेक न इंिग्लश या रा ट्रांनीही िहदंु थानात 

आपापली स ता थाप याचे चोरटे वा प्रकट प्रय न चालिवलेच होते. िहदंरुा ट्राचे याकाळी 
धुरीण व करणार् या मरा यांनी, एकसमयाव छेदेक न, रणांगणात त ड िदले आिण शेवटी डच, 

पोतुर्गीज, फ्रच या ितघा युरोिपयन रा ट्रां या आक्रमणांचा जरी पु कळ यश वी प्रितकार केला 
तरी, इंिग्लशांनी मात्र, मराठे मसुलमानांशी तशा प्राणांितक युद्धात गुतंलेले असताना, ती सधंी 
साधून, बंगाल या बाजनेू ितकड े असले या दबुर्ल मिु लम नबाबांना पायाखाली तुडवीत, 
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िहदंु थान या या भागात हळूहळू आपली राजस ता थािपली. या बळावर यांनी यांचे सश त्र 

आक्रमण पुढे चालवीत, िद लीपयर्ंत या भभूागावरही, यांचे वािम व नावाने नसले तरी, व तुतः 
थापन केले. अथार्तच िहदंरुा ट्राचे राजकीय धुरीण व करणार् या मरा यांचे िन यांचे लवकरच 

प्र यक्षतः यदु्ध जुपंले. या पैकी पिह या िन दसुर् या इंग्रज-मरा यां या युद्धात मरा यांनी 
इंग्रजांचाही कसा िन िकतपत मोड केला याचे िहदं ु ि टकोनातून अव य िततके समालोचन 

आ ही आम या ‘Hindu Pad Patshahi’ या इंग्रजी ग्रथंात केले आहे. याचे मराठी भाषांतरही 
झालेले आहे. िजज्ञास ूवाचकांनी ते वृ त या  
पु तकांतून वाचावे.  

या समालोचनाव न खालील दोन ठळक िवधेये प ट होतील. पिहले िवधेय हे की, इंग्रज 

िहदंु थानात आले ते हापासनू िहदंु थान या राजकीय वातं यासाठी मसुलमान असे इंिग्लशांशी 
लढलेच नाहीत. एक हैसरू सं थानचा, हैदर िटपूचा अ पकालीन िन आिंशक अपवाद सोडला 
असता िहदंु थान या सावर्भौम वासाठी इंग्रजांना लढावी लागलेली सारी युद्धे िहदंशूीच लढावी 
लागली. याव नही हेच िसद्ध होते की, िहदंूंनी िहदंु थानवरील मिु लम राजस तेचा व तुतः 
सपंूणर् उ छेद क न ती सावर्भौम स ता परत आप या हाती घेतलेली होती. दसुरे िवधेय हे की, 
राजकारणातील या पिरि थतीत सोिय कर असलेला एक डावपेच हणनू, मरा यांनी िद लीला 
असले या या जनुाट मोगली बाहु याला ‘िहदंु थानचा बादशहा’ असे नांवापुरते तेवढे हण ूदेत 

असावे, तसेच, िद ली मरा यां या हातून इंग्रजांनी िजकूंन घेत यानंतर आिण िहदंु थानभर 

व तुतः यांचेच  अिधप य थािप यानंतरही इंग्रजांनीही नावापुरते याच जनुाट मोगल 

बाहु याला ‘बादशहा’ हणनू पुढे प नास वषपयर्ंत राहू िदले होते हे लक्षात घे यासारखे आहे.  

कारण यामळेु या ‘बादशहाला’ मरा यांनी, तसे नावापुरते या राजकीय डावपेचासाठी 
राहू िदले होते यासाठी, मरा यांना जे इंग्रजाळलेले लोक हसतात यां या अज्ञानाचे िपतळ 

सहजच उघड पडते. कारण इंग्रजांनाही तोच राजकीय डावपेच वर दाखिव याप्रमाणे योजणेच 

सोिय कर वाटले. परंतु इंग्रजांना मात्र या दबुळेपणासाठी ते अदरूदशीर् इंग्रजाळलेले लोक हसत 

नाहीत! 

 

इंग्रजांचे शीख िहदंूंशी झालेले युद्ध 
(२) मरा यांची िहदंु थानावरील राजकीय अिधस ता इ.स. १८१८ नंतर मोडून काढून, उरले या 
मराठी सं थानांना आपले मांडिलक व मानावयास लावून इंग्रजांनी िहदंु थानवर व तुतः आपले 

आिधप य थापन केले न केले त च यांना या एका नवोिदत िहदंशुक्तीशी युद्ध करावे लागले ती 
शक्ती हणजे पंजाबात सन १८१८ नंतर उदयास आले या महाराजा रणिजत िसहं याचे शीख-

िहदं-ुमहारा य हे होय! महाराजा रणिजतिसगंा या मृ यनूंतर काबूल नदीपासनू ते शतद्र ू
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(सतलज) नदीपयर्ंत आिण वर का मीर ते लडाखपयर्ंत पसरले या शीख, जाट िन डोग्रा या पराक्रमी 
िहदं ूजाती या सामाईक राजशक्तीशी इंग्रजांनी युद्ध छेडले, यात शेवटी इंग्रजांचा िवजय झाला 
आिण पंजाब ते का मीरपयर्ंतही इंग्रजांची अिधस ता इसवी सन १८५० चे आसपास थापन झाली.  
 

माझा न ट केला गेलेला िशखांचा इितहासगं्रथ 
िहदंपुदपादशाही या इंग्रजी ग्रथंात याप्रमाणे आ ही मराठी साम्रा या या कालखंडाचे 

समालोचन केले होते, याचप्रमाणे ‘िशखांचा इितहास’ या मराठीत िलिहले या आम या ग्रंथात 

आ ही मराठी कालाखंडानंतर या या शीख िहदंमुहारा या या कालखंडाचेही समीक्षण केले होते. 

पण इंग्रजांिव द्ध केले या या रा यक्रांती या उठावात आ ही पॅिरसम ये सन १९०९-१० या 
आसपास यग्र झालेलो होतो, या याच धामधुमीत या ‘शीख इितहास’ या ग्रथंाचे 

ह तिलिखतच इंिग्लश गु त टपाल िवभागा या हाती पडून, प्रकाशनापूवीर्च न ट झाले! तथािप, 

रणिजतिसगंाचे ते िहदंमुहारा य या १८५० या आसपास सपंूणर्पणे न ट झाले या 
कालखंडापयर्ंत या सवर् शीख िहदं ु ि टकोनातून उ लेखनीय असणार् या बहुतेक घटनांिवषयीची 
चचार् आ ही आम या ‘पृ ठभिूम’ आिण या ‘सहा सोनेरी पाने’ अशा ग्रथंातून केलेलीच आहे. ती 
िजज्ञास ूवाचकांनी वाचावी.  
 

