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प्रकरण पिहले 

 

वधमर् िन वरा य 
 

धमार्साठी मरावे, मरोनी अवघ्यांसी मारावे। 

मािरता मािरता घ्यावे, रा य आपुले।। 

- रामदास 
 
एखादे लहानसे घर बांधावयाचे असले तरीही या घराचा तोल सांभाळला जाईल 

इतका भक्कम पाया बांध यात येतो. पाया भक्कम िन घरा या वजनाचा तोल 
सांभाळणारा अस यािशवाय या पायावार उभारलेले घर हे प यां या तबंूहून जा त भ य 
िन िवशाल कधीही उठिवता यावयाचे नाही, हे अिशिक्षत मनु यासही समजत असते परंत ु
हे अगदी मनु यालाही अवगत असणारे यवहारज्ञान िवस न जावून जे हा एखादा लेखक 
प्रचंड क्रांितरचनेचा इितहास देताना या क्रांतीची ती भ य िन िवशाल इमारत तोल यास 
मलूभतू असणारा पाया कोणचा होता, याची मीमांसा करीत नाही िकंवा त े प्रचंड 
क्रांितमिंदर एखा या गवता या काडीवर उभारलेले होते असे बरळत सटुतो ते हा तो 
वेडगळ तरी असतो िकंवा भामटा तरी असतो. या दोह तून तो कोण याही िवशेषणास पात्र 
असला तरी इितहासलेखना या पिवत्र कृ यास तो सवर्थैव नालायक ठरतो.  

मोठमोठा या धमर्क्रां या िकंवा रा यक्रां या यां या वरवर या व पात असणार् या 
सबंद्धतेची िकंवा िविभ नतेची साखळी या क्रां यांचे मळुाशी असणार् या त वांस समजून 
घेत यािशवाय कधीही जळुिवता येणार नाही. अनेक चके्र िन अनेक लोहभाग यांनी युक्त 
असणारे एखादे भ य यंत्र प्रचडं शक्तीची कामे करीत असताना ती शक्ती कोण या 
यंत्रशा त्रीय िनयमाने उ प न केलेली आहे हे पूणर् रीतीने कळ यािशवाय पे्रक्षकांम ये 
आ चयार्ने उ प न होणारी िव मयता उद्भवेल. परंतु ज्ञानाने येणारी मािमर्कता मात्र कधीही 
आढळणार नाही. फ्रच रा यक्रांती िकंवा हॉलडंमधील धमर्क्रांती यासारखी अद्भतू कृ ये जे हा 
वाचकांना िन लेखकांना आप या भ यतेने चिकत करतात ते हा या यां या भ यतेने 
ग धळून जावून वाचकांची टी िन लेखकांची लेखणी ही यांचे मलूभतू असणार् या 
शक्तींना िववरण कर यास धजत नाही पंरतु या मलूशक्तीं या िववरणािशवाय या क्रांतींचे 



 

www.savarkarsmarak.com 

खरे रह य कधीही लक्षात येणारे नस याने इितहासशा त्रात नसु या वणर्नापेक्षा 
मलूिववरणालाच अिधक मह व िदलेले आहे. 

हे मलूिववरण करीत असताना पु कळ वेळा इितहासलेखकांची आणखी एक चूक 
घडत असते. प्र येक कायार्स काही प्र यक्ष िन काही अप्र यक्ष, काही िविश ट िन काही 
सामा य, काही आकि मक िन काही प्रधान कारणे कारणीभतू झालेली असतात. यांचे 
वगीर्करण कर यातच इितहासकारांचे खरे कौश य असते. परंतु पु कळ इितहासकारांची या 
वगीर्करणात तारांबळ उडून जावून आकि मक कारणांनाच प्रधान कारणांचे व प दे यात 
येते. एखा या घराला आग लागली असता ती आग लावणार् या मनु याचे ऐवजी या या 
हातातील आगकाडीवर सवर् जबाबदारी लादणार् या मखूर् यायाधीशाप्रमाणे तो इितहासकार 
हा या पदतेला पात्र होतो. िनिम तकारणांनाच प्रधान कारण समजनू एखा या ऐितहािसक 
प्रसगंाचा इितहास िलहू लाग याने या प्रसगंाचे खरे मह व कधीही लक्षात येत नाही. 
िकंबहुना त ेअद्भतू िन क्रांितकारक प्रसगं अस या क्षु लक कारणाकिरता घडले हे पाहून 
या प्रसगंाब ल िन यातील यक्तींब ल अयथाथर्बुद्धी उ प न होऊ लागते. यासाठी 
ऐितहािसक प्रसगंांचा िन िवशेषतः क्रांितकारक प्रसगंांचा इितहास िलिहताना यांचे नुसते 
वणर्न देऊन यांची बरोबर क पना देता येत नाही िकंवा यांचा उगम यां या िनिम त- 
कारणापयर्ंतच शोधून माघारे िफर यानेही यांचे यथाथर् व प जाणता येत नाही; तर 
याला स य, िनःपक्षपाती िन मािमर्क इितहास िलहावयाचा असेल याने या प्रसगंाची िन 
या क्रांतीची उभारणी कोण या पायावर केलेली होती, यां या मळुाशी काय त व होते िन 
यांची प्रधान कारणे काय होती यांचे पयार्लोचन अव य केले पािहजे.  

प्र येक क्रांती या मळुाशी कोणते तरी त व असलेच पािहजे असे इटलीचा प्रख्यात 
त ववे ता िन देशभक्त मॅिझनी याने कालार्इल या फ्रच रा यक्रांतीवरील पु तकावर 
टीका मक लेख िलिहताना हटलेले आहे. क्रांती हटली हणजे इितहासातील 
मनु यजाती या आयु याची उलथापालथ होय. लाखो यक्ती यासाठी झटतात, राजांची 
िसहंासने यासाठी डळमळू लागतात, असलेले मकुुट फुटले जावून, नसलेले मकुुट 
यासाठी उ प न होतात, थािपले या मतू चा भगं िन नवीन मतू ची उ थापना ही 
यासाठी होतात िन या यापुढे रक्ताचे पूर वाहिव याची काहीच कथा नाही, असे प्रचंड 

समहूांना वाटू लागते अशा एखा या क्षोभकारक त वािशवाय दसुर् या कोण याही क्षु लक 
िन क्षिणक पायावर क्रांतीची इमारत उभारली जाणे शक्य नाही. प्र येक क्रांती या मळुाशी 
असणारे हे त व या मानाने पिवत्र िकंवा अपिवत्र असेल या मानाने या क्रांतीतील 
कायर्क यार् यक्तींची व पे िन कृ ये पिवत्र िकंवा अपिवत्र ठरत असतात. हेतूंव न 
कृ यांची परीक्षा जशी यवहारात केली जाते याचप्रमाणे इितहासातही यक्तीं या िकंवा 
रा ट्रां या हेतुव न यां या कृ यांचे व प ठरत असते. ही कसोटी सोडून िदली असता 
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एखा या यक्तीने दसुर् या यक्तीला मारणे िन एखा या सै याने दसुर् या सै याला मारणे 
यात काहीच भेद राहणार नाही. साम्रा यासाठी झाले या िसकंदर या वार् या िन 
इटली या वातं यासाठी झाले या ग्यािरबा डी या वार् या या सारख्याच िकंमती या 
ठरतील. या िभ न कृ यांचे यथायोग्य परीक्षण हो यास जसा यांचा हेतु समजावून 
घेतलाच पािहजे याचप्रमाणे प्र येक क्रांतीचे यथायोग्य िववेचन हो यास ितचा हेतू काय 
होता, ित या अतंयार्मीची इ छा काय होती, कोण या त वांतनू ती उद्भवली होती हे अव य 
पािहले पािहजे. सारांश, ऐितहािसक क्रांती या इितहास- लेखकाने या क्रांतीतील वरवर 
असबंद्ध िदसणार् या प्रसगंाना िकंवा ित या अद्भतुतेला पाहून ितथेच ि तिमत होऊन न 
बसता ित या उगमाकड ेशोध करीत गेले पािहजे. इतकेचे न हे, तर या शोधात भल याच 
िन आकि मत िनघाले या फा यांस सोडून अगदी मलूत वापयर्ंत शोध लावला पािहजे, 
मग या त वाची दिुबर्ण घेअून या क्रांती या िव तीणर् प्रदेशाचे िनरीक्षण केले पािहजे. 
अशा रीतीने आरंभ के यास अनेक असबंद्ध प्रसगंात पूणर् सबंद्धता िदस ूलागते, वक्ररेषा 
सरळ भास ूलागतात िन सरळ रेषा वक्र भासू लागतात. अधंकारात पकाश िदस ूलागतो िन 
प्रकाशात अंधकार िदस ू लागतो, नीचतेत उ चता िन उ चतेत नीचता ग्गोचर होते, 
िवद्रपूतेत सु पता िन सु पतेत िवद्रपुता आढळते िन अपेिक्षत िकंवा अनपेिक्षत रीतीने 
परंतु प ट व पाने ती क्रांती ही इितहासा या टो प तीस येते.  

परंतु िहदंु थानात इ. स. १८५७ साली घडले या प्रचंड रा यक्रांतीचा इितहास अशा 
शा त्रीय पद्धतीने कोणीही वदेशी िकंवा िवदेशी ग्रथंकाराने िलिहलेला नस याने या 
क्रांितयुद्धाब ल लोकांत िवलक्षण, भ्रामक िन दु ट समजतुी प्रचिलत झाले या आहेत. वर 
वणर्न केलेले सवर् दोष या क्रांितयुद्धा या इंग्रजी लेखकांनी केलेले आहेत. काही लेखकांनी 
याचे वणर्न दे यापिलकड ेप्रय नच केला नाही. परंतु बहुतकेांनी तो प्रय न दु ट बुिद्धने िन 
पक्षपातीपणाने के यामळेु यां या दषूीत टीला या क्रांितयुद्धाचे मलूत व िदसले नाही 
िकंवा िदसत असताही पहावले नाही.  

इ. स. १८५७ सारखी प्रचंड क्रांती हेतू यितिरक्त घडणे शक्य आहे काय? 
पेशावरपासनू कलक यापयर्ंत जी लाट उसळली ती आप या साम यार्ंने काही तरी िविश ट 
पदाथर् बुडवून टाक या या हेतूिशवायच उठणे शक्य होते काय? िद लीला पडलेले वेढे, 
कानपूरला झाले या क तली, साम्रा यांचे उभारलेले वज िन या वजाखाली लढत लढत 
शूरां या धारातीथार्त पडले या उ या यासारखी उदा त िन फूित र्जनक कृ ये काही एका 
अ यंत उदा त िन फूित र्जनक सा यािशवाय घडणे शक्य होते काय? एखा या 
आठव याला भरणारा बाजार देखील काही िविश ट हेतू यितिरक्त भरलेला नसतो. मग जो 
बाजार भरिव याची तयारी वष वष चाललेली होती, याची दकुाने पेशावरपासनू 
कलक यापयर्ंत असणार् या प्र येक िसहंासनावर उघडलेली होती, यांत रा यांची िन 
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साम्रा यांची देवघेव चाललेली होती, िजथे रक्तां या िन मांसा या ना यािशवाय दसुरे 
चलनी नाणे कोणी जमुानीत न हत ेतो बाजार काय उगीच भरला, उगीच उठून गेला? 
नाही, नाही. तो बाजार उगीच भरला असेही नाही. उगीच उठून गेला असेही नाही. हे 
कळणे फार कठीण आहे हणनू न हे, तर हे कळले असे कबूल करणे हे आप या िहताचे 
न वाट याने या मु याकड े इंग्रजी इितहासकारांनी मु ाम दलुर्क्ष केलले आहे परंतु या 
दलुर्क्षाहूनही अिधक फसिवणारी िन ५७ या या क्रांितयुद्धाचे व प सवर्तोपरी भ्र ट 
करणारी दसुरी युक्ती िकंवा दसुरी चूक िवजातीय िन यांची झील ओढणार् या वजातीय 
इितहासकारांनी जी केलेली आहे ती ही होय की, या ५७ या प्रलयाचे कारण दसुरे काही 
नसनू मठूभर आपमतलबी लोकांनी उठिवलेली काडतुसांची कंडी होय. इंग्रजी इितहासावर 
िन इंग्रजां या लाचलचुपतीवर वाढलेले एक एत ेशीय ग्रथंकार हणतात : ‘काडतुसास 
गाईची िन डुकराची चबीर् लािवतात इतके केवळ ऐकूनच मखूर् लोक िबथरले. ऐकलेली गो ट 
खरी की खोटी याचा कोणी शोध केला आहे काय? एक बोलला हणनू दसुरा बोलला, 
आिण दसुरा िबघडला हणनू ितसरा िबघडला अशी अधंपरंपरा चालनू अिवचारी मखूार्चा 
समाज जमला आिण बंड माजले. काडतुसां या गो टींवर लोकांनी अधंपरंपरेने िव वास 
ठेवला की काय याचा िनणर्य पुढे यथावकाश होईलच. परंतु या खर् या िकंवा खो या 
िव वासात बडंाचे मळू होते ही समजतू करिव याचा कसा दीघर् प्रय न चाललेला होता हे 
याव न िदसनू येईल. ५७ सारखी प्रचंड क्रांती अस या कारणापासनू उ प न होईल हे 
हणणार् या मदं िकंवा दु ट बुद्धींना क्रांती हणजे एक ‘अिवचारी मखूार्ंचा समाज’ होय असे 
वाट यास यात काही आ चयर् नाही. जर ५७ ची क्रांती ही मखु्यतः काडतुसांव नच 
प्रदी त झाली होती, तर ितला नानासाहेब, िद लीचे बादशाह, झाशीची राणी िकंवा 
रोिहलखडंचे खानबहादरू खान हे का िमळाले? यांना इंग्रजी ल करात नोकरी धरावयाची 
न हती िकंवा घरी बसले तरी ती ल करी काडतुसे तोडलीच पािहजेत असाही हुकूम कोणी 
यां यावर केलेला न हता. जर ५७ ची उठावणी ही केवळ िकंवा मखु्यतः काडतुसां या 
चबीर्नेच झाली होती तर िहदंु थानावरील इंग्रजी ग हनर्र जनरलने ती न वापर याचा हुकूम 
सोड याबरोबर ती झटकन शमलीही असती परंतु िशपायांनी आप या हाताने आपली 
काडतुसे बनवावी अशी सरकारी परवानगी िमळा यावरही ितचा उपयोग क न घे याचे 
ऐवजी िकंवा ल करी नोकरी सोडून सवर्च कटकट िमटिव याचे ऐवजी ल करी िशपायांनीच 
न हे, तर ल कराशी यांचा अथार्अथीर् सबंंध नाही अशा लाखो लोकांनी, राजांनी िन 
महाराजांनी आपले प्राण रणांगणांत का खचर् केले? ल करी िन िबनल करी, राजा िन रंक, 
िहदं ु िन मसुलमान या सवार्ंना फुरण ये यास अस या िकरकोळ गो टी कारणीभतू होत 
नसतात तर या गो टीं या मळुाशी असणारे त व यास कारणीभतू होत असते.  
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काडतुसांची िभती हे बंडांचे प्रमखु कारण आहे. या हण यात िजतकी अयथाथर्ता 
आहे िततकीच या बडंाचा उगम केवळ अयो ये या रा याला खालसा कर यात आहे, या 
हण यात िदसनू येईल. अयो ये या रा यातील िहतािहताशी यांचा काही एक संबंध 
न हता असे िकती तरी लोक या भयंकर क्रांतीत हातावर िशर घेअून लढत होते! मग या 
लढ यात यांचा काय हेतु होता? खु  अयो येचे नबाब तर कलक या या िक यात 
अटकेत पडलेले होते, यांची प्रजा इंिग्लश इितहासकारां या हण याप्रमाणे नबाबा या 
अमंलाला अ यंत नाखूष झालेली होती. मग पंजाबापासनू तो बंगालपयर्ंत फक्त राजेच 
न हेत िकंवा ल करी लोकच न हेत तर प्र येक अ सल िहदंी मनु य आपली समशरे 
उपसनू का उभा रािहला? स तावन या क्रांतीब ल एक लेख बंगाल या कोणी ‘िहदं’ूने या 
वेळेसच इंग्लडंात प्रिसद्ध करिवला होता. यात तो िहदं ु हणतोः “ यांनी अयो ये या 
नबाबाला कधी ज मातसदु्धा बिघतलेले न हते िकंवा पुढेही बघ याचा सभंव न हता, असे 
िकती सरळ िन दयाद्रर् लोक आपआप या झोपडीत नबाबाची दःुख सांगताना ढसढसा रडत 
असत, याची क पना तु हाला नाही! हे अ ु गळून गे यानतंर प्र यक्ष वतःवरच हा कू्रर 
प्रसगं गदुर याप्रमाणे वजीद अ लीशाह यां या अपमानाचा सडू घे याची प्रितज्ञा िकती 
िशपाई दररोज करीत होते हेही तु हांस माहीत नाही”. 1 

या िशपायांना ही सहानुभतूी का वाटू लागली. यांनी नबाबांना ज मात 
पािहलेलेही न हते यांचे डोळे िन कंठ का भ न आले? ते हा अयो येचे रा य खालसा 
के याने बंड उद्भवले नाही तर ही रा ये खालसा कर यात या त वांचा उपमदर् होत होता 
या त वांमळेु बंड उ प न झाले. काडतुसांची िभती िकंवा अयो येचे खालसा केलेले रा य 
ही आनुषिंगक िन आकि मक कारणे होत. यांनाच प्रधान कारण समजले असता 
स तावन या क्रांतीचे खरे व प कधीही कळणार नाही.  

                          
1 हा लेख अंिडया ऑिफस या लायब्ररीत आहे. हा लेख अनेक टीनी फार मह वाचा आहे. या लेखातील पुढील अुतारा िद यािशवाय 
राहवत नाही. “. Your (Englishmen’s) conduct has all along been mean and pettifogging. You accuse our ancient 
Mogal rulers of despotism. They were despotic to some extent; but, on the whole, they knew how to govern 
an empire-you know how to keep a shop. They had a large mind; you have an ingenious and a crafty one, 
They could conceive of grand projects. Despite their faults, they were loved by a grand people like us. They 
settled in the country and tried to improve it. Your servants come here only to make money and go home as 
soon as they have satisfied themselves on that score. Indeed, in as much as we have come to know you, we 
have learnt to dispise you. With increasing knowledgc we have known that the Anglo-Saxon race is selfish 
and hypocritical in the extreme and always unprincipled in matters of gain!” हा लेख सुमारे 25 पानांचा असून तो िद. 
13 ऑक्टोबर 1857 रोजी प्रिसद्ध झालेला आहे.  
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या िनिम तकारणांनाच मळू कारणांचे व प िद यास याचा असा अथर् होईल 
की, जर ही िविश ट कारणे घडली नसती तर यांचे कायर्ही घडले नसते जर काडतुसांची 
िभती नसती िकंवा अयो येचे रा य खालसा केले गेले असते तर १८५७ ची क्रांती घडली 
नसती. परंतु या समजाहून वेडगळ िन भ्रामक असा दसुरा समज सापडणे शक्य नाही. 
काडतुसांची िभती उ प न झाली नसती तरी क्रांती घडलीच असती. कारण या भीती या 
मळुाशी असणारे त व हे दसुर् या एखा या प्रसगंात ग्गोचर झाले असते. अयो येचे रा य 
खालसा झाले नसते तरीही हे क्रांतीयुद्ध झालेच असते. कारण या रा या या खालसा 
कर याचे मळुाशी असलेले त व आणखी दसुर् या एखा या रा या या खालसा कर यात 
प्रादभुूर्त झाले असते. फ्रा स देशातील रा यक्रांतीचे प्रधान कारण जसे धा या या वाढले या 
िकंमती िकंवा बॅ टाअल िकंवा राजाचे पॅिरस सोडून जाणे, िकंवा मेजवानीचा रंग हे न हे, 
त वतच वरील आकि मक िन िविश ट प्रसगं ही या प्रचंड क्रांतीची प्रधान कारणे नसनू 
केवळ िनिम तभतू िनिम ते होत. सीताहरण हे रामायणाचे जसे केवळ िनिम त झाले 
याचप्रमाणे वरील सवर् लहानमोठी कारणे ही िनिम ते असनू मखु्य प्रधान कारणे हटली 
हणजे यां या मळुाशी असलेली त वेच होत. ही त वे कोणती होती? हजारो शूरां या 
तरवारी यां या यानांतून ओढून काढून रणांगणात चमकिवणारी ही त वे कोणती होती? 
िन तेज झाले या मकुुटांना सतेजता देणारी िन मोडून पडले या वजांचे पुन द्धरण 
करणारी ही त वे कोणती होती? यां यावर हजारो यक्तींनी आप या उ ण रक्ताचा 
अिभषेक वषार्नुवष अखंड पे्रमाने सु  ठेवावा ती ही त वे कोणती होती? मौलवींनी यांना 
उपदेश करावा, ब्रा मणांनी यांना ‘िवजयी भव’ हणनू आिशवार्द यावे, िद ली या 
मिशदीतून िन काशी या देवळांतून यां या यशः प्रा तीसाठी परमे वराकड े िद य प्राथर्ना 
धाड यात या या, यां या सा यासाठी ीमत ्हनुमानजीने कानपूर या रणांगणावर हंुकार 
क  लागावा िन यासाठी झाशी या महाल मीने शुंभिनशंुभां या रक्तात िभजलेली आपली 
पुराणप्रिसद्ध तरवार पु हा उपस ूलागावे अशी ही त वे कोणती होती? 

ही १८५७ या क्रांतीची प्रधान कारणे असलेली िद य त वे हणजे ‘ वधमर् िन 
वरा य’ ही होत. आप या प्राणिप्रय धमार्वर भयंकर, िवघातक िन कपटप्रचुर ह ला 
आलेला आहे असे यथाथर् रीतीने िदस ूलागताच वधमर् रक्षणाथर् जी ‘दीन दीन’ ही गजर्ना 
सु  झाली, या गजर्नेत िन आप या िनसगर्द त वातं याला कपटीपणाने िछनावून 
आप या पायात राजकीय गलुामिगरी या शृखंला घात या गे या हे पाहताच वरा य 
सपंादना या पिवत्र इ छेने या दा यशृंखलेवर केले या प्रचंड आघातात या क्रांितयुद्धांचे 
मळू आहे. वधमर्प्रीती िन वरा यप्रीती ही त वे िहदंु थान या इितहासांत िजतक्या 
प टतेने िन उदा ततनेे िदसतात याहून अिधक कोण या इितहासात िदसणार आहेत? 
परकीय िन आपमतलबी इितहासकारांनी या िद य िहदंभुचेू िचत्र िकतीही घाणेर या रंगात 
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काढलेले असले तरी जोपयर्ंत आम या इितहासा या पानावरील िचतोडचे नाव पसुलेले 
नाही, िसहंगडचे नाव पुसलेले नाही, प्रतापािद याचे नाव पुसलेले नाही िकंवा गु  
गोिवदंिसगंांचे नाव पुसलेले नाही तोपयर्ंत ही वधमर् िन वरा याची त वे िहदंु थान या 
रक्तामासांत िखळून राहणारी आहेत! यां यावर क्षणभर गलुामिगरी या भ्रमाचे ढग 
येवोत- सयूार्वरदेखील ढग येतात - परंतु तो क्षण सपंतो न सपंतो तो या त वसयूार् या 
उ णतेने ते िवतळून जातील यात मळुीच शंका नाही.  

वरा यासाठी िहदंु थानने कोणचे प्रय न केलेले नाहीत िन वधमार्साठी 
िहदंु थानने कोणचे िद य अगंीकारले नाही? “सरूा सो पचािजये जो लढे िदनके हेत। पुरजा 
पुरजा कट मरे तबहू न छोड े खेत!” (गु  गोिवदंिसहं). अशा रीतीने वधमार्साठी 
रणांगणावर ितळतीळ तुकड े झाले तरी जे हटत नाहीत अशा प्रसगंांनी भरतभमूीचा 
इितहास आपूणर् भरलेला आहे”.  

या परंपरागत िन िद य त वांचा संचार हो यास १८५७ साली िजतकी कारणे होती 
िततकी पूवीर् फारच थो या वेळेस घडून आलेली होती. या िविश ट प्रसगंांनी िहदंभमूी या 
अगंात िकंिचत सपु्रस न झाले या या मनोवृ तींना िवलक्षण चेतना िदली िन वधमर् िन 
वरा यासाठी लोकशक्ती स जचाप होऊ लाग या. िद लीचे बादशहांनी काढले या 
वरा यसं थापने या जािहरना यात ते हणतातः “िहदंवािसयांनो, जर आपण सवर्जण 
मनात आण ूतर शत्रूचंा क्षणाधार्त धु वा उडवून देऊ िन आप या प्राणिप्रय धमार्ला िन 
प्राणिप्रय देशाला पूणर् भयमकु्त क !”“2 

या वाक्यात असले या िद य त वांसाठी जी क्रांती होते, आप या प्राणिप्रय 
धमार्ला िन आप या प्राणिप्रय देशाला बंधमकु्त कर यासाठी जे क्रांतीयुद्ध होते या 
क्रांितयुद्धाहून पिवत्र असे जगात दसुरे काय आढळणार आहे? वदेशरक्षण, वरा य 
सं थापन िन वधमर् पिरत्राण यासाठी िद ली या िसहंासनाव न प्राथर्ना केले या या 
प ट, िद य िन फूित र्जनक मतं्रातच १८५७ या क्रांतीचे बीज आहे! बरेलीला छापून 
प्रिसद्ध केले या िन अयो ये या नबाबांनी काढले या दसुर् या एका जािहरना यात ते 
हणतातः” िहदंु थानातील सवर् िहदंनूो िन मसुलमानांनो, उठा! वदेश बांधवहो, 
परमे वराने िदले या देणग्यात अ यंत े ठ देणगी हणजे वरा य (sovereign) ही होय. 
ही ई वरद त देणगी याने आप यापासनू फसवून, िछनावून नेली आहे या जलुमी 
राक्षसाला ती फार िदवस पचेल काय? हे ई वरी इ छेिव द्ध असलेले कृ य फार िदवस 
जयास जाईल काय? नाही नाही! इंिग्लशांनी इतके जलुमू केलेले आहेत की, यां या 
पापाचे घड े पूवीर्च तुडुबं भरलेले आहेत! िन यात आता आप या पिवत्र धमार्चा नाश 

                          
2 िद लीचा जािहरनामा ‘Lackey’s Fictions Exposed’.  
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कर याची यांना कुबुिद्ध सचुली! आता तु ही अजनूही व थ बसणार काय? तु ही व थ 
बसावे अशी परमे वराची इ छा नाही. कारण सवर् िहदंूं या िन मसुलमानां या दयात 
या याच इ छेने या िफरंग्यांना आप या देशातून हाकून दे याची बिुद्ध उ प न झालेली 
आहे...िन परमे वरा या इ छेने िन तुम या पराक्रमाने लवकरच यांचा इतका पूणर् 
नायनाट होईल की, या आप या िहदंु थानात यांचा मागमसूसदु्धा उरणार नाही!... लहान 
थोर हे सवर् क्षु लक भेद िवस न जावून या सै यात सवर्त्र समताच नांदली पािहजे. 
कारण जे जे पिवत्र धमर्युद्धात वधमार्साठी आपली समशेर उपसतात ते सवर् सारख्याच 
योग्यतेचे आहेत! ते भाईभाई आहेत! यां यात मळुीच भेद नाहीत... हणनू पु हा एकदा 
मी सवर् िहदंी बंधूंस हणतो की, उठा िन या परमे वरी िन िद य कतर् यासाठी रणांगणात 
उडी घ्या!!”.3 

ही त वर ने पाहून याला या क्रांतीयुद्धाची ओजि वता भासणार नाही तो एकतर 
मदं िकंवा एकतर भामटा असला पािहजे. ई वरद त हक्कांसाठी लढणे हे मनु यमात्रांचे 
कतर् य होय. हणनू आप या वधमार्साठी िन वरा यासाठी या वेळ या िहदंी शूरांनी 
आप या तरवारी उपसले या हो या हे िसद्ध कर यास याहून सबळ पुरावा तो काय देता 
येणार? िभ निभ न थली िन िभ निभ न काली िनघालेले हे जािहरनामे या 
क्रांितयुद्धा या मीमांसेवर एक अक्षरही जा त िलिह याचे कारण उ  देत नाहीत. हे 
जािहरनामे कोणी भल यासल याने काढलेले नसनू सवर्वं य िन सवार्िधकारी िसहंासनाची 
ती शासनपत्रे आहेत! या वेळ या क्षु ध मनोवृ तीचे ते उ ण उ ण उसासे आहेत. 
भाडिभडीमळेु िकंवा भयामळेु जे हा खर् या मनोवृ ती दाबून ठेव याचे काही एक प्रयोजन 
नसते, अशा रणप्रसगंातील हे अतंःकरणाचे प ट बोल आहेत. या युद्धात “जे जे समशेर 
उपसतात त े ते सारख्याच योग्यतेचे असतात” अशा धमर्युद्धात उठलेली ही वीरगजर्ना 
‘ वधमर् िन वरा य’ या त व वयांचा उ चार िन जयघोष करीत आहे! 

परंतु ही दोन त वे पर परांशी िव द्ध िकंवा िविभ न समजली जात होती काय? 
वधमर् िन वरा य यांना पर परांशी अथार्अथीर् सबंंध नाही अशी िनदान पौवार् यांची तरी 
के हाही समजनू न हती. मॅिझनी या हण याप्रमाणे वगर् िन पृ वी यां यात एक जगंी 
आडकाठी उभारलेली नसनू एकाच व तूची ही दोन टोके आहेत अशीच पौवार् य मनाची 
पूवार्पार यथाथर् िन पिरपक्व समजूत आहे. आमची वधमार्ची क पना ही वरा याहून 
िभ न नाही. ती दो ही सा य- साधने ना याने सलंग्न आहेत. वधमार्िशवाय वरा य 
तु छ होय िन वरा यािशवाय वधमर् बलहीन होय. वरा य ही ऐिहक साम यार्ची 

                          
3 ‘Lackey’s Fictions Exposed’. हा जािहरनामा या क्रांितयुद्धा या वेळेस लोकवृ ती कशा चैत ययुक्त झाले या हो या हे 
दाखिव यास फारच अुपयोगी आहे. हा पुढे थो याबहुत अंशाने िदला जाईलच.  
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तरवार, वधमर् या पारलौिकक सा यासाठी सदोिदत उपसलेली असावी हा पौवार् य 
मनाचा कल इितहासात पदोपदी आढळून येईल. पौवार् यां या इितहासात झाले या 
क्रां यांना धािमर्क व प का िमळते, िकंबहुना धािमर्क पािव य अस यािशवाय िन 
धमर्सलंग्नता अस यािशवाय प्रचंड क्रांती होणे हे पौवार् यां या इितहासाला मळुीच ठावूक 
का नाही यांचे बीजही या धमार् या िव व यापक व पातच आहे. िहदंु थान या इितहासात 
आजपयर्ंत अखंड वाने यक्त होत आलेले हे वरा य िन वधमर् यां या साधनसा य वाचे 
त व या १८५७ या क्रांितयुद्धातही यक्त झाले यात काही नवल नाही. िद ली या 
बादशहांनी अगदी प्रथम काढले या जािहरना याचा उ लेख पूवीर् केलाच आहे. यानंतर 
िद लीला इंग्रजांचा वेढा पडून यदु्ध भर रंगात आलेले असताना बादशहांनी सवर् 
िहदंवािसयांस अनुलक्षून दसुरा एक जािहरनामा काढलेला होता. यात ते हणतातः4 “जमी 
राजगान वो रोसाए िहदंपर वाझ े होके तुम बेहामा उजःू नेकी और फ याजीम मु तईर 
उ ईर हो...खुदावंतने तमुको ये मतर्बये आली और मु क और दौलत और हुकमत 
असीवा ते बक्षी है िक तुम उन लोग को जो तुमारे मजहबमे रखना अदंाजी करे, गारद 
करो.” आप याला अ वराने सपं ती, देश, अिधकार हे कशासाठी िदलेले आहेत? ते केवळ 
यिक्तिवषयक िवषयसखुासाठी नसनू वधमर्सरंक्षणा या पिवत्र हेतूसाठी होत! परंत ु या 
पिवत्र िन अिंतम हेतचूी ही साधने आता कोठे आहेत? मागे िदले या जािहरना यात 
हट याप्रमाणे परमे वरा या सवर् देणग्यात अ यंत े ठ अशी वरा याची देणगी कोठे 
आहे? दौलत कोठे आहे? मु क (देश) कोठे आहे? हुकूमत कोठे आहे? गलुामिगरी या 
लेगात ही सवर् दैिवक वतंत्रता मतृप्राय झाली आहे. गलुामिगरीचा हा लेग कसा सहंार 
करीत आहे हे दाखिव यासाठी वरील जािहरना यात, नागपूरची, अयो येची िन झाशीची 
वरा ये कशी धुळीस िमळिवली गेली याचे मािमर्क वणर्न क न नतंर अशा रीतीने 
धमर्रक्षणाची साधने गमािव यामळेु तु ही परमे वराचे घरी अपराधी िन धमर्द्रोही ठराल 
अशी जागवणकू िदलेली आहे.”अ वराची आज्ञा ही आहे की, वरा य सपंादा. कारण 
वधमर्सरंक्षणाचे ते मलू साधन आहे. जो वरा य सपंादन करीत नाही, जो गलुामिगरीत 
तट थ बसतो तो अधमीर् िन धमर्द्रोही होय. हणनू वधमार्साठी उठा िन वरा य सपंादन 
करा 

“ वधमार्साठी उठा िन वरा य सपंादन करा!” या त वाने िहदंु थान या 
इितहासात िकती दैिवक चम कार केलेले आहेत? ीसमथर् रामदासांनी महारा ट्राला 

                          
4 हा संबंध जािहरनामा क हयालाल यांनी प्रिसद्ध केले या ‘तारीखे बगावत ेिहदं’ या अुदूर् पु तकात जसा या तसाच िदलेला आहे. हे 
गहृ थ (?) को या चीफ किमशनराचे ‘अंटरिप्रटर’ असून यांनी बंडवा यांवर इंग्रजी अितहासकारांहूनही जा त त डसुख घेतलेले आहे! 
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अडीचशे वषार्पूवीर् हीच दीक्षा िदली होती! “धमार्साठी मरावे। मरोनी अवघ्यांसी मारावे। 
मािरता मािरता घ्यावे। रा य आपुले।।” 

स तावन या क्रांितयुद्धाचे हेच ताि वक कारण होय. या क्रांितयदु्धाचे हेच 
मनःशा त्र होय. या दिुबर्णीने या युद्धाचे प ट िन स य व प िदसेल अशी खरी दबुीर्ण 
हटली हणजे “धमार्साठी मरावे। मरोनी अवघ्यांसी मारावे। मािरता मािरता घ्यावे। रा य 
आपुले।।” 

या दिुबर्णीतून या क्रांतीकड ेपािहले असता िकती िनराळा देखावा आढळू लागतो! 
वधमर् िन वरा य या पिवत्र हेतूनंी जे क्रांितयुद्ध घडले होते याचे पािव य या या 
झाले या पराजयाने भगं पावत नाही. गु  गोिवदंिसगंाचे प्रय न ता श रीतीने िवफल झाले 
हणनू यांचे िद य व कमी होत नाही िकंवा १८४८ साली इटली म ये रा यक्रांतीची जगंी 
लाट उसळली होती यात या क्रांितकारक पुढार् यांचा सपंूणर् पराजय झाला हणनू यां या 
हेतूचे पु य वही क्षीण होत नाही! 

ज. मॅकाथीर् हणतातः “The fact was that throughout the greater part of the 

northern and north- western provinces of the Indian peninsula, there was a rebellion of 
the native races against the English power. It was not alone the Sepoy who rose in revolt- 
it was not by any means a merely military mutiny. It was a combination of military 
grievence, national hatred, and religious fanaticism against the English occupation of 
India. The native princes and the native soldiers were in it. The Mahomedan and the 
Hindu forgot their old religious antipathies to join against the Christian. Hatred and panic 
were the stimulants of that great rebellious movement. The quarrel about the greased 
cartridges was but the chance spark, flung in among all the combustible material. If that 
spark had not lighted it, some other would have done the work. . . . . . The Meerat Sepoys 
found, in a moment, a leader, a flag and a cause, and the mutiny was transformed into a 
revolutionary war. When they reached Jumna, glittrting in the morning light they had all 
unconsciously seized one of the great critical moments of history and converted a 

military mutiny into a national and religious war!” 5 
Charles Ball writes : “ At length the torrent overflowed the banks, and saturated 

the moral soil of India. It was then expected that those waves would overwhelm and 
destroy the entire European element and that, when the torrent of rebellion should again 
confine itself within bounds, patriotic India, freed from its alien rulers, would bow only 
to the independent sceptre of native prince. The moment, now, assumed a more important 
aspect. It became the rebellion of a whole people incited to outrage by resentment for 
imaginary wrongs and sustained in their delusions by hatred and fanaticism. “6 

                          
5 History of Our Own Times Vol. III.  
6 Indian Mutiny Vol. I, page 644.  
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White writes in his Complete History of the Great Sepoy War : “ I should be 
wanting in faithfulness as an historian if I failed to record the admiration, the courage 
displayed by the Oudhians. The great fault of the Oudh Talukdars from a moral point of 
view was their having made a common cause with the murderous mutineers. But for this, 
they might have been regarded as noble patriots fighting in good cause, pro rage et pro 
patia, for the king and the Motherland” - for Swaraj and Swadesh 
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प्रकरण दसुरे 

कारण परंपरा 
वधमर् िन वरा य या देवतां या अिध ठानाखाली ५७ साली सु  झाले या या 

रणमखाचा सकं प कधी सोडला गेला होता? इंग्रजी इितहासकारां या मताप्रमाणे या 
रणमखाचा सकं प डलहौसी साहेबा या कारिकदीर्त सोडला गेला होता. ही यांची समजतू 
अगदी भ्रामक आहे. या क्षणी िहदंु थान या िकनार् याला पारतं याने पिहला पाय टाकला 
ते हाच! गरीब डलहौसी! यांनी िवशेष वाईट ते काय केले? िहदंु थानची ज मद त 
वतंत्रता ह न घेअून यां या वातं याचे ऐवजी गलुामिगरी िन वधमार्चे ऐवजी 
िख्र चािनटी दे याचे पातकी िवचार जे हा प्रथमतः इंग्रजी यापार् यांचे डोक्यात िशरले 
ते हाच िहदंभमूी या अतंःकरणात क्रांितचेतना ही सचंारलेली आहे. स तावन या 
क्रांितयुद्धाचे कारण इंिग्लशां या ‘चांग या अमंलांत’ िकंवा ‘वाईट अमंलात’ नसनू ते फक्त 
‘अमंलातच’ आहे. चांगला िकंवा वाईट हा गौण प्र न असनू मखु्य प्र न ‘अमंल’ हा आहे. 
या देशाला िहमालयांनी उ तरेकड ेिन समदु्रदेवतांनी दिक्षणेकड ेसरंिक्षत केलेला आहे, या 

िनसगर्बिल ठ िन िनसगर्िप्रय िहदंु थानावर इंग्रजांचा अनैसिगर्क अमंल चाल ू यावा की 
नाही हा मखु्य प्र न स तावन या समरपटावर सोडिवला जात होता हे जर स य आहे, तर 
मग या समराची मलू उ पि त ते हाच झाली असली पािहजे की जे हा हा प्र न प्रथम 
उपि थत झाला.  

मॅिझनी हणतो : वातं य हा प्र येकाचा िनसगर्द त हक्क आहे िन हणनू या 
पिवत्र हक्काचा अपहार क  इि छणार् या जलुमुाचा उ छेद करणे हे प्र येकाचे िनसगर्िसद्ध 
कतर् य आहे. यक्तीची, रा ट्राची िन मनु यजातीची प्रगित हो यासाठी यां यांत चैत य 
पािहजे. परंतु जेथे वतंत्रता नसते तेथे चैत य असणे शक्य नाही. जो लोकांचे वातं य 
िहरावून घेतो तो लोकां या प्रगतीचा िवरोध क न परपीडनाचे अक्ष य पाप करतो. इतकेच 
न हे तर नकळत सवर् मानवी जातीचे िन अतएव वतःचेच मानेवर कुर् हाड मा न घेअून 
आ मह ये या भयंकर पापाचाही अिधकारी होतो. ही पापे क न आजपयर्ंत कोण तरला 
आहे? ही गलुामिगरीची बेडी परमे वरा या इ छेिव द्ध आप या मानवी बंधूं या पायात 
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अडकवून आजपयर्ंत कोणाचा पक्ष जयाला गेला आहे? वतंत्रते या िन गलुामिगरी या 
झग यात शेवटी वतंत्रतचेाच जय ठरलेला आहे. 1 

सीले हणतो की, इंग्रजांचा िहदंु थानशी असलेला सबंंध ही िनसगार्ची चे टा आहे! 
या दोन देशांत कोण याही प्रकारचे नैसिगर्क बंधन नाही. यांचे रक्त िनराळे आहे, यांचे 
धमर् िनराळे आहेत, यांचे िहतािहत िनराळे आहे. 2 परंतु हे सवर् िवस न जावून या 
साली क्लाअ हने आपमतलबाचे िन अ यायाचे साम्रा य उभार यासाठी लासीचे मैदानावर 
रक्तामांसाचा पाया घातला या १७५७ सालीच या क्रांितयुद्धाचा सकं प सोडलेला आहे! 
या व- वातं य-सपंादन-सकं पाला इतर कोण याही गो टीपेक्षा इंग्रजांचेच जगंी सा य 
झालेले आहे! यांनी या सकंि पत क्रांितयुद्धाची बीजे कुठे हणनू पेरली नाहीत? कारण 
हेि टंग्जने काशीत, रोिहलखंडात िन बंगा यात ती बीजे पेरली तर वेल लीने हैसरू, 
आसई, पुणे, सातारा िन उ तर िहदंु थाना या सपुीक जिमनीत याची पेरणी केली! या 
पेरणीला काहीच म पडले नाहीत असे नाही. तरवारींनी िन तोफांनी िहदंु थानची जमीन 
नांगरावी लागली. कारण इतर भल यासल या नांगरांना ीवधर्नचे तट, शनवारचे वाड,े 
स याद्रीचे अुचंवटे, आगर् याचे बु ज िन िद लीची अवजड िसहंासने दाद देती ना! या 
खडकाळ जिमनींवर नांगर िफरवून यांना सपाट के यानतर मधील चुकून माकून उरले या 
लहान लहान ढेकळांनाही फोड यात आले. वचनभगं, अिव वास, घात, जुलमू वगरेै लहान 
मो या टो याखाली िकरकोळ सं थािनक िचरडून गेले, सै यात नेिट ह िशपायांचे अपमान 
होऊ लागले. यांना उ मत झाले या िफरंगी अिधकार् यां या चाबकाखाली मार बस ूलागले. 
यां या पराक्रमाने नवे प्रांत िमळाले असता इतरत्र मराठे िन िनजाम यां याकडून यांस 
जहािगरी िमळत. परंतु कंपनीकडून फक्त गोडगोड थापांची बिक्षसे वाटली जात!3 यां या 
तरवारीने इंग्रजां यासाठी सवर् िहदंु थान िजकंला होता या िशपायांना इतक्या कू्ररतेने 
वागिव यात येई की, जनरल आथर्र वेल लीने जखमी झाले या िशपायांचे सगंोपन 
कर याचे ऐवजी यांना तोफे या त डी यावे! अशा रीतीने िहदु थान या कोनाकोपर् यांतून 
                          
1 Duties of Man.  
2 Expansion of England _ page 214.  
3 If he were to pass his whole life in the Company’s service and do what he might - he could not rise higher than the Subhedar. Even 

an English sergeant commanded native officers of the highest rank on parade the English officers made mistakes, used wrong words 

of command and threw the blame upon the Sepoys and reviled them. Even native officers, who had grown grey in the service, were 

publicly abused by European Striplings. . . (They) had not, as in the armies of native potentates, elephants and palanquins assigned to 

them for their conveyance how great so ever the distance which they were obliged to traverse. “. The Sepoys of the Nizam and 

Marhatta Chiefs”, they said, “. are better off than our Subhedars and Jamadars,” That the English officers could jmport into Zananas 

the most beautiful women in the country. . . and to crown all it was declared that General Aurther Wellesley had ordered his wounded 

Sipahis to be mercilessly shot to death!” -Kaye Vol. I, page 160 - 61 
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भयंकर क्रांितयुद्धाची बीजे इंग्रज लोक एकसहा पेरीत चाललेले होते. या यां या प्रय नास 
यशःप्रा ती लवकरच होईल अशी िच हे प्रादभुूर्त हो यासही फारसा उशीर लागला नाही! 

 
डलहौसी 

या िदवशी पेन देशाने नेदलर्ंड या भमूीवर परमे वरी इ छेिव द्ध आपले 
गलुामिगरीचे जोखड लादले याच िदवशी नेदलर्ंडचे िन पेनचे हजारो लढायांनी भरलेले 
असे क्रांितयुद्ध होणार हे िनि चत झालेले होते. फक्त ते के हा, कोठे िन कसे हावे या 
गौण मु यांचा िनकाल काय तो आ हा नावा या पेन या ग हनर्राने केला. या क्षणी 
ऑि ट्रयाने इटली या पायात दा याची बेडी ठोकली याच िदवशी अनेक पराजयानी परंतु 
अिंतम जयाने घिटत झालेले प्रचंड क्रांितयुद्ध िनि चत झालेले होते. फक्त उरलेला 
ितिथिन चय काय तो मात्र यां या जलुमुांनी झाला. याचप्रमाणे या वेळेस आंग्लभ ूही 
िहदंभमूीवर दासीपणा लाद यासाठी एखा या राक्षसीसारखी धावून आली याच िदवशी 
इंग्रजांचे िन िहदंूंचे जे युद्ध - भयंकर, अभतूपूवर्, कू्रर व कडाक्याचे- ठरलेले होते, याचा 
आरंभ के हा हावा हे काय ते डलहौसीने ठरिवले. डलहौसी या कारिकदीर्त झाले या 
अमानुष अ यायांचे ऐवजी जरी यांनी िकंिचत मवाळ अमंल केला असता, तथािप या या 
योगाने अिंतम रणसगं्राम याला टाळता येता ना. कारण प्र येक देशाने पूणर् वतंत्र असावे 
हाच नैसिगर्क तकर् शा त्राचा अबािधत रहाणारा अिंतम िसद्धांत आहे. या िनसगर्हेतू या 
िव द्ध जावनू कोणीही एखा या रा ट्राचे पायात बळजोरीने गलुामिगरीची बेडी- मग ती 
सो याने का मढिवलेली असेना- लादली की, काळा या घणाखाली ितचे तुकड ेउडावयाचे हे 
ठरलेलेच आहे. तथािप जेथे जेथे गलुामिगरी असते तेथे तेथे जलुमू उ प न झालाच 
पािहजे िन जेथे जेथे िफरंगी रा य आहे तेथे तेथे डलहौसी आलेच पािहजेत. कारण 
िबनजलुमी गलुामिगरी ही िजतकी अशक्य गो ट आहे िततकीच िबनडलहौसी िफरंगी रा य 
ही गो टही अशक्य होय! 

कारण परक्यांवर आपली अ यायमलूक स ता चालिवणे हे िजथे सवर्समंत होते, 
ितथे जो ही स ता पकषार्ने गाजवील यालाच े ठािधकार िमळतात. या योगाने जो 
अ यंत अ यायी असेल तो अ यंत े ठ गणला जावून याला या अ यायांची कमाल 
क न दाखिव यािशवाय आपले े ठ व ठेव याची दसुरी युक्ती िश लक नसते. अशा 
रीतीने जेथे अ यायात िन अधमपणात राजरोस चढाओढ सु  असते तेथे डलहौसीच काय 
ते िनपजावयाचे! ही अनीितमलूक साम्रा ये जेथे जेथे माजली तेथे तेथे अस या डलहौसीची 
रानची राने रािहलेली होती! 
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परंतु या सवर् डलहौसींना मागे टाकणारा असा एक आंग्ल डलहौसी १८४८ साली 
िहदंु थानात आला. डलहौसीला इंग्रजी इितहासकार ‘साम्रा याचा प्रणेता’ हणतात. या 
गो टीहून डलहौसी या अधम िन नीच कतर्बगारीब ल दसुरी साक्ष ती काय यावी? शंभर 
वषपयर्ंत चालिवले या इंग्रजी अनीतीचा मतूर् पिरणाम, वभावाने हेकोखोर, मी हणेन ती 
पूवर् िदशा या बा याने राहणारा, साम्रा याची चटक िन साम्रा याचा माज या या 
रक्तामासांत िखळून गेलेला होता असा हा धूतर् नसला तरी धाडसी मु स ी िहदंु थानची 
जमीन सपाट कर यासाठी’ या जिमनीवर येअून उतरला.  

दरोडखोरां या टोळीवरील मखु्य नायकाचे लक्ष कोणा या घरात सपं ती भरलेली 
आहे इकड ेप्रथमतः जाणे अगदी साहिजक आहे. असे सपं तीने भरलेले घर यास िदसले 
की, या घरावर शक्य या रीतीने दरोडा घाल याची तयारी कर यात तो चूर झालेला 
असतो. या गदीर्म ये याया यायाचा िवचार हा सवर् वी अ वाभािवक, अशक्य िन 
िवघातक आहे. याचे याया याय- िवचारपण सु  होते याचे याच क्षणी दरोडखेोरपण 
सपंते! अशी व तुि थती अस याने इंग्रजां या िहदंु थानावर पडले या भयंकर दरो यात4 
इंग्रजां या अमंलात या अमंलाला ि थरता देणारी िन या दरो याला वधर्न करणारी 
यांची कृ ये या य होती की अ या य होती हे ठरिव याची घासाघीस करणे हणजे 
इितहासाला यथर् िशणिवणे होय! तहनामे, वचने, दो तपणा, वगरेै कलमांना 
दरोडखेोरपणा या शा त्रात जागा िमळत नसते इतके यानात ठेवले की मग इितहासाची 
िकती तरी यातयात वाचेल! मग वॉरन हेि टंग्जने नदंकुमारला यायाने मारले की 
अ यायाने. िन या वॉरन हेि टंग्जची इंिग्लश लोकांनी िनरपराध हणनू सटुका का केली 
हे ठरिव यास कागदांचे ढीग नासणे नको. अज्ञ लोक आप या भोळसर वभावानु प 
ठरले या तहां या या या घेअून, यां या तारखा देऊन, धमर्शा त्रांची वचने उत न, 
कोिटक्रमांची जाळी रचून िकंवा मागील परंपरेचे आधार दाखवून आप या घरावर चालनू 
आले या दरोडखेोरांत परावृ ती िकंवा सहानुभतूी उ प न कर याचा भ्रामक प्रय न करोत, 
परंतु धूतर् लोक या िन फळ वांझ खटपटीला हस यावाचून राहणार नाहीत. ही सवर् 
दरो यांना लाग ूअसणारी गो ट डलहौसी या दरो यांना तर िवशेषच लाग ूपडते िन हणनू 
या या कारिकदीर्त घडले या कृ यांची या य- या यता ठरिव याची वेडगळ खटपट 

                          
4Malcolm Lewin says : “. . . . Grasping everything that could render life desirable, we have desired to the people of the country all that 

could raise them in society, all that could elevate them as men. . . we have delivered up their pagoda- property to confiscation; we 

have branded them in our official records as ‘heathens”. we have seized the possessions of their native princes and confiscated the 

estates of the nobles; we have unsettled the country by exactions and collected the revenue by means of torture; we have held India as 

the highway man holds his neighbour’s purse for what it contains. ”  
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करीत बसणे, हा मखूर्पणा होय. ‘िहदंु थानची जमीन सपाट क न’ ित या उरावर दणदण 
नाच यासाठी डलहौसी आलेला होता एवढे यानात धरले हणजे ब स आहे. िनसगर्सुदंर 
िहदंभलूा आपली बटीक बनिव याचा याचा अिंतम उ ेश होता या दयु धनाला याय 
कसला िन अ याय कसला! ही पापी वासना तृ त कर यास जे जे साधन सापडले ते ते 
तो उपयोगात आणणार! 

या साधनांपकैी पिहले साधन हणजे पंजाबशी झालेली लढाई होय. डलहौसी या 
पायांचा िहदंु थानचे िकनार् यास पशर् होताच या या हे ताबडतोब यानात आले की 
पजंाबम ये जोपयर्ंत रणिजतिसहं िनपजत आहेत तोपयर्ंत आपली पापवासना पूणर् करणे हे 
इंग्लडंला फार जड जाणारे आहे. असे पाहून या पंजाबी िसहंास गलुामिगरी या साप यात 
कसे तरी पाडलेच पािहजे, असा याचा ढिन चय झाला िन जरी िचिलयनवाला या 
दारातून बाहेर पडून या पंजाबी िसहंांनी एक भयंकर चपराक आप या शत्रू या छातीवर 
मारली, तरी मागनू गुजराथ या दाराने शत्र ूआत घुसले िन िसहांची गहुा ही लवकरच 
िसहंाचा िपजंरा बनली! रणिजतिसहंाची पट्टराणी चंदकुवर ही लडंनम ये कुजनू मेली िन 
रणिजतिसहंाचा दलुीपिसहं हा परक्यां या दारी तकुड ेमोडीत पडला!5 

आता मात्र िहमालयापासनू क याकुमारीपयर्ंत सवर् िहदंु थान तांबड े झाले. परंत ु
अजनू िसधंनुदीपासनू अरावतीपयर्ंत ते हावे तसे तांबड े झालेले न हते. मग उशीर 
कशाला? ब्र मदेशाम ये एक शांतता िमशन धाडले की काम फ ते होणारे आहे! फक्त या 
शांतता िमशनने शांततेला इतक्या पे्रमाने ढािलिंगली पािहजे की ित या बरग या मोडून 
चुर या जा या! हे अ यतं पे्रमळ काम अखेर पार पडले िन ब्र मदेश तांब या रंगात रंगनू 
गेला. आता मात्र िसधनुदीपासनू अरावतीपयर्ंत िन िहमालयापासनू रामे वरापयर्ंत सवर् 
िहदंु थान तांबड ेझाले खरे! - पण लवकरच लाल भडकही होणार नाही कशाव न! 

पंजाब िन ब्र मदेश इंिग्लशांनी िजकंले हणजे काय केले याची क पना नुस या 
या नावांनी येणार नाही. एकटा पंजाब हणजे प नास हजार चौरस मलैांचा प्रदेश िन 
याची चाळीस लक्ष लोकसखं्या! या पांच न यां या काठी ऋषींनी वेदमतं्र हटले, यांनी 
आद्रर् केलेला जो प्रदेश तो पंजाब होय! असला हा प्रदेश घे यासाठी अलेक्झांडर आला िन 
असला हा प्रदेश राख यासाठी पौरस लढला! तो हा प्रदेश घेत यावर रावणाची 

                          
5 रणिजतिसहंाचे साम्रा याचा मालक दलुीपिसहं याची ही ददुर्शा अैकून कोणासही दया येईल. परंतु ‘िनःपक्षपाती’ Kaye हणताñ : “. 
It was a happy change for Dhulipsingh. Becoming in his twelfth year the ward of the Governor General, he was placed under the 

immediate tutelage of an Assistant servant of the Bengal Army who was so fit a man for the office, so worthy of the confidence 

reposed in him that the little Sikh Prince, under his wise ministrations, developed into a Christian gentleman, an English courtier, a 

Scotch laird. ” 
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मह वाकांक्षाही तृ त झाली असती. पंरतु डलहौसीला पंजाब िन ब्र मदेश या िव तीणर् 
प्रदेशां या अपहारांनी मळुीच समाधान वाटेना. िहदंु थानची सरह  जरी वाढली तरी 
आत या जिमनीत पूवीर् या बादशाहीची काही थडगी उरलेली होती ती देखील उखडून 
टाकून िजकड ेितकड े ‘सपाट मदैान’ कर याची याने प्रितज्ञा केली. जु या बादशाहीची ही 
थडगी नुसती जागा अडवीत होती इतकेच न हे तर या जु या थडग्यात परुले या 
पे्रतांतूनच भावी बादशाहीचे पुन जीवन हो याचा सभंव होता. हा सभंव डलहौसी या पूणर् 
यानात आलेला होता. सातार् याचे थडग्यात िहदंपुदपादशाही पुरलेली होती िन ख्राइ ट या 
पुन जीवनाप्रमाणे या पुरले या पे्रतातूनच कदािचत एखा या भावी बादशाहीचे पुन द्भवन 
होईल ही भीती ख्राइ टचे चिरत्रावर िव वास ठेवणार् या डलहौसीस पडली यात काही नवल 
नाही. इ. स. १८४८ साल या एिप्रल मिह यात सातारचे शेवटचे महाराज अ पासाहेब हे 
वारले. ही बातमी कळताच डलहौसीने ते सं थान खालसा कर याचा िन चय केला. कारण 
काय? तर राजला औरस सतंती न हती! औरस सतंती नस यामळेु मोलमजरुी करणार् या 
गांवढळाची झोपडीसदु्धा िबनवारशी ठरत नाही तर याने नेमले या द तकाकड े िकंवा 
या या नजीक या आ ताकड ेती िदली जाते. परंतु सातारा ही तर एखा या गांवढळाची 
झोपडी नसनू ते इंिग्लशां या बरोबरीने ‘दो त सरकार’ होते! इ. स. १८३९ साली प्रतापिसहं 
छत्रपतींवर इंिग्लश रा याला उलथून पाड यासाठी खटपट के याचा आरोप (?) ठेवून 
यांना गादीव न पद यतु के यानंतर यांचे जागी छत्रपती अ पासाहेब यांची योजना 
इंिग्लश सरकारने केली होती. या पद युतीसबंंधाने िम. आन ड हा Dulhousie’s 

Administration नावा या पु तकात हणतो : “It is not pleasant to dwell upon the 

circumstances of the dethronement- so discreditable they were!” परंतु अस या या 
अवार् य पद युतीनंतर याला इंिग्लशांनी सातार या गादीवर बसिवले तो प्रतापिसहंाचा 
औरस पुत्र नसनू भाअू होता. अथार्त औरसपुत्राचे अभावी इतर नातलगांचा िहदंशुा त्रातील 
पद्धतीप्रमाणे िसहंासनावर हक्क लाग ूहोतो हे या वेळेस इंग्रजांनी प ट केलेले आहे. ही 
कबुली आप या नेहमी या िव वासघातकी रीतीनुसार डलहौसी साहेबांनी काढून घेतली हेच 
काय ते स य आहे.6 िनरिनरा या रा यांशी केले या तहात आ ही पूवीर्पासनूच द तक 
सतंती अमा य केलेली आहे असे यास कालत्रयीही हणता येणार नाही. इ. स. १८२५ 
साली कोटा या राजाचा द तक कबूल करतेवेळी इंिग्लश सरकारने असे प ट हटले आहेः 

                          
6सातार या गादीवर 1819 साली छत्रपतींची झालेली पुनय जना करत ेवेळी इंग्रज सरकारने केले या तहाचे पिहले कलम असे आहे : 
“. The valient English Government on its part agrees to give the country or territory specified to the Government or State of His 

Highness the Maharaja Chatrapati (the Rajah of Satara). His Highness the Maharaja Chtrapati and His Highness’s sons and heirs and 
successors are perpetually, that is from generation to generation, to reign in sovereignty over the territory, on account of this, these are 
given.”  
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“ The prince of Kotah must be considered to possess the right, in concern with all other. . 
. of adopting a son and a successor in conformity with the rules of the Shastras. “7 

पु हा इ. स. १८३७ म ये अू छार् या राजाने द तक घेतला असता तो कबूल क न 
इंिग्लशांनी खालील वचन िदलेले होते : 

“ Hindu sovereigns have a right to adopt to the exclusion of collateral heirs and 
the British Government is bound to acknowledge the adoption provided it is regular and 
not in violation of the Hindu Law. “8 

अशा प ट भाषेत िन इतकी िनकू्षन िदलेली वचने कागदोपत्री नमदू असता ती 
आ ही िदलीच न हती हे हण याचे धा यर ् इंग्रजी वाचेिशवाय िन इंग्रजी िनतीिशवाय 
इतरत्र आढळणार नाही! इतकेच काय ते वरील दोन उतारे दे यात सांगावयाचे आहे. हे 
उतारे फक्त दोनच आहेत असे नाही, तर िहदंशुा त्राप्रमाणे द तक घे याचा सं थािनकांचा 
हक्क इंग्रजांनी अनंत वेळा िन अनतं श दांत मा य केलेला आहे. नुस या १८२२ पासनू 
१८४७ पयर्ंत इंग्रज सरकारने अगदी प ट श दांनी जवळजवळ पंधरा रा यांचे गादीवर 
द तक राजांची योजना िन हक्क मा य केलेले आहेत इतके सांिगतले हणजे ब स! 
कारण या सं थाने खालसा कर याचे मळू कारण वरील तहांचे िन वचनांचे भाषेत शोधीत 
बसणे हणजे पूवर् िदशेचा शोध करीत उ तरेकड ेजाणे होय. ‘िहदंु थानची जिमन सपाट’ 
कर यासाठी डलहौसी आलेला होता िन सातार या िहदंपुदपादशाहीचे थडगे आपले डोके अुचं 
क  पाहात होते. अथार्त प्रतापिसहं िन अ पासाहेब या दोघाही बंधूंनी शा त्रोक्त 
द तिवधाने केलेली असतानाही सातारचे रा य याला वारस नाही हणनू इंग्रजांनी खालसा 
केले! सातारचे रा य, सातारची गादी! इ. स. १२७४ साली गागाभट्टां या ह ते अिभिषक्त 
झालेला िशवराज जीवर िवराजमान झाला होता तीच ही गादी! या गादीला बाजीरावाने 
आपले िवजय अपर्ण क न मजुरा करावा ितच ही गादी! महारा ट्रा, िशवाजी िज यावर 
बसत असे िन सतंाजी, धनाजी, िनराजी, बाजी, िज यापुढे ‘जी’ हणनू नम्र होत ती तुझी 
गादी डलहौसीने तुकड ेतुकड ेक न पाडून टाकली! आता त ूखुशाल अजर् िलिहत बैस िन 
डे युटेशने धाडीत बैस! डलहौसी ऐकत नाही तर नाही. इंग्लडंम ये या यावरचे अिधकारी 
तर िजवंत आहेत ना? डलहौसी बोलनू चालनू मनु य, पण ते याचे वरील अिधकारी देव 
नसतील हणनू कशाव न? आपण काय यांना थोडचे पािहलेले आहे? ते हा हा रंगो 
बापूजी फार उ तम िन वािमिन ठ मनु य आहे. याने सातारचे गार् हाणे घेअून इंग्लडंला 
जाणे अगदी योग्य आहे. पावला तर देव, नाहीतर ध डा! पण तो पावतो की नाही ही वाट 
पहात तू िकती वेळ बसणार? आता तरी पावेल, मग तरी पावेल अशा आशेने रंगो बापूजी 

                          
7Parliamentary papers, 15 February 1850, page 153.  

8 Ibid, page 141.  
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लडंनम ये लीडन हॉल ट्रीट या पायर् या िकती वेळ िझजिवणार? चे टा होईतोपयर्ंत- 
अपमान होईतोपयर्ंत- को यवधी पयांवर इंग्रजी बॅिर टरे पोसता पोसता शेवटी परत 
भा याला दमडीही न उरेपयर्ंत व अखेर आ ही सातारा परत देत नाही असा उ ाम जबाब 
िमळेतोपयर्ंत रंगो बापूजी लडंन या मगृजळाला प्राशीत बसणार! 

रंगो बापूजी लडंनकड ेजा या या भानगडीत गुतंले असताना इकड ेडलहौसीचे लक्ष 
दसुरीकड ेघोटाळत होते. मरा यां या स तेचे एक रोपटे नागपूरला जीव ध न होते. याचे 
उ मलून क न टाक याचा योग जमनू आलेला होता. नागपूर या गादीचे मालक रघोजी 
भोसले हे आप या वया या ४७ या वषीर् एकाएकी मृ यु पावले. वर् हाड या राजाशी इंग्रज 
सरकारचे नाते ‘ नेहाचे’ होते. 9 िन इंग्रजांचा हा ‘ नेहच’ सवर्त्राचे नाशास कारणीभतू 
झालेला आहे! यांना यांना इंग्रज आपला ‘ वेष’ करतात हे कळले ते ते बचावले. परंतु 
यांनी यांनी इंग्रजांचा आप याशी ‘ नेह’ आहे असे मानले यांची यांची मान केसाने 

कापली गेली! वर् हाडाचे रा य ही इंिग्लशांची जहागीर न हती, की ते याचे मांडिलक 
सं थान न हते. ते एक वतंत्र िन बरोबरीचे सरकार होते. अशा रा यातील राजा िनपुित्रक 
वारला तर ते खालसा कर याचा ‘हक्क’ कोण या पौवार् य िकंवा पाि चमा य यायाने 
िमळतो हे िसद्ध क न दाखिव याचे आ हान जे िसि हअनने या वेळेस इंग्रज सरकारला 
केलेले होते! सगळा मानभावीपणाचा बाजार! एकाने खावे व दसुर् याने पचवावे! एकाने गळा 
कापावा िन दसुर् याने तो काप यानंतर कोण या काय याप्रमाणे कापला हे िवचारावे!- जणू 
काय गळे कापूंना काय याची फारच पवार् असते! इ. स. १८५३ साली डलहौसीने आप या 
‘ ने याचा’ गळा अखेर कापला िन याला कारण असे दाखिवले की, राजाने द तकच 
घेतला न हता! राजे रघोजी सतंतीची सवर् वी आशा असता एकाएकी वारले. यातूनही जरी 
ते द तक न घेता वारले तरी तो अिधकार यां या प नीकड ेआलेला होता. राजप नीने 
राजमृ युनंतर घेतलेले द तक इंग्रजांनी पूवीर् कबूल केलेले नसते तर गो ट िनराळी. परंतु 
१८२२ साली दौलतराव िश यां या बायकोचा द तक, १८३२ साली जनकोजी िशं यां या 
बायकोने घेतलेला द तक, १८३४ साली धार या राजप नीचा द तक, १८४१ साली िकशन- 
गड या राज्ञीचा द तक- एक का दोन! हे सवर् द तक इंग्रजांनी कबूल केलेले आहेत. परंतु 
या वेळेस कबूल करणे फाय याचे होते. आज रघोजी या मागे या या प नीने घेतलेला 
द तक नाकबूल करणे फाय याचे आहे! काय फाय याचे आहे हा मखु्य प्र न होता िन 
या याच अनुरोधाने सवर् गो टी ठरत असत. द तक घेतला नाही हणनू नागपूरचे रा य 
खालसा केले तर घेतलेला द तक वारस नसतो हणनू सातारचे रा य खालसा केले! 

                          
9 अ. स. 1826 साली झाले या तहाचा आरंभच असा आहे ◌ः 
Treaty of perpetual friendship and alliance between the honourable East India Company and his Highness the Maharajah Ragoji 
Bhonslah, his heirs and successors”.  
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आपला जीव बचावावा अशी खरी खरी इ छा अस यास तकर् शा त्राने अस या भानगडीत न 
पडणेच बरे! 
नागपूरचे रा य खालसा क न डलहौसीने ७२४३२ चौ. मलैांचा िव तीणर् प्रदेश ४२,५०,००० 
लोकसखं्या िन जवळजवळ पाच लक्ष साली या उ प नाचा मलुखू िमळिवला! राजवंशातील 
गरीब रा या दःुखाने आक्रोश करीत असता राजवा या या दारावर थाप पडली. कोण आहे 
हणनू पाहतात तो इंग्रजांचे िशपाई वा यात घसु ूलागले. तबे यातून घोड ेसोडले गेले, 
ह ती या पाठीवर बसले या रा यांना खाली उतरवून ह तीची बाजारात िवक्री मांडली गेली. 
राजवा यात असले या सो याचांदी या िजनसा िहसकावून घेअून नागपूर या र तोर ती 
िवक्रीस ठेव या गे या! राजप नी या ग यात डुलणारा हार बाजारात धुळ खात पडला 
आहे! ह तीची िकंमत जेथे शंभर पये झाली या िललावात घो यांची िकंमत - या 
घो यांना डलहौसी या खा याहून अिधक मौ यवान खुराक िमळत असे या घो यांची 
िकंमत पये २० िन खाजगी जोडीची िकंमत ५ पये झाली यात काय नवल! ह ती िन 
ह तीचे हौदे, घोड े िन बैलां या झलुी िवक या. परंतु अजून रा या िन रा यांचे दािगने 
रािहले आहेत ना? मग तेही का िवकू नयेत? अगंावरील सवर् दािगने जावून रा या 
िन कांचन झा या तरी इंग्रजांचा ‘ नेह’ शांत होईना! हणनू वा यास खणती लागली! खु  
राणी या िनजावया या खोलीत िफरंग्यांची कुदळी पडली! वाचका, थांब. अगंावर शहारे 
इतक्यातच येअू देऊ नकोस. कारण ती कुदळी अजनू िकतीतरी पुढे जाणार आहे - चालली 
आहे - पहा ती राणी या िनजावया या पलगंाला फोडून फेकून देऊन या या खालची 
जमीन उक  लागली. 10 आिण हे के हा तर या शेजार या खोलीत महाराज्ञी 
अ नपूणार्बाईला शेवटचा घोर लागला असताना! नागपूर या भोसले घरा यातील 
राजप नीला अपमाना या वायूने शेवटचा घोर लागलेला असता जनानखा यातील शेजार या 
खोलीत राणी या िनजावया या पिवत्र पलगंावर बसनू इंग्रज कुदळीने या चोराचा ताल 
धरीत आहे! आिण अपराध काय? तर राजा रघोजी द तक घे याचे आधीच मेला? 
अखेर अ नपूणार्बाई या अस य अपमानाने या घोरातच मेली. परंतु राणी बांकाबाईची 
िवलायतेत याय िमळिव याची आशा मात्र अजनू मेली न हती. तथािप लवकरच इंिग्लश 
डॉक्टरांना लाखो पये चार यावर यांनी बरीच रामबाण औषधे देऊन या आशेला 
लवकरच िनजधामास धाडली. परंतु मग राणी बांकाबाई काय करीत होती? ती आपले 
रािहलेले आयु य ‘रा यिन ठेत’ घालवीत होती! १८५७ साली झाशीकड े िवजा कडाडत 
असताना ही बांका इकड े नागपूरला आप या मलुांचे मनात वरा यासाठी तरवार 

                          
10 Dalhousie’s Administratioo, pages 165-168.  
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उपस याचे येईलसे पाहून “ मी वतः तुमची नावे सरकारास कळवीन िन तुमचा िशर छेद 
कर याची स ला देईन” हणनू यांना धाक घालीत होती! कुलकलिंकणी बांके, जा पड 
नरकात - जर ितथे तरी देशद्रो यांना आत घेत असतील तर! 
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प्रकरण ितसरे 

नानासाहेब आिण ल मीबाई 
महारा ट्रा या पु यभमूीम ये माथेरान या िगिरिशखरांची ऐट िन या िगरीिशखरांचे 

पाय याशी िहर या शालनेू खुलत असले या भमूीचा डौल यापैकी कोणाचे वणर्न अिधक 
करावे हे ठरिवणे अशक्य आहे. या ऐटबाज माथेरान या देखरेखीखाली िन या डौलदार 
भमूी या अकंावर एक ‘वेण’ू नावाचे िचमकुले खेड ेआप या सहजसुदंरतेने या आधीच 
सुदंर असले या प्रदेशास अिधकच स दयर् देत असे. वेणगु्रामी जी कुलीन िन सदाचारसपं न 
कुटंुबे होती यात माधवराव नारायण यांचे कुटंुब हे प्रमखु वाने मोडत असे. माधवराव 
नारायण िन यांची सशुील भायार् गगंाबाई हे जोडपे गहृदािर याचा मारा होत असताही 
पर पर पे्रमा या सखुात वतःस भाग्यवान समजत असे. या पिवत्र कुटंुबा या या 
लहानशा घरात इ. स. १८२४ साली सवार्ंची मने िन वदने उ हिसत िदस ूलागली. सा वी 
गगंाबाईचा गभर् पूणर्मास होताच या िचमकु या कुटंुबाला पुत्रो सवाचा आनंद देता झाला. 
तो हा स पतु्र हणजे इतर कोणी नसनू या या नावाने जलुमी राजांचे देह भयाने थरारत 
असत िन याचे वरा यासाठी िन वतंत्रतेसाठी लढणार् या महनीय िवभतूींत आपले नाव 
अजरामर क न ठेवलेले आहे ते ‘ ीमतं नानासाहेब पेशवे’ हे होत! हे भाग्यशाली बालक 
ज मले तो िदवस कोणता होता याची देखील इितहासास दाद लागत नाही! या 
िदवसा या जयं या हावया या या िदवसाची मिृत इितहासासही नसावी ही गो ट िकती 
उ वेगजनक आहे! असले िदवस हे रा ट्रां या इितहासात फारसे उगवत नसतात. 
िहदंु थानात गलुामिगरी या शेणात िखतपत पडणार् या शेणिक यांना ज म देणारे िदवस 
लाखो उगवतात िन मावळतात, परंतु आप या ई वरद त वातं याचा िन वरा याचा 
अपहार करणार् यां या रक्तप्राशनासाठी तिृषत झाले या मानधन नानासाहेबांना ज म देणारे 
िदवस शतकांतून एकदोनच यावयाचे! अस या या अल य िदवसांची ही सभंावना पाहून 
परमे वर पु हा हे अपात्री दान करणार नाही याची लाज, महारा ट्रा, तुला वाटावयास 
पािहजे आहे! याने तु यासाठी िन तु या स मानासाठी रणांगणात आपले रक्त ओकावे, 
याची ज मितथी तुला ठावूक नसावी िन - हायहाय - याची मृ युितिथ ही तुला माहीत 
नसावी! तुझ े मानी पुत्र ज मले कधी हे तुला ठावूक नसावे िन ते तु याच 
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िव वासघातामळेु नाश पावून मेले कधी हेही तुला ठावूक नसावे या अक्ष य कृतघ्नतेला 
गलुामिगरी या बेडीचीच िशक्षा योग्य आहे! िन ती तू भोगीतही आहेस! 