नेपाळ या वतंत्र िहदंरुा याशी इंग्रजांच ेयुद्ध 
(३) इंग्रजांना यांची अिधस ता सार् या िहदंु थानावर थाप यासाठी या ितसर् या िहदंशुक्तीशी 
लढावे लागले ती शक्ती हणजे नेपाळचे वतंत्र िहदंरूा य ही होय. या काळात वतंत्र िन बिल ठ 

असले या नेपाळ या महाराजांशी झाले या इंग्रजां या या ल यात शेवटी इंग्रजांचा जय झाला. 
पण तो जय नेपाळचे िहदंरुा य न ट कर याइतका प्रबळ न हता. नेपाळ या िहदंरुा याला 
इंग्रजांचे मांडिलक व तेवढे मानावे लागले. ते सोड यास सवर् प्रकारची याची अतंगर्त वतंत्रता 
अबािधत रािहली. पु हा, नेपाळ या िहदंरुा या या अशा अि त वाची इंग्रजां या िहदंु थानवरील 

साम्रा यस तेसाठी पुढे बर् याच काळपयर्ंत आव यकताही होती. कारण इंग्रजां या सै याला अ यंत 

शूर िन कड या िहदं ूगरुखा सिैनकांचा पुरवठा करणारे नेपाळ हे सवार्त सपुीक क्षेत्र होते. हे िहदं ु

गरुख्यांचे सै य िहदंु थानातच न हे तर युरोपािदक परखंडातही, फ्रच, जमर्न इ यािद इंग्रजां या 
समबल असणार् या गोर् या शत्रूशंीही त ड दे यास समथर् ठरे. यातही इंग्रजाला िहदंी साम्रा या या 
उ तर सीमेवर चढाई क न येऊ शकणार् या आिण इि छणार् या, या काळ या बला य अशा, 
रिशया या आक्रमणांची सदोिदत भीित वाटत अस यामळेु, या रिशयन साम्रा याचा आिण 

िहदंु थानातील िब्रटीश साम्रा याचा हा सभंा य सघंषर् शक्यतो अक मात िन सहज घडू नये 
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हणनू या दोघां या म ये, नेपाळसारखी एक लढाऊ शक्ती, कीलक रा य (Buffer State) 

हणनू, अि त वात असणे हे इंिग्लशांनाच या काळी अिभपे्रत होते.  

वर सांिगत याप्रमाणे मराठा, शीख आिण नेपाळ या ित ही िहदं ू रा यशक्तीचा असा 
पराभव झा यानंतर या सघंषार्त अिंतम िवजय पावले या इंग्रजांचे हाती िहदंु थानचे राजकीय 

प्रभु व सपंूणर्पणे गेले.  

ई ट इंिडया कंपनी ही जी एक लहानशी यापारी मडंळी इंग्लडंम ये, इकड े िहदंु थानात 

िशवाजीमहाराजांचा उदय हो या या आसपास, थापन झालेली होती याच एक-दोन वखारी काय 

या हाती असले या यःकि चत कंपनीचा याप वाढता वाढता, अशा रीतीने इसवी सन १८५० या 
आसपास, तीच िहदंु थान या सार् या महारा याचे वािम व सपंािदत झाली! मलूतः एका क्षु लक 

दहा-बारा प्रमखु इंिग्लश गहृ थांची असलेली यापारी मडंळी जी ई ट इंिडया कंपनी तीच अवघ्या 
दोन-अडीचशे वषार्ं या आत एका साम्रा याची वािमनी बनली! याच कालावधीत आम या इकडे 
िहदंु थान या आिधप यासाठी पधार् करणारे अनेक राजवंश उदय पावले आिण न ट झाले. अनेक 

िच लर रा ये थापन झाली, यांची आपआपसात याच िहदंु थान या राजस तेसाठी युद्धामागनू 

युद्धे जुपंली आिण सपंली, पण शेवटी ती िहदंु थानची सावर्भौम स ता, या सवर् सघंषार्त लढून 

झगडून िटकून शेवटी सवर् पधर्कांवर मात करणार् या प्रभिव ण ुअशा याच ई ट इंिडया कंपनीने 

िजकूंन घेतली! अगदी पिह या िदवशी ही ई ट इंिडया कंपनी थापन झाली ते हा िकती क्षुद्र, 

केवळ मठूभर भागधारकांची एक यापारी मडंळी होती. पण ितची या पिह या वषार् या 
आय यय- पत्रकापासनू पुढची सगळी वािषर्क आय ययपत्रके, अगदी प्र येक िवगतवषार् या शेवटी 
शेष (बाकी) हणनू दाखिवले या रकमेला पुढ या वषीर् या आय ययपत्रकास जोडीत, काटेकोरपणे 

आिण सलग रीतीने िलहीत िलहीत दोन अडीचशे वषार्ंनंतर जे हा ती िहदंु थान या साम्रा याचेच 

‘भांडवल’ क न तो यवसाय करीत आली तेथपयर्ंत या सार् या आय ययपत्रकां या व या 
ससुगंतपणे ित या लडंन या कायार्लयात लावून ठेवले या हो या! आिण जे हा १८५८ या इसवी 
सनात या ई ट इंडीया कंपनीचे िवसजर्न झाले आिण वतः िब्रटीश सरकारने ते िहदंु थानचे 

साम्रा य वयं ि हक्टोिरया सम्राज्ञी या नावे क न घेतले ते हा या ई ट इंिडया कंपनीची अगदी 
पिह या वषार् या या क्षदु्र आय ययपत्रकापासनू सतंतपणे ठेवले या गणनाप्रमाणे या शेवट या 
१८५८ या िवसजर्ना या िदवसापयर्ंत या ित या आय ययपत्रकाप्रमाणे ित या सवर् 
भागधारकां या भागां या रकमा देऊन िन इतरही सवर् देणे िमटवून ती अगदी एखा या 
यावहािरक िन यावसाियक यापारीमडंळीप्रमाणे (कंपनीप्रमाणे) पद्धतशीर रीतीने िवसिजर्त 

केली गेली.  
इंिग्लश कारभाराची ही शतकानुशतके िटकून राहणारी सतंतता, टापटीप, प्रशासनशीलता 

िन सघंटनक्षमता कुणीकड ेआिण आम या इकडची याच काळातील वर विणर्लेली बजबजपुरी, 
अ यव था, राजकीय अ थैयर् िन सघंटनशू यता कुणीकड!े या वेळचे ते िब्रटीश रा ट्र आिण 
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आमचे हे िहदंरुा ट्र यां यातील सा य िकंवा वैष य ही य यिप अशा एकेरी िन सापेक्षतः यकि चत 

उदाहरणाव न थापणे हे असमथर्नीय होणारे आहे. तथािप िशताव न भाताची परीक्षा या चाल-

चलाऊ यायाने ते सा य िन वैष य दशर्िव यापुरते हे, मलूतः क्षु लक अशा ई ट इंिडया कंपनीने 

िहदंु थानाची साम्रा यस ता चालवणारी ‘िद ऑनरेबल कंपनी सरकार बहादरु’ हणनू शेवटी 
िमरवू लागावे हे उदाहरण एक लहानसे पण पिरणामकारक प्रितक हणनू उपयोगी आहेच आहे.  

आम या िहदंरुा ट्राचा  िब्रटीशांनी असा जो सपूंणर् पराभव केला तो आम या दयात 

िशरले या एखा या िवषारी श याप्रमाणे सलत रािहलेला होता. तरीही, आ ही यासाठी िब्रिटशांना 
खोटेनाटे िश याशाप देऊन यांनी आम यावर िमळिवलेला िवजय के हाही नाकारला न हता, 
लपिवलेला न हता. कारण आम या अगंात आम या िहदंरुा ट्रा या पराभवाचे उटे्ट काढ याची 
धमक होती. . . ती काही मेली न हती. उलट आ ही प्रांजलपणे हे समजनू होतो की िब्रिटशरा ट्र 

आिण िहदंरुा ट्र यां यात हे जे तुमलु म लयुद्ध जुपंले होते यात एकंदरीत जो म ल िनयुद्धा या 
(कु ती या) डावपेचांत िन साम यार्त या काळी िनपुणतर होता या िब्रिटश रा ट्राचा िवजय 

हावा हे साहिजकच होते, रणांगणात होणारे जयापजय याया याया या पोथीप्रमाणे होत 

नसतात हे आ ही जाणनू होतो.  
यासाठीच रणांगणात िवजयी झाले या िब्रिटश रा ट्राला रणांगणातच गाठून चारी मुं या 

चीत कर यासाठी पु हा कोणते तरी निृसहंीय आक्रमण िन पराक्रम कर याचे रणकंकण 

िब्रिटशांची साम्रा यस ता िहदंु थानात थािपत होते न होते तोच िहदंु थानातील अतं थ 

वीरवृ तीने हाती बांधले! 