ही गलुामिगरीची बेडी आठ लक्ष पयांवारी पिह याने िवकत घेणारे कुलांगार 
शेवटचे रावबाजी पु याचे तक्ताव न उत न भागीरथीचे तीरावर याच समुारास जावून 
बसलेले होते. यांचेबरोबर महारा ट्रातील बरीच कुटंुबे गेलेली होती िन या सवर् कुटंुबांचा 
योगक्षेम आप या पे शनातून उ तम रीतीने कर याइतके औदायर् भरलेले ऐकून िक येक 
नवी कुटंुबेही यांचे आ याला जावून राहू लागली. माधवराव नारायण हेही या मडंळींबरोबर 
इ. स. १८२७ साली ब्र मावतार्स रावबाजी या आ यास राह यासाठी सहकुटंुब गेले. तेथे 
रावबाजीची माधवरावांचे मलुावर फारच ममता जडली. सवर् दरबारात नानासाहेब हे 
लहानथोरांचे आनंदिनधान होऊन गेले. यां या बालतेजाला पाहून रावबाजी इतके चिकत 
झाले की, माधवरावांचे िन आपले सगोत्र आहे असे कळताच यांनी नानासाहेबांस आप या 
मांडीवर ता. ७ जनू इ. स. १८२७ रोजी द तक घेतले. या वेळेस नानांचे वय सारे अडीच 
वषार्ंचे होते. अशा रीतीने वेणगु्रामात ज म पावलेला हा बालक आप या पवूर्सिंचत 
पु यांशाने महारा ट्ररा यािधपती या गादीचा वारस झाला. पेश यां या गादीचा वारस होणे 
ही गो ट महाभाग्याची होय. परंतु हे तेज वी राजकुमारा, या भाग्याबरोबरच येणारी 
जबाबदारी तुझ े यानात आहे ना? ही पेश यांची गादी हणजे काही सामा य गो ट न हे! 
िह यावर बाजीराव बसलेले आहेत, िह यावर पानपत या लढाया लढले या आहेत, 
िह यावर वडगावचे तह झालेले आहेत िवशेष मह वाची गो ट ही की, िह यावर आता 
लवकरच न ट पशार्ने भ्र ट हो याचा प्रसगं गदुरणार आहे िकंबहुना गदुरलेला आहे, हे सवर् 
तू यानात ठेवले आहेस ना? गादीचा वारस होणे हणजे ित या सरंक्षणाची िन अब्रूची 
हमी घेणे होय. मग या पेश यां या गादीची अब्रू सरंक्षण करशील की नाही? एक तर 
िवजयाचा मकुुट या गादीचे म तकावर घातला गेला पािहजे! िकंवा ते नाहीतर िचतूर या 
मानीनीप्रमाणे िद त िचतेत ितचे िद य तरी झाले पाहीजे! यािशवाय पेश यां या गादीची 
अब्रू ितसर् या कोण याही उपायाने राहणार नाही! हे तेज वी राजकुमारा, ही जबाबदारी 
यानात ध न तू या महारा ट्रा या गादीवर खुशाल बैस. पेश यांची गादी शरण गेली 
असे ऐक याचा प्रसगं तु या बापाने आण यापासनू सवर्त्र ल जेने काळे िठक्कर झालेले 
होते िन सवर्त्रांची अशी इ छा होती की, जर पेश यां या गादीचा शेवट होणेच असेल तर 
तो ित या आरंभाला साजेल असा होवो - मरणेच असेल तर ती ‘मािरता मािरता’ तरी 
मरो! बाळाजी िव वनाथ या गादीचा पिहला पेशवा होता या गादीचा शेवटचा पेशवा 
ीमतं नानासाहेब होता हे अिभमानाने इितहासास सांगता यावे एतदथर्, हे राजतेजी 

बालका, तू महारा ट्राचे पेशवाईवर िचरकाल िवराजमान हो! 
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यास समुारास ीके्षत्र काशीला मोरोपंत तांबे िन यांची सशुील भायार् भागीरथीबाई 
हे दांप य िचमणाजी आ पासाहेब पेशवे यां या पदरी रहात होते. या दांप याला या वेळेस 
आपले नाव इितहासात अजरामर होणारे आहे हे काय माहीत असणार! िहदंु थान या 
हातात िव यु लतेप्रमाणे तळपणारी जी समशेरच होती अशा एका क येला ज म दे याचे 
भाग्य यां या पदरी होते या या दांप यास हे आपले भाग्य या वेळेस क्विचतच 
कळलेले असेल! ता. १९ नो हबर इ. स. १८३५ साली वरील दांप यापासनू ीमती महाराणी 
ल मीबाईसाहेब ज म पाव या. या शौयर्शािलनीचे लहानपणीचे नाव मनबुाई असे होते. या 
सलुक्षणेचा ज म होऊन तीन- चार वष लोटली नाहीत तोच ते सवर् कुटंुब काशीहून िनघनू 
बाजीरावाचे उदार आ यास ब्र मावतीर् गेले िन तेथे ल मीबाई िन नानासाहेब यांची भेट 
होऊन र नाचा िन कांचनाचा हा समागम पाहून कोणाला आनंद होणार नाही? भावी 
कालाम ये आप या वधमार्साठी िन वरा यासाठी तरवारी कशा पेलावया या हे िशक्षण 
घेत श त्रशाळेत राजपूत्र नानासाहेब िन ही मनोहािरणी छबेली ल मीबाई एकत्र खेळताना 
पाहून कोण या नेत्रास समाधान वाटणार नाही? मनु याची शक्ती िकती मयार्िदत आहे! 
या वेळी राजपुत्र नाना िन छबेली ल मी तरवार खेळ यास एकत्र िशकत असत, ते हा 

लोकांना या अ िवतीय बालकांचे भिव यकालीन िद य व िदसले नाही िन आता यांना त े
िद य व िदसते आहे ते हा यांना यां या भतूकालीन बाललीला िदसत नाहीत! तथािप 
मनु या या चमर्चक्षूची ही अदरू ि ट घालिव यास जर क पनेचा च मा िमळेल तर 
भतूकालातील या यां या बाललीला आपणास सहज पहाता येतील. ीमतं नानासाहेब िन 
यांचे बंधु रावसाहेब हे आप या िशक्षकापाशी िव या यास करीत असता ही तेज वी 
छबेली आपणही अडखळत अडखळत वाचावयास िशकत आहे,1 ह ती या अबंारीत 
नानासाहेब बसले आहेत िन ही चपल कुमारी ‘मला वर घ्याना’ हणनू लािडवाळपणाने हट्ट 
करीत आहे! एका घो यावर नाना बसले आहेत िन दसुर् या घो यावर बसनू ही मतूर्ल मी 
के हा येते याची वाट पहात लगाम खेचीत आहेत, तोच कमरेला तरवार लटकलेली आहे, 
वार् या या कोमल लहरीने कुरल केश िकंिच मात्र डुलत आहेत िन िजची गौरतनु उ म त 
घो याला आटोक्यात ठेव या या माने गलुाबी झालेली आहे, अशी ही छबेली? घो यासह 
येताच दोघेही भरघाव िनघून जात आहेत! नानांचे वय समुारे अठरा िन छबेलीचे वय 
समुारे सात वषार्ंचे होते. सात या वषार्पासनू भावी धमर्युद्धातील या दोन प्रमखु लढव यांची 
कवाईत सु  हावी ही िकती मनोरम गो ट आहे! या दोन मानवी र नांचे ते हापासनूच 
एकमेकांवर फार पे्रम असे. या दोन बिहणभावंडांची यम िवतीयेला भाऊबीज होत असे! 

                          
1 पारसनीस कृत ‘झाशी या राणीचे चिरत्र’ प.ृ 28-29.  
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सुदंर, सतेज िन मनोहारक छबेली हातात सो याची दीपावली घेअून या त ण 
राजकुमाराला ओवाळीत आहे! 

इ. स. १८४२ साली छबेलीचा झांशीचे महाराज गगंाधरराव बाबासाहेब यां याशी 
िववाह होऊन ती झांशीची महाराणी ल मीबाई बनली! महाराणी ल मीबाई या झांशीकडे 
आप या भ्रतारासह लोकिप्रय होत चाल या असता इ. स. १८५१ साली बाजीरावसाहेब मेले. 
बाजीरावसाहेबां या मृ यबु ल एक अ ूही गळावयास नको आहे. कारण १८१८ साली 
वतःचे रा य गमाव यानंतर या कुलदीपकाने इतरांची रा ये बुडिव यासही इंग्रजांस 
मदत केलेली होती. आप या आठ लक्षां या पे शनातून यांनी बरीच रक्कम िशलकेत 
पाडली होती. अफगािण थान या लढाईत इंग्रजांना पैशाची अ यंत तूट पडली असता या 
िशलकेतून पांच लक्ष पये बाजीरावाने इंग्रजांस धाडून िदले. पुढे लवकरच पंजाब या शीख 
रा ट्राशी इंग्रजांची लढाई सु  झाली िन ब्र मावतार्स वसाहत केलेले मरा यांचे मडंळ शीख 
िमसलांना िमळून इंग्रजांिव द्ध जगंी उठावणी होणार असा रंग िदस ूलागला. परंतु या 
बाजीने याचा बेरंग क न टाकला. याने - िशवाजी या या पेश याने - आप या पदरचा 
खचर् क न एक हजार पायदळ िन एक हजार वार इंग्रजांचे मदतीस धाडून िदले. या 
बाजीरावापाशी वतःचा शिनवारवाडा राख यास सै य न हते. पण शीखांचा वाडा इंग्रजांचे 
ता यात दे यासाठी मात्र मबुलक सै य िश लक आहे! हाय रे रा ट्रा! मरा यांनी िशखांचे 
रा य घ्यावे िन िशखांनी मरा यांचे रा य घ्यावे - कशासाठी, तर दोघांचेही छातीवर 
इंग्रजांना नाचता यावे हणनू! असला हा बाजीराव मेला याब ल मृ यचेु आभारच आहेत. 
बाजीरावाने मरणाचे पूवीर्च मृ युपत्र क न यात ीमतं नानासाहेबांकड े पेशवाईचे सवर् 
अिधकार व आप या वारसदारीचे सवर् हक्क सोपिवले होते. परंतु बाजीराव मे याची बातमी 
ऐकताच इंग्रज सरकारने नानासाहेबांचा आठ लक्ष पये पे शनावर कोण याही प्रकारचा 
हक्क नाही असे जाहीर केले. हा इंग्रज सरकारचा िनकाल ऐकून नानांना काय वाटले 
असेल! यां या दयात चालले या कालवाकालवीचे थोडसेे प्रितिबबं यांनी वतः या 
देखरेखीखाली िलहिवले या खिल यात प्रितिबिंबत झालेले आहे. ते िवचारतातः “ आम या 
या िवख्यात राजवंशाशी तुमचे हे कद्र ूवतर्न अगदी अ या य आहे. आमचे िव ततृ रा य 
िन रा यशासन ही जे हा तु हांस ीमतं बाजीरावांकडून िमळाली ते हा ती अशा करारावर 
िमळाली आहेत की, तु ही यांची िकंमत हणनू आठ लक्ष पये दरसाल यावेत. हे 
पे शन जर सदोिदत िटकणारे नाही तर या पे शनसाठी िदलेले रा य सदोिदत तुम याकड े
कसे रािहल? या करारातील पिहली शतर् तेवढी मोडली जावी िन दसुरी तेवढी कायम 
रहावी हे असबंद्ध आहे. “2 नंतर आपण द तक पुत्र अस याने आपला हक्क नाशाबीत 

                          
2 ‘Nanasahib’s claim against the East India Company. ‘ यात हा अ सल खिलता िदलेला आहे.  
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होतो असे जे सांग यात येई याब ल प ट िन मु ेसदू िनवेदन क न नंतर ीमतं 
नानासाहेब हणतातः “ ीमतं बाजीरावसाहेबांनी आप या पे शनातून काटकसरीने राहून 
काही रक्कम िश लक टाकली हणनू आता पे शन चाल ूठेव याचे काही एक कारण नाही 
असे जर कंपनीचे हणणे असेल तर या कोिटक्रमास सवर् इितहासात तोड सापडणे 
मिु कल आहे. हे पे शन जे िदले गेले ते तहाची शतर् हणनू िदले गेलेले आहे. या शतीर्त 
बाजीरावांनी या पे शनाचा खचर् कसा करावा याचा ठराव केलेला आहे की काय? िदले या 
रा याचे ऐवजी हे पे शन िमळालेले आहे. याचा खचर् कसा हावा हे सांग याचा या 
जगात कोणासही यि कंिचत सदु्धा हक्क नाही. इतकेच न हे तर ीमतं बाजीरावांनी या 
पे शनपैकी सारीची सारी रक्कम जरी िश लक टाकली असती तरी तसे कर यास ते पूणर् 
वतंत्र होते. कंपनीस मी असे िवचारतो की, यां या नोकरां या पे शनाचा िविनयोग कसा 
होतो याची तरी चौकशी कर याचा ितला अिधकार आहे काय? कोण पे शनदार िकती खचर् 
करतो, काय िश लक ठेवतो हे वतःचे नोकरास तरी पुसणे शक्य आहे काय? परंतु या 
नोकरांना जो प्र न होत नाही तो एका िवख्यात राजवंशां या अिधपतीला िवचार यात येत 
आहे!” हा खिलता घेअून नानांचे िव वास ूवकील अझीम उ ला खान हे िवलायतेस गेले.  

या ५७ या क्रांितयुद्धात जी मह वाची पात्रे आहेत यात अझीम उ ला खान 
याचे नाव सं मरणीय आहे. अझीम उ ला खान हे प्रथमतः फार गरीब ि थतीत 
असतानाही यांनी आपली उ नती आप या बुद्धी या बळावर क न ते नानांचे एकिन ठ 
वकील झाले होते. 3 हे प्रथमतः एका इंग्रजाचे घरी िखदमतगारीचे नोकरीवर असत. या 
अ यंत गरीबी या जागेवर असतानाही यांनी आपली मह वाकांक्षा न सोडता तेथे इंिग्लश 
िन फ्रच भाषांचा चांगलाच पिरचय क न घेतला. या दोन भाषा बर् याच येअू लाग यावर 
यांनी कानपूर या एका शाळेत बाकीचा िव या यास केला िन थोडचे िदवसांत तेथील 
सरकारी शाळेत िशक्षकाची जागा िमळिवली. यां या बिुद्धम तेचा लौिकक नानासाहेबांचे 
कानांवर जाताच यांनी यास आपले दरबारी ठेवून घेतले. नानासाहेबां या सवर् मसलतीत 
अझीम उ ला खानांचे फार वजन असे. इ. स. १८५४ म ये अझीम उ ला खान हे 
इंग्लडंम ये आले. यांचा चेहरा उमदा िन मोहक असनू यांची वाणी फार िमठ्ठास असे. 
इंग्रजी रीतीिरवाजांची पूणर् मािहती अस याने लडंनमधील लोकांत ते फारच िप्रय होऊ 
लागले. यां या या मोहक िन िमठ्ठास वाणीला, यां या अगंावरील तेजाला िन यां या 
पौवार् य उदारतेला पाहून िक येक आंग्ल युवतीं या, अझीम उ ला खान हे ग यातले 
ताईत बनले. लडंनमधील सावर्जिनक बागांत िकंवा ब्राअटन वरील समदु्रिकनार् यावर या 
र नखिचत पोषाखा या ‘िहदंी राजास’ पहा यासाठी आंग्ल नरनारींची एकच गदीर् उडत 

                          
3 Thomson’s Cawnpore.  
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असे! काही आंग्लयुवती तर अझीम उ ला खानावर इतक्या लु ध झाले या हो या की, ते 
परत िहदंु थानात आ यावरही यांस अ यंत गौरवा या िन पे्रमा या भाषेत यांची िप्रतीपत्र े
येत असत. हॅवेलॉक या सै याने पढेु ब्र मावतर् घेतले ते हा यांना इंग्लडंातील िक येत 
सभंािवत ि त्रयांची यां या ‘िप्रयकर अझीमखानास’ धाडलेली पत्रे पहावयास सापडली, 
हणनू वतः थॉ सनच िलिहतो! अझीम उ ला खानकड े जरी आंग्ल ि त्रयांची मने 
आकिषर्ली गेली होती तरी ई ट अिंडया कंपनीचे मन यां यावर न बसता ितने बरेच 
िदवस घोटाळूवून, अखेर अखेर यांस साफ जबाब िदला की, “ ग हनर्र जनरलने िदलेला 
िनकाल आ हांस सवर् वी पसतं आहे िन हणनू बाजीरावा या द तकाचा या या 
पे शनावर कोण याही प्रकारचा हक्क उरलेला नाही. अशा रीतीने मखु्य कामाब ल िनराशा 
झा यावर अझीम उ ला खान हे इंग्लडं सोडून िहदु थानाकड ेये यासाठी फ्रा स या मागार्ने 
िनघाले. आपण यांना स या यां या प्रवासातच सोडून इकड ेनानासाहेब या वेळेस काय 
करीत होते हे पाहू.  

ीमतं नानासाहेब पेशवे यां या आयु याची सिव तर मािहती प्रिसद्ध हो याची 
ससुधंी महारा ट्राचे इितहासा या निशबात असेल काय? ती सधंी येईल ते हा येवो, पण 
स या यां याब ल जी काही मािहती िमळेल ती - जरी ती यां या शत्रकूडूनच आलेली 
आहे तरी ती - सकंिलत क न ठेवणे वावगे होणार नाही. ीमतंां या बालवयाची थोडीफार 
हकीगत वर िदलेलीच आहे. ब्र मावतर् हे एक लहानसे िन ऐटबाज असे शहर होते. शहराला 
खेटूनच ीभागीरथीचे पात्र वहात.े तेथे सुदंर घाट, नाना रचनेची देवालये िन नाना 
भषूणांनी मिंडत असा येणारा नरनारीसमहू यां या शोभेने ते ब्र मावतर् शहर िन त े
भागीरथीचे पात्र फारच खुलनू गेलेले असे. ीमतंांचा वाडा हा फारच िव तीणर् असनू 
उ तम उ तम सामानाने सशुोिभत केलेला होता. िनरिनरा या रंगां या अ यंत मौ यवान 
सतरं यांनी िन गािल यांनी या वा यातील िदवाणखाने मिंडत झालेले असत. युरोिपयन 
कारािगरीचे िनरिनरा या रंगांचे काचेचे सामान, मेणब यांची सुदंर झाड,े मोठमोठाले 
आरसे, हि तदंताची सो यावर केलेली र नजिडत नक्षीची कामे, थोडक्यात हटले हणजे 
िहदंु थानातील राजमहालात ग्गोचर होणारी सवर् प्रकारची कमनीयता ीमतंां या या 
िनरिनरा या िदवाणखा यांत िदसनू येई. 4 घो यांचे िन अुटंाचे सरंजाम हे सवर् याचे 
असत. ीमतंांना घो यांचा फारच शोक असनू उ तर िहदंु थानात यांचा अ विव येिवषयी 
फार लौिलक होता. यांची पागा ही उ तम िन त लख घो यांची सदोिदत भरलेली असे. 
िनरिनरा या जातीची हरणे, िशकारी कुत्रे, सांबरे, अुटं िन िहदंु थानातील सवर् प्रकारची 

                          
4 ‘Thomson’s Cawnpore. ‘ थॉ सन हा कानपूरचे क तलीतून बचावलेले जे फक्त दोनच असम होते, यांतील अेक अस याने 
या या या वरील पु तकास िकंिचत मह व आहे.  
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जनावरे बाळग याची यांना फार आवड होती. परंतु या सवर् व तंुपेक्षा ीमतंांचे श त्रागार 
फारच उ तम रीतीने ठेवलेले होते. यांत िनरिनरा या प्रकारची श त्रे, ती ण तरवारी, 
अगदी या बंदकुा िन सवर् तर् हे या तोफा या मबुलक हो या. ीमतंांचा वभाव 
पिह यापासनूच फार मानी असे. आपण एका मो या राजवंशाचे अगंभूत आहोत िन या 
थोर िन प्रिथत वंशाला शोभेल अशा रीतीने जात अस यासच आयु य ठेवावे, नाही तर 
अिजबात नामशेष होऊन जाणे प करेल, हा यांचा िनधार्र असे. आप या अिभजात वाचा 
िन आप या कुला या थोरवीचा, यां या वर िनिदर् ट केले या खिल यात, यांनी वारंवार 
अिभमानपुर सर उ लेख केलेला आहे. आपण मरा यां या िव ततृ साम्रा याचे अिधपती 
असनू आज आप यास पे शनासाठी दसुर् या या दारी अजर् करावे लागतात याचा यांना 
अ यंत खेद होई. ‘सभंािवत य चाकीितर्मर्रणादितिर यते’ या वचनानु प अकीतीर्पेक्षा 
मरणास जवळ करणारे ते सभंािवत होते. यांचा वभाव राजासारखा उदार िन शरूासारखा 
मानधन होता. के हा के हा कानपूर या सै यातील युरोिपयन अमंलदारांना ते मेजवा या 
देत, परंतु यांनी केलेली परतभेटीची िवनंती मात्र ते कधीही वीकारीत नसत. कारण 
यां या योग्यतेप्रमाणे यांना तोफांची सलामी दे यास कंपनी कबूल न हती. 5 यांनी 
आप या प्रांतातील लोकांस फार ममतेने वागवीत असावे. यांचा वभाव गभंीर िन रहाणी 
फार साधी असे. कोण याही प्रकार या दु यर्सनाचा यांना लवलेशही छंद न हता. 6 यांना 
पु कळ वेळा िनरीकू्षन पािहलेले एक गहृ थ िलिहतात : मी या वेळेस यांना पािहले या 
वेळेस यांचे वय समुारे २८ वषार्ंचे असावे; परंत ुते चाळीशी या जवळपास िदसत. यांचे 
शरीर थूल असे. चेहर् याची ठेवण वाटोळी, डोळे उग्र, पाणीदार िन चंचल, अगंकाठी 
साधारण, पॅिनश लोकांइतकी गोरी िन भाषण एकंदरीत आनंदी िन िकंिचत िवनोदी असे, 
असे7 दरबारात ते िकनखाबी पोषाख घालनू बसत असत. “ यां या अगंावरील जवाहीर िन 
यां या म तकावरील अ यंत मू यवान मकुुट पाहून युरोिपयन ि त्रया अगदी लोलपु होत 
असे टे्र हेिलयन िलिहतो. अशा या भ यतेला शोभेल असेच नानांचे वतर्नही उदार िन दयाद्रर् 
असे. वतःचे प्रजेवर ते कृपा करीत यात तर काहीच नवल नाही. परंतु यां याशी इमान 
होऊन यांनी यां या सवर् वाचा नाश केला या इंिग्लश लोकांवरही ते सदोिदत कृपा 
करीत असत. िक येक त ण इंग्रजी जोड यांना हवापालट करावीशी वाटली की, महाराजांची 
बगी यांचेकड ेधाडली जावयाचीच. िक येक प्रसगंी महाराजां या घरी इंग्रजी अिधकारी िन 
इतर गहृ थ हे आप या मडमांसह पाचािरले जात िन उ तम उ तम शाली, मू यवान 

                          
5 Thomson’s Cawnpore, page 48.  
6 Sir John Kaye says, “. A quiet, unostentations young man, not at all addicted to any extravagent habits. ” 
7 The History of Indian Mutiny by Charles Ball Vol. I, page 305.  
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मोती, नामांिकत र ने वगरेै व तंू या भेटी यांना दे यात येत. 8 यिक्तिवषयक वेष हा 
यां या उदार आ याला िवटाळवीत नसे हे याव न चांगलेच िसद्ध होते. रा ट्रयदु्धात 
यां या देहाचे तरवारीने तुकड ेतुकड ेकरावयाचे याच प्रित प यार्ना इतर प्रसगंी उफत 

करणे ही वीरतेची उ च क पना िहदंु थान या का यांतून िन अितहासांतून प्र येक क्षणी 
दगू्गोचर होत आलेली आहे. रजपूत वीरांनी यां या कट्टय्ा शत्रूनंाही यदु्धप्रसगंांचे िवरिहत 
अशाच औदायार्ने वागवीत असावे. ीमतं नाना या औदायार्ने या वेळे या इंग्रजां या पूणर् 
प्रीतीस पात्र झालेले होते हे यानात ठेव यासारखे आहे. 9 ीमतं नानांचे पाहुणचार िमळत 
होते तोपयर्ंत इंग्रजी अिधकार् यां या िन इंग्रजी मडमां या ते ग यातील ताईत झालेले होते. 
परंतु कानपूर या रणांगणात वरा यासाठी िन वधमार्साठी यांनी तरवार उपसताच 
यां यावर दःुश दांचा िन हलकट िश यांचा मारा सु ! अशा या कृतघ्न ‘चोरां या उल या 
ब बांनीच’ िहदंु थानातील इंग्रजी इितहास भरलेला आहे! ीमतं नानासाहेब हे 
िव याचारसपं न होते. यांना जगातील राजकारणाची अितशय आवड असे िन यासाठी 
यांनी बहुतके प्रमखु इंग्रजी पत्रे घेत असावे. दररोज दैिनक पत्रे येताच महाराज ती सवर् 
वाचवून घेत. या कामासाठी िम. टॉड या नावाचा अिग्लशं मनु य नेमलेला असे. हे 
प्रोफेसरही पुढे कानपूर या क तलीत कापले गेले. इंग्रजां या इंग्लडंमधील िन 
िहदंु थानातील राजकारणाची नाना फार बारीक रीतीने चचार् करीत असत. अयो ये या 
रा यासबंंधी यांनी इंिग्लश गहृ थाशी वाद करीत असावे. 10 ीमतं महाराज नानासाहेब 
पेशवे यां या यिक्तिवषयक चिरत्राची वर िदलेली मािहती ही यां याच शत्रूचें इितहासातून 
श दशः घेतलेली अस याने यात एक गो ट यानात धरली पािहजे. ती ही की, या 
मािहतीत जर सदगणुाचे वणर्न असेल तर ते अिधक्यानेच स य असले पािहजे. कारण 
इंग्रजांसारखे दीघर् वेषी शत्र ुनानांसारख्या कट्टय्ा प्रित प यार्चे सदगणु नाइलाज हणनूच 
िकंिच मात्र देणार. अशा ि थतीत वरील वणर्न वाचून ीमतंां या ब ल मनात आदर दाटून 
येतो. या वंशाला बाळाजी िव वनाथापासनू उदगम झालेला आहे या रणिवख्यात भट 
वंशातील या शेवट या पेश याची ती गौर िन भ य मिूतर् - म तकावर र नजिडत मकुुट 
लखाखत आहे, कांितवान देहावर िकनखाबी पोशाख ळत आहे, सतेज िन चपल नेत्रांना 
मानभगंाने उ प न झाले या सतंापाची लाली चढलेली आहे, कमरेला तीन लक्ष पयांची 
तरवार लटकलेली आहे िन वरा याचा सडू िन वधमार्चा सडू कधी घेईन हणनू 
                          
8 Trevelyan’s Cawnpore p. p. 68-69.  
9 “. Nothing could exceed the cordiality which he constantly displayed in his intercourse with our countrymen. 
The persons. in authority placed an implicit confidence in his friendliness and good faith and ensigns 
emphatically pronounced him a capital fellow. ” --Trevelyan’s Cawnpore.  
10 History of the Indian mutiny by Charles Ball Vol. I.  
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वेषा या वाला या या अगंातून िन पाणीदार तरवारी या या यानातनू बाहेर उडी घेअू 
पहात आहेत या शेवट या पेश याला प्रणाम कर यासाठी म तक नम्र होऊ लागते.  

  
शेवटी इंग्रजांचे शेवटचे उ तर आले की, “ तुमचा बाजीरावा या पे शनावर 

कािडइतकाही अिधकार नाही. इतकेच न हे तर तुमचा ब्र मावतार्कडील प्रदेशावर असणारा 
वतंत्र सं थािनक वाचा हक्कही आता तु हास िमळणार नाही!” असा शेवटचा जबाब 
इंग्रजांकडून नानांस आलेला आहे! िन आ ही करतो हा याय आहे असेही सांग यात 
आलेले आहे! याय? आता हा याय आहे की अ याय आहे यांचे नक्की उ तर दे याची 
तसदी इंग्रज सरकारने घे यास नको आहे. ितकड ेकानपूर या मदैानावर लवकरच या 
प्र नाचा यथाथर् िनकाल लाव याची जगंी तयारी सु  झालेली आहे. मरा यां या दयास 
दखुिवणे हा याय आहे की, अ याय आहे याची ितथेच आता पूणर् चचार् कर यात येईल. 
इंग्रजांची उडालेली डोकी, यां या कापले या माना, यांची िचरलेली शरीरे िन यांचे 
वाहणारे रक्ताचे लालभडक पाट हे या प्र नाची यथायोग्य चचार् करतील िन या चचला 
शांतपणे ऐकून घेअून कानपूर या िविहरीचे काठावर बसणारी िगधाड े ‘हा याय की 
अ याय’ या प्र नाचे िनि चत उ तर देतील! 

नानां या घरी अस या टोलेजगं समारंभा या तयारीची गदीर् उडालेली असताना 
यांची ‘छबेली’ बिहणही ितकड े व थ बसलेली आहे असे नाही. ित याही पुढे ‘ याय की 
अ याय’ हाच प्र न येअून पडलेला आहे. इ. स. १८५३ साली ितचा भ्रतार एकाएकी 
परलोकी गेला. याने द तक घेतलेला ितचा िप्रय पुत्र दामोदर याला वारसदारीचे हक्क न 
देता इंग्रज सरकाराने झांशी सं थान खालसा केले. परंतु अशा नुस या कागदोपत्री खालसा 
कर याने खालसा होणारे ते सं थान न हते. या झाशी या सं थानावर नागपूरची बांका 
रा य करीत नसनू ितथे नानांची ‘छबेली’ बिहण महाराणी ल मीबाई रा य करीत होती! 
ती अशा ‘खालसाकरणाला’ थोडीच दाद देणार आहे! इंग्रजांची ही कुिटल िन मांगपणाची 
करणी पाहताच सतंापाची, अपमानाची िन मानभगंाची अभे्र गडगडाट क  लागली. यांतून 
ती झाशीची चपला कडाडली की, ‘मेरी झांशी म ैनही दूंगी!!11 
‘मेरी झांशी म ैदूंगी नही!’ याची छाती असेल यांनी ती घेअून पहावी! 

                          
11 Dalhousie’s Administration, Vol. II.  
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प्रकरण चौथे 

अयो या 
चोराला सोडून सं याशाला फाशी देणारे याय मनु यजाती या ददुवाने या जगात 

नेहमी सु  असतात. परंतु यातूनही राजकारणातील घडामोडीत तर हे प्रकार राजरोस 
रीतीने कर यात येतात. जलुमू िन अ याय या भाववाचक क पना मनु या या मनाला 
दगु्रार् य अस याने तो यां यापासनू होणार् या त्रासाचा सडू काढ यासाठी चवताळून बाहेर 
पडला असता या जलुमूा या िन अ याया या मळुाशी कोण आहे हे बघत बसत नाही तर 
त डाशी जो कोणी असेल या गिरबावरच सवर् मारा क  लागतो. या उतावळेपणाने 
अ यायाचे त ड होणार् या या अपराधाचा जरी वचपा िनघतो तरी या अ यायाचा जो 
प्र यक्ष आ मा असतो तो मात्र िवस न जावू शकतो. या घालमेलीने काही िवशेषशी 
नुकसानी न होती तर ितजकड े ह ली होणारे दलुर्क्ष क्ष य झाले असते. परंतु खरोखर 
पािहले असता या घालमेलीचे पिरणाम फार भयंकर होत असतात. चोरांना मार यासाठी 
उभारलेले फास सं याशाला मार यात खपून जातात िन पु हा चोर ितकड ेसरुिक्षत रीतीने 
साव हणनू वाव  लाग याने चोरीचा उपद्रव पिह याहूनही जा तच होऊ लागतो. या 
फाशीवर सं याशाचे ऐवजी जरी एखादा चोरच िदला गेला तरीही या चोरीचा सवर् राग या 
एक या चोरावरच काढला गे याने बाकीचे चोर िनभर्य रीतीने ‘पुन च हिरःॐ’ करावयास 
तयार होऊ शकतात. िवषारी झाडाचा खरा नायनाट या या फां या िन पाने खुडीत 
बस याने होणार नाही, तर या फा यांना िन या पानांना वारंवार पुढे धाडणारी िन यांचे 
पोषण करणारी या झाडाची मळेु शोधून काढून यांचा नायनाट केला पािहजे.  

डलहौसी हे यां या ‘पिरि थतीचे’ पिरणाम आहेत. ती पिरि थती जोपयर्ंत कायम 
आहे तोपयर्ंत एक डलहौसी गेला तरी दहा डलहौसी येणार आहेत. परंतु हे त व िवस न 
जावून इंग्रजी इितहासकार जाणनू बुजनू िन िहदंु थानी लोक भोळसट अज्ञानाने 
डलहौसी या कारिकदीर्त झाले या सवर् जलुमूांचे खापर या या एक या या डोक्यावर 
इतक्या जोराने फोडतात की जण ूकाय या अपराधाचा तोच काय तो मखु्य कतार् होता. 
परंतु हा समज सवर् वी भ्रामक आहे. या समजाचा असा पिरणाम होत असतो की, 
डलहौसी सोडून मखु्य आिदकारणाकड े लक्ष िदले जात नाही. जर इंग्लडं या सरकारची 
समंती नसती तर डलहौसीची काय छाती होती की याने एक पाऊल अकडचे ितकड े
टाकावे! डलहौसी या प्र येक कृ यास इंग्लडंचे सरकारची समंती िमळा यािशवाय 
िहदंु थानात एक पानही हलणे अशक्य होते. अशा ि थतीत डलहौसीवर जर एकपट दोष 
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असेल तर या यामागे दडून ही अधम कृ ये करणार् या ठकांवर दसपट दोष आला पािहजे. 
पंरतु इंग्लडंमधले सरकार हणजे ितथले मठूभर अिधकारी होत. या मठूभर लोकांना 
इंग्लडं या जनतेपुढे चळचळ कापावे लागते. इंग्रज लोकांची मजीर् उतरली असता एक 
क्षणभरही या अिधकार् यांना आपले अिधकार ठेवता येत नाहीत. अशा ि थतीत हे 
अिधकारी तरी डलहौसी या पापी कृ यांस समंती का देत असत, तर याची ही कृ ये सवर् 
इंग्रज लोकांना पसतं असत हणनूच होय. अशा रीतीने पािहले असता हे इंग्लडंचे सवर् 
रा ट्र या अ यायांचे िन जलुमूांचे अिधकारी ठरत आहे. साम्रा या या रक्ताची चटक लागनू 
हे सवर् रा ट्र कू्रर, िनघृर्ण बनलेले आहे. सवर् इंग्लडं हे एक डलहौसींचे मोहोळ असताना 
यातील एका माशीवरच सवर् राग काढ यात काय फायदा आहे? जोपयर्ंत या मोहोळाचाच 
सबंंध आहे तोपयर्ंत या माशा िहदंु थान या फुलांतील मध नेवून या या ऐवजी ती ण 
िन िवषारी नांग्या मारीत राहणारच! ते मोहोळ तर उराशी ठेवावयाचे िन मग यातून मध 
ने यासाठी येणार् या माशा नांग्या फार मारतात हणनू या यिक्तिवषयक माशांना 
िश याशाप देत बसावयाचे! ही मखूर्पणाची क पना िन ही ददुवाची अधंता स तावनचे 
पुढार् यां या टीला पशर् क  शकली नाही. यातच या क्रांितयुद्धाचे मखु्य रह य आहे. 
यांचे सा य अमकु कायदा र  करावा िकंवा तमकु डलहौसी परत यावा हे नसनू तो 
कायदा कर याची िन तो डलहौसी धाड याची मखु्य शिक्त जी राजस ता तीच परत 
िमळिव याचे होते. सगळेच इंग्रज डलहौसी आहेत िन या मोहोळातील सग याच माशांचा 
उ ेश आप या िहदंी फुलांचा मध नेवून याऐवजी िवषारी नांग्या मार याचा आहे हे अिंतम 
स य या धूतर् िन माननीय पु षां या यानात आले िन अशा या इंग्रजांचा सबंंध 
अिजबात तोड यािशवाय परवशते या फां या खुडत न बसता या हालाहलमय काटेरी 
झाडास समूळ उलथून पाड यािशवाय. थोडक्यात हणजे वरा य िमळिव यािशवाय या 
दधुर्र रोगावर दसुरे रामबाण ओषध नाही िन ती वरा याची औषधी सगं्रामभमूीिशवाय 
इतरत्र िमळत नाही. ही अ यंत िद य स ये यां या कुशाग्र बुद्धीला कळताच एक 
क्षणभरही न थांबता यांनी आपले प्राण आप या हातावर िन आपली तरवार आप या 
शत्रूं या मानेवर ठेव यासाठी रणांगणांत उडी घेतली! 