िहदंु थानचे साम्रा य िब्रिटशांनी िहदंरुा ट्रा या हातून िछनावून घेत यानंतर पराभतू झालेले त े

िहदंरुा ट्र काही काल हतप्रभ िन िन प्राण होऊन पडले होते. वालामखुीचा कोणताही फोट होऊन 

गे यानंतर तोही काही काल हतप्रभ आिण थंडगार होऊन पडतो. परंतु जर या वालामखुीचा तो 
फोट शेवटचाच नसेल तर या या पोटातील भयंकर फोटक घटक आत याआत सळसळत 

रािह याने याची दाहक रसायने पनुः पु हा कढू लागतात तसेच िब्रिटशांकडून ते िहदंरुा ट्र केवळ 

पराभतू झालेले होते, मेले न हत,े एतदथर् या या अतंरंगात या िवजे या िब्रटीश शत्रशूी पु हा 
टक्कर दे यासाठी अनेक वीरा यांचे पोटक घटक लवकरच सळसळू लागले - कढू लागले.  
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िब्रिटश स तेिव द्ध िहदंु थानचा पिहला प्रचंड फोट 
रणिजतिसगंाचे पंजाबातील शेवटचे वतंत्र िहदंरुा य िब्रिटशांनी िजकूंन पुरती दहा-बारा 

वषही उलटली न हती तोच िहदंु थानावरील या िब्रिटश साम्रा याला उलथून पाड यासाठी 
िहदंु थानातील िहदं-ुमसुलमानांचा एक प्रचंड असा सयंुक्त उठाव झाला  आिण  िहदंु थान या  
वातं यासाठी िब्रिटशांिव द्ध झाले या क्रांितयुद्धाचे रणकंुड इ.सन १८५७ म ये भडकले!!! 

या क्रांितयुद्धाचे एक प्रमखु वैिश य हे होते, की, आपसांतील शतकानुशतकांचे धािमर्क वैर या 
प्रसगंापुरते िवस न िहदं ू आिण मसुलमान या दोघांनीही एका सयंुक्त राजकीय आघाडीत 

सघंिटत होऊन देश यापी महायुद्ध िब्रिटशांिव द्ध लढिवले! 

परंतु या प्रचंड क्रांितयुद्धाचा इितहास आ ही सिव तरपणे आम या ‘Indian War of 

Independence of 1857’ िहदंु थानचे १८५७चे ‘ वातं यसमर’ या जवळ जवळ पाचशे पृ ठां या 
मौिलक िन सपु्रिसद्ध ग्रथंात इ.सन १९०८-०९ म येच िलिहलेला आहे. यात िहदंरुा ट्रा या 
ि टकोनातून या क्रांितयुद्धाचे समीक्षण सपंूणर्पणे केलेले अस याने आता येथे याची पुन ि त 

कर याची काहीच आव यकता नाही.  
या क्रांितयदु्धात अवघ्या दोन-तीन वषार्ं या घनघोर सगं्रामात इंिग्लशांची इतकी भयंकर 

हानी झाली की िहदंु थान या साम्रा यासाठी मराठे, शीख िन नेपाळी या ितघांशीही झाले या 
युद्धाम ये िजतके िब्रिटश सिैनक मारले गेले नाहीत िततक्या िब्रिटश सिैनकांचा िन गोर् या लोकांचा 
क्रांितकारकांनी बळी घेतला. इतक्या िब्रिटश शत्रूनंा ठार मारले! इंिग्लशांचे लहानसहान कॅ टन, 

ले टनंट, कलेक्टर, मॅिज टे्रट इ यादी दु यम अिधकारी तर सोडाच, पण कनर्ल हाईट, जनरल 

नील; सर हेन्री लॉरे स, जनरल औटॅ्रम, कमांडर इन चीफ अॅ सन इ यादी इंिग्लशां या अनेक 

धुरंधर अिधकार् यांचे िन पुढार् याचेही या सगं्रामात बळी पडले. क्रांितकारकांनी या बहुतकेांना 
रणांगणात िनवडून िटचनू ठार मारले. िहदंी क्रांितकारक पक्षाचेही जवळजवळ एक लक्ष झुजंार 

पु ष इंिग्लशांनी ठार मारले, असे नानासाहेबांसारख्या क्रांती या धुरंधराने वतःच सांिगतले आहे.  

या क्रांितयुद्धाचा शेवट क्रांितकारकांना जी प्र यक्ष इंग्रज सरकारच वाटे आिण हणनू िजचा िहदंी 
लोक अतोनात वेष करीत या ‘िद ऑनरेबल ई ट इंिडया कंपनी सरकार बहादरु’ िहचाही 
िब्रिटशांनी शेवटी प्र यक्षपणे बळी िदला! िब्रिटशांना वाटले की, या कंपनीचे िवसजर्न क न ितची 
स ता नाहीशी केली की क्रांितकारकांचे पु कळ समाधान होईल; आिण या या मनासराखे एक 

मह कृ य आपण केले असे क्रांितकारकांना वाटेल. या तव, िब्रिटश सरकारने मो या डामडौलाने 

िन गाजावाजाने प्रिसद्ध केले की, यापुढे िहदंु थानचा सारा रा यकारभार ई ट इंिडया कंपनी या 
हातातून काढून घेऊन, ितला पद युत क न, ितचे िवसजर्न कर यात आले आहे आिण िब्रिटशांची 
राणी जी ि हक्टोिरया तीच यापुढे वतः िहदंु थानची सम्राज्ञी Empress of india (िहदंु थानची 
बादशाहीण) हे पद धारण क न िहदंु थानची सावर्भौम राजस ता प्र यक्षपणे हाती घेत आहे. 
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यप्रमाणे, क्रांितकारकां या तीन वष चालिवले या रणधुमाळीने शेवटी ‘िद ऑनरेबल ई ट इंिडया 
कंपनी सरकार बहादरु’ हणनू िमरवणार् या या ई ट इंिडया कंपनीचा तरी बळी घेतला!! 

याहीपुढे जाऊन, या नवीन िहदंु थानची सम्राज्ञी झाले या ि हक्टोिरया या नावे एक 

घोषणापत्रकही िब्रिटशांनी िहदंु थानभर प्रिसद्ध केले. यात क्रांितकारकांना उ ेशून आिण अथार्तच 

यांचे काहीतरी समाधान कर यासाठी असे प्रिसिद्धले की, या पत्रकानंतर इंग्रजांशी चालिवलेले युद्ध 

बंद. जे जे ‘बंडखोर’, आपली ह यारे प्रकटपणे िकंवा अप्रकटपणे खाली ठेवतील आिण काही एक 

उपद्रव न देता आपाप या घरी जाऊन शांततेने आयु यक्रम चालवू लागतील, या सवार्ंना, माग या 
कोण याही बंडाप्रकरणी या हालचालीिवषयी िवचारपूस न करता यासबंंधी, पूणर् राजक्षमा केली 
जाईल.  

क्रांितकारकांपुढे वरील दोन प्रकरणी अप्र यक्ष असली तरी धादांत शरणागित 

प कर यानतंर सवर् िहदंु थानातील लोकांना शांत कर यासाठी आिण क्रांितची आग पूणर्पणे 

शमिव यासाठी िहदंु थान या ‘बादशािहणी या’ या घोषणापत्रकात पुढील मह वाचे अिभवचन 

िदले होते की, ‘िब्रिटश सरकार िकंवा कोणचाही थािनक गोरा अिधकारी िकंवा िमशनरी िब्रिटश 

िहदंु थानातील ‘नेिट हां या धमार्त काण याही प्रकारे ह तक्षेपक  शकणार नाही. िहदंु थानची 
बादशाहीण आिण ितचे सरकार ित या िहदं,ु मसुलमान, िख्र ती इ यादी प्रजाजनां या सवर् धमार्ंना 
समानतेने वागवू इि छतात. यातील कोण याही धमीर्यांना अ य कोणाकडूनही ही सम्राज्ञी उपद्रव 

होऊ देणार नाही.” क्रांती या मळू कारणांपैकी एक मह वाचे जे कारण होते की, कंपनीरा य आ ही 
िहदं-ुमसुलमानांचा धमर् बडुवून आ हास बळाने िख्र चन करणार आहे, अशी भीित िहदंी लोकांना 
पडली होती, ते कारण यापुढे उ  नये हणनूच हे अिभवचन ‘ या राणी या जािहरना या’त 

(घषणा पत्रकात) िदलेले होते आिण ही-ही क्रांितकारकांपुढे िब्रिटशांनी एक शरणागतीच प करलेली 
होती.  

तशीच न बोलता पण आणखी एक मह वाची शरणागित िब्रिटशांनी या घोषणापत्रकांत जी 
गपुचूप वीकारली होती ती ही होय की, ई ट इंिडया कंपनीने सं थािनकांचा द तक घे याचा 
अिधकार अमा य क न यांना िब्रिटशसाम्रा यात िगळंकृत कर याचा जो सपाटा चालिवला होता 
तो या घोषणापत्रकाने तसे प्र यक्ष काहीही न बोलता बंद केला. कारण, या घोषणापत्रकात असे 

प टपणे प्रिसिद्धले होते की सं थािनकांचा द तक घे याचा पूवार्पार अिधकार स मािनला जाईल. 

यानी घेतले या द तकांना वंशपरंपरेप्रमाणे रा यिवषयक जे अिधकार िमळत होते ते िमळत 

राहतील.  

या सवर् प्रकरणी या घोषणापत्राने क्रांितकारकांचा हा भयंकर उठाव हो यास जी जी कारणे 

िनिम तभतू झाली होती असे िब्रिटशांना वाटले ती ती िब्रिटशांनी िन तरली होती. तरीही, या 
घोषणापत्रातील सवार्त मह वाचे आिण िब्रिटशां या मते जे सवर् िहदंी लोकांचे पूणर् समाधान करील 

असे वाटले ते अिभवचन असे होते की सम्राज्ञी ि हक्टोिरया िह या सवर् िहदंी प्रजाजनांना िब्रिटश 
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प्रजाजनां या सारखंच, अगदी समानतेने वागिवले जाईल. यांना सम्राज्ञी या साम्रा यातील सारे 

अिधकार जाित-धमर्-रंग िनिवर्शषेण वधै रीतीने उपभोिगता येतील!! पण या घोषणापत्रकांचा 
क्रांितकारकांवर काही एक पिरणाम झाला नाही! 

इतकेच न हे, तर िब्रिटश राणी या या घोषणापत्रकाला क्रांितकारकां या वतीने एक 

खरमरीत प्र यु तर हणनू प्रितघोषणापत्रही प्रिसिद्धले गेले होते. ते िकती मािमर्क होते ते आम या 
स तावन या क्रांितयुद्धा या इितहासात आ ही चिचर्लेच आहे. यातले सतू्रवाक्यच मळुी असे होते 

की, “आ ही हे जे क्रांितयुद्ध लढत आहो ते काही केवळ िब्रिटश इंिडया कंपनीची िहदंु थानवरील 

अिधस ता जाऊन िब्रिटश राणीची साम्रा यस ता आम यावर यावी हणनू काही न हते! तर 

आ हांला कोणचीही परस ता िब्रिटशांचे रा यच नको असनू सवर् राजकीय दा यातून िनमुर् त 

झालेले वतंत्र असे वरा य हवे आहे. हणनू आ ही या रा यक्रांती या रणांगणात लढत आलो 
आहोत.” य यिप हे राणीचे घोषणापत्रक सार् या िहदंु थानभर िभतंीिभतंीवर िचकटिवलेले होते 

तथािप, याचा लाभ न घेता सह ावधी क्रांितकारक आिण सेनापती ता या टोपे, ीमतं 

नानासाहेब, बाळासाहेब, रामभाऊ, अमरिसहं, फेरोझशाह इ यादी क्रांतीचे धुरंधर सेनानी पुढे 

मिहनोगणती लढतच रािहलेले होते! या बहुतेकांचा लढत लढत या क्रांती या अिग्न वालात 

प्र येकी बळी पड यानंतर काय ते ते यज्ञकंुड हळूहळू िवझत गेले! 

तथािप सह ाविध िहदंी लोकांची जी त ण िपढी इंग्रजां या पुढे लवकरच िनघाले या 
शाळाकॉलेजातून िशकत गेली ित यावर आिण इंग्रजी सराकार या पगारावर पोसली जाणारी 
सह ाविध िहदंी अिधकार् यांची िन सेवकांची जी िपढी ित यावर मात्र या िहदंु थान या सम्राज्ञी या 
घोषणापत्रातील या शेवट या दोन - तीन अिभवचनांचा िब्रिटशांना अनुकूल असा पिरणाम 

झा यावाचून रािहला नाही. िवशेषतः कलक ता, मुबंई, मद्रास, अशा या मखु्य नगरांत िब्रिटश 

सधुारणांचे मायावी जाळे १८५७ या बर् याच आधीपासनू पसरले होते तेथेतर या ि हक्टोिरया 
राणी या जाहीरना यात “ती राणी आप या िहदंी िन िब्रटीश प्रजाजनांना रा यातील सवर् अिधकार 

समानतेने उपभोग ू देणार आहे” या अिभवचनाने या वेळचे िहदंी पुढारी इतके हुरळून गेले की, 
आता िब्रिटश साम्रा य हे िजतके िब्रिटशांचे िततकेच आमचेही साम्रा य झालेले आहे, असे उ गार 

यांनी ‘बंडाचा’ बीमोड झा या या आनंदाप्री यथर् भरिवले या प्रकट सभांमधून काढले. हे 

घोषणापत्रक खरे पाहता, केवळ क्रांितकारकांचा  बीमोड  कर यासाठी  जसा िब्रिटशांनी ‘दंडाचा’ 
भयंकर उपयोग केलेला होता, तसाच हा एक ‘सामाचाही’ उपयोग कर यासाठी व तुतः काढलेले 

होते. याचप्रमाणे भिव यात िब्रिटश राजनीती चालवावी असा लवलेशही हेतु िब्रिटशां या मनात 

न हता! हे मा या यापुढील काळ या इितहासावर िलिहले या पु तकांतून मी िब्रिटशां याच 

उ गारांव न िसद्ध केलेले आहे. पण या वर उ लेिखले या या काळ या इंग्रजी िशिक्षत िन 

आंग्लसेवािरत िहदंी लोकांचा जो वगर् होता या या भाब या िन बाटग्या यानांत िब्रिटशांचा हा 
कूटहेतू मळुीच आलेला न हता. इतकेच न हे तर या िहदंु थानचे सम्राज्ञीपदावर वतःच 
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िवजयो म त आरोहण करणार् या ि हक्टोिरया या घोषणापत्रकामळेु या भरुळले या िहदंी 
पुढार् यांनी या घोषणापत्रकाला, ‘हा पहा आमचा मॅग्नाचाटार्’ हणनू यां या सभांतून आिण 

वृ तपत्रांतून गौरिव याचा धूमधडाका चालिवला! कुठे तो इंिग्लश लोकांनी यां या वतः याच 

राजाशी लढून या याकडून वतःचे लोकस ताक अिधकार मा य क न घेणारा इंग्लडं या 
इितहासातील खरा ‘मॅग्नाचाटार्’ आिण कुठे आप या देशा या पारतं या या शृंखला आप या 
वदेशा या पायातं लोखंडी िख यांनी पूवीर्हून अिधक बळकटपणे जखडून टाकून यावर केवळ 

सोनेरी पाणी चढिवणारे आिण यांना अलकंार हणनू उ लेिखणारे ते राणीचे छद्मी घोषणापत्रक! 