स तावन या क्रांितयदु्धाचे पािव य िन थोरवी याच स यज्ञानात िन तदथर् होणार् या 
प्राणदानात आहे. यांना डलहौसी हाच काय तो सवर् जलुमुाचा मखु्य जबाबदार वाटतो, 
यांना या युद्धाची खरी महती कळणार नाही. अशा असमजंस मनु यांना जर 
स यज्ञानाची चाड असेल तर यांनी िवशेषतः अयो येचे रा य कोणी खालसा केले हे 
बघावे िन त ेका खालसा झाले हे समजनू घ्यावे. अयो येचे हे िव ततृ िन सपं न रा य 
डलहौसीचे आधी एक शतकभर खालसा होतच होते. अयो ये या नवाबाने इंिग्लशांशी सबंंध 
ठेवला ते हापासनू या या रा यातील एकेक तुकडा इंिग्लशांकड े येत चाललेला होता. इ. 
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स. १८०१ साली विजराचे उरावर एक तह बळाने बसिव यात आला. यात तर ही 
अपहाराची इ छा अगदी िनलर् जपणे प्रदिशर्त झालेली होती. नबाब वजीर या वेळी 
आधीच कंपनी या ‘मदतगार सै या’साठी हणनू दरसाल ७२ लक्ष पये देत होते. 
कंपनी या या लटुीने नवाबाचा खिजना अगदी हलाखीस आला होता. परंतु इंग्रजांनी अशी 
िनकडीची मागणी केली की, नवाबाने वतःजवळ असलेले वदेशी सै य काढून टाकून 
या या जागी कंपनीचे सै य ठेवले पािहजे. या सै याचा खचर् िन वरील सरंक्षक सै याचा 
खचर् दे याची ताकद नबाबा या खिज यात नाही ही इंग्रजांना पूणर् क पना होती. इतकेच 
न हे, तर ही मािहती होती हणनूच यांनी ही मागणी केली. अखेर नबाबापाशी खिजना 
नसला तरी प्रदेश होता हणनू यापैकी अ यंत सपुीक भाग िब्रिटशांना नबाबाने तोडून 
िदला िन नको नको हणता नबाबा या बोकांडी हे सरंक्षक सै य बनले! या १८०१ 
साल या तहातील ितसरे कलम अशा अथीर् होते की, नबाबांनी आप या प्रांताची यव था 
प्रजेस सखुकारक अशी ठेवावी िन प्र येक कामात यांनी कंपनीचे अिधकार् यांची 
स लामसलत घ्यावी. “ आता ही प्रजेस सखुकारक यव था ती कशी ठेवावयाची? जर 
एखादी सधुारणा कर याचे नबाबांनी मनात आणले तर यां या या इ छेब ल यां या 
अगंावर कंपनी गरुगु  लागे.1 तरी ितचा आग्रह असा होता की, प्रजेस सखुकारक पद्धती 
सु  करावी! नबाबा या खिज यावर एकसहा हात मा न याला िरता केला तोच नवीन 
मागणी हावी, िन अस या लटुीची शांतता कर यासाठी नबाबाला कर बसिवणे भाग पडले 
की, कंपनीचा आग्रह हावा की, प्रजेस सखुकारक अशी पद्धती सु  करावी! नबाबाला 
वतःचे रा य सधुारणे अशा रीतीने अशक्य के यानंतर क्विचत लोकसमहू बंड क न 
रा यपद्धती सधुारतील तर याचा बंदोब त कर यासाठी इंग्रजी बेयोनेटा व ‘सरंक्षक’ 
सै या या तरवारी लोकां या मानेवर लटकत ठेवून यांना हू की चू कर याची फुरसत 
ठेवावयाची नाही. 2 तरी कंपनीचा आग्रह मात्र सु च की प्रजेस सखुकारक अशी पद्धती सु  
करावी! अशा रीतीने एकीकड े नबाबांना िन लोकांना रा यपद्धती सखुकारक करणे पूणर् 
अशक्य क न टाकून दसुरीकड े कंपनी हणे की, रा यपद्धती सखुकारक केलीच पािहजे! 

                          
1 Dalhousie’s Administration page 348-49. 
2 Sir John Kaye says, “. In truth, it was a vicious system, one that can hardly be too severely condemned. 
By it he established a double government of the worst kind. The political and military government was in the 
hands of the company, The internal administration of the Oudh territories still rested in the hands of the 
Nabab Vazirs. In other words, hedged in and protected by the British battalions, a bad race of Eastern 
Princes. were suffered to do or not to do what they liked. ” 
(page 82 Vol. I. ) 
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एखादा जलुमी पालक लहान मलुास एकीकडे जोराने मारीत असतो िन दसुरीकड े हणत 
असतो ‘गप! खबरदार रडशील तर!’ भेद इतकाच की, तो पालक हे मखूर्पणाचे कृ य 
करताना िनदान ते सदहेतूने तरी करीत असतो. परंतु कंपनीने नबाबावर जो हा त ड 
बांधून बुक्क्यांचा मार चालिवला होता तो केवळ याचा गळा दाबून प्राण घे यासाठीच 
होता. हा प्राणघात िजतका लौकर िन िजतका सलुभ होईल िततका कर यासाठी इंग्रजांनी 
हजारो खटपटी िन हजारो लटपटी के या. या सवर् दे यास थलावकाश नाही. तरी 
उदाहरणाथर् एक अ यंत नीच कावा िद यािशवाय रहावत नाही. तो कावा हणजे १८३७ 
साली लॉडर् ऑक्लडं यांनी नबाबाशी केलेला तह काही वषार्ंनंतर अिजबात नाकबूल जाणे हा 
होय! हा तह झा याबरोबरच इंग्रज िवसरले असे नाही. कारण १८४७ साली लॉडर् 
हािडर्ंगटनने तह कबूल केलेला होता. कनर्ल लीमनने १८५१ साली हा तह कबूल केलेला 
होता. १८५३ साली िहदंु थानातील चाल ूतहां या यादीतही तो १८३७ चा तह िलिहलेला 
होता!3 पंरतु १८५३ साली जो तह इंग्लडंला आठवत होता तो तह याच साली खरी खरी 
वेळ येताच इंग्लडं एकदम िवस न गेले! १८३७ या या तहाने ते सं थान एकदम 
खालसा करणे शक्य नाही असे पाहताच एका घटकेपवूीर् कबलू केलेला िन चाल ूअसणार् या 
तहां या यादीत िलहून धाडलेला तह िहदंु थान सरकार साफ नाकबूल क  लागले! तो तह 
झालाच न हता हणनू धडधडीत िवधान ठोकून दे यास इंग्रज सरकारास शरम कशी 
वाटली नाही याचे िहदंु थानचा इंग्रजी इितहास याने थोडा तरी वाचलेला आहे याला 
िवशेषसे आ चयर् वाटावयास नको आहे. कारण इंग्रज सरकारास अयो येचे रा य पािहजे 
होते. ते रा य घे यास १८३७ सालापेक्षा १८०१ सालचाच तह जा त उपयोगी होता! 
या सवर् लटपटी डलहौसी या आधीच झाले या हो या हे मात्र लक्षात धरले पािहजे, 
हणजे डलहौसीने अयो या खालसा कर यात काही अपूवर् पातक केले नाही हे प ट होऊ 
लागेल. अयो येचा मलुखू सवार्ंनाच पािहजे होता. परंतु तो घ्यावा कसा याचा िनकाल 
काय तो डलहौसी या ह ते झाला. पंजाबप्रमाणे िकंवा ब्र मदेशाप्रमाणे यावर वारी क न 
तो िजकंता येईना. कारण यातील लोक िब्रिटशां या कधीही उलट गेलेले न हत.े 
आप यापाशी नेहभावाने नबाब वागले नाहीत असा आरोप करावा तर तेही अगदीच 
अशक्य झालेले होते. कारण आजपयर्ंत प्र येक कठीण प्रसगंी नबाबांनी इंिग्लशांना मदत 
केलेली होती. या वेळेस इंिग्लशां या िखशात पैसे न हते ते हा नबाबांनी यांस पैसे िदले. 
जे हा मोठमो या लढायात इंग्रजांना खायला िमळेना ते हा यांनी यांस धा याचा परुवठा 
केला नागपूरप्रमाणे ितथे वारस कोणी नाही अशीही तक्रार न हती. कारण राजवाडा औरस 

                          
3 Dalhousie’s Administration Vol. II. page 367.  
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सतंतीने गजबजलेला होता; िकंवा झाशीप्रमाणे द तक पुत्राचीही भानगड न हती. कारण 
ह लीचा राजा हा मतृ राजाचा औरस पुत्र असनू रा यावर सिु थत झालेला होता. अशा 
रीतीने या लखनौ या नबाबाने या वरील अपराधांतील कोणताही अपराध केलेला न हता. 
परंतु हे सवर् अपराध जरी नबाबाने टाळले होते तरी या मूखार्ंचे हातून अखेर एक जगंी 
प्रमाद घडलाच! तो प्रमाद हा की नबाबा या रा यातील प्रदेश अितशय सपुीक, सुदंर िन 
सपं न असा होता! हा याचा अपराध इंग्रजां या कधीच यानात आलेला होता. 
अयो ये या सुदंर प्रदेशाचे वणर्न देताना इंग्रजी यू बुकातील क्ष भाषेलाही किवतेचे 
पाझर फुटत असत. “ या सुदंर प्रांतात िजकड े ितकड ेवीस तर कोठे कोठे दहा फुटांवर 
पा याचे मबुलक साठे आहेत. सवर् प्रदेश िहर यागार शेतांनी फुललेला, आंबराई या छायेने 
शीतल झालेला िन बांबूंची अुचं अुचं बने आपली म तके ठाई ठाई ऐटबाज रीतीने डोलवीत 
असणारा, िचचेंची दाट छाया, नािरगंीचा सगुधं, अजंीर वकृ्षांची िविचत्रता िन पु पपरागांचा 
पिरमल ही सवर् या िनसगर्सदंुर प्रदेशाला अवणर्नीय शोभा देत आहेत!” असला हा प्रदेश 
आप या ता यात ठेव याचा प्रचंड अपराध के याब ल अयो ये या नबाबास या या 
गादीव न उचलनु फेकून दे याचा डलहौसीने १८५२ साली हुकूम सोडला िन या हुकुमाला 
य चयावत इंग्रजांचे सा य िन अनुमत िमळून अयो या एका झटक्यासरशी खालसा 
कर यात आली! कारण काय तर नबाब आप या रा याची सधुारणा करीत न हते! अहाहा, 
येशू िख्र ताने देखील या औदायार्ला पाहून मान खाली घालावी! नबाबा या रा यात 
एकपट दािर य होते त ेचौपट कर याकिरता, नबाबाचे रा यात काहीतरी चैत य होते ते 
अिजबात नाहीसे कर याकिरता िन अयो ये या अगंावर फाटका तुटका का होईना, पण 
वातं यपैलचूा असलेला पदर पार फाडून ितला नंगी कर याकिरता अयो ये या 
िसहंासनावर बला कार करणार् या इंग्लडंला, ही अ यव थेची सवय जर एकदा कबूल केली 
तर तुझ े िहदंु थानावरील रा य एक िदवस तरी रहाणे योग्य होईल काय? आज चीन 
म ये अफूचे यसन आहे, अफगािण थानात जलुमू आहे, फार कशाला तु या पायाजवळ 
असणार् या रिशयात अदंाधुंदीचा कळस झालेला आहे. हणनू तेथील झारला तू 
अ यव थे या अपराधाब ल पद युत क न ते रा य इंग्लडंला जोडू शकशील काय? तु या 
शेजार् यांचे सामान या या वतः या घरात अ यवि थत पडलेले आहे हणनू या या 
घरात िश न िन या या मसुक्या बांधून ते घर ता यात घे याचा ‘हक्क’ तो तुला कसा 
िमळाला? परंतु डलहौसीची कारकीदर् देणारा आरनॉ ड हणतो की, “ नबाबाने यािशवाय 
िकतीतरी अपराध केलेले होते! पिहली गो ट ही की ते आप या दासदासींना शाल ूबक्षीस 
देत; दसुरी गो ट हणजे ११ मे रोजी यांनी दा काम सोड याचा जलसा केला. फार काय, 
पण एक िदवस सकाळी यांनी औषध घेतले िन शाही बेगम िन ताज बेगम यांना 
भोजनाचा आग्रह केला!! आता याहून भयंकर अपराध तो कोणता! तरीपण शाबास या 
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इंग्रजांची की यांनी हणनू, नबाब सकाळी औषध घेत असतानाही ितकड े कानाडोळा 
क न यांना रा याव न काढले नाही! पण अखेर सवर् इलाज थकले, कारण एक िदवस 
नबाबाचे समोर काही घो यांवर घोड ेसोडले गेले! अथार्ंत इंग्रज सरकारांस या घो यां या 
या पाित यभगंाची फारच कीव आली िन यांनी नबाबांना या भयंकर प्रसगंी हजर 
राह या या अपराधाब ल रा याव न दरू केले!” अस या क्षु लक गो टी देऊन नबाबां या 
रा य यव था- अक्षमतेचा डांगोरा िपटवू पहाणार् या मखूर् िन म सरी इंग्रज इितहास- 
लेखकांनी हे प्रकार पहा यासाठी िहदंु थानापयर्ंत ये याची तसदी कशास घेतली कोण जाणे! 
यांना इंग्लडंातच कोठेही रेनॉ डचे ग्रथं सापडले असते िकंवा ते जरी ल जेने यांना कोणी 
िदले नसत े तरी इंग्लडं या राजवा यातूनही यांना पु कळ मािहती गोळा करता आली 
असती. घो यां या पाित यभगंापेक्षा फार मह वाचे भगं करिवणार् यांची िजदंगी िन रा ये 
खालसा क न घे यात िन वतः या घरची ही भोके बुजिव यात यांना यां या वेळेचा 
जा त उपयुक्त यय करता आला असता! 
 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
प्रकरण पाचवे 

ढकला यात !! 
आता इि छत रा ट्रकायार्ची ितथी जवळ येत चाललेली आहे. अशा समयी अ ट 

िसिद्धसाठी कुलदेवतांची कृपा सपंादन केलीच पािहजे. या प्रचंड रा ट्रक्षोभाची कुलदेवता, 
सडू ही आहे. िहला प्रस न के यािशवाय िन ितला आप या मदतीस येणे भाग 
पाड यािशवाय १७५७ साली सकं प सोडले या रणकायार्ची िसिद्ध चांगली हावयाची नाही. 
हणनू होमकंुडास प्रदी त करा िन यात इतकी िद य हवने या की, मखु्य कुलदेवता 
चैत ययुक्त होऊन प्रकट झालीच पािहजे. इंद्रिजता या प्रचडं यज्ञातून जसा, अिजकं्य रथ 
िनघेतोपयर्ंत हवनांचा धडाका उडाला होता तसाच या यज्ञातून मिूतर्मतं सडू आप या 
सह त्र िज हा िन सह त्र दं ट्रांिनशी अिवभूर्त होईपयर्ंत होमकंुडात हवने दे याचा सपाटा 
चालवा. इंद्रिजता या वेळेस वानरलोक या यज्ञाचा भगं कर यास धडपडत होते. परंतु 
सदैुवाने या रा ट्रयज्ञास मदत कर यासाठी इंग्रजी लोक धडपडत आहेत. मग उशीर का? 
कोपहुताशन धडाडलेला आहे िन या या सात िज हा लवलव करीत अुचं उ या घेत 
आहेत. मग उशीर का? चला, हिवदार्नाला आरंभ करा! 

या पंजाब या इितहासप्रिसद्ध कोिहनुराहून, या तेजा या िगिरवराहून िन या 
राजिच हां या राजाहून पिह या हिवदार्नाचा मान िमळिव यास दसुरे कोण योग्य असणार! 
हणनू चल ये, डलहौसी, या कोिहनुरास या या खर् या मालकापासनू िहसकावून घेअून 
चल ये, पंजाब या वातं याचा खून झाला हे या रा ट्रक्षोभा या कुलदेवतेला 
कळिव यासाठी हा अग्नी भडकत आहे. हा कोिहनूरही ढकला यात! 

या ब्र मदेशाला दसुर् या हवनाचा मान िमळणे योग्य आहे हणनू चल ये, हे 
डलहौसी, या ब्र मदेशास या या खर् या मालकापासनू िहसकून घेअून चल ये! अिग्न 
भडकत आहे तर अ टिसद्धीसाठी या ब्र मदेशाला ढकला यात!  

सातारची िशवाजीची गादी कुठे आहे? ितचा मान ितसर् या हवनाचा आहे. हणनू 
ित यावर या राजांना मशानात बसावयास सांगनू ती गादी, इंग्रजांनो, जा िन लवकर 
आणा! हा अिग्न भडकत आहे हणनू मरा यां या वतीने ही सातारची गादी ढकला यात! 

या चौ या हवनाला नुसती नागपूरची गादी पुरे कशी पडणार! तदथर् या 
गादीबरोबर नागपूरचे सारे वाड,े ह ती, घोड,े राजे, रा या, रा यांचे दािगने, आक्रोश, 
आरो या जे जे िमळेल ते ते आणा ना लवकर! हा अिग्न भडकत आहे हणनू नागपूरचे 
नागपूर ढकला यात! 
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आता मात्र होमकंुड जा व य िदस ूलागले खरे. अशा वेळेला िततकाच जा व य 
असा हवी पािहजे आहे. पण असा िव तवाहूनही जालीम हिव ब्र मावतार्- िशवाय इतर कुठे 
सापडणार! अिग्न प्र विलत झाला आहे हणनू ब्र मावतार्चा मकुुट ढकला यात! 

रा ट्रक्षोभाची यायदेवता सडू ही प्रस न हो यासाठी हा नवा हिव, असा िनवडा की 
यंव! हा मान ितचाच! या िवितहोत्रा या वाला आकाशास िभडा या एतदथर् ही झाशीची 
िबजली ढकला यात! 

पहा, पहा या िद य होमकंुडातून सवर् पापी दयु धनां या अगंाला कंप 
भरिव यासाठी सडुाचे म तक वर िदस ूलागले! अशा वेळेला या आिवभूर्त होऊ पहाणार् या 
देवतेला पूणर् सतंु ट कर यासाठी हवनांचा मारा उडिवला पािहजे. हणनू चला हे अकार्टचे 
नबाब ढकला यात! 

तंजावरची गादी ढकला यात! 
अगंलूचे राजास ढकला यात! 

िसिक्कम या भागास ढकला यात! 
सबंलपूर या रा यास ढकला यात! 
खैरपूर या अिमरांना ढकला यात! 

परंतु असा ‘ पये िन खदुार्’ िकती गळाला याची तर गणतीच नाही. या तव असली 
हिवदार्ने कोण मोजीत बसतो! अ यंत पु ट िन अगदी िनरपराध असा बळी लखनौ या 
नबाबािशवाय सापडणे दिुमर्ळ आहे, हणनू लखनौ या नबाबांना ढकला यात! 

अहाहा, या अिग्नक लोळातून वर िनघणार् या देवतेची ही कोण उग्रता! या 
सडुा या या भयंकर दाढांखाली सवर् जगत देखील िचरडले जाईल! परंत ु या दाढांची धार 
अिधक ती ण झा यावाचून आपण थांबता उपयोगी नाही. हणनू िद ली या राजवा यांना 
कुलपे ठोकून िन तेथील मयुरासनावर बसणार् या अकबरा या वंशजाला फरफर ओढीत 
आणनू ढकला यात! अयो ये या प्रांतात मोठमोठाले तालकुदार 1 काय करताहेत? यां या 
सवर् जिमनी िन यांचे सवर् हक्क काढून टाकून िन यां या रानटी पशूंप्रमाणे पाठलाग 
क न आणा इकड!े तसेच मुबंई अलाख्यात अनाम किमशनमाफर् त हजारो हक्कदारांचे 

                          
1 अयो ये या रा याला खालसा के यानंतर तथेील अ यंत कुलीन वजनदार िन प्रमुख लोकांची जी ददुर्शा अुडिवली ितची हकीगत केवळ 
भयंकर आहे! वंशपरंपरा असणार् या जिमनी िन वतने अेका क्षणात नाहीशी होत! या ददुवी तालुकादाराब ल के िलिहतो-  “. The 
charges against him were many and great for he had diverse ordeals to pass through and he seldom 
survived them all. . . When the claims of a great Talukdar could not be altogether ignored, it was declared 
that he was a rogue or a fool. . . They gave him a bad name and straightway they went out to ruin him! . . 
. It was at once a cruel wrong and a grave error to sweep it away as though it were an encumbrance and 
an usurpation”.  
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हक्क झगुा न देऊन यांनाही आणा इकड!े होमकंुड धडाडून रािहलेले आहे. एतदथर् 
जिमनदार, जहािगरदार, तालकुदार, वतनदार, वगरेै सवर् दारांना नादार क न ढकला यात! 
राजे, महाराजे, बादशाह, प्रधान, नबाब, वजीर, असले असले या होमकंुडात पडलेले हे 
उ तम हिव आम या रा ट्रक्षोभा या कुलदेवतेला प्रस न करोत! आम या पवूर्जां या 
डो यांतून आमची प्र तुतची ही ददुर्शा िन गलुामिगरी पाहून गळणारे अ ु या देवतेला 
सु नात करोत! सातार या गादीचे तुकड े पाहून सतंाप झालेला िशवाजी या देवतेला 
चैत य देवो! अयो ये या राजवा यातील बेगमां या हाल िन नागपूर या महालात 
अपमानाने मेले या अ नपूणार्बाईचा आ मा या आम या रा ट्रीय सडुाला चैत य देवो! हे 
सडूा, जगातील या य तरवारीचे धारेवर तू चढतोस ते हा तू देवांनाही वं य िन ऋषींनाही 
तु य होतोस. स जनरक्षक सडूा! तुझा धाक जर नसेल तर अ यायाचा किल, या 
जगावर िनरंकुश वाने नाचू लागेल हे सडूा, तु या उग्र वानेच कंिपत होऊन पा यांना 
पु यवान हावे लागते, तूच रावणाचा राम होतास, तूच दयु धनाचा भीम होतास िन तूच 
िहर यक यपूचा नरिसहं होतास! यां या वेळेसही तुला प्रस न कर यासाठी िजतके 
हिवदार्न झालेले न हत,े िततके या प्रचंड होमकंुडात झालेले आहे. एतदथर् जगात अ याय 
िन अदंाधुंद बंद करावी, परवशता िन परदासता ठार हावी िन वतंत्रतेचा िन वरा याचा 
जयजयकार हावा, अशी परमे वराची इ छा अस यास तू या यज्ञातून मिूतर्मतं प्रकटहो! 
वाहवा! ‘मृ युः सवर्हर चाहम’् अशी गजर्ना करीत हा मिूतर्मतं रा ट्रक्षोम वर येत आहे! या 
भयंकर मतूीर्ला शतशः प्रणाम असोत! या या भयंकर दं ट्रांखाली उ म त राजे िचरडले 
जाताहेत, यां या हातातील घणाने, िनरपराधी देशां या पायातील दा या या बे या 
ताडकन तुटत आहेत, या या नेत्रांतून सटुणार् या वाला जलुमा या अधंारकोठ यांना 
जाळून भ म करीत आहेत. या या लवलव करणार् या त त िज हा सह त्रशः दःुशासनांची 
रक्ते घटाघट पीत आहेत या या भयंकर, उग्र िन भयानक रा ट्रीय सडूाला शतशः 
प्रणाम असोत!  

वक्त्रािण ते वरमाणा िवशि त 
दं ट्राकरालािन भयानकािन। 

केिच िवलग्ना दशान तरेषु सं य ते चूिणर्तै तमाङ्गःै।। 
‘हे िहदंभमूी अखेर या महायज्ञांतून तुझा ‘सडू’ मिूतर्मतं रीतीने प्रादभुर्वन तर पावला खरा 
- पण तो शांत होऊन पूणर् अतंधार्न काय काय केले हणजे पावेल हे तुला ठावूक आहे 
काय? 
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प्रकरण सहावे 

आगीत तेल ! 
जगात असा कोणता सद्धमर् आहे की, यात पारतं य िन दा य यांचा िधक्कार 

केलेला नाही? यासाठी िजथे परमे वर असतो ितथे पारतं य कधीही असू शकत नाही िन 
िजथे पारतं य असते ितथे परमे वराचे अिध ठान कधीही अस ू शकत नाही. िजथे 
परमे वराचे अिध ठान नाही ितथे धमर् नाही. एतदथर् कोण याही प्रकारचे पारतं य हणजे 
धमार्चा उ छेद िन परमे वरी इ छेचा भगं होय.  

मनु य जाती या उ नतीसाठी उ प न झालेले सवर् धमर् हे मनु यजाती या 
अवनतीसाठी उ प न झाले या पारतं याला एक क्षणभर तरी िजवंत ठेव याची आज्ञा 
देतील काय? यातूनही राजकीय पारतं य सवर् पारतं यांपेक्षा मनु यजातीची अ यंत भयंकर 
अवनती करणारे अस यामळेु या अधम राक्षसाचा कंठछेद कर याची धमार्ज्ञा प्रमखु वाने 
िदलेली असलीच पािहजे. जे अतरांना परतंत्र करतात िन जे पारतं यात राहतात ते दोघेही 
मनु यजातीला नरकाकड ेलोटीत नेतात. हणनू मनु यजातीला वगार्कडे नेणारे सद्धमर् या 
राजकीय पारतं याचा उ छेद कर यासाठी आप या अनुयायांना कंठरवाने उपदेश देत 
असतात. हा यांचा उपदेश अमा य करणारे सवर् लोक धमर्द्रोहीच होत. लोकांना पारतं यात 
ढकलणारे इंग्रज रोज चचर्म ये जात असले तरी ते धमर्द्रोहीच होत. पारतं या या नरकात 
कुजत पडणारे िहदंी लोक रोज अंगाला राख चोळीत असले तरी धमर्द्रोहीच होत. जे 
कोण याही प्रकार या दा यात िन िवशेषतः अनसैिगर्क अशा राजकीय दा यात राहतात ते 
सवर् िहदं ुधमर्भ्र ट होत िन ते सवर् मसुलमानही धमर्भ्र ट होत. मग ते रोज हजार वेळा 
सं या करोत िकंवा हजारवेळा िनमाज पढोत. हे लक्षात घेअूनच ीसमथर् रामदासांनी 
वरा यप्राि त हे धमार्चे मखु्य कतर् य आहे असे सांिगतलेले आहे. जे रा य आप या 
समंतीिशवाय केवळ बलाने आप यावर चालिवलेले असते असे पररा य फेकून देणे, 
दा याचा शृंखला तोडून टाकणे िन मनु यजाती या उ नतीचे प्रथम साधन असलेले 
वरा य िमळिवणे - वातं य िमळिवणे हे धमार्चे अ यंत प्रधान कतर् य आहे असा 
प्राणनाथ प्रभूचंा छत्रसालाला झालेला िकंवा समथार्ंचा िशवराजाला झालेला उपदेश दोन 
शतकानंतर िहदंु थान या पु यभमूीतील पु षांचे कानात ज्ञात िन अज्ञात पाने इ. स. 
अठराशे स तावन साली पु हा गणुगणु ूलागला! 

िहदंु थान या पु यभमूीचे वरा य घेअून िहदंु थानातील सवर् धमर् इंग्रजांनी 
पायाखाली तुडिवलेलेच होते. परंतु धमार्चा हा ताि वक उपमदर् पुरा न वाटूनच की काय, 
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या िहदंु थानातील पिवत्र धमार्चा यावहािरक उपमदर् कर यासाठी इंिग्लश लोक एका 
पायावर तयार होते. आिफ्रकेत िन अमेिरकेत त ेशीयांना िख्र चन धमार्ची दीक्षा दे याचे 
कामात आले या यशाने शेफारले या पा चा यांना या आिफ्रकेप्रमाणेच िहदंु थानातही सवर् 
लोकांना िख्र ती बनवून टाकू अशी फार आशा होती. वेदप्राचीन िहदंधुमार्ची िन 
िख्र चािनटीचे पाठीवर नाचत आले या अ लामाची पाळेमुळे िकती खोलवर गेलेली आहेत 
याचे यांना यि कंिचतही ज्ञान न हते. त वज्ञानात, भिक्तपे्रमात िन िनतीनैपु यात सवर् 
जगाचा आ यगु  असलेला आयर्धमर् आजपयर्ंत िक येकां या बारशास िन बारा यास पाहात 
आलेला आहे. हे या अ पधींना काय कळावयाचे आहे! यांना िहदंु थान िख्र ती कर याची 
आज जरी लवलेशही आशा उरलेली नाही तरी स तावनपयर्ंत यांची या यशः प्रा तीब ल 
पूणर् खात्री होती. औरंगजेबासारख्या या उघड वेषाहून अ यतं भयंकर असा गळेकापू वेष 
कर याचा िन िहदंु थानाला नकळत िख्र तमय बनवून टाक याचा यांचा ढ उ ेश होता. 
इतकेच न हे, तर तदथर्क यांचे राजरोस प्रय नही चाललेले होते. िहदंु थानात पाि चमा य 
िशक्षण पद्धती सु  करणारा मेकॉले आप या एका खाजगी पत्रात िलिहतो की, आपली ही 
िशक्षणपद्धती अशीच रािहली तर एका तीस वषार्ंत बंगालचा बंगाल िख्र तमय बनून 
जाईल!1 या िटटवीची अशी आशा िन अशी खात्री होती की मा या चोचीने मी हा अगाध 
जलधी हा हा हणता अटवून टाकीन! सवर् िहदंु थान िख्र तमय बनवून टाक यासाठी 
प्र येक इंग्रजाचे काहीतरी बेत चाललेलेच असत. या धमर्प्रवतर्नास इंग्रज सरकारने उघड 
उघड मदत करावी हणनू हजारो िमशनर् यांची होत असलेली िवनवणी मा य क न 
तीप्रमाणे िहदं ु िन इ लामी धमार् या मानेवर उघड रीतीने तरवार चालिव यासही इंग्रज 
सरकारने कमी केले नसते. परंतु या रा ट्रास धमर्प्रवतर्नापेक्षा यापारप्रवतर्नाची िन 
िख्र तापेक्षा द्र याची भक्ती अिधक अस याने या उघड मोिहमा क न धमार्साठी 
िहदंु थानावरील रा य बुडिव यास तयार हो याची छाती होईना. इ छा न हती असे नाही, 
तर छाती होईना. तरीही मोठमो या नावाखाली आपले हेतु दडवून सतीचा कायदा, िवधवा 
िववाहाचा कायदा, द तक पुत्रािधकाराची पायम ली वगरेै प्रसगंी िहदंु थानातील 
धमर्समजतुीत बळाने फेरफार कर याचा सपं्रदाय यांनी सु  केलेलाच होता. िमशनर् यां या 
शाळांत सरकारी पैशाची मदत अ याहत चाललेली होती. मोठमोठाले आचर्िबशप यांचे पगार 
मोठमो या सरकारी अिधकार् यांनी िहदंु थान या िपळून काढले या पैशातून सु  असत. 
या अिधकार् यांनी आप या हाताखाल या लोकांस वतः या पिवत्र धमार्ला सोडून िख्र ती 

                          
1 “. Our English schools are flourishing wonderfully. In a single town of Hoogly 1400 boys are learning 
English. The effect of this education is prodigious. . . It is my firm belief that if our plan of education is 
followed up there would not be a single idolator in Bengal 30 years hence!” --Macaulay’s letter to his mother, 
October 12, 1836.  
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हो याचा उपदेश क  लागावे, सरकारी कागदपत्रांत िहदंु थानातील लोकांचा उ लेख 
‘Heathen’ या श दाने कर यात यावा! आकाशातील बापाचे शुभवतर्मान ऐकिव यासाठी 
इंग्रजी कामगाराचा बहुतेक वेळ खचर् होत असे.  

सै याम ये इंिग्लश लोक जे िशरत असत यापैकी िक येक केवळ अिधकाराचे 
जोरावर िहदंी धमार्ची पायम ली कर यासाठीच िशरत असत. शांततेम ये सै यातील 
लोकांस कोणचाच उ योग राहत नस याने या वेळेस िहदं ुिन मसुलमान िशपायांस येशूचे 
वतर्मान सांग यास सपाटून अवधी िमळत अस याने ल करी खा यात िजकड े ितकड ेया 
िमशनरी कनर्लांचा िन सेनापतींचा सळुसळुाट झालेला होता. या रामचंद्रा या पिवत्र 
नामो चरणाबरोबर प्र येक िहदंु या अतंःकरणास भक्तीचे पाझर फुटू लागतात. या 
महंमदाचे नावाबरोबर सवर् इ लामीयांचे रंध्रारंध्रातून पे्रम दाटून येते या रामचंद्रा या िन 
या महंमदा या नावास या पाद्री कनर्लांनी अ लील िश यांची लाखोली वहावी! उठता 
बसता िहदंी िशपायांना अिधकाराचे जोरावर ग प बसवून यां या प्राणिप्रय वेदांची िन 
कुराणाची यथे छ िनदंा यां या समक्ष सु  होत असे. या मानवी राक्षसांचा हा उ योग 
िकती अ याहत चाललेला होता िन या कृ यांम ये यांना िकती गवर् वाटत असे यांचे 
प ट व प यानात यावयास एक यिक्तिवषयक उदाहरण देणे अ ट आहे. सवर् धमार्चा 
जनक आयर्धमर् िन िख्र चािनटी या मानेवर सरुी ठेवीत पुढे आलेला महंमदीय धमर् या 
धमर् वयांना िन यां या अनयुायांना आप या तटुपुं या शभुवतर्मानाने फसव ूपाहणार् या 
या पाद्री सेनापतींपैकी बंगाल पायदळा या रेिजमटवरील एक कमांडर डौलात सांगतो की, 

“ मी आज वीस वषपयर्ंत हे शुभवतर्मानाचे काम अ याहत रीतीने करीत आहे. या काफर 
लोकां या आ यांचा सतैानापासनू बचाव करणे हे एक ल करी कतर् यच होय!” 
िहदंु थान या पैशावर पोसले या या पाद्रीवीरांनी एका हातात ल करी हुकुमाचे बाड िन 
दसुर् या हातात बायबलाचे बाड घेअून एत ेशीय िशपाई लोकांस बाटिव याचा राजरोस 
प्रय न करीत असावे. इतकेच न हे तर या प्रय नास लवकर यश िमळ यासाठी यांनी 
जो िशपाई िख्र ती होईल याची बढती कर याची उघड वचने देत असावे! िशपाई आपला 
धमर् सोडीत अस यास हवालदार होई िन हवालदार सभेुदार मेजर होई! अशा रीतीने 
ल करी खाते हणजे एक िख्र चािनटीचे बळजोरीचे िमशनच होऊन बसले! िहदु थान या 
पैशाने पोसलेले हात िन िहदंु थान या पैशाने िवकत घेतले या तरवारी िहदंु थानी धमार् या 
मानेवर ठेव यात आले या पाहून सवर् िहदंु थानभर इंग्रजां या या हेतूब ल सशंय उ प न 
झाला. यात दररोज न या परुा यांची भर पडून हलके हलके सवर् िहदंु थान िख्र ती 
कर याचे इंग्रजी धोरण सवर्त्रांस प ट िदस ूलागले. आप या सनातन आयर्धमार्चा िन 
आप या प्राणिप्रय इ लाम धमार्चा गळा केसाने कापला जात आहे असे पाहताच िहदं ुिन 
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मसुलमान चवताळू लागले. धमर्रक्षणाथर् प्राणही देऊ हणनू शपथा घेअू लागले िन 
िफरंग्यां या अस य जलुमाने यां या अगंाची लाही लाही होऊ लागली! 