परंतु, सन १८५७ या क्रांितचा ता कािलक उपशम झा यानंतर आिण िब्रिटश साम्रा यस ता 
िहदंु थानभर िनवधपणे अिधि ठत झा यानंतर िहदंु थान या राजकीय इितहासाचे समीक्षण 

िहदंु टीकोनातून आ ही िलिहले या आम या आ मवृ ताची ‘पूवर्पीिठका’ या पु तकात अव य 

िततक्या समग्रपणे केलेलेच आहे. या तव तेही येथे दे याचे प्रयोजन नाही.  
 

या कालखंडाचे वैिश यः िब्रिटशिन ठ राजकारण 
१८५७ या क्रांितयुद्धा या उपशम जे हा १८६० पयर्ंत झाला ते हापासनू तो साधारणतः सन 

१९०० पयर्ंत या कालखंडाचे िहदंु थानातील राजकीय इितहासाचे वैिश य मखु्यतः िब्रिटश 

साम्रा यात राहूनच आपला भाग्योदय पु हा होईल आिण तसा तो आपण क न घेतला पािहजे 

अशा मता या राजकीय पुढार् यां या नेतृ वाखाली चालले या देश यापी चळवळीचे प्र थ हे होय. 

या कालखंडाला साधारणतः िब्रिटशिन ठ राजकारणाचा काळ असे नाव देता येईल. अथार्त ् या 
कालखंडातही जी िब्रिटशां या परदा यातून मकु्त हो यासाठी सश त्र क्रांती केलीच पािहेजे अशा 
वीरवृ तीची परंपरा तीही काही अगदीच अ तंगत झालेली न हती. गु तपणे वा के हा के हा धाडसी 
उठावातून ती पेट घेत होतीच. इतकेच न हे, तर ितचे असे ता कािलक फोट सुद्धा िहदंु थानातील 

राजस तेला हादरा िद यावाचून आिण भारतीय जनतेत तेव यापुरता तरी क्षोभ िन फूतीर् 
िनिमर् यावाचनू रािहले नाहीत. अशा सश त्र क्रांित याउठावा या वानगीसाठी दोन उदाहरणांचा 
उ लेख केला तरी पुरे आहे. रामिसगं कुका याचे नेतृ वाखाली पंजाबात सन १८७० ते ७४ म ये 

िब्रिटशांिव द्ध आिण मसुलमानांिव द्ध वरा यासाठी िन वधमर् रक्षणासाठी झालेली 
िहदंू विन ठ उठावणी हे एक प्रमखु उदाहरण होय; आिण दसुरे हणजे याहूनही अिधक यापक 

प्रमाणावर आिण अिधक पिरणामकारक असे महारा ट्रातील वासदेुव बळवंत फडके यांचे 

नेतृ वाखाली िब्रिटशांिव द्ध िहदंु थान या सपंूणर् वातं यासाठी झालेला धुमधडाक्याचा सश त्र 

उठाव हे होय!! या घटनांचेही समीक्षण आम या वर उ लेिखले या ‘आ मचिरत्रा या 
पूवर्पीिठकेत’ केलेले आहे.  
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यापुढेच िटळकपवार्चा उदय झाला आिण क्रांितवीर चाफेकर बंधु यांचे इंग्रजी अिधकार् यांवर 

झालेले सश त्र आक्रमण आिण वरा यासाठी सश त्र क्रांती या गु त सघंटनांचे पवर् सु  झाले.  

सन १९०० नंतरचे िहदंु थानातील राजकारण 
वर उ लेिखले या सन १९०० या अतंाचे आसपास िब्रिटश राजिन ठ राजकारणाचा काळ 

सपंला आिण याला जहालांचे राजकारण असे यावेळी सबंोधीत असत, या िटळकां या प्र यक्ष 

क्रांितमय नसले तरी क्रांितप्रवण राजकारणाचा आिण पूणर् वातं यसपंादनाथर् सश त्र क्रांितकारक 

सघंटनांचा आिण सश त्र क्रांितकृ यांचा काळ चाल ूझाला. याच काळाशी हुता मा चाफेकरां या 
उठावापासनू मा या बालपणीच मा या जीवनाचे धागेदोरे गुफंले गेले आिण पुढे तर माझ ेसारे 

जीवन याच क्रांितकायार्ला अिपर्ले गेले. यायोगे माझ े चिरत्र हणजेच या इंग्रजांिव द्ध या 
वातं यायुद्धाचे एक मह वाचे प्रदीघर् पवर्च झाले! अथार्त ् या कालखंडातील देश यापी घटनांचे 

समीक्षण िहदंु वा या ि टकोनातून जे काही करणे अव य आहे ते ते मा या ‘आ मवृ ता’ या 
िलिहले या आिण पुढे शक्य झा यास कदािचत ् िलिह या जाणार् या िव ततृ ग्रथंातून आले आहे 

आिण येणारच आहे. माझा सबंंध या पारतं य िवमोचनां या चळवळीत मा यापेक्षा ये ठ 

असले या बहुतेक नामांिकत पुढार् यांशी मी अगदी िवशी या आत होतो ते हापासनू येत गेला.  
अगदी  जु यातील  जु या  अशा  या ‘िब्रिटशिन ठ’ राजकारणा या आ य 

सं थापकांपैकी, यांना रा ट्रीय िपतामह हणनू गौरिवले गेले, या दादाभाई नौराजी यां याशी 
सदु्धा यां या वया या अशी या वषीर्, इंग्लडंम ये मी अगदी त णपणी गेलो असताना माझा 
तेथ या राजकीय चळवळीत सबंंध आलेला होता. इतकेच न हे तर यां या ितकडील 

‘िब्रिटशिन ठ’ पक्षाशी मा या सश त्रक्रांितिन ठ पक्षाचा प्र यक्ष सघंषर्ही इंग्लडंमधील भारतीय 

राजकारणाचे धुरीण व कुणाकड े असावे यािवषयी या र सीखेचीतच घडलेला होता. या 
रा ट्रिपतामह दादाभाईं या मागोमाग या िपढीत भारतीय राजकारणी पुढार् यांपैकी बगंालचे 

माननीय िन धुरंधर नेत े ीयुत सरुद्रनाथ बॅनजीर्, रमेशचंद्र द त, इ यादींशी ही इंग्लडंम ये माझा 
प्र यक्ष सबंंध आलेला होता. याच कालखंडातील पण यां यापेक्षा वयाने लहान असले या आिण 

िब्रिटशिन ठ राजकारणािव द्ध झुजंणार् या ‘जहाल’ िकंवा रा ट्रीय पक्षा या पुढार् यांपैकी तर 

बहुतेकांशी माझा वैयिक्तक िन वैचािरक सबंंध आलेला होताच होता. पंिडत यामजी कृ ण वमार्, 
लाला लजपतराय, िबिपनचंद्र पाल, नामदार गोखले अशा अिखल भारतीय पुढार् यांपासनू तो 
शताविध इतर प्रांतोप्रांती या पुढार् यांपयर्ंत माझा यिक्तशः सबंधं आिण राजकीय या अनेक 