अशा या भडकत चालले या आगीत तेल ओत यासाठी िहदंु थान या ल करात 
नवीन काडतुसे वापर याचा हुकूम सटुला. नवीन प्रकार या बंदकुांना नवीन काडतुसे 
वापर याची आव यकता पड याने ही काडतुसे कर याचा कारखाना िहदंु थानात काढ याचा 
सरकारने ठराव केला. हा ठराव जरी १८५७ या आरंभी अमंलात येअू लागला तरी या 
काडतुसां या प्रवेश िहदंु थानात पूवीर्च झालेला होता. िहदंु थानातील िहदं ु िन 
मसुलमानां या धमर्समजतुींना क पटाप्रमाणे मानणार् या िफरंगी सरकारने इंग्लडंम ये 
गाईची चरबी लावलेली ही काडतुसे १८५३ सालीच िहदंु थानात आणिवली होती असे आता 
िसद्ध झालेले आहे! कानपूर, रंगनू िन फोटर् िव यम येथील िहदंु थानी फौजेला या 
काडतुसांना कशाची चरबी लावलेली आहे हे िबलकुल कळू न देता िहदं ु - मसुलमानांना 
इंग्रजांनी १८५३ सालीच बाटिवलेले होते! या दगेखोरपणाचे कपट १८५७ साली उघडकीस 
येईपयर्ंत काडतुसांना वाटेल ती चरबी लाव याची इंग्रजांनी जाणनू बुजनू यव था केली 
होती. ही गो ट अजमासानेच िसद्ध केलेली नसनू १८५३ या िडसबरम ये कनर्ल टकरने 
धाडले या सरकारी िरपोटार्त या गो टीचा प ट उ लेख केलेला आहे. 2 खु  कमांडर– 
इन-चीफलाही ही गो ट माहीत होती! असे असताही िहदंु थानी िशपायांना ती काडतुसे 
दे यात येअून यां या पिवत्र धमार्ला भ्र ट कर याचे अधम कृ य सतत सु  ठेवलेले होते! 
इंग्रजां या मनातील या दगेबाजपणाची क पना सन १८५३ साली िहदंी िशपायांना मळुीच 
नस याने यांनी ही काडतुसे राजरोस रीतीने िन िनःशंकपणाने वापरली. अशा रीतीने 
आपले कपटप्रचुर बेत िसद्धीस जात असलेले पाहून ती काडतुसे कर याचा कारखाना खु  
डमडम येथे काढ यात आला. या कारखा यात तयार होणार् या काडतुसांना पूवीर्चीच चरबी 
लाव यात येत असे. पण असे कर यात िहदंु थानातील लोकांस बाटिव याचा सरकारचा 
उ ेश न हता हे मात्र कोणीही िवसरता कामा नये! उ ेश न हता! असला उ ेश नसतानाच 
आमचा देश धुळीस िमळाला! असला उ ेश नसतानाच आमचे वरा य चरचर िचरले गेले 
िन असला उ ेश नसतानाच आम या धमार्चा उ छेद होत आला! कमांडर-इन-चीफलाही ही 
चरबीची गो ट माहीत असनू याने काय हणनू िहदंु या त डात गाईचे मांस िन 
मसुलमानांचे त डात डुकरांचे मास क बले? या एका यवहारात इंग्रज सरकारने िकती 
वेळा धडधडीत खोटी िवधाने केलेली आहेत हे पािहले हणजे रक्ताचा प्र येक िबदं ुकढू 
लागतो! काडतुसाला गाईची िन डुकराची चरबी लावतात या कंडीवर िशपायांनी 
अधंपरंपरेने िव वास ठेवला असे हणणार् या िनलर् ज लोकांनी डमडम येथे कारखा यात 

                          
2 Kaye Vol. II. page 30 Kaye Vol. I. page 381.  
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मक्तेदारीने चरबी पुरवीत असावे, याचे करारपत्र अव य पहावे3 यात काडतुसासाठी 
गाईची चरबी उपयोगात आणलेली होती की नाही याचे प ट उ तर िमळेल!4 दोन 
आ यांना एक प ड अशा दराने िहदं ुलोकां या आईचे िठकाणी असले या गाईची चरबी 
पुरिवली जात होती िन या चरबीत डुकरा या चरबीचा अशं िमसळिवला जात होता हेही 
िबलकूल असभंवनीय नाही. या काडतुसांचा गवगवा होताच १८५७ या जानेवारी २९ ला 
एक सरक्युलर धाड यात आले होते. यात सरकारी हुकूम हणतो : “ नेिट ह 
िशपायांसाठी केले या काडतुसांना जी चरबी लावावयाची असते तीत फक्त शेळीची िकंवा 
बोकडाचीच चरबी लावावी. डुकराची िकंवा गाईची चरबी िबलकुल उपयोगात आण ूनये. या 
घाईघाईने काढले या सरक्युलराव न हेच िसद्ध होत आहे की, गाईची िन डुकराची चरबी न 
लाग ूदे याचा यापूवीर् िशर ता न हता! डमडम िन िमरज येथे हे काडतुसांचे कारखाने होते. 
यापैकी डमडम या कारखा यात काम करीत असले या एका मेहेतराने एका ब्रा मणापाशी 
या या लो यातील पाणी मािगतले. तसे के यास लोटा िवटाळेल असे या ब्रा मणाने 
हणताच तो मेहेतर उ तरला : “ आता सवर्त्रच िवटाळ माजणार आहे! या काडतुसांना 
तु ही दातांनी तोडणार ती काडतुसे गाई या िन डुकरा या चरबीने मढिवली जात आहेत” 
हे ऐकताच तो ब्रा मण इतर िशपायांकड ेजावून हे वृ त कथन क  लागला. डमडम येथे 
लवकरच सवर् िशपाईलोक सांशक झाले. बारीक तपास करता काडतुसांना गाईची िन 
डुकराची चरबी लावलेली असते हे स य यां या नजरेस प ट िदस ूलागले! ही डमडम 
येथील बातमी वण याप्रमाणे इत ततः पसरली. प्र येक िशपायाला आप या हातास गाईची 
िन डुकराची चरबी लपटलेली िदस ू लागली िन प्र येक ल करी ठा याम ये िख्र ती 
लोकां या या कपटाने याला याला आप या धमार्चा िन आप या अि त वाचा एक 
क्षणाचाही भरवंसा वाटेनासा झाला. हे पाहताच घाब न गेले या इंग्रजी सरकारने आपले 
कृ णकृ य लपिव यासाठी मनु यजातीला सदोिदत कािळमा लाव यासारखी नीच िन खोटी 
िवधाने कर याचा सपाटा चालिवला. काडतुसांस गाईची िन डुकराची चरबी लावलेली होती 
हे जे हा नाकबूल करणे अशक्य झाले ते हा िहदंु थान सरकारचा ल करी सेके्रटरी बचर् 
याने सरकारी रीतीने जाहीर केले की मीरत िन डमडम येथे होणारी नवी काडतुसे आ ही 
अजनूपयर्ंत मळुीच वाटलेली नाहीत! हे यांचे िवधान साफ खोटे होते. अबंाला, िसयालकोट 
िन नवीन बदंकुांचे िशक्षणासाठी उघडले या मोठमो या ल करी वगार्तून ही चरबी लावलेली 
काडतुसे १८५२ सालापासनू धाड यात येत होती. अबंा या या डपेोम ये २२५०० आिण 

                          
3 “. There is no question that some beaf fat was used in the composition of the tallow. Kaye Vol. I. page 
381.  
4 “. There is no question that some beaf fat was used in the composition of the tallow. Kaye Vol. I. page 
381.  
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िसयालकोटला १४००० काडतुसे २३ ऑक्टोबर १८५२ या िदवशीच रवाना झालेली असताही 
कनर्ल बचर् जानेवारी १८५७ म ये सरकारी रीतीने हणतो की, कारखा यातून एकही 
काडतूस वाट यात आलेले नाही! िजथे ल करी वगर् होते ितथे ही नवीन बंदकू कशी 
वापरावयाची हे िशकिवताना ही काडतुसे उपयोगात आणलेली न हती हे असभंवनीयच 
होते. िशवाय मागे िलिहलेच आहे की, १८५३ साली हीच काडतुसे िहदंी िशपायांना िबलकुल 
मािहती न देता यां याकडून वापरिव यात आली होती. गरुखा पलटणीत तर ही काडतुसे 
राजरोस रीतीने वाट यात आलेली होती! तरी बचर् एखा या कसले या भाम यासारखा 
िनध या छातीने हणतो की, चरबी लावलेले एकही काडतूस वाट यात आलेले न हते! 
भोळसर िशपायांना वाटेल ते लपंडाव क न फसवू पाहणार् या सरकारचा हा प्रय न फसताच 
मग िशपायांना पािहजे तर यांनी आप या काडतुसांस वतःच वाटेल तो िचकट पदाथर् 
लावावा अशी परवानगी दे यात आली. या परवानगीचा पिरणाम जसा हावयाचा तसाच 
झाला. याअथीर् सरकारने चरबी लाव याचा हट्ट इतक्या लवकर सोडून िदला या अथीर् या 
दाराने आपली समजतू काढून आपणास दसुरीकडून फसिव याचा सरकारचा बेत असला 
पािहजे असे यास नक्की वाटू लागले. चरबीचे ऐवजी आपणास वाटेल तो िचकट पदाथर् 
लाव यास सांिगतले खरे; परंतु या सरकारने चरबीत नकळत गाईचे िन डुकराचे मास 
घातलेले होते ते सरकार या काडतुसांवर असले या कागदालाही िचकटपणा आण यासाठी 
असाच एखादा धमर्बा य पदाथर् लाव यास कमी करणार नाही कशाव न? ते हा ही 
काडतुसेच काही के या घ्यावयाची नाहीत असा ढ िन चय क न तो सवर्त्रांनी पार पाडला 
पािहजे.  
परंतु हे जरी ठरले तरी इतक्या ठर याने काही मखु्य सकंट टळणार नाही. फारतर ही 
काडतुसे िनघून जातील; परंतु या या ऐवजी उ या दसुरे एखादे सकंट येईल ते हा ही 
काडतुसे न घे याने काही धमार्वरील खरे खरे सकंट टळणार नाही. परदा या या नरकात 
पडले यांचा धमर् पिवत्र कसा अस ूशकणार! गाईची चरबीच काय, परंत ु देशमातेची चरबी 
कापून काढ यात येत आहे ितकड ेखुशाल कानाडोळा क न बसणार् यांचा धमर् िजवंत कसा 
राहू शकेल! सद्धमर् वगार्त असतात िन पारतं यातील लोक नरकात असतात. ते हा यांना 
धमर् जर हवा असेल तर यांनी या पारतं या या घाणीला आप या िन आप या शत्रूं या 
रक्ताने पार धुअून साफ केले पािहजे! 
हणनू आता काडतुसे वापरावी लागोत िकंवा न लागोत, िहदंु थाना, धमर्रक्षण अव य 
असेल, धम ि ट जे मानवी प्रगमन ते साध याचा जर तुझा हेतु असेल, तुला जर सवर् 
अपमानांची लाज वाटत असेल तर या परदा याचा भगं कर यास तयार हो! धमार्साठी 
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मर, मरोनी अवघ्यांसी मार आिण मािरता मािरता वरा य परत घे! स तावनचे साल 
उजाडलेले आहे हणनू उठ, िहदंु थाना, उठ िन वरा य परत घे! 
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प्रकरण सातवे 

गु त संघटना 
मागील प्रकरणात वणर्न के याप्रमाणे सवर् िहदंु थानभर क्रांतीची सामग्री इत ततः 

तयार होऊन पडत असता या सामग्रीची यथायोग्य घटना कशी करावयाची िन यातून 
क्रांितयुद्धाची इमारत कशी उभारावयाची याचा नकाशा इकड ेब्र मावतार्कड ेतयार होत होता.  

मागील प्रकरणात आपण अझीमु ला खानांना युरोप या प्रवासात सोडून िदलेले 
आहे या प्रवासात जा यापूवीर् लडंनम ये याच वेळेस सातार् याचे गार् हाणे घेअून रंगो 
बापूजी नावाचे जे एक हुशार िन कत गहृ थ आलेले होते, यांची गाठ अझीमु लाखान 
यांनी घेतली. सातार् या या गादीचे पे्रत जाळ यासाठी आलेले रंगो बापूजी िन पेश यां या 
गादीचे पे्रत जाळ यासाठी आलेले अझीमु लाखान यांचे या दो ही इितहासप्रिसद्ध 
गा यां या पे्रतसं कारसमयी काय बेत झाले, आप या देशाचा सवर्नाश करणार् या 
िफरंग्यांचा समाचार घे यासाठी यांनी कोण या शपथा घेत या िन िहदंु थानात परत 
जावून सातार् यास रंगो बापूजीने िन ब्र मावतार्स अझीमु लाखानाने वदेश वातं याथर् प्रचंड 
युद्धाची रचना करावयासाठी काय काय खलबते केली हे इितहासास जरी कधीही श दशः 
सांगता येणार नाही, तरी अठराशे स तावनचे युद्ध झाले ही गो ट िजतकी खरी आहे, 
िततकीच या युद्धाचे बेत लडंनम ये रंगो बापूजींनी िन अझीम उ लाखानाने केले होते ही 
गो टही खरी आहे.  

 
लडंन सोड यानंतर रंगो बापूजी सातार् याला एकदम परत गेले िन उ तरेकड े

ब्र मावतार्स या अमारतीचा नकाशा तयार होत होता, या अमारती या सािह याची तयारी 
क  लागले. परंतु अझीमु लाखान हे पर पर रीतीने िहदंु थानात न येता युरोपम ये प्रवास 
क  लागले. याच वेळेस िक्रिमया बेटात इंग्रजांची रिशयाशी झुजं सु  होती िन रिशयन 
अ वला या तावडीत िब्रिटश िसहंही गाय होऊ लागला होता. अझीमु लाखांनां या कानावर 
ही बातमी येताच यां या मनात घोळत असले या मह कायार्स पु टी िमळाली िन 
आप या वदेशा या छातीवर नाचणार् या या इंग्रज िसहंास रिशयनांनी िकतपत जखमी 
केलेले आहे. याचे िकती पंजे कापलेले आहेत िन बाकीचे काप यासाठी आप या िप्रय 
िहदंु थाना या होणार् या प्रय नांस रिशयाची िकतपत सहानभुतूी िकंवा सहकािरता िमळिवणे 
शक्य आहे याचा प्र यक्ष खुलासा कर यासाठी अझीमु लाखान हे िक्रिमया बेटाकड े
जा यास िसद्ध झाले.  
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युरोपम ये प्रवास क न अझीमु लाखान हे िहदंु थानात परत आ यावर 
ब्र मावतार् या राजवा यात िनराळेच वातावरण खेळू लागले. सवर् िहदंु थानभर िवजयानंदात 
डुलणारा जिरपटका आजपयर्ंत या वा यात धूळ खात पडलेला होता. िज या 
आवाजाबरोबर लाखो मराठी समशेरी शत्रवूर रणांगणात तुटून पडत ती पेश यांची ददभुी 
आजपयर्ंत या वा यात वीररसा या ऐवजी क णरसाचे वनी काढीत पडलेली होती िन 
िज या मदु्रणावर िद ली या िसहंासनाची घडामोड अवलबंून असे ती देश यापी राजमदु्रा 
आजपयर्ंत या वा यात आप या वतः याच वैध यावर िशक्का मारीत पडलेली होत. परंतु 
अझीमु लाखान युरोपातून परत येताच यासवर् व तंुना एक िवलक्षण चैत य 
िमळा यासारखे िदस ूलागले. धूळ खात पडलेले जिरपटके पु हा चमक मा  लागले, िन 
ीमतं नानासाहेबां या या ‘तेज वी, चपल िन उग्र ‘नेत्रांना अस य मानभगंातून उ प न 

झाले या सडुाने अिधकच उग्रता िन ‘त मात ् युद्धाय यु य व!’ या भगवत ् चेतनेने 
अिधकच तेज वीता येअू लागली. ‘त मात ्युद्धाय यु य व!’ वरा याची होळी झालेली 
आहे, त मात ् युद्धाय यु य व! वदेशात, या आप या िहदंु थानात िफरंगी चोरांचा 
सळुसळुाट झालेला आहे, त मात ्युद्धाय यु य व! वधमार्ची पायम ली होत आहे, िन 
वातं याची पायम ली होत आहे, त मात ्युद्धाय यु य व! वदेश वातं य हे कोणासही 
आजपयर्ंत यदु्धावाचून िमळालेले नाही. छत्रपतींना यासाठी तानाजीचा बळी यावा लागला 
तो हा वरा याचा िसहंगड युद्धावाचून कधी िमळणार नाही. धमर्रक्षणासाठी जो वरा य 
सपंादन करीत नाही तो महारा ट्रधमार्तला अ सल मराठा न हे िन जो महारा ट्र धमार्तला 
अ सल मराठा आहे तो वरा य सपंाद याचा जो एकच मागर् आहे या समरमागार्कड ेउडी 
घे यास कधीही माघार घेणार नाही. एतदथर् यदु्धाय यु य व! ीछत्रपतींनी आरंिभले या 
वातं ययज्ञा या होतृ वाचे कंकण बांध यास जो हात पुढे सरसावतो तो सदोिदत ध यतम 
होय! “ हतो वा प्रा यिस वगर्, िज वा वा भो यसे महीम,। त मात ्युद्धाय यु य व!!” 

अशी दैिवक चेतना ीमतं नानासाहेबांचे नेत्रास अिधक उग्रता िन अिधक 
तेजि वता देऊ लागली. ीिशवराजाला जे कतर् य करावे लागले तेच मह कायर् कर याचे 
यां या वा याला आलेले होते िन हणनू जय येवो िकंवा अपजय येवो, परंतु मी एकतर 
वातं याचा ‘नूतन’ िशवराज तरी ठरेन िकंवा िनदान पिह या पेश यास शोभेल असा 

‘शेवटचा’ पेशवा तरी ठरेन असा यां या मनाचा ढ िन चय झाला.  
आप या देशांचे िन आप या रा याचे ‘िनदान’ ठरवू असा वीरोिचत िन चय 

ठरिव यानंतर या िन चयाची िसद्धी कर याकडे ीमतं नानांचे सवर् लक्ष वेधून गेले. 
वरा य प्रा तीसाठी जे क्रांतीयुद्ध करावयाचे याला यश ये यासाठी दोन गो टी अगदी 
अव य हो या. पिहली गो ट हणजे िहदंु थानातील सवर् लोकांम ये वातं याची जगंी िन 
अिनवायर् इ छा उ प न होणे िन नंतर या इ छे या िसद्धीसाठी एकसमयाव छेदक न 
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सवर् देशाने उठावणी करणे. िहदंु थान या मनास वातं यगामी करणे िन िहदंु थान या 
इितहासास वातं यगामी करणे, ही दो हीही कामे परक्यां या हातावर तुरी देऊनच 
करावयास पािहजे होती कारण या या परतंत्र देशा या मनात वातं यसगं्राम करावयाचे 
असतात, या या देशांस या सगं्रामाची गु त तयारीच करावी लागते. परकी लोकां या 
हातात सवर् स ता अस याने यां या िव द्ध करावयाचे प्रय न फार गु ततेनेच करावे 
लागतात. नाहीतर या प्रय नां या उ प नकालीच यावर अमोघ शक्तीचा मारा क न 
बलवान शत्र ु यांचा सहज चुराडा क  शकतो. हे ऐितहािसक स य जाणनू ीमतं 
नानासाहेब िन अझीमु लाखान या दोघा महनीय िवभतूींनी समुारे १८५२ या आरंभापासनू 
वातं याकड े िहदंु थानचे मनःप्रवतर्न आिण शरीरप्रवतर्न कर यासाठी युद्धसघंटना सु  
केली! 

िहदंु थानात जेवढे राजे होते तवे यांना जर इंग्रजांिव द्ध उठ याची इ छा उ प न 
झाली तर एका क्षणात आपला देश आप या ता यात येईल ही गो ट नानां या कधीच 
यानात आलेली होती. या िहदंु थानी डोईजड राजांपासनू पुढेमागे इंग्रजी रा यास धोका 
येईल असे जाणनूच इंग्रज सरकार सं थानांमागनू सं थान खालसा करीत चालले आहे ही 
व तुि थती सवर् राजेरजवा यांपुढे मांडून यांची मने वातं यगामी कर यासाठी नानांनी 
प्र येक दरबारात आपले दतू धाड यास आरंभ केला. को हापूर, दिक्षणेकडील सवर् पटवधर्नी 
सं थाने, अयो येतील जािमनदार िन िद लीपासनू हैसरूपयर्ंत असले या सवर् राजधा या 
वगरेै िठकाणी नानांचे दतू िन नानांची पत्रे सवर् िहदंु थानास वातं ययुद्धाथर् उठिव याची 
चेतना देत िहडंत होती. इंग्रजां या अमंलाखाली वरा याची िन वधमार्ची कशी धुळघाण 
होत चाललेली आहे, जी सं थाने आज हयात आहेत ती देखील उ या कशी नामशेष 
होणारी आहेत, इंग्रजां या िव वासघातकी दा यामळेु आप या प्राणिप्रय िहदंु थानची कशी 
धुळधाण उडालेली आहे, हे प ट िन मािमर्क रीतीने जनते या मनात भरवून देत मौलवी, 
पंिडत िन राजकीय सं यासी सवर् िहदंु थानभर गु त रीतीने सचंार क  लागले. दा याची 
िन पारतं यांची चीड उ प न क न नंतर ते दा य नामशषे करणे हे िकती सलुभ आहे, 
िहदंु थान या उरात िहदंु थानची तरवारच कशी भोसकली जात आहे िन िहदंु थानी 
लोकांनी आप या वदेशासाठी उठ याचे मनात आणताच एका क्षणात यास आपला 
वदेश िफरंग्याचे ता यातून मकु्त करणे कसे सोपे आहे, हे राजापासनू रंकापयर्ंत प्र येक 
िहदंी अतंःकरणास या राजकीय सं याशांनी समजावून सांगावे. आपण सवर् देशबधंु एक 
होऊ तर मठूभर गोर् यांचा धु वा उडवून देऊन वदेश एका क्षणाधार्त वतंत्र क  हा 
आ मिव वास प्र येक िशपायांचे िन प्र येक नागिरकांचे मनात या राजकीय सं याशांनी 
कसा उ प न केलेला होता हे या वेळ या वदेशभक्तांचे उ गारांत पदोपदी टीस पडते. 
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काली नदी या लढाईत पाडाव केले या इंग्रजांनी प्र न केला की, “ आम या िव द्ध 
उठ याची तुमची छाती कशी झाली?” या उमर्ट प्र नाला या िशपायांनी उ तर िदले,  

“ िहदंु थानी िशपाई एक झाला तर गोरा चटणीला पुरणार नाही!” 
इंग्रज सरकारने स तावनचे आरंभी िशपायांची पत्रे फोड यास आरंभ केलेला होता. 

या पत्रांपैकी एक पत्र िहदंु थानातील लोकां या साम यार्सबंंधी हणते की, “ परक्यांना 
आपणच आप या उरावर चढवून घेत आहोत! जर आपण उठू तर िफरंग्यां या मठूभर 
लोकांस तरवारी या एका झटक्यात गारद क न टाकू! कलक यापासनू पेशावरपयर्ंत साफ 
मदैान है!” 

ीमतं नानासाहेबां या वद तुर या पत्रांनी िन ब्र मावतार्हून धाडले या सं याशांनी 
अस या उदा त आ मिन ठेची बीजे िहदंी अतंःकरणात पे न िदली. परंतु ह ली उपल ध 
असले या मािहतीव न असे िदसते की, या बीजांना अयो येचे रा य खालसा होईतोपयर्ंत 
जोमदार अंकुर फुटले न हत.े 1 

१८५२ साली अयो येचे रा य खालसा होताच परदा याचा ितटकारा सवर् लोकांत 
अक मात रीतीने उ प न झाला. वातं याचे र य िन पु यदशर्न ीमतं नानां या दीघर् 
टीला यापूवीर्च घडले होते िन परदा या या घाणीचा दगुर्ंध लांब अंतराव नच यांनी 

ताडला होता. परंतु जडबुद्धी या सामा य जनसमहूाला प्र यक्ष पुरा यािशवाय ते ग्रहण 
करता आले नाही. या अयो ये या रा याला खालसा कर यात येताच मात्र जो तो 
आप या अि त वाचा िधक्कार क  लागला िन गलुामिगरीत िखचपत पड यापेक्षा मरण 
बरे अशी गजर्ना क न आप या तरवारीला पाणी चढवू लागला. याच समुारास 
िहदंु थान या इितहासप्रिसद्ध राजधानीलाही नवीन चेतना िमळा यासारखी होऊन िद लीचे 
राजवा यात वातं ययदु्धाची खलबते सु  झाली. िद ली या पादशाहाची पादशाही घेअूनच 
इंग्रज थांबले नाहीत, तर याची ‘बादशहा’ ही शाि दक पदवी देखील या या प चात चालू 
नये हणनू ठरिवलेले होते. अशा िवप नाव थेत आपले पूवर्वैभव िमळिव यासाठी एकदा 

                          
1 िनरिनरा या प्रांतांत धाडले या राजकीय दतूांपैकी अेक जण हैसूरला पकड यात आला होता. या या जबानीतील खालील भाग फार 
मह वाचा अस याने तो श दशः देत आहे  ‘‘ ीमंत नानांनी अयो येला खालसा कर याचे पूवीर् सुमारे दोनतीन मिहने पत्रषेण सु  
ठेवलेले होते. परंतु प्रथम यांना अु तरे आली नाहीत. कोणालाही आशा न हती. अयो ये या रा याला खालसा के यानंतर नानांनी 
पत्रांचा जा तच मारा केला िन ते हा मात्र लखनौ या सावकारांना नानांची मत ेग्रा य वाटू लागली. पुरभ या अशा परदेशी लोकांचा 
पुढारी राजा मानिसगं हाही िमळाला. नंतर िशपाई लोकांनी आपाप यात ‘तजिवजा’ कर याला आरंभ केला. लखनौ या सावकाराकडून 
यांना मदत होअू लागली. अयो या खालसा होईतोपयर्ंत िबलकूल अु तरे आली नाहीत. परंतु त ेरा य खालसा होताच शेकडो लोकांनी 
धीटपणाने पुढे येअून नानांस वचनपत्र ेधाडली. िशपायां या तजिवजा आधीच सु  झाले या हो या. पुढे काडतुसांचा प्रसंग गुदरला िन 
मग या असंतोषानंतर तर नानांवर पत्रांचा पाअूस पडू लागला! ज मू या गुलाबिसगंाने ‘मी सै य िन खिजना घेअून िसद्ध आहे’ असे 
पत्र धाडले िन लखनौ या सावरकारपयर्ंत पैशा या रकमाही याने पाठवून िद या.  
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शेवटचा प्रय न क न पहावा िन मरायचेच असेल तर बादशहाला शोभेल असे बादशाही 
मरण तरी यावे असा िद लीचे राजवा यात घाट जम ू लागला. या कामात प्रमखु 
मसुलमानी स तांचे सा य िमळावे हणनू मी सनुी पंथ सोडून देऊन अयो येचे नबाब िन 
अराणचे शाह यां या िशया पंथाचा वीकार करतो असेही बहादरूशहाने जाहीर केले. 
इतक्यात इंग्रजांची अराणशी लढाई सु  झाली. ते हा िहदु थानातही याच समुारास 
उठावणी होणे आप यास फार अ ट आहे असे पाहून अराणचे शहाने १८५२ साली आपण 
िद लीचे पादशहास मदत देतो असे िलहून पाठिवले. इतकेच न हे तर १८५७ चे आरंभी 
िद ली या मिशदीव न याच अथीर् सावर्जिनक जािहरनामे फडकू लागले! “ िफरंग्याचे 
ता यतून िहदंु थानची मकु्तता कर यासाठी अराणी सै य लवकरच येत आहे. ते हा वदृ्ध 
िन त ण, लहान िन थोर, सिुशिक्षत िन अिशिक्षत, रयत िन ल कर अशा सवर् जणांची या 
कािफर लोकां या ता यातून मकु्त हो यासाठी समरांगणात उडी घ्यावी!!”2 

या जािहरना याचे उतारे सवर् िहदंी वतर्मान- पत्रांतून प्रिसद्ध झाले. िद लीचे लोकांत 
क्रांितयुद्धाची लाट उसळू लागली. िद लीचे बादशहाचे िचटणीस मकंुुदलाल हणतातः “ 
राजमिंदराचे वाराशी बसनू म गल लोक आिण वा यांतील मडंळी उघड रीतीने युद्धाची 
चचार् करीत असत. िशपाई लोक लवकरच बंडावा करीत राजवा याकड ेयेतील आिण मग 
िफरंग्यांचे जोखड झगुा न देऊन आपले रा य पु हा प्र थािपत होईल अशी िन चया मक 
बोलणी चालत िन आपले रा य झा यावर आप या देशातील सवर् स ता िन सवर् अिधकार 
आप याच हाती राहतील अशा आशेने सवर् लोक उ सकु होत. “ या लोकजागतृीला 
उ तेजन दे यासाठी शाहजा यांनी िन राजवंशातील इतर पु षांनी िनरिनराळे उपाय योिजले 
व िद लीम ये क्रांती या वाला सवर् िदशांना पेटत चाल या.  

अशा रीतीने िद ली या िदवाण-ए-आमम ये िन ब्र मावतार् या राजमिंदराम ये 
वातं ययुद्धाची गु त सघंटना चाललेली होती. या दोन राजवा यांतून िहदंु थान या 
क्रांितशक्ती एकित्रत िन सघंिटत कर यासाठी जे प्रचंड प्रय न चालले होते ते इतक्या गु त 
रीतीने कर यात येत की, इंग्रजांसारख्या धतूर् लोकांनाही स तावन या साली तोफांचे 
गडगडाट होईतोपयर्ंत याची लवलेशही दाद न हती! हजारो पयांचे तनखे िन ह ती या 
नेमणकुा क न देऊन ही राजकीय िजहाद उपदेिश यासाठी मोठमोठाले मौलवी धाड यात 
आले. यांनी खेडगेावातून िन शहरांतनू या राजकीय धमर्युद्धाचा उपदेश गु तसभांतून देत 
िहडंावे. िशपायां या ठा यांतून रात्री यांची याख्याने चाल ू असत. लखनौला तर 
मिशदीमिशदींतून मौलवींनी िजहाद सु  कर यासाठी उघड याख्याने देत असावे! पाटणा 
िन हैद्राबाद येथे रात्रीरात्रींतून सभा भरत िन िनरिनरा या मौलवींकडून सवर् दजार्ं या 

                          
2 Kaye Vol. II. page 30  
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लोकांस वातं ययुद्धाचे िन वधमर्यदु्धाचे िशक्षण दे यात येई. यां या पिवत्र नावाने 
आप या िहदंु थान देशाचा इितहास भिूषत झालेला आहे िन यां या पावन चिरत्राचे कथन 
पुढे यथाप्रसगंी कर यास येणार आहे या देशभक्त िन धमर्भक्त मौलवी अहमदशाह यांनी 
लखनौला िहदं ु िन मसुलमानांना िफरंग्यांिव द्ध एकदम उठावणी करा असा उघड उपदेश 
िद याव न यांस फाशीची िशक्षा दे यात आली होती! 

या मौलवीप्रमाणेच शेकडो उपदेशक फिकरांची िन सं याशांची ते प क न 
प्रांतोप्रांती गु त सचंार क  लागले. िभके्ष या िनिम ताने प्र येक घरी जाणे सलुभ 
अस याने शत्रू या मनात कोणतीही शंका उदभवू न देता या वदेशभक्त फिकरांनी िन 
सं याशांनी दारोदार िहडूंन प्र तुत दा याचा ितटकारा िन भावी वातं याचा अिभलाष 
लोकसमहूात प्रदी त करावा. िवशेषतः सै याम ये या लोकांचा फार उपयोग असे. कारण 
प्र येक तुकडीमागे एक पंिडत िन एक मु ला धािमर्क कृ यासाठी ठेवणे ज र अस याने 
या जागेवर हेच लोक जावून बसत. िशवाय िशपायांचे मनावर यां या धमर्गु चा फार 
दाब िन वजन अस याने या लोकांकडूनच यांना वातं या या पिवत्र धमार्ची दीक्षा देणे 
अव य होते. वातं यािशवाय धमर्रक्षण अशक्य होय हे ममर् ओळखून हजारो धमर्गु  या 
राजकीय िजहादीचा उपदेश कर यास पुढे आले हे िहदंु थानचे इितहासास सदोिदत 
अिभमाना पद आहे. मीरत येथे स तावन या एिप्रलचे समुारास असाच एक देशभक्त 
फकीर तेथील िशपायां या छावणीजवळ येअून उतरला. या याबरोबर ह ती, घोड ेिन इतर 
सरंजामही होता. तेथील िशपायांना राजकीय िजहादीची दीक्षा दे यात तो मग्न असताना 
या फिकराब ल इंग्रजी अिधरार् यांना सशंय वाटू लागला िन यांनी यास तेथून िनघनू 
जा याचा हुकूम िदला. हा हुकूम सटुताच तो फकीर तेथून िनघाला परंत ुजवळ याच एका 
गावात िश न पु हा आप या गु त रचनेस प्रारंभ करता झाला!3 असे िकती एक 
वातं यभक्त लोक आप या हातावर िशर घेअून या अवाढ य रचनेचे गु त कायर् अस या 
िशताफीने पार पाडीत असतील! परंतु ते “ होते कोण, कुठील, हेही नुरली हा हा! जनांते 
मिृत!!” 

मिशदींतून िन देवळांतून िभक्षेचे िनिम ताने घरांदारांतूनही वातं यचेतना उ प न 
कर यासाठी जसे मौलवी िन पंिडत, फकीर िन सं यासी धाड यात आले तसेच या 
िनरिनरा या थानाहून जा त मह वा या िठकाणीही उपदेशकांची िन िशक्षकांची पाठवणी 
झालेली होती. िहदंु थानात िनरिनरा या प्रांतांचे लोक एकत्र सापड याची मखु्य थाने 
हणजे मोठमोठाली क्षेत्रे होत. ही क्षेत्रे हणजे सवर् देशांतील लोकांची रा ट्रीय समेंलनेच 
होत. मिशदीत थािनक लोकच येणार, परंतु तीथार्स सवर् दजार्चे लोक येणारे अस याने या 

                          
3 The Meerut Narrative of Mr. Williams.  
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तीथार्ंचे िठकाणीही राजकीय महंत नेम यास आले. लवकरच गगें या पु य नानासाठी 
आले या हजारो बांधवांना िहदंु थान या मनात खेळत असले या या वातं ययुद्धात 
सामील हो याचा गु त उपदेश देत देत पंिडत लोक तीथ तीथीर् िहडूं लागले. 4 

अफाट जनसमहूांचे मनात एकच इ छा उ कटतेने उ प न कर यास िन ितचा 
अक्ष य ठसा यां या दयावर उमटवून ठेव यास किवतेसारखे दसुरे उ तम साधन नाही. 
मािमर्क श दांत िन मोहक पद्धतीने प याम ये गुिंफलेले स य जनते या अतंःकरणात फार 
वरेने ज ूशकते. रा ट्रगीतांचे माहा य यासाठीच फार मानले जाते. रा ट्रगीते रा ट्रा या 
अतंःकरणाची एकवाक्यता क  शकतात. जे हा जे हा एखा या उ कट भावनेने रा ट्रीय 
आ मा तळमळू लागतो ते हा याचे िनघणारे जे सहज बोल तीच ‘रा ट्रगीते’ होत. 
फ्रा स या रा ट्रीय आ याचे बोल हणजेच ‘ला मासिलस’ होय. स तावन या साली 
वधमर्रक्षणा या, वरा य- सपंादना या िन वातं य प्रा ती या उदा त भावनेने 
भरतभमूीचा आ मा तळमळू लागताच या या मखुावाटे असे एखादे रा ट्रगीत िनघाले 
नसते तरच आ चयर् असते! िद लीचे बादशहाचे खाजगी गवयाने सवर् िहदंु थान या 
कंठातून िननािदत हो यासाठी एक ‘रा ट्रगीत’ वतः बसिवलेले होते. 5 आप या पूवर्जांचे 
पराक्रम वणर्न क न नंतर या रा ट्रगीतात आप या स या या अवनतीचे क णरसा मक 
िचत्र रेखाटलेले होते. जे लोक एक िदवस िहदंु थान या या टोकापासनू तो या टोकापयर्ंत 
िवजयशाली वैभवाने अिभिषक्त झालेले होते याच लोकांना आज जगतात ‘गलुाम’ 
हणवून घे याची पाळी यावी, यांचा धमर् पोरका हावा िन यांची अिभिषक्त म तके 
परक्यां या लाथांखाली एकसहा तुडिवली जावी या ‘िवपयर् त िन ल जा पद’ ि थतीब ल 
या रा ट्रगीतात भारतभ ूआक्रोश करीत होती! परंतु आता हा ितचा आक्रोश आपणास 
ऐकावयास सापडले काय? आता हे स तावनचे गाणे आप यास पु हा ऐकू येईल काय? 
या रा ट्रगीताचा एखादा मसदुा जर कोणी शोधून काढील तर याचे आप या इितहासावर 
अक्ष य उपकार होतील! तोपयर्ंत इितहास इतकेच सांगतो की, आपली धरतीमाता स तावन 
साली आक्रोश करीत होती आिण कानपूर या मदैानावर उडी घेताना नानांचे कानात तोच 
आक्रोश, भयकंर िकंका या मारीत होता!! 

                          
4 Trevelyan’s Cawnpore.  
5 “. A mandate had of late gone forth from the palace of Delhi enjoining the Mahomedans at all their solemn 
gatherings to recite a song of Iamentation indicated by the royal musician him self which describes in 
touching strains the humiliation of their race and the degradation of their ancient faith once triumphant from 
the Northern snows to the Southern states but now trodden under the foot of the infidel and the alien. ” --
Trevelyan’s Cawnpore. आम या मत ेवृ तीचे गत कळ यास सवर् वी असमथर् असणार् या या ग्रंथकारास अतके िलिहणे भाग 
पडावे हे या रा ट्रगीता या स दयार्चेच योतक आहे.  
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िव तीणर् रचनेची साधने ही िव तीणर्च असावी लागतात. दबुळी झालेली मायभ,ू 
मदो मत जलुमुाचे हातून सोडिव यासारखे अवघड कृ य घडवून आण यास पिहली 
मह वाची िन मलूभतू अशी गो ट हटली हणजे सवर् लोकांचे मनःप्रवतर्न होय. 
व तुि थतीत क्रांती घडवून आणावयाची असेल तर प्रथम मनःि थतीत ती पूणर्पणे िवजयी 
झाली पािहजे. ही मनःक्रांती घडवून आण यासाठी या मनाकड ेजे जे र ते जातात, या 
सवर् र यांवर क्रांतीची नाकी थािपली पािहजेत. मानवी मन हे साहिजक रीतीनेच 
उ सविप्रय अस यामळेु सामा य जनसमहुाला वश क न घे यास या उ सवािशवाय दसुरे 
राजमागर् आढळत नाहीत. या उ सवां या साखरेत घोळून ताि वक औषधाची गोळी िदली 
हणजे समाजाचे बालमन ती आवडीने िगळते; िन यापासनू रोगही सा य होऊ शकतात. 
अशा अ यंत मािमर्क िवचारांचे या गु त सघंटने या कायर्क्रमात िनरिनरा या िच ताकषर्क 
उ सवांतून सामा य जनांस वातं ययुद्धांचे िशक्षण दे याची यव था केलेली होती. 
िनरिनराळे िचत्रांचे खेळ तयार क न वधमार्ची िन वातं याची कशी अवहेलना झालेली 
आहे याचे हुबेहुब नाटक या िचत्रांकडून क न दाखिव यात येई िन या सवर् अपमानांचा, 
गलुामिगरीचा िन पारतं याचा सडूही कसा उगवावयाचा याची उ ीपक िन अिनवायर् चेतना 
देणारी चिरत्र े या तारे या बाहु यांकडून करिव यात येत, चावडीवर, पारावर, धमर्शाळेत 
िन च हा यावर वीररसो पादक लाव या आिण पोवाड े हणनू दाखवून लोकांना भयंकर 
अवसान चढिव यात येई. उ तर िहदंु थानात अ यंत िप्रय असलेले िन जे ऐकले असता 
आठ िदवसांत कुठेतरी लढाई झालीच पािहजे अशी ढ समजतू आहे ते अला-उ दल या 
मदुर्मकीचे गाणे गाता गाता ो यांचे बाहू फु  लागले. पूवर्जां या पराक्रमाने यांचे रक्त 
कढू लागले हणजे झटकन िवषय िफरवून प्र तुत दा याची क पना मिूतर्मतं उभी केली 
असता जो हरहर महादेवाची घनगजर्ना करणार नाही इतका नामदर् कोण आहे! 

रा ट्रीय मह कायार्ंना या रा ट्रातील नुस या पु षांचेच अनुमत असनू भागत नाही. 
तर या पु षांना ज म देणार् या कुस यांतूनही ही रा ट्रक्षोभाची बीजे जावयास पािहजे 
असतात. िहदंी ि त्रयां या शौयार्चे सा य हणजे काय असते हे शीखांचा िन रजपुतांचा 
इितहास अिभमानाने सांगतो आहे. अशा या िहदंी ि त्रयांचे मनःसाम यर् सपंादन 
कर यासाठी या गु त सघंटने या कायर्क्रमात वैद ूलोकां या बायांना धाड यात आलेले 
होते. 6 या वैद ू बायांशी घरगतुी औषधासाठी िन िकरकोळ भिव य कथनासाठी 
िहदंु थानातील सामा य वगार्ं या ि त्रयांचे सदोिदत दळण- वळण असते. ते हा िहदंी 
ि त्रयांना आप या मायभमूीचा हा पारतं य रोग याने बरा होईल असे औषध दे यासाठी 
िन ते औषध िदले असता गलुामिगरीचे भतू आईला के हा सोडील व ही भतूबाधा सरताच 
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ितला सुदंर वातं यबालक के हा होईल हे भिव य सांग याला या वैद ूबायांिशवाय दसुरा 
कोणचा ध वंतरी समथर् होता! या वैद ूबायांनी त्री समाजात, मौलवींनी िन पंिडतांनी पु ष 
समाजात याप्रमाणे प्रचडं जागतृी क न िदली याचप्रमाणे गावोगाव िफरत जाणार् या 
तमासिगरां या नाचांनीही या रा ट्रक्षोभांत िवलक्षण भर पडलेली आहे. या तमासिगरां या 
कंपूने आपआप या तमाशांतून पारतं याचा ितटकारा जनसमहूांत उ प न करावा. अशा 
रीतीने सवर् तर् हे या िन सवर् दजार् या लोकांतून इंिग्लशंांचा अमंल झगुा न दे यासाठी या 
स तावन या गु त सघंटनेचे प्रचंड प्रय न चाललेले होते.  

या सघंटनेची मखु्य कदे्र आता सवर् िहदंु थानभर पसरलेली होती. 7 या गु त 
सघंटनेची या वा यात प्रथम प्राणप्रित ठा झाली या ब्र मावतार्स तर ितची सकस िन 
जोरदार वाढ चाललेली होतीच; परंतु ी. नानां या िन अझीमउ ला खानां या पत्रांनी िन 
उपदेशकांनी आता हजारो िठकाणी या रचने या शाखा उघडले या हो या ब्र मावतार्स जसा 
ीमतं नानांचा वाडा या आगामी मगंल कायार् या तयारीने गजबजलेला होता तसाच 

िद लीचा वाडाही याच तयारीने गजबजलेला होता. इकड ेलखनौला िन आगर् याला या 
महानुभाव देशभक्ताने - मौलवी अहमद शाह यांनी या वातं ययुद्धा या िजहादीचे प्रचडं 
कद्र िनमार्ण केलेले होते. पाटणा शहरी िजहादीची बीजे इतकी खोल तली गेली की, ते 
सवर् शहर हणजे एक क्रांितकारक पक्षाचे भयानक भयुार बनले. मौलवी, पंिडत, 
जिमनदार, शेतकरी, यापारी, वकील, िव याथीर् अशा सवर् जाती िन सवर् पंथ वधमार्थर् िन 
वदेशाथर् आपले प्राणदान कर याची दीक्षा घेअून स ज झालेले होते िन या गु त रचनेचा 
पुढाकार घेणारांतील अ यंत प्रमखु पुढारी हणजे एक पु तक िवकणारा होता! 
कलक याला तर खु  अयो येचे माजी नबाब िन यांचे मखु्य वजीर अ ली नक्कीखान हे 
येअून रािहलेले होते. या मखु्य वजीराने स तावनचे घटनेत िजतका नेट, चातुयर् िन धाडस 
दाखिवले िततके फारच थो यांनी दाखिवलेले असेल! कलक या या बाजलूा मखु्य काम 
हणजे बराकपूर, डमडम वगरेै िठकाणी असले या िशपायांना रा यक्रांतीला अनुकूल क न 
घे याचे होते. ते अ यंत नाजकू काम अ ली नक्कीखान यांनी इतक्या िशताफीने केले की, 
स तावन साल उजाडले तोच सवर् िशपाई रा टकायार्ला िमळ यासाठी वेलभडंार उचलनू, ी 
गगंाजींचे पाणी हाती घेअून िन कुराणाची कसम देऊन वचनबद्ध झालेले होते. अयो ये या 
नबाबानेही यांना उदार रीतीने वागवावयाचे कबूल केलेले होते! िशपायां या सवर् ठा यांतून 
रात्री या गु त सभा भरत िन तेथे हे शपथिवधी होताच दसुरे िदवशी या या रेिजमटचे 
सभेुदार नबाबाकड ेजावून वातं ययुद्धाथर् िमळ याची यास वचने देत. या िशपायां या 
जटुीची मखु्य थाने हणजे मीरत िन बराकपूर ही होत. उ तरेकड ेजशी सघंटीत िन  
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पद्धतशीर रचना होती तशीच दिक्षणेकड ेकर याब ल सातार् यास रंगो बापूजी झटतच होते. 
पटवधर्नी सं थानात िन को हापूर या दरबारात क्रांितयुद्धा या रचनेची जाळी िवणली जात 
होती. फार काय, पण थेट मद्रासपयर्ंत या रा ट्रयज्ञा या वाळा जावून धडक या हो या. 
स तावनचे जानेवारीत खालील जािहरनामा मद्रासेस फडकलाः “ हे देशबंधूंनी िन 
धमर्िन ठांनो, उठा! काफीर इंग्रजांना आप या िहदंु थान देशातून िपटाळून लाव यासाठी 
सवर्जण उठा! या इंग्रजांनी याया या सवर् त वांना तुडिवलेले आहे. यांनी आपले वरा य 
लबुाडून नेले आहे व वदेशाला धळुीस िमळिव याचा यांचा कृतिन चय झालेला आहे! 
इंग्रजां या या भयंकर यातनांतून आप या िहदंु थानची मकु्तता कर यास आता एकच 
इलाज उरलेला आहे आिण तो इलाज हणजे तुमलु युद्धसगं्राम हाच होय! अशा युद्धात जे 
रणांगणात पतन पावतील ते आप या देशाचे शहीद होतील! जे वदेशासाठी आिण 
वधमार्साठी लढतील िन मरतील या वीयर्वान शहीदांसाठी वगार्ची कवाड ेउघडत आहेत. 
जे याड िन देशद्रोही अधम या रा ट्रकायार्पासनू परावृ त होतील यां यासाठी नरकाची 
पेवे भरलेली आहेत! देशबंधुहो, यांतून तु ही कोणचे प करणार?8 

अशा ि थतीत स तावन साल उजाडले िन िहदंु थानात िजकड े ितकड ेसांकेितक 
मह कायार्चा महूुतर् आलारे आला अशा अशा सूचना जावू लाग या. इतक्यात काडतुसाचे 
कार थान उघडकीस आले! मग काय! जो तो िशपाई िदवसा आप या बंदकुीला घासून 
पुसनू व छ करीत रात्र पडताच या या रेिजमट या सभेुदार मेजरांचे बंग यावर 
भरणार् या गु त सभेला जावून वातं ययुद्धाची शपथ कधी घेईन यासाठी उ सकु होऊ 
लागला. िशपायां या िनरिनरा या रेिजमटम ये अशी शपथबंधता झाली की, या रेिजमटस 
पर परांस आणाभाका दे यासाठी मेजवानीचे बेत ठरवीत. या मेजवानीचे वेळेस एकमेकांचे 
बेत एकमेकांस कळिव यात येत िन नंतर त े बेत नानासाहेब िकंवा अ ली नक्कीखान 
यांना कळिव यात येत. काही रेिजमटम ये ही क्रांितघटना चालली असता चुकीने िकंवा 
िव वासघाताने ती सरकार या कानावर जावून एक- दोनदा यांनी रेिजमटला िनःश त्र 
क न दरू केले. फारच उ तम! हे इतके िशपायी लोक हणजे क्रांितयुद्धाची िजहाद 
उपदेिश यासाठी गावोगाव धाडलेले वयंसेवकच होत! िशपायां या सवर् ठा यांतून 
वचनिच या धाड यात या या िन यातील भावाथर् सांकेितक भाषेत िलिहलेला असावा. या 
िच या पो टातून चो न इंग्रज फोडीत असावे. यापैकी सात या अयो या रेिजमटने 
अठे्ठचाळीसा या रेिजमटला धाडलेली वचनिचठ्ठी अशी होती : “ रेिजमटमधील आम या 
भाईंचे मत आ हांस मा य आहे. काडतुसांचे बाबतीत यां याप्रमाणेच वतर्न क  िन वेळ 
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येताच तुटून पडू”. 9 बराकपूरहून िसयालकोटसारख्या दरू या िठकाणी गेलेली पत्र े
पकड यात आलेली आहेत. यात बराकपूरचे िशपाई िसयालकोट या िशपायांना िलिहतातः 
“ भाईओ, गिनमािव द्धघ उठा!” 

रिशयन क्रांतीम ये न हे तर िहदंु थान या क्रांितयुद्धात पोलीस लोक जनतेशी 
अ यंत सहानुभतूीने वागत होते. क्रांती या गु त सघंटनायंत्राचे प्रचंड चक्र आता ती  
वेगाने िफ  लागले होते. अशा वेळी िनरिनरा या चक्रां या गती एकाच लयीत िफ  
लागतील असा प्रय न अव य होता. याच उ शेाने क्रांितपक्षाचा एक दतू हातात रक्त 
कमलपु प घेअून बंगालमधील सिैनकां या छावणीत प्रवेश क न घेता झाला. याने ते 
फूल पिह या तुकडी या मखु्य िहदंी अिधकार् याजवळ िदले. िहदंी अिधकार् याने ते आप या 
खाल या माणसाजवळ िदले, आिण अशा िरतीने ते कमल प्र येक िशपाया या हातातून 
जात जात शेवट या िशपायाकडून पु हा, आले या क्रांितदतूा या हाती परत आले. ब स! 
इतके पु कळ होते. अशा रीतीने एका श दाचीही चाहूल न लागता हा क्रांितदतु एखा या 
बाणाप्रमाणे पुढे जाई िन मागार्म ये दसुरी एखादी तुकडी भेटताच तेथील िहदंी प्रमखुा या 
हाती ते रक्तकमल देत असे. या कृतीने केवळ का यपूणर् होऊन रािहलेली ही सघंटना 
क्रांती या एकाच रक्तमय िवचाराने भारली जाई. हे रक्तकमल हणजे क्रांतीची अिंतम 
राजमदु्राच जण ू होती! या रक्तकमलाला पशर् करताच िशपायां या मनाम ये कोण या 
भावनांचे थैमान उसळून येत असेल याची क पनाच करवत नाही. खरोखर जी वीरवृ ती 
एखा या महान वक् यालाही आप या अमोघ वक्तृ वाने ो यांम ये जागतृ करता येणे 
अशक्य होते या वीर वृ तीचा सचंार या लढाअू सिैनकांम ये या िनवार्क कमलपु पाने 
आप या लालभडक रंगा या वािग्वलासाने केला.  

कमल पु प! शुिच, यश िन पकाश यांचे किवजनांनी मानलेले का यमय प्रतीक! 
आिण याचा वणर्? रक्तो वल! या पु पा या नुस या पशार्नेही दयपु प िवकिसत 
होऊन उठावे इतके ते मदृचेुतन! शकेडो िशपायांकडून जे हा हे कमल पु प या हातांमधून 
या हातांम ये पर परांकडून हाताळले गेले असेल, ते हा या पु पा या मकू वाक्सदेंशात 
सदु्धा फार मोठा गढूाथर् िन उदा त धेयाची फूित र् सिूचत कर यात आली असली पािहजे हे 
खिचत! या रक्तकमलाने सवार्ंची अतंःकरणे खरोखर एकत्र साधली. कारण बंगालम ये 
िशपाई िन शेतकरी दोघेही एकच गो ट बोलताना आढळून येत की ‘सब कुछ लाल होगा 
है!’ आिण ते बोलताना या वेळी यां या डो यांची अशी काही हालचाल होई की, या 
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यां या बोल यात फार खोल अथर् असला पािहजे याची प्रिचती त काळ येई. ‘सब कुछ 
लाल होगा है!’ सगळीकडे आता लाल हावयाचे आहे!10 

या रक्तकमलाने िन या मागील सिूचत केले या भावनेने प्र येक यक्ती या 
दयात एकच वनी उमटिवला होता.  

िशपायांिशपायांतून जाणारी पत्रेही अशाच रीतीने िलिहलेली असत. परंतु या 
सघंटने या पुढार् यांची पत्रे अ यंत मह वाची अस याने ती फारच सावधिगरीने िलिहलेली 
असत. बहुतेक बेत िन रचना प्र यक्ष मनु ये धाडूनच ठरिव या जात. परंतु पत्रे 
टाकावयाचीच झा यास ती अ यंत मोघम भाषेत िलिहलेली असत. इतकेच न हे तर ही 
मोघम पत्रे फुटली जावून क्विचत फसगत होईल एतदथर् धूतर् पुढारी लोक आपला सवर् पत्र 
यवहार सांकेितक भाषेत करीत असत. काही िटबंांची िन आक यांची िलपी बसवून ितचा 
या गु त सघंटनेत उपयोग केला जाई. 11 

परंतु या सकेंतिच हांनी िन या गु त पत्रांनीही जो रा ट्रीय उ बोध िदला गेला नाही 
तो उ बोध िहदंु थान या भिव यवाणीने िदला. भिव ये ही मना या आगामी कालात 
पडणार् या उ या होत. मना या िद य वावर भिव याचे िद य व अवलबंून असते. स तावन 
साली िहदंु थानचे मन वातं या या प्रकाशाने िद य झाले हणनू स तावन सालची 
िहदंु थानची भिव येही िद य होऊ लागली! या भिव यात अ यतं मह वाचे िन 
स तावन या इितहासावर, या या िक येक पानांवर िशक्का पडलेला आहे असे भिव य 
हटले हणजे ते हे होय की, कंपनीचे रा य बरोबर शंभर वषार्ंनी लयास जाणार! 
लासी या लढाईला स तावन साली शंभर वष होत होती. एतदथर् या साल या 
जानेवारीपासनू एक िवलक्षण आशा िन एक िवलक्षण चेतना सवर् देशाचे रंध्रारंध्रातून सचंार 
करीत होती! या एका भिव याने रा ट्राम ये अशीच चेतना हा हा हणता उसळवून िदली. 
जो तो इंग्रजांचे रा य बुडणार या भिव यकालाचा वतर्मान काल कर यासाठी स ज होऊ 
लागला.  

स तावनचे साली कंपनीचे रा य बुडणार या भिव याने रा ट्रिवभतूीला 
वातं यप्रा तीसाठी आधीच तयार क न ठेवले ते अशासाठी की, रणदेवतेकडून 
वातं यदान िमळताच कोण याही प्रकारचा आकि मक घोटाळा उडू नये. िशपाई, सेनापती, 
पोलीस, पाटील, कुलकणीर्, जिमनदार यांनी इंग्रजां या अमंलाखाली ते या या जागेवर 

                          
10 टे्र हेिलयन कृत ‘कानपूर’.  
11 Sepoy Revolt by Innes, page 55.  



 

www.savarkarsmarak.com 

होते याच या जागेवर राहून वतंत्र रा याची सेवा िबलकूल घोटाळा उडू न देता करावी 
असा बेत ठरलेला होता. गु त सघंटने या पुढार् यांनी िकती कौश याने सवर् रा ट्र बांधून 
टाकलेले होते हे लक्षपूवर्क पािहले असता अ यंत ध यता वाटू लागते.  

लोकक्षोभाला क्षु धता दे यासाठी रोज रात्री लखनौला उ तेजक िन क्रांितकारक 
जािहरनामे लाव यात येत. या जािहरना यात सवर् भाइंनी एकदम उठून िहदंु थानचे रा य 
परत घ्यावे असा उपदेश अ यंत जालीम भाषेत केलेला असे. सकाळ झाली की शहरा या 
सवर् च हा यांवर याच अथीर् नवीन जािहरनामे िन ह तपत्रके फडकलेली असत! ही गो ट 
इंग्रजी अिधकार् यां या कानांवर आधीपासनू असताही यास ही पत्रके वाचीत िन यां या 
लेखकांना िश या हसडीत कुढत बसणे भाग पडे. कारण पोलीस लोक प ट सांगत की, ही 
पत्रके िलिहतो कोण, लावतो कोण, िचकटिवतो कोण, हे शोधून काढणे अशक्य आहे. 
थो याच िदवसांत इंग्रजांना कळून आले की, हे पोलीस लोकच क्रांितपक्षाचे पुढारी होते. 12 
परदा या या सरंक्षणापेक्षा वतंत्रते या रक्षणासाठी झटणारे पोलीस रिशया या 
रा यक्रांतीतच आढळतात असे नसून ते िहदंु थान या रा यक्रांतीतही आढळत असतात! 
उ तर िहदंु थानात जशी ही गु त सघंटना कौश याने झालेली होती तशी जर का ती 
दिक्षणेतही झालेली असती तर िकती बहार होती! 

अशा रीतीने िजकड े ितकड े मनःप्रवतर्नाची लाट उसळून िद यानंतर मग ी. 
नानासाहेब हे सवर् कद्रसतू्रांनाही सतू्रबद्ध क न टाक यासाठी िन मखु्य मखु्य गु त मडंळांची 
एकवाक्यता कर यासाठी ब्र मावतर् सोडून िनघाले. स तावन या एिप्रलम ये ीमतंांची 
वारी बरोबर आपले बधंु बाबासाहेब आिण आपले मतं्री अझीम उ लाखान यांना घेअून 
िद लीकड े गेली. िद ली या वातावरणात या वेळेस नानांनी काय मतं्र उ चारले िन 
िद ली या िदवाण- ई- आमम ये बादशहाशी नानां या काय खाजगी गो टी झा या याची 
याद फक्त या वातावरणापाशी िन िदवाणखा यापाशीच असेल! इंिग्लश लोकांपैकी मोलर्ंड 
नावाचा अिधकारी आगर् यास ज जाचे जागेवर होता. तो याच वेळेस नानांचे भेटीस गेला 
असता यास नानांचे ह ते उ तम वागत िमळालेले होते. यायोगाने पुढील तीन 
मिह यात इंग्रजांसाठी कोणते वागत नाना तयार करीत होते याची याला दादही लागली 
नाही. िद लीची सवर् तयारी पाहून िन तेथील सवर् कृ ये तपासनू नाना लखनौला जातात. 
स तावन या गु त सघंटने या मखु्य कद्रात लखनौ हे अ यंत प्रमखु कद्र होते. ता. १८ 
एिप्रलला नानासाहेब लखनौकड ेवळले. याच िदवशी सकाळी लखनौचा चीफ किमशनर सर 
हेन्री लॉरे स या या बगीमागे धावत जावून लोकांनी यास िचखलाचे गोळे मारलेले होते! 

                          
12 Red Pamphlet, Part II 



 

www.savarkarsmarak.com 

आिण लवकरच याहून जा त मह वाचे गोळे कसे फेकावे हे दाखिव यासाठी ी. नानांची 
वारी ितथे आली! मग काय या लखनौ शहरा या उ साहाला िन अवसानाला पारावार 
नाहीसा झाला. लखनौ या प्रमखु र यांतून नानांची जगंी िमरवणकू िनघाली. सवर् 
क्रांितकारक लोकांना आप या या भावी वातं ययो यास पाहून अिनवायर् चैत य उ प न 
झाले. नाना आपण होऊनच सर हेन्री लॉरे सकड ेगेले होते िन लखनौ शहर पाह यासाठी 
आपण आलेलो आहोत असे यास सांग यात आले. ही लखनौ शहराची पहाणी हणजे 
काय याची या वे याला काय क पना येणार! नाना याच मिह यात का पी शहराचीही 
पाहणी कर यासाठी गेले. पुढील वातं यसगं्रामात यांनी आप या अतुल देशािभमानाने 
िन रणकौश याने सवर् जगास चिकत केले या जगदीशपूर या कुवारिसगंाशीही नानांचे 
राजकारण चाललेले होते. 13 ितकड या सवर् चळवळींचा नकाशाही याच समुारास नक्की 
रेखाटलेला होता. अशा रीतीने िद ली, लखनौ, का पी, जगदीशपूर वगरेै िठकाणी असले या 
मखु्य पुढार् यां या प्र यक्ष गाठी घेअून िन यां या समंतीने पुढील क्रांतीचा नक्की नकाशा 
रेखाटून ी. नानासाहेब एिप्रलचे शेवटास ब्र मावतीर् परत आले.  

मखु्य पुढार् यां या गाठी घेअून वाङ्िन चय कर यात ी. नानासाहेब इकड े िहडंत 
असताना ितकड े सवर् देशास भावी मगंल कायार्ची सपुारी दे यासाठी रा यक्रांतीचे दतू 
इत ततः धावत चाललेले होते! रा यक्रांतीचे हे दतू िहदंु थानात याच वेळी प्रथमतः आले 
असे मळुीच नाही. िहदंु थानात पिवत्र रा यक्रांतीचे मगंल कायर् जे हा जे हा िनघाले ते हा 
ते हा हे दतू आपले सदेंशकाचे काम करीत आलेले आहेत. कारण बेलोर या बंडाचे आधीही 
या बाजसू अशाच चपा या धाडले या हो या. स तावन या आरंभाला एकदम सवर् 
िहदंु थानभर हे गु त पंखाचे देवदतू भावी मंगल कायार्ची वातार् देत देत भ्रमण क  
लागले. ते आले कोठून िन जात होते कोणाकडे याचा कोणासही प ता लागेना. ते देवदतू 
फक्त याला समजे यालाच मखु्य सदेंश देत व याला काही समजत नसे या याशी 
तर अतोनात बोल ूलागत. या िविचत्र चपातींना काही वेडगळ इंग्रजी अिधकार् यांनी पकडून 
पकडून यांचा चुरा क न या चुर् याचा चुरा क न तो आप याशी काही तरी बोलेल 
हणनू प्रय न करावा परंतु एखा या चेटकीसारखे चपातीने ितला बोल हटले की, 
आप या त डातली जीभच नाहीशी क न टाकावी! ितला वाटेल या याशीच ती बोले! 
ग हा या िकंवा बाजरी या िपठाची ती चपाती बनिवलेली असे. ित यावर जरी काही एक 
िलिहलेले नसे तरी ती हाती पडताच ित या पशार्बरोबर प्र येका या अगंात क्राितचेतना 
सचंार क  लागे. प्र येक गावा या मखु्य अिधकार् याचे हाती या चपा या पडत. तो याचे 
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िकंिच मात्र भक्षण करी िन बाकी यांना यांचा प्रसाद वाटून देई. नंतर नवीन िततक्याच 
चपा या तयार क न यांना ते गावकरी शेजार या गावाकड ेधाडून देत! 

जा, हे क्रांती या देवदतूा, तसाच पुढे जा! आपली िप्रयमाता ित या वातं यासाठी 
िजहाद कर यास तयार झालेली आहे ही शुभवातार् ित या लेकरांना कळिव यासाठी दश 
िदशांना धावत जा! “ तुम या आईवर सकंट आहे ते हा ित या बचावासाठी धावा हो 
धावा” अशी ककर् श िकंकाळी फोडीत म या ह रात्रीही न थांबता एकसारखा धावत जा! 
गडकोटांची वारे बंद आहेत तथािप ती उघड याची वाट न पाहता ितथे आकाशमागार्ने 
उडत जा! 

दर् या खोल आहेत, कड ेतुटलेले आहेत, न या अफाट आहेत, अर ये िहं त्र आहेत. 
परंतु हणनू एक क्षणभरही न कचरता हा भयंकर रा ट्रसदेंश घेअून तू तीरासारखा पुढे 
जा! तु या वेगावर आम या या मातेचे आयु य िकंवा मरण अवलबंून आहे; हणनू 
आप या पंखांनी कापवेल िततके अतंर कापीत सवर् वातावरणात भरार् या मारीत जा! शत्रूनंी 
तु या एखाददसुर् या देहाचा चुराडा केला तर हे मायावी देवदतूा, आम या रा ट्रा या या 
िनवार्णप्रसगंी तू हजारो िन लाखो देह धारण क न यातील एकेका देहात लाखो िज हा 
घालनू पुढे जा! प नीला िन पतीला, मातेला िन बाळाला, बिहणीला िन भावाला सवार्ंना 
वातं यसमरा या कायर्िसद्धीसाठी सहकुटंुब ये याची िवनतंी कर. मरा यांचे भाले, 
रजपूतां या तरवारी, िशखां या क यारी, इ लामचे चांद या सवार्ंना वातं यसमरा या 
कायर्िसद्धीसाठी सहकुटंुब ये याची िवनंती कर! कानपूर या देवतांना बोलाव. कण, भेरी, 
दुंदभुी, वज, पताका, रणगीते, गजर्ना, गडगडाट वगरेै सवर् आ पे टांना या सगंरकायार् या 
अ ट िसद्धीसाठी घेअून ये! कुलदेवता, ग्रामदेवता िन रा ट्रदेवता आप या आप या 
अनुचरांसह वातं यसमरा या मगंलसमारंभासाठी स ज होऊन उ सकुले या आहेत, या 
सवार्ंना सांग ‘अित समयो वतर्ते, सावधान!’ 

सावधान! िमत्रहो सावधान िन आप याच डौलात या िहर यागार पवर्तावर शांत 
रीतीने पहुडले या शत्रूनंो, आता सावधान! हा पवर्त व न िजतका िहरवागार िदसतो आहे 
िततकाच तो आतूनही असेल अशा पूणर् िव वासाने!14 तु ही या या म तकाला लाथेने 
तुडवीत आहा काय? तुडवा, खुशाल तसेच तुडवा! लवकरच तु हांला कािलदासा या 
‘शमप्रधानेषु तपोधनेषु गढंू िह दाहा मकम ती तेजः’ या वचनाची स यता पटेल! हे जगा, 
हा आमचा तपोधन िहदंु थान शमप्रधान आहे खरा; परंतु हणनू तू या या या 

                          
14 इंग्रजांना िहदंु थान या मनोवृ ती अतक्या माहीत असतात की स तावनचे फेब्रुवारीतही इंग्रजी पत्र े िन इंग्रजी सरकारी िरपोटर् 
हणतात की, “. The whole country is profoundly tranquil!” vide Charles Ball.  
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शमप्रधान वाचा फाजील फायदा घेअू नकोस. कारण या तपोिनधीचे अगंात प्रदाहक अशा 
प्रचंड शिक्तही गढू वाने वसत आहेत! शंकरा या ततृीय नेत्राची कथा तू कधी ऐकली 
आहेस? ती नेत्र उघडला नाही तोपयर्ंत फार शांत असतो, परंतु तो उघडताच सवर् जगाची 
राख क न टाकणार् या वाला यातूनच सटूु लागतात. तू कधी वालामखुीला पािहले 
आहेस! तो वालामखुी व न िहरवागार असतो परंतु एकदा का तो आपला जबडा उघडू 
लागला की, यातील कढणार् या अिग्नरसांनी दश िदशा भाज ूलागतात. परंतु या सामा य 
वालामखुीहूनही जा व यतर असा िहदंु थानचा िजवंत वालामखुी आता कढू लागला 

आहे! या या उदरातील भयंकर अिग्नरसा या लाटा उसळू लाग या आहेत. याची 
दाहा मक द्रविम णे चाललेली आहेत िन यावर वातं यपे्रमाची िठणगी पडलेली आहे. 
या या म तकावर नाचणार् यांनो, एक क्षण आणखी - की िदग्गजांची कानठळी बसेल 
असा कडकडाट होऊन िहदंु थान या वालामखुीचा सडू हणजे काय हे मदांध जलुमुाला 
कळू लागेल! 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

भाग पिहला समा त 
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प्रकरण पिहले 

शहीद मंगल पांड े

स तावन या क्रांितयुद्धा या इितहासातील एक आ चयर्कारक गो ट हणजे या युद्धाची 
रचना करताना जी गु तता राख यात आली ती होय. सवर् िहदंु थानभर क्रांितरचनेची गदीर् 
उसळली असतानाही इंग्रजांसारख्या धूतर् रा यक यार्ंना या चळवळीचा इतका थोडा सगुावा 
लागलेला होता की उघड बडं होऊन एक वषर् लोटेपयर्ंतही यातील बहुतेक अिधकार् यां या मते 
बंडाचे कारण काडतुसे हे होते! काडतुसे हे िकती िनिम तमात्र कारण होते हे आताशी इंग्रजी 
इितहासकाराना कळू लागलेले आहे. स तावन या भयंकर युद्धप्रसगंी वदेशािभमानाचे िन 

वधमार्िभमानाचे पिवत्र फुरण या यो यांम ये कसे सचंरत होते हे आता प ट रीतीने काही 
इंग्रजी इितहासकार दबत दबत कबूल करीत आहेत.15 

 

िहदंु थानसारख्या िव तीणर् देशास रा यक्रांतीसारख्या नाजकू कामी इंग्रजांसारख्या 
चाणाक्ष अिधकार् यां या हातावर तुरी देऊन इतक्या गु ततेने सघंिटत करणे हे कायर् यांनी केले 

या ीमतं नानासाहेब, मौलवी अहमदशाह, वजीर अ ली नक्कीखान वगरेै पढुार् यां या िशताफीची 
तारीफ करावी िततकी थोडीच आहे. िशपाई, पोलीस, जिमनदार, मलुकी अिधकारी, शेतकरी, 
यापारी, साहुकार वगरेै सवर् वगार्म ये िहदं ुिन मसुलमान या दो ही जातीम ये अपूवर् सलोख्याची 
आिण प्रचंड क्रांतीची बीजे पे न िदली. ती बीजे ितथे जताच या सवार्ंची उ कृ ट सघंटना क न 

                          
15 Malleson writes : “In this lesser sense, then, and in this only did the cartridges produce the mutiny. They were instruments used by 

the conspirators and those conspirators were snccessfull in their use of the instruments only because, in the manner I have 

endeavoured to point out the mind of the sepoys of certain sections of the population had been prepared to believe every act testifying 

bad faith of their foreign Masters”. Madley ‚आप या पु तकात हणतो, “But in fact, the greased cartridges was merely the match that 

exploded the mine which had, owing to the variety of causes, been for a long time preparing.” “Mr. Disraeli dismissed the greasing of 

the cartridges with the remark, that nobody believed that to have been the real cause of the outbreak.” (Charles Ball’s Indian Mutiny 

Vol. I, Page 629.) 

आणखी एक ग्रंथकार पुढे जाऊन हणतो: “That the fear about the cartridges was a mere pretext with many, 
is shown beyond all questions. They have not hesitated to use freely when fighting against us the very 
cartridges which they declared would, if used, have destroyed their cast.  
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यांनी इंग्रजांना या सवर् प्रचंड गडबडीचा फारसा मागमसूही लाग ूिदला नाही. ही गु त सघंटना पूणर् 
व पाला पोचत असतानाच बंगालम ये सरकारने नवी काडतुसे िशपायांवर बळजबरीने 

लाद यास आरंभ केला. प्रथमतः एकोणीसा या पलटणीवर प्रयोग कर यात येणार असा रंग िदस ू

लागला. बंगालम ये फेब्रवुारी मिह यात सवर् पलटणीपेक्षा चौतीसावी पलटण रा यक्रांतीसाठी 
अ यंत उ सकु झालेली होती. या ३४ या पलटणीचे ठाणे बराकपूरला अस यामळेु कलक या या 
नजीक असले या वजीर अ ली नक्कीखान यांनी ती सवर् पलटण शपथपूवर्क रा यक्रांती या 
कायार्स िमळवून घेतलेली होती. या पलटणीपैकी काही तुक या १९ या पलटणीकड ेधाड या 
गे या हो या. ते हा या तुक यांनी ती १९ वी पलटणही रा ट्र कायार्कड ेवळवून घेतलेली होती. 
परंतु ही ि थती अस याचे प्रचडं रा यक्रांतीघटनेचा िबलकूल सगुावा नसले या इंग्रजी 
अिधकार् यांस मािहत नस याने यांनी या १९ या पलटणीवरच पिह याने काडतुसांचा प्रयोग 

केला. परंतु ती काडतुसे घे याचे या पलटणीने उघड रीतीने नाकारले िन वेळ पड यास एकदम 

श त्रे उपस यापयर्ंत यांनी आपला िन चय अस याचे कळिवले. हे कृ य पाहताच नेहमी या 
िशर याप्रमाणे इंग्रजांनी ‘नेिट हांस’ धाकदपटशा दे याचा उपक्रम केला. परंतु आता ती पूवीर्ची 
‘नेिट हे’ ितथे न हती हे या पलटणीत चालले या तरवारीं या खणखणाटाने गोर् या अिधकार् यांचे 

लवकरच नजरेस आले. परंतु हा मानभगं काही िदवस मकुा याने िगळ यािशवाय यांना दसुरा 
इलाज न हता. कारण या सवर् प्रांतात नेिट ह सै यास ता यात ठेव यासाठी एकही िफरंगी 
पलटण न हती. ही अडचण दरू करावी हणनू माचर् या आरंभी ब्र मदेशात असलेली िफरंगी 
पलटण कलक यास आणिवली गेली िन १९ या पलटणीला िनःश त्र क न कामाव न दरू 

कर याचा हुकूम सटुला िन या हुकुमाची अमंलबजावणी बराकपूरला करावयाचे ठरले!  