प्रकरणी सघंषर्ही घडत गेला. लोकमा य िटळक, िशवरामपंत परांजपे, ीमतं दादाराव खापड, डॉ. 
मुजें आिण महारा ट्रातील प्रभावळीतले अनेक नेते हे तर मला वैयिक्तक री याही इतके पिरचयाचे 

झालेले होते की, यां यापैकी काहींचे आिण परप्रांतीय ‘जहाल’ पुढार् यांचेही मजवर यिक्तशः 
िपततृु य पे्रम असे. उदाहरणाथर् िबिपनचंद्र पाल इंग्लडम ये असताना यां या घरीच यांचे 
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िचरंजीव िनरंजन पाल यां यासह मी काही काल राहात होतो. िबिपनबाबूनी वतः आप या 
हातांनी बंगाली पद्धतीप्रमाणे मांसाची िन माशांची पक्वा ने क न मला आग्रहाने वाढलेली आहेत 

आिण मा यासारख्या एका महारा ट्रीय शाकाहारी ब्रा मणाला बाटिव याचे पु य जोडलेले आहे! 

अिहसंा मक स याग्रहा या िन असहकारा या चळवळीचे धुरंधर आचायर् हणनू पुढे िवख्यात 

झालेले ‘महा माजी’ हे जे हा इंग्लडंम ये केवळ ‘बॅिर टर गांधी’ या सा या नावानेच लोकांना 
माहीत होते ते हा ते इंग्लडंम ये आलेले असता यां याशीही माझा वैयिक्तक िन नेहशील 

पिरचय ितकडचे झालेला होता आिण पुढे िहदंु थानम ये राजकारणा या आखा यात यां याशी 
यां या ज मभर माझा सबंंध आिण सघंषर् घडत रािहलेला होता! सश त्र रा यक्रांितकारक 

पक्षािवषयी तर बोलावयासच नको, िहदंु थानातील हुता मा िन वीरा मा चाफेकरांनंतर सश त्र 

रा यक्रांतीचे भारतीय धुरंधर व कर याचे मह कायर् प्रथम महारा ट्रात िन नंतर इंग्लडम ये 

असताना आरंभी आरंभी योगायोगाने मा याकडचे आ यामळेु यापक्षातील सह त्राविध हुता मे, 

वीरा मे, आिण क्रांितकायर्रत त ण यां याशी माझा दाट पिरचय झाला हे सांगणे नकोच. शामजी 
कृ णवमार्, मॅडम कामा, बॅ. राणा या सारख्या मा याहून विडलधार् या असणार् या परंतु यांनी 
सश त्र क्रांितकायार्ची दीक्षा मा या पे्ररणेने आिण प्रचाराने मा या हातूनच घेतली होती अशा 
उ या भारतातील अनेक महनीय यक्तींशी माझा नुसता पिरचय न हे तर वैयिक्तक लोभही 
जडलेला होता. मा या ‘अिभनव भारत’ सं थेत या अगदी भगरू नािशकपासनू या तो पुढे पुढे 

अनेक परकीय देशांतूनही पसरले या शाखांत या लहानमो या सह ाविध सभासदांना तर मी 
बहुधा यिक्तशःच क्रांितदीके्षची शपथ िदलेली होती. हुता मा मदनलाल िधगं्रा, लाला हरदयाळ, 

चट्टोपा याय, सेनापती बापट, इितहासकार डॉ. जय वाल, भाई परमानंदजी, ित्रमलाचायर्, ‘ऋिष’ 

अ यर, -अशी नावे कुठवर सांगावीत! पुढे आ हास अदंमानात ज मठेपेवर जावे लागले ते हा तर 

बंगालमधील अनुशीलन सिमितचे प्रमखु पुिलन िबहारीदास, युगांतर सिमतीचे िवरद्र घोष, 

उपद्रनाथ बॅनजीर्, आशतुोष लािहरी, हेमचंद्रदास, इ यादी अनेकानेक बंगाली क्रांितकारक; 

पंजाबातील उणेपुरे शंभरएक गदरपक्षातील आिण इतर पक्षांतील या क्रांितकारकांना प्रथम 

फाशी या िशक्षा होऊन नंतर या ज मठेपे या कर यात आ या ते शीख िन शीखेतर हेही 
अदंमानातील बंिदवासात मा यासमवेत देशा या वातं यासाठी अतोनात क ट भोगीत वषार्नुवष 

एकत्रच रािहलेले होते. यानंतर अदंमानातून परत यावर या िब्रिटशिवरोधी सश त्र क्रांितकारक 

कायार्सहच याचाच एक अपिरहायर् पिरणाम आिण भाग असले या इ लामिवरोधी अशा अिखल 

भारतीय िहदंसुघंटनां या प्रचंड आदंोलनातही उ या भारतातील लक्षाविध िहदंु विन ठांशी माझा 
ढ सबंंध आला. इथे केवळ थलाभावामळेु यांची यांची नावे िदग्दशर्नापुरती सदु्धा उ लेिखणे 

अशक्य होय! तरीही इतके आवजूर्न सांगावेसे वाटते की, यांची नावे गाळावी लागताहेत यांची 
यांची काय, यांची नावे उ चािरली आहेत यां याइतकी मह वाची न हती हणनूच काय ती 
गाळली गेली असे कोणीही समज ूनये! 
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अठराशे  स तावन या  क्रांितसमरातील पराजयानंतर या िहदंु थानी राजकारणाचे जे 

तीनचार मह वाचे ट पे वर उ लेिखलेले आहेत यांत िब्रिटशिन ठ (नेम त), िनःश त्र रा ट्रिन ठ 

(जहाल), सश त्र क्रांितिन ठ आिण िहदंु विन ठ, अशा सवर् पक्षांशी मी साधारणतः वया या 
सोळा या वषीर् सिक्रय राजकारणात भाग घेऊ लाग यापासनू माझा वर सांिगत याप्रमाणे अगदी 
यिक्तशः िनकट सबंंध आिण काहीसा के हा - के हा कडाक्याचा सघंषर्ही घडलेला अस यामळेु 

िहदंु थान या या कालखंडातील सार् या इितहासाचे समीक्षण मी गे या प नास-साठ वष तरी 
क्षणाक्षणाला जे मा या लेखांम ये वा भाषणांम ये मा या िहदंु विन ठ ि टकोनातून करीत 

आलो या मी िलिहले या सािह यात पिरपूणर् रीतीने अिंकत झालेलेच आहे. यापकैी माझी 
शताविध भाषणे, सभंाषणे वा लेख सोडून िदले तरी, िव मतृीत गेलेले िलखाणही सोडून िदले तरी, 
आज मा या या सािह याची यूनतः जी सात आठ-सह त्र पृ ठे उपल ध आहेत िकंवा ग्रथं पाने 

प्रचिलत आहेत यापेक्षा अिधक एक अक्षरही या िवषयावर िलिह याची मला आव यकता वाटत 

नाही - आिण आता या मा या अशी या वषीर् िन क्षीणतेने ग्णश येस िखळले या अव थेत 

याची पुन ती करीत बस याची मला शारीिरक शक्तीही उरली नाही! 
 
समारोप 

िब्रिटश साम्रा यस ते या पूणर् ग्रासांतून सटूुन वतंत्र हो यासाठी िहदंु थानने िवशेषतः 
१८५७ सना या पिह या प्रचंड क्रांितयदु्धांपासनू तो दसुर् या जागितक महायुद्धा या सन १९४६ म ये 

झाले या अंतापयर्ंत िनःश त्र आिण सश त्र मागार्ंनी िब्रिटशांशी जो हा िनकराचा लढा शंभर एक 

वष सारखा िदला यात शेवटी आम या िहदंरुा ट्राला आपले राजकीय िन रा ट्रीय वातं य 

सपंािद यात महान िवजय िमळ याची सवुणर्सधंी या दसुर् या जागितक महायुद्धाचे रणिशगं 

फंुकले जाताच एकदाची आली!! 
या सगं्रामात आ हाला जर कोणा पररा ट्राचे अ यंत पिरणामकारक सहा य िमळाले 

असेल तर ते जमर्नीचा सवसवार् जो िहटलर आिण जपानचा रणधुरंधर प्रमखु नेता जो टोजो 
यांचेच होय! िब्रिटशांशी लढत रािहले या िहदंु थान या सश त्र क्रांितकारक पक्षाला अगदी 
प्रथमपासनू हणजे अिभनव भारता या युरोपातील सश त्र आदंोलनापासनू तो दसुर् या जागितक 

महायुद्धातील िहदंी सेनापती सभुाषचंद्र बोसांनी िब्रिटशांिव द्ध घोिषत केले या महायुद्धापयर्ंत, 

भदूल, नौदल, वायुदलापयर्ंत या सवर् अ ययावत ् श त्रा त्राचें सहा य या जमर्नीने आिण 

जपानने िदले! हणनू तर िब्रिटशां या िव द्ध िसगंापूर, मलायाकडील उणेपरेु-चाळीस-प नास 

सह त्र िहदंी सै य बंड क न उठू शकले आिण सेनापती सभुाषबाबंू या नेतृ वाखाली िहदंु थानला 
वतंत्र कर यासाठी ‘चलो िद ली’ अशी रणगजर्ना करीत िहदंु थानवर चालनू आले! याच वेळी 
िहदंु थानात िब्रिटशां या हाताखाली असले या भदूल, नौदल िन वायुदलातील िहदंीसै यानेही 
वातं यरणात उडी घे याचा कट केलेला आहे हे िब्रिटशां या प टपणे यानात आले. 
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िहदंु थानातील को यवधी नागिरक तर िब्रिटशांिव द्ध उठाव कर यास आधीपासनूच तरवारलेले 

होते. कोणी भिूमगत होऊन क्रांितकारक उठाव करीत होते, तर कोणी िब्रिटशां या श त्रागारावर 

अक मात उघड-उघड चढाया क न ती लटूुन नेत होते, तर कुणी लहानलहान प्रितसरकारेच 

थानी थानी थापून िब्रिटश राजवट तेव यापुरती उखडून देत होते! अशा सवर् बाजूनंी सताव या 
गेले या आिण युरोपातील दोन जागितक महायुद्धांत लढून लढून शिक्तक्षय झाले या, क्षतिवक्षत 

झाले या िब्रिटश साम्रा यस तेची िहदंु थानवरील पकड सटुली. यां या साम्रा यमदाची धमकच 

तुटली. अवसान गळून गेले. शेवटी सन १९४७ म ये ‘िहदंु थानचे वातं य आ ही मा य क न 

आमची राजस ता सोडून देतो’ असे बोलणे िब्रिटश हॉइसरॉयने िहदंु थानातील पुढार् यांशी चालू 
केले! 

अथार्त इंग्रजांना यांत या यात या या िहदंी पक्षांचे राजकीय धोरण प्रथमपासनूच 

त वतः भ्रांत, वभावतः भेकड, साधारणतः िब्रिटशधािजर्णे, मसुलमानांपुढे चळचळ कापणारे 

आिण कशीतरी िन हाती येईल िततकीच राजस ता का होईना, पण आप या पक्षा या पदरात 

पाडून घे यास आतुर झालेले आढळले, या पक्षांनाच िहदंु थानचे पुढारी हणनू िब्रिटशांनी 
मा यता िदली आिण सारी राजकीय स तांतरािवषयीची बोलणी यां याशीच काय ती केली! 
अथार्त हे पक्षही देशभक्तच होते. वैध िन िनःश त्र मागार्ंनी का होईना, पण यांनीही क ट केले 

होते.  

परंतु इंग्रजांनी उपक्रिमले या या स तांतरा या वाटाघाटीत एक कपटी िन भयावह अट 

मात्र घालनू ठेवलेली होती. ती अशीः ‘िब्रिटशांना  िहदंुंिव द्ध  िब्रिटश  अशा  या वातं यसगं्रामात, 

सन १८५७ नंतर या मसुलमानांनी देशद्रोही साहा य केलेले होते आिण याचे पािरतोिषक हणनू 

जे मसुलमान िहदंु थानचे दोन तुकड ेक न मिु लम बहुसखं्य असले या भागाचे रा य आ हांस 

वतंत्रपणे तोडून यावे हणनू हट्ट ध न बसलेले होते, या मसुलमानांना यां या या िहदंदु्रोही 
िन देशद्रोही मागणीला पािठंबा देऊन यांनी िदले या सहा याचे उतराई हावे यासाठी आिण भावी 
वतंत्र िहदंरुा ट्राला एक िन याचा शत्र ूउ प न क न ठेवावा या दु ट िन कूटबुद्धीने िहदंु थानची 
िवभागणी केली पािहजे’ असा िब्रिटशांनी आग्रह धरला.  

हा िब्रिटशांचा आग्रह हणजे मलूतः मुसलमानांचीच मागणी होती की, िहदंु थानचे दोन 

तुकड े पाडून आमचा मिु लम बहुसखं्य प्रदेश आ हांला आमचे वतंत्र रा य थाप यासाठी 
िमळाला पािहजे. मसुलमानां या या हट्टाला भारतातील य चयावत ् मसुलमानांनी कट्टरपणे 

उचलनू धरले. परंतु िहदंु थानातील सवर् िहदंूंचा मात्र या मसुलमानां या पािक तान या मागणीला 
कट्टर िवरोध न हता!! एक अपवाद वगळला तर िहदंु थानातील सवर् पक्षां या मते मसुलमानांना 
पािक तान तोडून यावे आिण कटकट िमटवावी असेच होते! हणजे सवर् पंजाब िन बंगाल 

पािक तानात यावा. यावरही, मसुलमानांची ितसरी िनकराची मागणी होतीच की, पंजाब िन 

बंगालमधील यांची ही दोन मिु लम रा ये जोड यासाठी एक ‘कॉिरडॉर’ थेट पंजाबपासनू तो 
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बंगालपयर्ंत जाणारा उ तर िहदंु थानाम य या प्रदेशाचा एक पट्टाचा पट्टाही मिु लमांना दे यात 

यावा! 
या मिु लमां या माग यांना कट्टर िवरोध सार् या िहदंु थानात या अपवादा मक अशा 

एक पक्षाने काय तो शेवटपयर्ंत केला; तो पक्ष हणजे िहदंु विन ठ पक्ष होय! िहदंु थान या 
िवभागणीिव द्ध यांनी िहदंमुहासभे या नेतृ वाखाली अखंड भारताचे िनकराचे आंदोलन उभारले. 

करवेल िततका ती  प्रितकार केला. िहदंदु्रो यांनी, मिु लमांनी, िब्रिटश सरकारने या 
िहदंु विन ठां या प्रबल आंदोलनास हाणनू पाड यासाठी यांचा छळ केला, यांना बंिदवासात 

क डले, थानी थानी रक्तपात झाले. पण सार् या देशभर या िहदंु विन ठांनी, अ पसखं्य 

असताही, या शत्रूं या अ याचारांना प्राणपणाने त ड िदले. शक्य तेथे िहदंुं या रक्तपाताचा सडू 

िहदंूं या शत्रूचंाही रक्तपात क न घे यास आिण प्रसगंी िहदंदु्रो यांचे िशर छेद कर यासही सोडले 

नाही! 
सदैुवाने िहदंु विन ठांचा हा प्राणपणाने केलेला प्रितकार अगदी िवफलही झाला नाही. 