आप या बांधवांना आप या डो यांदेखत िशक्षा होणार हे ऐकूनही व थ बसणारे 

बराकपूर न हते. ितथे वातं याची योत प्र येक तरवारीत लकाकू लागलेली होती. परंतु या सवर् 
तरवारीत मगंल पां याची तलवार यानांत काही के या धीर धरीना! १९ या पलटणीप्रमाणेच ३४ 

या पलटणीलाही वेळ येताच कंपनी या नोकरीवर लाथ मा न िनघनू जा याचीच इ छा होती. 
हणनू १९ वी पलटण कंपनी आपण होऊनच काढून देते आहे हे फार उ तम होत आहे असे सवर् 
वदेशािभमा यांचे मत झालेले होते. सवर्त्रांचा एक िवचार होईतोपयर्ंत एक मिहना दम घ्यावा असे 

धूतर् पुढारी सांगत होते. बराकपूरहून सवर् िहदंु थानभर िनरिनरा या पलटणीत कोणता िदवस 

ठरवावा याब ल सांकेितक पत्रेही रवाना झालेली होती. परंतु मगंल पां यां या तरवारीला दम कसा 
िनघणार! मगंल पांड ेहा ब्रा मण कुलात उ प न झालेला िन क्षात्रकमार्ची दीक्षा घेतलेला तरणा 
बांड िशपाई होता. वधमार्वर प्राणापलीकड े िन ठा ठेवणारा, आचरणाने स छील, वभावाने 

तेज वी िन वयाने त ण अशा या मंगल पां या या पिवत्र रक्तात नुकतीच देश वातं याची 
िव यु चेतना सचंरली! मग या या तरवारीला धीर कसा िनघेल? शिहदां या तरवारींना कधी धीर 
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िनघत असतो काय? जयापजयाची कवडीमात्रही पवार् न करता आप या त विन ठेवर जे 

वतः या उ ण रक्ताचा अिभषेक करतात अशाच लोकां या म तकांवर शहीदतेचा मकुुट झळकत 

असतो िन या िन फळ वाटणार् या कढत रक्तातूनच िवजयाची मतूीर् उद्भव पावत असते! आप या 
वदेशबंधूंचा आप या देखत अपमान हावा ही गो ट मगंल पां या या अतंःकरणास अस य 

वेदना क  लागली िन तो आप या रेिजमटने याच िदवशी उठावे असा आग्रह क  लागला. गु त 

मडंळाचे पुढारी आज उठ यास अनुमोदन देत नाहीत असे कळताच या त णांचे अवसान 

अिनवायर् झाले. याने आपली बंदकु खाडिदशी उचलली िन ‘मदर् हो उठा! ’ अशी गजर्ना क न 

परेड या मदैानात उडी घेतली, “अरे आता मागे का घेता? भाई ओ, चला तुटून पडा! तु हाला 
तुम या धमार्ची शपथ आहे! चला, आप या वातं यासाठी गिनमावर तुटून पडा” अशी गजर्ना 
करीत तो आप या वदेश बांधवास आप यामागे ये यािवषयी आ हान क  लागला. हे पाहताच 

साजर्ट मेजर यूसन याने मगंल पांडलेा धरावयाचा िशपायांना हुकूम सोडला. परंतु इंग्रजांना 
आजपयर्ंत आढळलेले देशद्रोही िशपाई आता दिुमर्ळ होते. या साजर्ंटची आज्ञा या या त डातून 

िनघताच एकही िशपाई मगंल पां यास धरावयास हलला नाही. इतकेच न हे तर मगंलपां या या 
बंदकुीतून सू ंसू ंकरीत येणार् या गोळीने या युसेनेचे मढे एका क्षणाधार्त जिमनीवर आदळून 

िदले! इतकी गडबड होते आहे तोच ले टनंट बॉ हाही ितथे आला, याचा घोडा नाचत नाचत पुढे 

सरकतो आहे तोच मगंल पां या या बदंकुीतून दसुरी गोळी सटुली िन ती या घो या या पोटात 

िशरताच तो घोडा या ले टेनंटसह जिमनीनर धाडिदशी पडला. मगंल पांडलेा पु हा बंदकू 

भर याचा अवसर िमळ याचे आधीच तो धुळीत लोळणारा ले टेनंट आपले िप तुल काढून उभा 
रािहला आहे हे पाहताच मगंल पांडनेे ितळमात्रही न डगमगता आपली समशेर उपसली. बॉने 

िप तुल झाडले परंतु गोळी हुकली. तो आपली तलवार काढतो तोच मगंल पांडे या तरवारीचा रट्टा 
बसनू बॉ जिमनीवर लोळू लागला! इतक्यात मगंल पां यावर तो पूवीर्चा गोरा चालनू येऊ पहाताच 

जवळ या एका िशपायाने आप या बंदकुी या द याने याचे डोके ठेचून काढले. सवर् िशपायांनी 
मगंल पांड ेयास कोणीही हात लावू नये अशी गजर्ना केली. तोच कनर्ल हीलर ितथे आला िन मगंल 

पांडसे पकड यािवषयी हुकूम देऊ लागला. आ ही आम या पू य ब्रा मणा या केसालाही धक्का 
लावणार नाही अशी पु हा गजर्ना झाली िन इंिग्लशां या लाल भडक रक्ताचे पाट वाहत असले या 
या देखा यापुढे जा त वेळ न थांबता कनर्लसाहेब जनरल या बंग याकड े पळून गेला. इकड े

मगंल पांड ेआपले रक्ताने िभजलेले हात उभे क न ‘मदर् हो उठा’ अशी भीम भयानक गजर्ना 
करीत इकड ेितकड ेिहडंत होता. जनरल हीस याला ही बातमी कळताच तो आणखी काही युरोिपयन 

घेऊन मगंल पांड ेयाजकड ेदौडत आला. आता मात्र आपण शत्रू या ता यात सापडू असा रंग पाहून 

या देशवीर मगंल पांडनेे िफरंग्यापेक्षा मरण जवळ करावे असा िन चय केला िन आपली बदंकू 

आप या छातीकड ेरोखली िन क्षणाधार्त याचा पिवत्र देह जखमी होऊन खाली पडला! लगेच या 
जखमी त णाला इि पतळाकड ेने यात आले. सवर् इंग्रज अिधकारी या एका िशपायाने जे वीर व 
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दाखिवले याने लि जत होऊन आपाप या तंबूंत िनघून गेले. ही १८५७ साल या माचर्ची २९ वी 
तारीख.  

मगंल पांड े याची नंतर कोटर् माशर्लपुढे चौकशी झाली. या चौकशीत याने इतर 

कटवा यांची नावे घ्यावी हणनू प्रय न कर यात आले. परंतु या तेज वी त णाने आपण 

कोणाचीही नावे दे यास तयार नाही असे साफ उ तर िदले. याने हेही कळिवले की मी यांना 
गो या घात या या इंग्रजी अिधकार् यांिव द्ध माझा कोण याही प्रकारचा यिक्तिवषयक वेष 

न हता. जर यिक्तिवषयक वेष असता तर ते खूनच झाले असते. मगंल पां यांचे मगंल नाम हे 

शहीदां या यादीत न देता ते खुनी मनु यां या यादीत यावे लागले असते! परंतु मगंल पां याचे ते 
धाडसी कृ य त विन ठेसाठी होते. वदेशा या िन वधमार् या सरंक्षणाकिरता ‘सखुदःुखे समे 

कृ वा’ मगंल पांड ेयाची तलवार यानातून बाहेर पडली होती! वदेश िन वधमर् यांचा अपमान 

पहा यापेक्षा मरण बरे असा कृतिन चय क नच तो बाहेर िनघाला होता. या कृ यात जशी यांची 
पिवत्र वदेशभक्ती िन वधमर्प्रीती िदसनू आली तसेच या त णा या तलवारीचे पाणीही िदसनू 

आले. अशा या वीर त णाला अखेर फाशीची िशक्षा झाली. ता. ८ एिप्रल ही या या फाशासाठी 
नेमली होती. शहीदां या रक्तात काय तेज असेल ते असो, परंतु यां या नाम मरणाने देखील 

मनात उदा त वृ तींना जा त बहर येऊ लागतो! पण यां या टीला मगंल पांड ेया या प्र यक्ष 

दशर्नाचा लाभ झालेला होता या बराकपूर या सवर् नागिरकांचे अतंःकरणात िद य पे्रम उ प न 

झाले यात काय नवल आहे! या सवर् बराकपूर शहरात मगंल पांड ेयाला फाशी दे यासाठी एक मांग 

िमळेना! अखेर कलक याहून या अमगंल कृ यासाठी चार मांग आणवावे लागले. तारीख ८ 

एिप्रल या िदवशी सकाळी मगंल पांड ेयाला फाशीकड ेनेले. याचे भोवती ल करी लोकांचा पहारा 
होता. यातनू मगंल पांड ेधीटपणाने चालत गेला िन फाशीवर चढला. आपण कोणाचीही नावे 

सांगणार नाही असे पु हा एकदा सांगताच या या पायाखालचा आधार काढून घे यात आला िन 

मगंल पांडे या शरीरातून याचा पिवत्र आ मा वगार्त जाता झाला!!  

अशा रीतीने स तावन या क्रांितयुद्धाची पिहली चकमक उडाली िन अशा रीतीने या 
क्रांितयुद्धातील पिहला शहीद वगर्वासी झाला! या या रक्तातून स तावन या शहादतीची नदी 
उगम पावत आहे या देशवीर, धमर्वीर मगंल पां याचे नाव आप या प्र येका या वदनात िन 

दयात अक्ष य असले पािहजे! स तावन या साली िहदंु थान या वातं यबीजाला अकुंर 

फुट यासाठी प्रथम मगंल पांडनेे या यावर आपले उ ण रक्त ओतले आहे. या वातं यबीजाचा 
हंगाम जर पुढे मागे आला तर या या पिह या नैवे याचा मान मगंल पांडलेा आहे!  

मगंल पांड े नाहीसा झाला, पण याचे चैत य सवर् िहदंु थानभर पसरलेले आहे. या 
त वासाठी मगंल पांड े मेला ते त व िचरंजीव झालेले आहे! मगंल पांडनेे स तावन या 
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क्रांितयुद्धाला आपले रक्त िदले, इतकेच न हे तर या क्रांतीत जे जे वदेशाथर् िन वधमार्थर् लढले 

या सवार्ंना ‘पांड’े हे अिभधान लाव याचा प्रय न चाल ूझाला. 16 असले हे पिवत्र नाव प्र येक आई 

आप या मलुाला वािभमानपूवर्क िशकवी. 

                          
16 “The name has become a recognised distinction for rebellious Sepoys throughout India.” -Charles Ball. “This name was the origin 

of the Sepoys generally being called Panday,” --Lord Robert’s Forty-one years in India.  
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प्रकरण दसुरे 

मीरत 

देशवीर मगंल पांड ेयां या शहादतीत स तावनचे बी जताच ते अकुंिरत हो यास वेळ 

कशाला! या १९ या रेिजमटम ये मगंल पांड े होता या रेिजमट या सभेुदारालाही रात्री 
क्रांितकारक गु तमडं या जमिव या हणनू आरोप ठेवून याला फाशी दे यात आले िन १९ वी 
रेिजमट िन ३४ वी रेिजमट या दोघांनी िमळून सवर् इलाखाभर बडं कर याचा गु त कट के याचे 

यां याजवळ सापडले या कागदपत्रांव न िसद्ध झा यामळेु यास िनःश त्र क न नोकरीव न 

घालवून दे याची िशक्षा िदली. सरकार या मताने ही ‘िशक्षा’ होती परंतु या दो ही रेिजमटमधील 

िशपायांना हा वतःचा मोठा ‘स मान’ होत आहे असे वाटले. या िदवशी यांना श त्रे खाली 
ठेव याचा हुकूम झाला या िदवशी यरुोिपयन सै याची तयारी ज यत ठेवलेली होती िन या 
नोकरीव न घालवून दे या या िशक्षनेे िशपाई प चा ताप पावतील अशी इंग्रजी अिधकार् यांची 
खात्री होती. परंतु या हजारो िशपायांनी एखा या अ यंत अपिवत्र व तूप्रमाणे कंपनी या दा यावर 

खुशीने लाथ मारली, आपले बूट िन युिनफॉमर् फाडफाडून फेकून िदले िन या गलुामिगरीचे 

िवटाळास घालिव याकिरताच की काय, ते शेजारी असले या नदीवर नान क  लागले. या 
िशपायां या वतः या पगारातून यांना ल करी टो या घ्या या लागत हो या. ते हा ही यांची 
खाजगी िजदंगी समजनू कंपनीने ती यांनी परत यावी अशी सवलत िदली होती. परंतु नदीम ये 

नान क न बाहेर पड यावर पु हा हे गलुामिगरीचे िच ह डोक्यावर घालावयाचे की काय? 

आप या झा या तरी या टो यांवर कंपनीचा िशक्का आहेना? खबरदार कोणी या दा यािच हांना 
पशर् करील तर! आता दसुर् यांनी िहदंु थानला टोपी घाल याचे िदवस गेलेले आहेत. या या 
दा या या टो या दा याकड े फेकून -हजारो टो या आकाशात िगरकां या खाऊ लाग या! परंतु 
गु वाकषर्णा या हट्टी वभावामळेु या पु हा िहदंु थान या भमूीवर पड या. पु हा भदेूवीस 

दा याचा िवटाळ झाला. धावा िशपायांनो, या दा यािच हांना या इंग्रजी अिधकार् यांसमोर फाडून, 

तोडून िन मग पायाखाली तुडवून धुळीस िमळवून या! हजारो िशपाई या दा यादिूषत टो यांना 
तुडवू लागले िन आप या स तेचा मिूतर्मतं उपमदर्च की काय असा हा भयंकर िहदंी नाच पहात 

हतवीयर् झालेले इंग्रजी अिधकारी जाग या जागी िथजनू गेले!! 1 

                          
1 Red Pamphlet, Part I, page 34.  
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उ तर प्रदेशातील उ च परुभ या ब्रा मण कुलात ज मले या मगंल पांडचेे रक्त फक्त 

बंगा यातच वातं यबीजाला जवीत होते असे नाही तर ितकड े अबंा याचे अगंातही याची 
िव यु चेतना सचंारलेली होती. अबंाला हे इंग्रजी सेनेचे मखु्य थान होते िन येथेच कमा डर-इन-

चीफ अॅ सन हा रहात होता. या अबंा याला िशपायांनी एक नवीन तर्  हा काढलेली होती. ती ही की 
जो कोणी अिधकारी यां या िव द्ध जाईल याचे घरदार जाळून भ म करावयाची! रोज रात्री 
देशद्रो यांची िन परकीयांची घरे पेट घेत. हे काम इतक्या झटक्यात िन गु ततेने उरके की, प्र यक्ष 

अिग्ननारायणच क्रांितपक्षा या गु तमडंळीत सभासद झाला आहे की काय असे वाटे इतक्या आगी 
लाग या िन जो आगी लावणारांना ध न देईल याला हजारो पयांची बिक्षसेही लाव यात आली. 
पण एक जण जर बातमी देईल तर शपथ! अखेर त्रासनू जाऊन खु  कमा डर-इन-चीफ अॅ सन 

ग हनर्र जनरलला िलिहतोः- 

“Strange that the incendiaries should never be detected. Everyone is on the alert 

there, but still no clue to trace the offenders.” पु हा एिप्रलचे शेवटी तो िलिहतो: “We have 

not beem able to detect any of the incendiaries at Ambala. This appears to me 
extraordinary; but it shows how close the combination among the miscreants who have 
recourse to this mode of revenging what they concieve to be their wrongs and how great 
the dread of retaliation to anyone who would dare to become an informer.”  

िहदंु थान या देशद्रोहावर तर इंग्रजी साम्रा याची मदार ते हा अबंा याला एकाही देशद्रोही 
न सापड याने खु  कमा डर-इन-चीफ गाय बनला िन िशपायां या गु त कटाचे कौतुक करीत, 

यां यावर दात ओठ खाऊ लागला यात काय नवल आहे? 

आता या आगी िहदंु थानात िठकिठकाणी सु  झा या हो या. शेवटची थोरली आग 

भडक याचे आधी इकडिेतकड ेबारीक बारीक िठणग्या उडू लागा या हे साहिजकच आहे. लखनौला 
नानां या भेटीपासनू फारच गडबड उडालेली होती. अबंा याप्रमाणेच ितथेही अिधकार् यांची िन 

देशद्रो यांची घरे पेटू लागली! ता. ३१ मेला सवर् िहदंु थान एकदम पेटवून यावे हणजे इकडे 
ितकड ेजीव लपवीत िफर याची सधंी न िमळता पारतं य आत या आत राख होऊन जाईल हा 
ठरलेला बेत लखनौ या गु त मडंळाला जरी समंत होता तरी तेथील तेज वी िशपाईबहादरुांस 

आपला वेष पोटात दाबून धरवेना. यातूनही दररोज रात्री गु तसभांतून चालले या उ ीपक 

भाषणांनी िन जळणार् या घरां या भयकंर देखा याने िशपायांना थांबता थांबवेना. मे या ितसर् या 
तारखेस असेच अिनवायर् झालेले चार िशपाईबहादरु बळजबरीने ले टनंट मेशमॅ या या तबंूत 

घुसले िन हणालेः “तु याशी जरी आमचा कोण याही प्रकारचा यिक्तिवषयक वेष नाही तरी त ू
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िफरंगी आहेस िन हणनू तुला मेलेच पािहजे! 2 या अक्राळ िवक्राळ िशपायांना पाहताच भेद न 

गेलेला तो ले टनंट यांची िवनवणी क  लागला.” आपण मनात आणाल तर मला एका क्षणात 

मा  शकाल. पण मज गिरबाचे मरणाने तु हास काय िमळेल? दसुरा एखादा मनु य येईल िन हे 

काम क  लागेल. अपराध माझा नसनू या रा यपद्धतीचा आहे. मग मला जीवनदान का देत 

नाही?” या वाक्याने ते िशपाई बहा र जरा शुद्धीवर आले िन सवर् रा यपद्धतीला एकदम मारले 

पािहजे याची आठवण होऊन परत िफरले. परंतु ही बातमी अिधकार् यां या कानावर गेली िन 

लगेच हेन्री लॉरे सने तोफखा याचे मार् यात या पलटणीला फसवून उभे क न मग ितला 
िनःश त्र क न टाकली.  

परंतु इकड ेमीरतकड ेतर डाव याहूनही रंगात येत चाललेला होता. काडतुसासबंंधी िशपाई 

लोक खरीच तक्रार करतात की नाही हे नक्की ठरिव याची क्लिु त काही इंग्रजी डोक्यात आली िन 

यांनी ता. ६ मेला घोडे वारां या एका तुकडीला ती काडतुसे दे याचा िन चय केला. या परेडीला 
हजर असले या समुारे न वद िशपायांपकैी पुरते पांचजण देखील या काडतुसांना िशवेनात! तरी 
ती काडतुसे पु हा दे यात आली, पु हा सग या िशपायांनी यांना पशर् कर याचे नाकारले िन ते 
आपाप या ठा याकड े िनघून गेले. ही यांची वतर्णकू जनरल या कानावर जाताच याने 

कोटर्माशर्लपुढे या सवर् िशपायांना उभे क न पंचाऐंशी वारांना आठपासनू दहा वषपयर्ंत सक्त 

मजरुी कर याची िशक्षा ठोठावली!  

मे या ९ या तारखेला हा दयद्रावक प्रसगं गदुरला. युरोिपयन कंपनी या िन 

तोफखा या या पहार् यात वरील ८५ िशपायांना उभे केले. बाजलूा सवर् नेिट ह िशपायांना तो देखावा 
पाह यासाठी मु ाम बोलावून आणले, िन मग या पं याऐशी देशभक्त िशपायांना आपले कपड े

काढ याचा हुकूम िदला. यां या हातातील श त्रे िहसकावून घेऊन िन यां या अगंावरील कपड े

फेकून देऊन मग मोठमोठा या लोखंडी बे या यां या पायांत िन हातात ठोक यात आ या! 
शत्रू या छातीत घुसणार् या तरवारीिशवाय यां या हातात इतर काही पडलेले न हते या आप या 
मदर् वदेशभाईंचे हातात आज िफरंग्याने लोखंडी बे या ठोक या हे पाहताच सवर् िहदंी िशपायांचे 

अगंांत थरथर यासारखे झाले. परंतु समोरच रोखून ठेवले या तोफांकड े पाहून प्र येक तलवार 

यानात जळफळत रािहली. नंतर या ८५ शूर िशपायांना तु हांस दहा वष सक्तमजरुीची िशक्षा 
िदलेली आहे असे कळिव यात आले िन हातापायांतील अवजड बे यां या भाराखाली वाकत वाकत 

ते धमर्वीर तु ं गाकड ेजाऊ लागले! या वेळेस आप या धमार् या सरंक्षणासाठी तु ं गात चालले या 
या िशपायांना यां या वदेशबंधूंनी काय नेत्रसकेंत केले ते भिव य लवकरच सांगेल! गाई या िन 

                          
2 “They informed him that personally they had no quarrel with him but that ‘he was a Firungee and must die’!!” - Charles Ball’s 
Indian Mutiny Vol. I, page 52.  
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डुकरा या रक्तात िमसळलेली काडतुसे आप यावर बळजबरीने क बली जात असता ती फेकून देणे 

हा दहा वष सक्त मजरुी कर याइतका भयंकर अपराध या दा यात होतो या िफरंगी दा या या 
नरडीचा आ ही घोट घेऊ िन दहा वषार्ंसाठी हणनू तुम या पायांत घातले या बे या िन आज 

शंभर वष झाली आप या देशजननी या पायात घातले या गलुामिगरी या बे या या दो हींनाही 
लवकरच तोडून टाकू असा या नेत्रसकेंताचा अथर् असावा!  

ही वेळ सकाळची होती, आप या िप्रयकर देशबंधूनंा आप या डो यादेखत परदेशीय िन 

परधमीर्य लोकांनी बे या ठोकून तु ं गात टाकावे िन आपण ते खुशाल डो यांनी पहावे याची लाज 

वाटून मनात या मनात जाळणारे िशपाई आप या बराकीत परत येताच यां याने धीर िनघेना! 
शहरा या बाजारात ते गेले असता तेथील बायका यांचा ितर कार क न हण ूलाग या- “तुमचे 

बाप तु ं गात पडले असता तु ही इथे माशा मारीत िफरत आहात! थू मे यांनो तमु या िज यावर!” 
3 आधीच सतंापाने जळणार् या िशपायांना आप या िज यावर र यातील बायकांनी देखील थुंकावे 

हे यांना कसे सहन होणार? या िदवशी रात्री सवर् लाईनभर िशपायां या छु या सभांची गदीर् 
उडालेली होती. आता मे या ३१ या तारखेपयर्ंत वाट पहावयाची काय? इकड े आपले देशबंधु 
तु ं गात कुजत असताना आपण नामदार्सारखे व थ बसावयाचे काय? र यांत बायकापोरे 

आप यावर देशद्रोही हणनू थुंकू लागली तरी इतरांची वाट पहात व थ बसावयाचे काय? ता. ३१ 

अजनू िकती तरी लांब आहे. तोपयर्ंत या िफरंग्यां या िनशाणाखाली रहावयाचे? छे, छे, उ याचा 
रिववार आहे तो रिववारचा सयूर्नारायण अ तास जा याचे आधी या तु ं गातील देशवीरां या 
बे या तुट याच पािहजेत. वदेश-जननी या बे या तुट याच पािहजेत. वातं याचे िनशाण 

फडकलेच पािहजे! ताबडतोब िद लीला िनरोप गेले की, “आ ही ता. ११ िकंवा १२ ला ितथे येतो. 
सवर् तयारी ज यत ठेवा.” 4 

ता. १० मेचा रिववार उजाडला. स तावन या गु त तयारीची इंग्रजांना इतकी कमी मािहती 
होती की मीरत या िशपायांचा इतरांशी तर काय, पण आपापसात देखील काही एक सवर्सामा य 

बेत चाललेला आहे याची यांना शकंा देखील आलेली न हती. रिववार या सकाळी यांचा 
िन यक्रम शांत रीतीने सु  झाला. घो यां या गा या, शीतोपचार, सवुािसक फुले, हवा खाणे, गाणे 

बजावणे सवर् प्रकार यथाि थत सु  झाले. साहेबांचे घरी असलेले ते नेिट ह नोकर एकाएकी नोकरी 
टाकून गेले याब लही क्षणापेक्षा जा त वेळ आ चयर् वाटले नाही! इकड ेिशपायां या तळात वाद 

चाललेला होता की सरसकट क तल उडवावी की उडवू नये. िवसावी पलटण िन ितसरी घोडे वार 

                          
3 J. C. Wilson.  
4 Red Pamphlet, Part I.  
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पलटण यामधील िशपाई हणाले, “चचर्म ये िफरंगी गेला की हणावा हरहर महादेव! िन मलुकी 
िन ल करी, बायकापोरे, पु ष जो सापडले तो छाटीत चलावे िद लीकड!े”  हाच बेत शेवटी ठरला.  

इकड ेमीरत शहरात शेजार याचा खे यांतूनही मोडकी तोडकी श त्रे हाती घेऊन हजारो 
लोक येऊन िमळतच होते. वदेशकायार्थर् आले या या गावकर् यांप्रमाणे मीरतचे नागिरकही 
स ज होऊ लागले. तरी इंिग्लशांना याची काडीचीही दाद न हती! अखेर रिववारचे सं याकाळचे 

पाच वाजले. चचर्ची घंटा या शांत वातावरणात हलके हलके हेलकावे घेऊ लागली िन इंग्रजी लोक 

आपाप या ि त्रयांसह हसत खेळत चचर्कड ेजाऊ लागले. परंतु या िदवशी या चचर्ची घंटा ही 
इंिग्लशांकिरता प्राथर्ना वाजवीत न हती, तर यांचा मरणसमय वाजवीत होती. कारण ितकड े

िशपायां या लाइनीत एकच गजर्ना उठली िन ‘मारो िफरंगी’ को या वनीने सवर् वातावरण 

दमुदमु ूलागले.  

प्रथमतः तु ं गात पडले या धमर्वीरां या बे या तोड यासाठी शेकडो घोडे वार ितकड ेगेले. 

या तु ं गावर ठेवलेले पहारेकरीही क्रांितपक्षासच अनकूुल अस याने ‘मारो िफरंगीको’ हा रण वनी 
ऐकताच तो तु ं ग सोडून देऊन ते आप या वदेशबधंूस जाऊन िमळाले. एका क्षणात या ददुवी 
तु ं गा या िभतंी कोसळू लाग या! दहा वष सक्त मजरुीकिरता हणनू िफरंग्यांनी घातले या 
बे या चळचळ कापू लाग या. एक देशािभमानी लोहार पुढे आला िन याने भराभर या बे यांचे 

तुकड ेपाडले. प्रचंड वीरगजर्नेत ते तु ं गात पडलेले धमर्वीर बाहेर आले, घो यावर चढले. आप या 
मकु्ततेसाठी आले या देशबंधूंसह या तु ं गाला मागे टाकून चचर्कड ेभरधाव धावले. इकड ेया 
अवधीम ये पायदळा या तुकडीने एकच दंगल मांडली. अकरा या पलटणीचा कनर्ल िफनीस हा 
आप या घो यावर बसनू नुकताच ितकड े गेला होता. िशपायां यासमोर उभे राहून िफनीस हा 
नेहमी या आ यतेने यांना धाकदपटशा दाखऊ लागतो, तोच िशपाई या या अगंावर 

काळासारखे चवताळून धावले. वीसा या पलटणीतील एका िशपायाने आपले िप तुल या यावर 
झाडले िन तो कनर्ल याचा घोडासदु्धा जिमनीवर ठार होऊन पडला! पायदळ िन घोडे वार, िहदं ुिन 

मसुलमान हे सवर् आता गोर् या रक्तासाठी इतके हपापलेले होते की, या िफनीसचे रक्त हणजे 

दयार्मे खसखस होती! मीरत या बाजारात ही बातमी कळताच ते शहरचे शहर एखा या 
वण यासारखे पेटू लागले िन िजथे िजथे इंग्रज हणनू आढळला ितथे ितथे याला गारद कर यात 

आले. सदर बाजारातील सवर् लोक हातात तलवारी, भाले, का या, सरु् या जे जे सापडले ते ते श त्र 

घेऊन ग याग यातून धाऊ लागले. या या इमारतीवर इंिग्लश स तेचे काही तरी िच ह होते 

या या इमारती -बंगले, ऑिफसे, कचेर् या सवर् आगी या ड बात जळू लाग या. आकाशात धुराचे 

लोट, अग्नी या िचत्रिविचत्र वाला, हजारो लोकां या आरडाओरडीची सिंम  आरोळी िन सवार्ंचे 

वरती ‘मारो िफरंगी’को हे भयानक वनी यांनी ते मीरतचे आकाश अक्राळ िवक्राळ िदस ूलागले! 
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बंडाला आरंभ होताच पूवर् सकेंताप्रमाणे मीरत ते िद लीकड ेजाणार् या तारा तोडून टाक या िन या 
र यावर आपला सक्त पहारा बसिवला. ती अधेंरी रात्र अस याने इंग्रजांची अ यंत त्रेधा उडाली. 
कोणी तबे यात लपला, तर कोणी सवर् रात्रभर झाडाखाली दडून रािहला, कोणी घराचे ितसर् या 
मज यावर तर कोणी जिमनीचे खबदाडात, कोणी शेतकर् यांचे स ग घेऊ लागला तर कोणी 
आप या बटलराचे पाय ध  लागला! बंडवाले िशपाई िकंिचत अधंार पडताच िद लीकड े िनघनू 

चालले होते. परंतु यां या जलुमुाचा सडू मीरतचे लोकांनी उगिव याचे काम वतःच परेु केले. 

इंग्रजांसबंंधी इतका अिनवार सतंाप उ प न झालेला होता की इंग्रजांचा पशर् झा यामळेु या 
घरांना आगी लावणे अशक्य झाले अशी दगडांची घरे चूणर् क न टाक यात आली! तेथील 

किमशनर ग्रीदेड या या बगं याला आग लावून िदली तरी तो आतच दडून बसला होता. इतक्यात 

ती गणुगणू बाहेर पडून मीरतचे लोक या बंग याभोवती सश त्र होऊन ककर् श गजर्ना करीत जमा 
झाले. ते हा तो किमशनर आप या बटलरचे पाय ध  लागला िन पायाखाली आगीचे ड ब िन 

बाजलूा शत्रचूा गराडा अशा मृ यु या दाढेतून आप या कुटंुबास जीवदान यावे अशी िवनंती क  

लागला. ते हा या बटलरने बंडवा यांस किमशनर घरात नसनू खरोखरच िजकड ेलपलेला आहे 

ितकड ेचल यािवषयी आग्रह धरला िन अशा रीतीने यांना लांबवर नेले. इकड ेकिमशनर ते घर 

कडाडिदशी कोसळत असता िनसटून पार झाला. इकड े िमसेस चबसर् या बगं यात बंडवा यांनी 
ितला सरु् यांनी भोसकून फरफर ओढून फेकून िदली. कॅ टन के्रजी याने आप या बायकोला िन 

मलुांना यांचा गोरा रंग झाक यासाठी घो यांची खोिगरे पांघरावयास िदली िन अशा रीतीने यांना 
का या क न एका पडक्या देवळात रात्रभर लपवनू ठेवले. डॉक्टर िख्र टे िन हेटनर्री सजर्न 

िफिल स यांना चेचून मार यात आले. ले टनंट टपलर याला मरणो मखु क न फेकून िदले. 

कॅ टन टेलर, कॅ टन मॅक्डोन ड, ले टनंट हडरसन, ले टनंट पॅट यांना पाठलाग क न गारद 

केले. आग लावून िदले या घरात िक येक बायकामलेु जळून मेली. जो जो इंग्रजी रक्ताचा जा त 

जा त सडा पडत चालला तो तो बंडवा यां या ककर् श गजर्ना िन भयानक अट्टाहा य यांना अवसान 

चढू लागले! र तोर ती इंग्रजी पे्रते जाणारे येणारे लोक लाथाडून देऊ लागले! म यंतरी को या 
बंडवा याला गोर् या लोकांवर एखादा वार करताना िकंिचत दया आ याचे िदसले की इतर हजारो 
लोक ‘मारो िफरंगी’को हणनू ओरडून धावत येत िन या तु ं गात टाकले या ८५ धमर्वीरांपैकी 
एखादा ितथे अस यास या या िनरपराधी हातावरील िफरंगी बेडी या वळाकड े बोट दाखवून 

‘ याचा सडू पािहजे’ हणनू वारावर वार क  लागत! 5 

वा तिवक पाहता िहदंु थानात जर कुठे बंड प्रथम उद्भव याचा मळुीच सभंव नसेल तर तो मीरतला 
न हता. कारण ितथे नेिट ह िशपायां या २ पायदळ रेिजमटस ्िन एक घोडे वाराची रेिजमट होती. 

                          
5 Causes of the Mutiny by a ‘Hindu’ 
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परंतु गोर् या िशपायांची एक सबंंध रायफलमन बटेिलयन िन एक डॅ्रगनू रेिजमट असनू अ यंत 

उ तम असा तोफखाना सवर् वी यां याच ता यात होता. अशा ि थतीत िशपायांना यश ये याची 
मीरतला मळुीच आशा न हती. उठावणी होताच तेथील इंग्रजांचा सडू घे याचे काम मीरत 

शहराकड ेसोपवून बंडवाले िशपाई यासाठीच िद लीकड ेताबडतोब िनघून चाललेले होते. यांचा 
पाठलाग क न यांना अडकिवणे िकंवा यांचा पूणर् नाश करणे हे कामही अ यंत सलुभ होते. परंतु 
इंग्रजां या सै यात िन यां या अिधकार् यांत या वेळेस जे भी व, अ यव था िन िबनधोरणीपणा 
िदसनू आला याची इंग्रज इितहासकारांनाही फार शरम वाटत असते! नेिट ह घोडे वारांचा कनर्ल 

ि मथ हा आपली रेिजमट उलटली आहे हे ऐकताच ितकड ेत ड न वळिवता धूम पळत सुटला. 
तोफखा यावरील अमंलदार तोफखाना स ज क न याची िमरवणकू काढतात तो िशपाई 

िद लीकड े चालहूी लागले. यातूनही तसेच पुढे न रेटता इंग्रजी सै य घाबर यासारखे होऊन 

िठकिठकाणी सवर् रात्रभर पडून रािहले. वा तिवक पाहता मीरत उठ याने इंग्रजांचा िवलक्षण 

घोटाला झाला. यांना हा अभतूपूवर् िन अक मात गदुरलेला प्रचंड प्रसगं काय आहे याची दसुरे 

िदवसापयर्ंत क पनाच आली नाही! इकड ेिशपायांचा नकाशा अगदी यवि थत रीतीने रेखाटलेला 
होता. बंड करताच तु ं गातून कैदी सोडवावयाचे िन नंतर इंग्रजी रक्ताचा मनमरुाद पाऊस 

पाडावयाचा! या अक मात पडले या घा याने इंग्रज लोक इतके घाबरले की या झटक्यात 

मीरत शहराने उठून जाळपोळ िन हाणामारी चोहोबाजूने करीत खरा खरा दंगा कोणीकड ेआहे याची 
दाद इंग्रजांना बराच वेळ लाग ूदेणे अशक्य क न टाकले. ही दाद लाव यात ते गुतंले आहेत तोच 

सवर् िशपायांनी िद लीकड ेिनघावे, हा िद लीकड ेजा याचा बेत अ यंत कौश याचा होता. िद ली 
पिह या धडाक्याला ता यात घेऊन बंडाला एका क्षणात रा ट्रीय क्रांतीचे व प दे यात िन 

इंग्रजां या इभ्रतीवर कुर्  हाड घाल यात गु त कटवा यांनी अप्रितम चातुयर् दाखिवले यात ितळमात्र 

सदेंह नाही. हा बेत िजतक्या कौश याने रचला गेला िततक्याच तडफेने पारही पाडला गेला. बंड 

होऊन ती बातमी इंग्रजी अिधकार् यां या कानावर जाते न जाते तोच िद लीकड या तारा तोडून 

टाकून, तो र ता रोखून ठेवून, तु ं गातून आपले धमर्वीर मकु्त क न, इंग्रजा या रक्ताचे पाट 

वाहवून ते दोन हजार िहदंी िशपाई आप या गोर् या रक्तात थबथबले या तरवारी उभा न ओरडू 

लागले की, ‘िद ली! िद ली! चलो िद ली!!  
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प्रकरण ितसरे 

िद ली 
ीमतं नानासाहेब पेशवे एिप्रल या शवेट या भागात िद लीला येऊन गेलेले होते. ते हा 

ठरले या बोलाप्रमाणे ता. ३१ मे या रिववारची सवर्जण उ सकुतेने वाट पहात होते. ता. ३१ ला सवर् 
िहदंु थान-भर हरहर महादेव एक समयाव छेदे क न उडाला असता तर खरोखरच इंिग्लश 

साम्रा याची इित ी हावयास िन वातं यिवजयाची ललकारी यावयास इितहासाला जा त वेळ 

थांबावे लागते ना. परंतु मीरत या अगाऊ उठावणीने क्रांतीपेक्षा इंग्रजांनाच फार फायदा झाला. 1 

मीरत या बाजारात या तेज वी ि त्रया िशपायांचे िज यावर थुंक या िन मदर् असाल तर 

तु ं गातील वीरांना सोडवून आणा हणनू हणा या या ि त्रयां या या तेज वी चेतनेने आप या 
इितहासात जरी एका फूित र्दायक कथेची भर टाकली तरी परक्यांना यांनी नकळत सावध क न 

आप या वदेशीय पुढार् यांना अकि पत घोटा यात पाडले! िद लीला सवर् िशपाई नेिट हच होते. 

यांनाही ी मगंल पां याची बातमी ऐक यापासनू दम धरवेनासा झालेला होता. परंतु बादशहाने 

िन बेगम झीनत महालने मो या िशताफीने सवर् िद ली शांत ठेिवली होती. इतक्यात ता. १० मेला 
मीरत या गु तमडंळाकडून िद ली या गु तमडंळाला एकदम िनरोप आला की आ ही उ या येतो, 
तयारी ठेवा! हा अपूवर् िन आकि मक सदेंश िद लीला येतो न येतो तोच मीरतहून दोन हजार 

िशपाई िद ली! िद ली! हणनू गजर्ना करीत िनघालेही! या रिववार या सवर् रात्रीला िबलकूल 

झोप िमळाली नाही! हजारो घोड े दौडत आहेत, िखचंाळत आहेत, तरवारींचा िन बेयोनेटांचा 
खणखणाट सु  आहे, दोन हजार रणावले या वीरां या ककर् श आरो या िन गु त कुजबुजणी ही 
सारखी चाललेली आहेत- असा हा भयंकर देखावा पहात ती रात्र जागरण करीत होती. अखेर 

पहाटेचा समुार झाला िन आपला पाठलाग करीत मीरतचा तोफखाना अजून येत नाही हे पाहून 

उ साह चढलेले ते िशपाई सवर् रात्रभर झाले या मास िवस न जाऊन एक क्षणही न थांबता तसेच 

पुढे चालले. मीरतपासनू िद ली समुारे ३२ मलै होती. अखेर सकाळचे आठ वाज याचे समुारास 

या सै याचे प्रमखु भागाला यमनेुचे पिवत्र दशर्न घडले. वातं या या पिवत्र कामिगरीवर 

जाणार् या यो यांना आप या शीतल जलाने िसिंचत क न प्रो साहन देणारी भगवती यमनुा 

                          
1 “It is certain, however, that this sudden rising in all parts of India had found the English unprepared, and few of our people would 

have escaped the swift destruction. It would then have been the hard task of the British Nation to reconquer India or else to suffer our 

Eastern Empire to pass into an ignonimous tradition.” Malleson, Vol. V.” The calamitous revolt at Meerut was, however, of signal 

service to us in one respect; in as much as it was a premature outbreak which disarranged the preconcerted plan of simultaneous 

mutiny of Sepoys all over the country settled to take place on sunday, the ३१st of May १857.”  White’s History, Page 17 
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यां या टीस पडताच या हजारो यो यांनी ‘जय जमनाजी’ हणनू ितचे वंदन केले. 