कारण िहदंु थानची िवभागणी कर याचे आम या मतािव द्ध िब्रिटश सरकारने ठरिवले तरी 
िनदान मसुलमानांनी मािगत याप्रमाणे सबंध पंजाब आिण सबंध बंगाल यांना ने देता यांतला 
मिु लम बहुसखं्य भाग तेवढाच काय तो यां या भावी पाकी तानात समावेिशला जावा आिण 

िहदंबुहुसखं्य असा पूवर् पंजाब आिण पि चम बंगाल हे िहदंूंचे भाग भारतात समािव ट हावे, ही 
िहदंु विन ठांची यूनतम मागणी सरकारला मा य करावी लागली. ‘Let us vivisect their 

proposed Pakistan before they vivisect our Hindusthan’. ही िहदंु विन ठांची मागणी यश वी 
झाली. या याही पुढे जाऊन मसुलमान जी अिधक भयंकर मागणी करीत होते की पंजाबपासनू तो 
बंगालपयर्ंत या सलग मागार्साठी उ तर प्रदेशाचा एक पट्टाचा पट्टा मिु लमां या पािक तानास 

दे यास यावा, ती यांची अघोरी मागणी तर स तांतरा या चचत िहदंु विन ठां या िवरोधामळेु 

िवचारास सदु्धा घे यात आली नाही! 
यांतही िहदंु थान या िविधमडंळा या प्रांतीय आिण कद्रीय अशा दो ही प्राितिनिधक 

सभांसाठी हणनू, या सावर्जिनक िनवडणकुी झा या यांत पािक तान दे यास अनुकूल 

असणार् यांसच बहुसखं्य मतदारांनी िनवडून िदले ते हा अखंड भारताचा घात कर या या घोर 

रा ट्रीय महापातकाचे हेच बहुसखं्य मतदार खरे अपराधी ठरले! 

यांतही वतः िहदंू विन ठ पक्षही मनोमन हे जाणनू होते की, हे पािक तान हणजे 

िहदंूंनी, पूवर्ज मी केले या स गणुिवकृती, शुिद्धबंदी इ यािद सामािजक िन धािमर्क महापापांचा 
अव यंभावी पिरपाकच होता. या ढीपायीच िहदंूंनी नगरोनगरी आधीच आप या हाताने जी 
छोटी-मोठी पािक थानने िनमूर्न ठेवली होती या सामािजक पापांचा हा पिरपाक के हातरी भोगणे 

प्रा त होते. याचा सिव तर उलगडा पूवार्धार्त केलेलाच आहे.  
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या सवर् उलाढाली िहदंु थानात चाल या असताना यांचा मिथताथर् िवचारात घेऊन 

िब्रिटश पालमटम ये Independence of India चे िवधेयक वतः िब्रिटश मिंत्रमडंळाने मांडले 

आिण ते एकमताने पालमटने समंत केले. या प्रमाणे शेवटी १५ ऑग ट सन १९४७ ला िद ली येथे 

िब्रिटश ग हनर्र जनरलने वरील सावर्जिनक िनवडणकुीत िनवडून आले या िहदंु थान या 
प्रितिनधीं या समंतीने घोषणा केली, “िब्रिटश रा ट्र िहदंु थानवरील यांची साम्रा यस ता सोडून 

देऊन सार् या िहदंु थानास राजकीय वातं य देत आहे. िहदंु थानात मिु लम बहुसखं्य असे जे 

पि चम पंजाब िन पूवर् बंगालचे भाग आहेत यांचे ‘पािक तान’ नावांचे एक मिु लम वतंत्र रा य 

थापले जाईल आिण उरले या सार् या िहदंु थानचे वतंत्र ‘भारतीय रा य’ थापले जाईल!!” 

अशा प्रकारे, शेवटी िब्रिटश साम्रा या या दा यातून भारताची मकु्तता होऊन हे भारतीय महारा य 

थापन झाले! ते हा राजनीतीपटू िहदंू विन ठांनीही िवचार केला की, स यःि थतीत इतके जे 

साधले हेही काही थोडके नाही. अगदी अखंड भारत नाही तरी तीन चतुथार्ंश भारत सलगपणे आज 

वतंत्र होत आहे हेही महद्भाग्य होय! उ यापुर् या एक सह त्र वषार्ंनी आम या िहदं ूइितहासात हे 

महान रा ट्रीय पवर् उगवले आहे! तरी आता, आज प्रथम हे सपंािदलेले भारतीय महारा य 

आ मसात ्क न टाकणे हीच िहदंु विहता या आिण िहदंु व-गौरवा या टीने खरी राजनीती 
आहे. मग उरले या एक-दोन तुक याताक यां या प्र नासही उ या बघून घेता येईल! 

लगोलग िद ली या लालिक यावर शभंर-दीडशे वष साम्रा यमदाने धुंद झालेला जो 
िब्रिटश यिुनयन जॅक वज भारता या छातीवर फडकत होता तो परकीय वज उखडून टाकला 
गेला आिण तेथे भारतीय वातं या या तुमलु जयजयकारात या भारतीय सवर्तंत्र वतंत्र 

महारा याचा सदुशर्नचक्रांिकत वज फडकिव यात आला! 
या आम या पि चम समदु्रातून ‘आ ही ख गानेच साम्रा य िजकूं आिण ख गानेच 

चालवू’ अशा मदो मत गजर्ना करीत िब्रिटश साम्रा य स ता आम या िहदंु थान देशावर चढून 

आली आिण थेट िद ली या िसहंासनावर आ ढ झाली, याच िद ली या िसहंासनाव न ितला 
पु हा खाली ओढून आिण ित या या गिवर् ठ ख गाचे तुकड े उडवून याच आम या पि चम 

समदु्रा या तटापयर्ंत आ ही परत िपटाळीत नेली आिण याच पि चम समदु्रात बुडिवली! पराभतू 

िब्रटनचा शेवटचा सोिजर आ हांला पाठ दाखिवत आिण मान खाली घालीत या पि चम समदु्रात 

परत जाताना आ ही आप या डो यांनी पािहला! 
याप्रमाणे िहदंु थानावर ऐितहािसक काळा या दोन सह त्र वषार्ंम ये जी परचके्र चालनू 

आली यांतील या सवार्त महाबला य अशा िब्रिटशां या सहा या परचक्राचीही िहदंु थानने 

दाणादाण उडिवली. यां या राजकीय दा याचे तुकड ेतुकड ेकेले! 

असे इंिग्लशांचे महाबला य रा य गेले आिण गेले ते हा इतक्या वरेने िन सपंणूर्पणे गेले 

की, एका प्रचंड साम्रा याचे स तांतर हे स तांतर न वाटता एखाद केवळ व नांतर वाटावे! अगदी 



 

www.savarkarsmarak.com 

परवा परवापयर्ंत इंग्रजां या आजे्ञवाचून या िहदंु थानात एक पानही हालत न हते. . . . . आज 

इंग्रज अिधकारी असा. . . . इंग्रज असा औषधालाही या िहदंु थानात उरला नाही! 
इंिग्लशांवर िमळिवलेला हा अ वमेधीय िवजय या या पानावर आ ही आता अकंीत 

आहोत हे पान होय. . . . िहदंरुा ट्रा या इितहासातील सहावे सोनेरी पान!! 
 
 