यमनेुव न िद ली शहरात जा यासाठी असले या नावां या पुलावर िहदंी घोड ेदौडत चाल ूलागले. 

परंतु यमनुा नदीला ते कशासाठी दौडत आहेत हे कळले आहे का? हे ितला कळिव यािशवाय पुढे 

जाणे इ ट नाही. तर धरा तो कोणीसा इंग्रज पुलाव न चाललेला आहे याला िन या या गोर् या 
रक्ताला या या का या कािलदंीत ओतून’ हे रक्त िशपाई काय हणनू दौडत चाललेले आहेत 

यांची यथाि थत वातार् यमनुा नदीला कळवील!  

तो नावांचा पूल उतरताच िशपाई िद ली या तटाला िभडले. ही गुणगणु कळ याबरोबर 

िद लीला असलेले इंग्रजी अिधकारी नेिट ह िशपायांना परेडवर बोलावून यांना राजिन ठेची 
याख्याने देऊ लागले. मग ५४ या पलटणीला घेऊन कनर्ल िर ले बंडवा यांशी सामना दे यास 

िनघाला. या ५४ या पलटणीतले नेिट ह िशपाई िनघते वेळेस हणाले की कनर्लसाहेब या 
मीरत या िशपुर यांना आ हाला दाखवा तर खरे, हणजे मग आ ही पाहून घेतो! काय पाहून 

घेतो हे या कनर्लला काय ठाऊक! तो मो या फुशारकीने ‘शाबास’ हणनू हणाला िन ती पलटण 

बंडवा यांवर चालनू गेली. जरा पुढे जातात तोच तटाकड ेमीरतचे घोडे वार दौडत येत असलेले 

टीस पडले. सतंापाने उग्रतम झाले या िन गोर् या रक्ताची िनकराने मागणी करणार् या या 
घोडे वारा मागोमाग तांब या रंगा या पोशाखात सजलेले मीरतचे पायदळही येत होते. एकमेकांस 

पाहताच यांनी पर परांस सलामी िदली िन िमरतचे सै य िद ली या सै यास भेटू लागले! 

मीरत या सै यातून ‘िफरंग्याचे रा याचा नायनाट होवो िन बादशहाचा जयजयकार असो’ ही 
गजर्ना उठताच िद ली या सै याने ‘मारो िफरंगीको’ हणत प्रितगजर्ना केली! क्षणाधार्त हे काय, 

हे काय हणनू हणणारा कनर्ल िर ले गो यांचे पावसाखाली जिमनीवर कोसळला िन मग या 
रेिजमटबरोबर असणार् या सवर् इंग्रजांची एकसहा क तल झाली. अशा रीतीने आप या 
वदेशपे्रमावर िफरंगी रक्ताचा िशक्कामोतर्ब ठोकून िद यानंतर मीरतचे घोडे वार खाली उतरले 

िन िद ली या िशपायांना पे्रमाने भेटू लागले! ही बातमी कळताच शहरचा का मीर दरवाजा उघडू 

लागला. या इितहासप्रिसद्ध दरवा यातून ही वातं ययो यांची सेना ‘दीन’ ‘दीन’ हणनू 

गजर्ना करीत िद ली शहरात प्रवेश करती झाली!  

मीरतचे सै यातील दसुरी तुकडी इकड या कलक ता दरवाजाने घसु ूलागली. तो दरवाजा 
प्रथम बंद कर यात आलेला होता. परंतु या िशपायांची भयंकर थाप पडताच तो हळूहळू मागे स  

लागला िन लवकरच या दरवा यावर असलेले पहारेकरी ‘दीन’ ‘दीन’ अशी गजर्ना क न 

बंडवा यास आत घेते झाले. कलक ता दरवा यातून आत घुसलेले हे िशपाई प्रथम दयार्गजंवरील 

युरोिपयन बगं यांकड ेवळले िन या इमारती एका क्षणात आगीचे ड बात बुडून गे या. यातील जे 

इंिग्लश लोक आगीतून बचावले ते तरवारीला बळी पडले. जवळच इंग्रजी हॉि पटल होते. याने 
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िवलायती बाट यांना आ य िद याचे उघडकीस आले! िवलायती माणसांना आत घेत याब ल 

दयार्गजंवरील घरांना झालेली िशक्षा पहात असताही या हॉि पटलने या िवलायती बाट या आत 

घे याचे या र्य करावे हे पाहून कोणालाही सतंाप येणे साहिजकच होते! या हॉि पटलला बेदम 

िपट यानंतर ही श त्रधारी उग्रता आप या असखं्य अवयवांसह िद ली या घराघरांतून गोर् या 
रक्ताचा सगुावा घेत चालली! पण िनशाणािशवाय सै य ते कसले? अस या सै याला नुस या 
फडक्यांची िनशाणे ती काय उपयोगी? हणनू िजथे िजथे गोरे डोके सापडले ितथे ितथे ते भा यावर 

टोचून याचे भयानक िनशाण ‘दीन’ या तालावर नाचवीत नाचवीत ही अपूवर् सेना पुढे घुसत 

चालली!  

इकड े िद ली या राजवा यात बादशहाचे नावाने जयघोष करीत िशपाई िन शहरातील 

शेकडो लोक घुस ू लागले. एका नजीक या दारापाशी र यातनू जखमी होऊन पळत आलेला 
किमशनर फे्रझर उभा होता. याला पाहताच मघुुलबेग नावा या मनु याने या या गालावर वार 

केला. हा अशारा होताच सवर् बंडवाले धावून आले िन िज याचे पायर् यांवर िछ निभ न झालेला 
किमशनर फे्रझर जाणार् या-येणार् यां या पायाखाली तुडिवला जाऊ लागला. परंतु याला तडुिवत 

िशपाई ितथेच न थांबता वरती चढून गेले िन या खोलीत जेिनगं िन याचे कुटंुब रहात होते ितथे 

जाऊन ते कदर्नकाळासारखे उभे रािहले. इतक्यात कोणी या खोलीचे दार लाव याचा प्रय न 

के याव न एका थापेसरशी त ेदार कडाडले िन िशपायां या तरवारीखाली तो जेिनगं, याची त ण 

मलुगी, या या इथे आलेली एक इंिग्लश त्री यांचा स पा उडाला! िद ली या र यातून मरता 
मरता पळालेला कॅ टन डग्लस कुठे आहे? या याला यमसदनाला धाडून! आिण हे या कोपर् यात 

दडलेले कलेक्टरसाहेब? यांनाही काढा आयु या या पे शनात! आता मात्र िद ली या राजवा यात 

िफरंगी स तेचे नावही अविश ट रािहलेले नाही. आता जरा व थ बस यास कोणती हरकत आहे? 

घोडे वारांनी आप या घो यांना राजवा यातील मदैानात बांधावे िन सारी रात्र लांब मजला मारीत 

आले या िशपायांनी िदवाण-ए-खास या राजमहालात आपली िबर्  हाड े ठेवून जरासा िवसावा 
घ्यावा.  

अशा रीतीने िद लीचा राजवाडा लोकसै या या हाती पडला िन आता पुढे काय करावयाचे 

या िवषयावर बादशहा, बेगमसाहेब िन िशपाई लोकांचे पुढारी हे खल क  लागले. पूवीर् ठरले या 
बेताप्रमाणे ३१ मेपयर्ंत थांबणे हणजे आता मखूर्पणा कर यासारखेच होते. ते हा थो याशा 
चंचल वानंतर बादशहांनी क्रांितपक्षास िमळ याचे नक्की ठरिवले. हे होते आहे तोच मीरतहून बंड 

क न आलेला तोफखा याचा बराच भाग िद लीस येऊन पोचला. याने बादशहा या स मानाथर् 
िन वातं याप्रीतथर् राजवा यात येऊन २१ तोफांची सलामी िदली. िशपायां या िन लोकां या 
कोिटक्रमानंतरही जे थोडसेे चंचल व बादशहाचे मनात उरलेले होते ते या तोफां या गडगडाटाने 



 

www.savarkarsmarak.com 

पार िवतळून गेले िन या राजकीय सलामी या घनगजर्नेबरोबर या वदृ्ध बादशहाचे 

अतंःकरणातील अनंत राजतेजे खडबडून जागतृ झाली. या या या भ य िन मानाहर् मतूीर्पुढे 

िफरंग्यां या रक्ताने भरले या तरवारी िफरवीत िफरवीत िशपायांचे पुढारी हणाले, “खािवदं, 

मीरतला इंिग्लशांचा पराजय झालेला आहे. िद ली आप या हाती पडली आहे िन पेशावरापासनू 

कलक यापयर्ंत सवर् िशपायी िन सवर् लोक आप या हुकमाची वाट पहात आहेत. इंग्रजां या 
गलुामिगरीची बेडी तोडून टाकून आपली िनसगर्द त वतंत्रता िमळिव यासाठी सवर् िहदंु थान 

उठला आहे. अशा वेळेला हे वातं याचे िनशाण आप या हाती घ्या हणजे िहदंु थानातील सवर् 
लढव ये याचे स मानासाठी मर यास तयार होतील! िहदंु थान आपले वरा य परत घे यासाठी 
लढू लागला आहे िन आता याचे पुढारीपण जर आपण वीकारलेत तर िनिमषमात्रात आ ही या 
िफरंगी राक्षसास समदु्रात बुडवून तरी टाकू िकंवा यां या पे्रतांची िगधाडांना मेजवानी तरी देऊ. 2 

िहदं ुिन मसुलमान या दो ही जातीं या पुढार् यांचे हे एकवाक्यतेचे िन उ ीपक वक्तृ व ऐकून या 
बादशहाला वातं य फुरण चढू लागले. या या क पनेसमोर शहाजहाना या िन अकबरा या 
मतूीर् येऊ जाऊ लाग या िन आता गलुामिगरीत राह यापेक्षा वदेशाला वतंत्र करीत असताना 
मरणेच जा त ेय कर आहे अशी दैिवक फूतीर् या या दयात सचंरली! पुढे बादशहाने 

िशपायांना सांिगतले, “मजपाशी खिजना नाही िन तु हांस पगार िमळणार नाही.” ते हा ते िशपाई 

हणाले, “आ ही इंग्रजांचा खिजना लटूु िन तो आप या खिज यात भ . 3 यावर ‘तुमचे पुढारीपण 

मी वीकारतो’ असे अिभवचन या वदृ्ध बादशहाकडून िमळताच राजवा यात जमले या या प्रचंड 

जनसमहूाने एकच गजर्ना केली.  

राजवा यात ही सवर् गडबड चालली असताना बाहेर शहराम ये एकच धुमाकूळ माजलेला 
होता. िद लीतील शेकडो लोक आपआप या घरात काय जे श त्र सापडले ते घेऊन बंडवा या 
िशपायांस िमळत होते व युरोिपयन लोकांची क तल कर यासाठी इत ततः िहडंत होते. बाराचे 

समुारास िद लीचे बँकेवर ह ला चढला. या बँकेचा मॅनेजर बेरेस फोडर्, याची प नी िन याची 
पाच मलेु यांना ठार मार यात आ यावर या इमारतीचाही नाश केला. नंतर िद ली गॅझटे या 
छापखा याकड ेलोक वळले. मीरतची बातमी छाप यासाठी तेथील कंपोिझटर िखळे जळुवीत होते 

तोच दाराशी ‘दीन दीन’ हणनू गजर्ना उठली िन क्षणाधार्त या छापखा यात िजतका िख्र चन 

होता िततका चरचर िचरला गेला! तेथील िखळे उपटून टाक यात आले, तेथील यंत्रे फोड यात 

आली िन जे जे िफरंग्यां या पशार्ने अपिवत्र झालेले िदसले याचा याचा धु वा उडवनू देऊन हा 
क्रांतीचा भयंकर ल ढा पुढे चालला! परंतु अजनू ते चचर् उभे रहावे िन आप या या धमर्यदु्धाकड े

                          
2 Charles Ball, Vol. I, page 74.  

3 Metcalfe 
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पहात याने बसावे हे अगदीच अनुिचत आहे! या चचर्मधून िहदंु थानचे दा य कायम 

राख यासाठी देवाकड ेप्राथर्ना केले या आहेत. िहदंु थानात तुमचे रा य असणे हणजे अ यंत 

भयंकर पाप होय असे आप या अनुयायांस एक िदवस तरी या चचर्ने सांिगतले आहे काय? उलट 

अस या पापा या अिधकार् यांचे ऐिहक िन परलौिकक सरंक्षण कर यासाठी या पक्षपाती चचर्ने 

आप या पंखांचा या जलुमी लोकांना आ य िदलेला आहे. अशी ही िहं त्रतेची गहुा आपण 

आप या देशात बांधू िदली याचे प्रायि चत गाई या िन डुकरा या रक्तातील काडतुसांचे पाने 

आपणांस िमळालेलेच आहे! अजनू तरी सावध हा िन या चचर्चा समाचार घे यास आधी ितकड े

चला! पहाता काय? फोडा ते क्रॉस - िभतंी या अगंावरील सवर् कातडी सोलनू काढा, या 
यासपीठाचे पीठ करा िन बोला ‘दीन’! रोज चचर्म ये येताना ही घंटा वाजत असते. आज आता 
आपण जाताना ितचा घणघणाट केला पािहजे! वाज, घंटे आज! आज तू इतकी वाजत आहेस पण 

कोणी गोरा तुजकड ेका बरे येत नाही? तुला या का या हातांचा पशर् आवडतो का? हातांचा पशर् 
आवडत नसेल तर पड खाली. ते आमचे बंधु तुला पायांचा पशर् कर यासाठी बोलावीत आहेत! या 
सवर् घंटा तोडून एकदम खाली पडताच यां या टोलेजगं आवाजाबरोबर ते िशपाई िबकट हा य 

क न पर परांस हण ूलागले, ‘कैसा तमाशा है! क्या मजा है! ’ 

परंतु इकड ेदसुर् या बाजलूा याहूनही भयंकर तमाशा चाललेला होता. राजवा याचे बाजलूा 
इंग्रजां या ल करासाठी तयार ठेवलेला एक जगंी दा खाना होता. या दा खा यात लढाईत 

अ यंत उपयोगी असलेले सवर् सामान ख चून भरलेले होते. यात कमीत कमी ९ लक्ष काडतुसे, 

आठदहा हजार बंदकुा, तोफा िन सीजटे्रन भरले या हो या. हा दा खाना आप या ता यात घ्यावा 
असा बंडवा यांचा कृतिन चय झाला. परंतु हे काम िबलकूल सोपे न हते. या दा खा यात 

असलेले इंिग्लश लोक मनात आणतील तर तेथे लढ यास जाणार् या सवार्ंचा स पा उडिव यास 

यांना एक क्षणही लागणार नाही. कारण या दा खा यास उडवून दे यासाठी एक काडी पेटवून 

फेकली की झाले! अशा या कामास हात घालणे हणजे फारच धोक्याचे होते. तथािप तो 
दा खाना ता यात घेत यािशवाय क्रांतीचे जीिवत एक क्षणभरही सरुिक्षत नस याने ते काम पार 

पाड यास हजारो िशपाई तयार झाले. यांनी या दा खा या या इंग्रजी अिधकार् यास शरण 

ये यािवषयी बादशहाचे नावाने िनरोप धाडला. परंतु अस या कागदां या िचठोर् यांना मान देऊन 

काही इंग्रजांनी रा ये सपंादन केलेली न हती! ले टेनटं िवलोबी याने या िचठ्ठीला उ तर दे याचा 
देखील मान िदला नाही. हा अपमान पाहताच खवळून गेलेले हजारो िशपाई या दा खा याचे 

तटावर चढू लागले. दा खा याचे आत ९ इंिग्लश लोक िन काही िहदंी लोक होते. तटावर 

िद ली या बादशहांचे िनशाण फडकलेले पाहताच हे िहदंी लोक भराभर आप या वदेशबंधूस 

येऊन िमळू लागले िन या तटाचे आतून ते ९ इंग्रज िनराशे या धाडसाने लढू लागले. िशपायां या 
अस य मार् यापुढे या मठूभर इंग्रजांना िकतीवेळ धीर िनघणार हे उघड उघड िदसतच होते. यांनी 
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वेळ येताच दा खाना उडवनू दे याचा िन चय क न ठेवलेलाच होता. कारण जरी दा खाना आपण 

होऊन वाधीन कर याचे यांनी कबूल केले असते तरी यांचे जीव िशपायांनी सरुिक्षत ठेवले 

असते अशी यांना मळुीच खात्री न हती. इकड े िशपाईही दा खाना उडणार िन आप या बाजलूा 
प्रचंड हानी होणार हे जाणत असताही तुटून पडतच होते. इतक्यात दो ही पक्षांकडील लोक या 
आवाजाची मागर्प्रितक्षा करीत होते असा हजारो तोफा सटु यासारखा जगंी आवाज झाला िन या 
दा खा यातून आगीचा लोळ आकाशाकड े िनघून गेला! या इंिग्लश वीरांनी तो दा खाना शत्रचेू 

ता यात न देता वतःचे प्राणांची आशा सोडून आप या हाताने पेटवून िदला िन या एका 
बारासरशी बंडवा यांचे समुारे २५ िशपाई िन आजबूाजू या र यावरील ३०० माणसे आकाशात 

उडून गेली!  

पंरतु क्रांितपक्षीयांनी या दा खा याचे ड बात जो जाणनू बुजनू आपला नाश क न घेतला 
होता तो काही उगीच न हे. कारण जे लोक या दा या भडक्यात बळी पडले, यां या 
आ मयज्ञाने या रा ट्रक्रातंीस अपूवर् साम यर् आले. जोपयर्ंत हा प्रचंड दा खाना इंग्रजाचे ता यात 

होता तोपयर्ंत मखु्य कॅ टो मटमधले नेिट ह िशपाई आप या अिधकार् यां या ता यात होते. ते 
आप या वदेशबांधवावर चालनू जात न हत,े परंतु इंग्रजांिव द्ध उठलेलेही न हेत. दपुारी ४ 

वाज याचे समुारास सवर् िद ली शहर हलवनू सोडणारा आवाज झालेला ऐकताच त े

कॅ टो मटमधले िशपाई एकदम एकत्र झाले िन ‘मारो िफरंगीको’ हणनू गजर्ना करीत इंग्रजांवर 

तुटून पडले. मेन गाडर् गॉडर्नला उडवून िदला. ि मथ िन रे हले यांना ठार कर यात आले, िन गोरा 
रंग िदसला की घे याचा प्राण असा धडाका उडाला. शतकानंतर जागतृ झालेला रा ट्रक्षोभ आप या 
उग्र जब याखाली पु ष, बायका, मलेु, घरे, दारे, दगड, िवटा, घ याळे, टेबले, खु यार्, रक्त, मास 

अि थ - याला याला हणनू िफरंगी पशर् झालेला होता या या सचेतन िन अचेतन व तंूना 
एक-सहा भरडीत चालला! िद लीचे बादशहा यांनी अ यंत सक्तीचा हुकूम िद याव न अखेर बरेच 

इंग्रज लोक क तली न करता राजवा यातील कैदेत पोचिव यात आले. परंतु बादशहा या या 
कृ याला लोकमत इतके िव द्ध होते की चारपाच िदवस ओढाताण करता करता अखेर आप या 
ता यात असणार् या या प नास िफरंग्यास लोकांचे हवाली क न देणे बादशहांना भाग पाडले! ता. 
१६ मे रोजी एका सावर्जिनक मदैानावर ते प नास िफरंगी लोक ने यात आले. तो देखावा 
पाह यास जमले या हजारो नागिरकांनी यां या समक्ष िफरंगी रा याची िन इंग्रजां या 
बेइमानीपणाची यथाि थत िवटंबना केली िन मग िशपाई लोकांचा हुकूम सटुताच एका क्षणात या 
प नासांचे तुकड ेउडिवले. िशपायां या तरवारीचा वार चुकिव यासाठी एखा या इंग्रज बाईने िकंवा 
बोवाने हातापाया पड यास आरंभ केला की, ‘मीरत या बे यांचा सडू! ’ ‘पारतं याचा सडू’, 

‘दा खा याचा सडू’ हणनू ककर् श गजर्ना उठ या. या सडूावर पाजळलेली तलवार ते नम्र झालेले 

भरुके डोके छाटून फेकून देई! ता. ११ मेला िद लीस इंग्रजांचे क तलीला आरंभ होऊन ितची 
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पूणार्हूती ता. १६ मेला पडली! म यंतरी शेकडो इंग्रज लोक आपले जीव वाचिव यासाठी िद लीहून 

पळून गेले. कोणी त डाला काळे रंग फासनू नेिट हांची स गे घेतली, कोणी रानावनांतून लपत 

छपत जाताना उ हाचे तापाने म न गेले, कोणी किबराची कवने पाठ क न िन सं याशांची स गे 

घेऊन खेडगेावातून सटूुन जा याचा प्रय न करीत असता ते स ग फुट याने या या 
गावकर् यांकडून ठार मारले गेले. कोणी प्रवास करता करता थकून र यावर बसले असता 
शेजार या गावकर् यांनी ‘िफरंगी’ हणनू छाटून टाकले िन कोणी एखादे दयाळू खेडगेाव 

सापड याने यांचे पाहुणचार घेत घेत मीरत या इंग्रजी छावणीत जाऊन सखु प पोचले.  

या दा खा या या फोटात बंडवा या िशपायांना मबुलक श त्रे िमळाली िन यामळेु प्र येका या 
वाटणीला चार चार बंदकुा िमळा या. इंग्रजां या रा याब ल सवर्त्र इतका वेष माजलेला होता की, 
िद लीला जी क तल झाली ितची बातमी ऐकताच शेकडो खेडगेावांनी आपाप या िशवारात 

िफरंग्यांचा पाय देखील पडू यावयाचा नाही असा कृतिन चय केला. परंतु या गावात िकंवा खु  

िद ली या प्रक्षोभसमयी एकाही इंग्रजी त्री या पाित यावर कोणीही घाला घातलेला न हता हे 

आता इंग्रजांचेच चौकशीव न िसद्ध झालेले आहे. 4 िद लीची क तल झा यानतंर या प्रसगंा या 
‘प्र यक्ष पािहले या हकीकती’ हणनू िक येक इंग्रजी धमार्िधकार् यांनी जी भयंकर वणर्ने केलेली 
आहेत याहून िन ं य, अस य िन फसवेिगरीची िवधाने कर यास आजपयर्ंत कोणीही धजलेला 
नसेल! िद लीचे र यातनू इंग्रजी बायांना नागवे क न िहडंिवले, प्रिसद्धपणे यांची अब्रू घे यात 

आली, यांचे तन काप यात आले, लहान पोरींवर जलुमू कर यात आले, वगरेै अमानूष अस ये 

या लोकांचे ‘धम पदेशक’ प्रिसद्ध करतात या इंग्रजी लोकांस स याची चाड िजतक्यास िततकीच 

असली पािहजे. 5 स तावनची रा ट्रीय क्रांती िहदंु थानातील लोकांना गोर् या बायका िमळत 

न ह या हणनू काही झालेली न हती! िकंबहुना गोर् या बाईचा पांढरा पाय पु हा आप या घरास 

लाग ूनये यासाठी स तावन साली रा ट्रक्षोभ उदभतू झालेला होता!!  

अशा रीतीने मीरत या ि त्रयां या फु काराने उठले या या भयकंर वादळा या सपा यात सापडून 

एका पांच िदवसांचे आत िहदंु थानात जवळजवळ शंभर वष तून बसलेला गुलामिगरीचा िवषवकृ्ष 

उ मळून पडला! या पिह या पाच िदवसांत क्रांितपक्षा या पुढार् यांना जे हे अपूवर् यश िमळाले 

याचे मळू कारण हटले हणजे इंग्रजां या गलुामिगरीतून सटु याची उ कट इ छा ही सवर् 
जनतेत उ प न झालेली होती. मीरत या बायकांपासनू तो िद लीचे बादशहापयर्ंत सवार्ंचे 

                          
4 “However much of cruelty and bloodshed there was, the tales, which gained currency, of dishonour to ladies 
were, so far as my observation and enquiries went, devoid of any satisfactory proof.” Hon. Sir Wm Muir, K. 
C. S. I; Head of the Intelligence Dept.  
5 Charles Ball Vol. I, page 105.  
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अतंःकरणात वातं याची िन वधमर्रक्षणाची अिनवायर् इ छा प्रादभुूर्त झा याने िन या इ छेला 
गु तसघंटनेकडून आधीच यवि थत व प िमळालेले अस याने एका पाच िदवसांचे आत 

िहदंु थान या इितहासप्रिसद्ध राजधानीत वरा याची प्राणप्रित ठा झाली. ता. १६ मे रोजी 
िद लीम ये िफरंगी स तेचे एकही िच ह अवशेष रािहलेले न हेत. इंग्रजी व तूचा िद लीला इतका 
ितटकारा आलेला होता की कोणी इंिग्लश भाषेचा एखादा श द उ चारला की याला बेदम चोप 

िमळे! इंग्रजां या िनशाणाचे तुकड े र तोर ती तुडिवले जात होते िन आप या आजपयर्ंत या 
अपमानाचे डाग दा या या उ णो ण रक्ताने धुऊन व छ झाले ते वरा याचे िनशाण या प्रचंड 

क्रांतीचे म तकावर डुल ूलागले होते! ही वातं याची उमीर् इतकी प्रबळ होती की, या पिह या पाच 

िदवसात देशद्रोहीपणाचा िद लीला कोठेही िवटाळ झाला नाही. पु ष िन बायका, ीमतं िन गरीब, 

त ण िन वदृ्ध, िशपाई िन नागिरक, मौलवी िन पिंडत, िहदं ु िन मसुलमान सवर्जण वदेशा या 
िनशाणाखाली आपआपली श त्रा त्रे उपसनू परक्यां या दा यावर ह ला चढवीत होते! अशी 
िवलक्षण वदेशप्रीती िन वातं यप्रीती उचंबळलेली होती िन परस तेचा असा पक्का ितटकारा 
उ प न झालेला होता हणनूच मीरत या बायकांचे वाणीतून िद लीचे िसहंासन प्रादभुूर्त झाले!  

हे पाच िदवस िहदंु थान या इितहासात सदोिदत िचर मरणीय असोत! कारण महंमद िगजनी या 
वार् यांपासनू सु  झालेले िहदं ुिन मसुलमान यांचे प्रचंड युद्ध सपं याची वाही या पाच िदवसांनी 
िफरिवली! िहदं ु िन मसुलमान यां यातील परकेपणा जाऊन िन यां यातील िजतजेतृ वभाव 

नामशेष होऊन यांचे भावाभावांचे नाते या िदवशी जगजाहीर झाले! मसुलमानां या 
पारतं यांतून ीिशवराज, प्रतापिसहं, छत्रसाल, प्रतापािद य, गु गोिवदंिसगं िन महादजी िशदें 

यांनी मकु्त केले या भारतमातेने “याउपर तु ही समसमान िन सहोदर आहात िन मी तु हा 
दोघांची ज मदात्री आहे” हा िद य मतं्र या िदवसात उ चारला! िहदंु थान हा आपला वदेश आहे 

िन आपण सवर् सख्खे भाऊ आहोत अशी गजर्ना करीत िहदं ु िन मसुलमानांनी समसमानतेने िन 

एकमताने िद लीचे तक्तावर वरा याचे उभयसमंत िनशाण या िदवशी उभारले! ते हे पाच 

िदवस िहदंु थान या इितहासात िचर मरणीय असोत!  

या पाच िदवसांत लोकशक्तीचा िहदंु थानात प्रथमोदय झाला! आप यावर कोणी रा य करावे 

या प्र नाचा िनणर्य लाव याचे काम लोकपक्षाचे आहे या सवेंदनेचा ज म िहदंु थानात या पाच 

िदवसात झाला! लोकपक्षाने िफरंग्यांचे दा य झगुा न िदले िन लोकपक्षानेच वसमंत अशा 
पु षाथार्ंची रा यिसहंासनावर योजना केली. लोकांना जो पसतं असेल याचेच रा य वदेशावर 

असावे ही भावना, िन राजकारण हे लोकपदाचे कतर् य आहे ही चेतना िहदंु थान या शरीरात या 
पाच िदवसांत उदय पावली. लोकपदाची ही जयंती िहदंु थानचे इितहासात अिव मरणीय असो !
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प्रकरण चौथे 

म या तर िन पंजाब 

िद ली वतंत्र झा याची बातमी िव यु वेगाने पसरत असता ित या आकि मकतेने सवर् 
िहदंु थानभर वकीयांस िन परकीयांस क्षणभर ि तिमत क न सोडले. इंग्रजांना तर आपण 

ऐकतो आहोत याचा अथर् काय हेही झटकन ग्रहण करता येईना. सवर् देशभर शांतता नांदत आहे 

अशा खात्रीने कलक यास लॉडर् कॅिनगं घोरत पडले होते िन इकड े कमा डर-इन-चीफ अॅ सन 

िसम या या थंड हवेत जा यासाठी सजलेले होते. यांना प्रथमतः जे हा िद ली वतंत्र झा याची 
एक तुटक तार आली ते हा या तारेचा अथर्ही धड यां या यानात येईना! ही बातमी ऐकून 

इंग्रजांची तारांबळ उडाली िततकीच िव मयाने ि तिमत झाले या सवर् िहदंु थानी लोकांचीही 
उडालेली होती. कारण िद ली या या अक पनीय उठावणीने क्रांितरचनेची सवर् घडी िव कळीत 

झा यासारखे झालेले होते िन िद ली या बंडाचे िदवशी एकदम घाला पड याने घाब न गेले या 
इंग्रजां या हातून जे ल करी प्रमाद घडले ते आता पु हा घड याचा सभंव न हता. या आकि मक 

धक्क्याने सावध झाले या इंग्रज लोकांना भावी सकंटाची सूचना िमळा याने या सकंटाचे 

पिरहरण कर याची सधंी सापडली. अकि पत घाला पड याने िद लीचे िसहंासन जसे एक दोन 

िदवसात यां या हातून िहसकून घेता आले, तसेच ता. ३१ मेला पूवर्सकेंताप्रमाणे एक 

समयाव छेदेक न जर सावर्ित्रक फोट झाला असता तर सवर् िहदंु थानचे िसहंासन पिह या 
धडकीसरशी हाती घेता आले असते. परंतु तो बेत या मीरत या उठावणीने जरी फसला होता, 
तथािप िद ली ता यात आ याने बंडाला रा यक्रांतीचे व प िमळून सवर् िहदंु थानभर या अतक्यर् 
वातने एक िवलक्षण चेतना उ प न झालेली होती. आता या चेतनेचा फायदा घेऊन एकदम उठावे 

की पूवर् सकेंताप्रमाणे ३१ मेपयर्ंत वाट पाहावी? िद ली या उठावणीची वातार् ऐकून इतरत्र काय बेत 

चाललेला आहे? िद ली या घाईमळेु जसा हा घोटाळा झाला तसाच इतर िठकाणांची समंित 

घेत यािशवाय आपणही उठावणी केली असता आणखी घोटाळा माजणार नाही कशाव न? अशा 
अनेक िवचारां या अिनि चततेमळेु क्रांितकारक पुढार् यांना काय होते हे पहात िठकिठकाणी थांबून 

बसणे भाग पडले. मदंपणासारखे क्रांतीला प्राणहरण करणारे दसुरे िवष नाही. क्रांतीचा िव तार 

िजतका वरीत िन िजतका आकि मक होईल िततका ित या जयाचा सभंव जा त वाटत असतो. 
ही िव ताराची वरा िशिथल झाली हणजे शत्रलूा सरंक्षणाची सधंी िमळते. जे आधी उठतात 

यांचा आप याबरोबर कोणी येत नाही हे पाहून उ साह घटू लागतो िन जे मागनू येणार यां या 
मागार्त मध या सधंीचा फायदा घेणारा चाणाक्ष शत्र ुअनेक िवघ्ने रचून ठेवतो. हणनू उठावणी िन 

प्रसार यां याम ये फार वेळ जाऊ देणे हे क्रांितयुद्धाला सदोिदत अपायकारक होते. तथािप होता 
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होईल िततके एकदम उठावयांचे ठरलेले असतानाही म येच येऊन पडले या पेचामळेु 

िठकिठकाण या क्रांितकारक पुढार् यांना धड थांबताही येईना वा धड उठताही येईना!  

क्रांितकारक पक्षा या या अपिरहायर् त धतचेा इंग्रजांना फारच फायदा झाला. 
इंिग्लशांचा पाय िहदंु थानला लाग यापासनू आजपयर्ंत यांना अशी भयंकर वातार् ऐक याचा 
प्रसगं कधीही आलेला न हता. या मे मिह यात बराकपूरपासनू थेट आगर् यापयर्ंत हणजे समुारे 

सातशेप नास मलैात काय ती एक गोरी रेिजमट होती! अस या ि थतीत क्रांितकारक पक्षा या 
पवूर्सकेंताप्रमाणे जर हा सवर् प्रदेश एकदम उठला असता तर दहा इंग्लडं ेएकत्र झाली असती तरी 
िहदंु थान ता यात ठेवता येते ना! ही गोरी रेिजमट दानापुरास ठेवलेली होती. ितकड ेपंजाबम ये 

सरह ीवर बरेच गोरे सै य होते. परंतु ते ितकडचे ठेवणे भाग होते. अशा ि थतीत लॉडर् कॅिनगंचा 
पिहला प्रय न हणजे गोरे सै य जमवेल िततके जमिवणे हा होता. याच वेळेस इंग्रजांचे सदैुवाने 

इराणची लढाई सपंली होती. ते हा या सै यास िहदंु थानात लवकर ये यािवषयी हुकूम सटुला. 
इराणची लढाई सपंताच इंिग्लशांनी चीनशी कुरापत काढून ितकड ेफौज चालिवली होती. परंतु 
िहदंु थानात हे भयंकर वादळ सटुताच कॅिनगंने ते चीनवर जाणारे सवर् सै य म येच ठेवून 

घे याचा िन चय केला. या दोन सै यांिशवाय रंगनूकड े असलेली गोरी रेिजमटही कलक यास 

ठेवून घेतली िन मद्रास या ग हनर्रकड ेपायदळाची ४३ वी िन मद्रास युिझिलयर या गोर् या 
फौजा स ज राखावयास िलिहले.  

हे गोरे सै य सवर् िदशांकडून शक्य िततक्या वरेने कलक याकडे लोटत असता कॅिनगंने 

िशपायांचे मनास पु हा एकदा ता यात ठेव याचा प्रय न केला. तुम या जाितिवषयक िन 

वणर्िवषयक रीतीत हात घालनू िहदंु थानातील धमार्स दखुिव याचा आमचा मळुीच इरादा नाही. 
काडतुसे पािहजे तर या या िशपायांनी आपाप या हाताने बनवावी. कंपनीचे मीठ यांनी 
खा लेले आहे यांनीच ित यावर उठणे हे पाप आहे वगरेै बातांनी भरले या एक जािहरनामा 
काढून तो प्र येक प्रांतात, शहरात िन खे यात लाव यात आला. परंतु अस या जािहरना याकड े

कोण बघतो? िहदंु थानात इंग्रजांना जािहरनामे काढ याचा हक्क असावा की नसावा हाच िजथे 

वाद पडला आहे ितथे नवीन जािहरनामे काढणे हणजे तो वाद िमटिवणे नसनू याला िचरडीस 

नेणे होय. िहदंु थानाला आता हे जािहरनामे वाच यास वेळ नाही. कारण िद लीकड े याच वेळी 
िनघाले या िद य जािहरना याकड ेसवार्ंचे डोळे लागलेले आहेत! एकाच समयी दोन जािहरनामे 

िनघाले कलक यास गलुामिगरीचा िन िद लीस वातं याचा! िहदंु थानला या वेळी िद लीचा 
जािहरनामा आवडला िन हणनू कॅिनगने लेखणी मोडून टाकून कमा डर-इन-चीफला िद लीवर 

अ यंत वरेने तोफा लाव याचा हुकूम सोडला!  
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कमा डर-इन-चीफ अॅ सन हा िसम यास असताना याला िद ली या उठावणीची तार 

िमळाली. ती वाचून पुढे काय करावे या िवचारात तो पडला असता कॅिनगंने याला िद ली 
ताबडतोब घे याचा हुकूम सोडला. बंडवा यां या बेताचे िकंवा शक्तींचे इंिग्लशांना इतके िवलक्षण 

अज्ञान होते की, िद ली एका आठव यात घेता येईल िन एकदा िद ली पडली तर या मिह याचे 

शेवटी बंडाचा मोड होऊन जाईल अशी यांना अ यतं खात्री वाटत होती. पंजाबचा मखु्य अिधकारी 
सर जॉन लॉरे स यानेही िद ली ह तगत कर यािवषयी अॅ सनला िनकडीचे िनरोप धाडले. परंतु 
िद ली घेणे हणजे काय याची कॅिनगं िन लारे स यां यापेक्षा थोडीशी जा त बरोबर क पना 
या अॅ सनला अस याने योग्य सािह य जमािव यािशवाय िद लीकड े वळावयाचे नाही असे 

याने धोरण धरले. िसम याची हवा सोडून देऊन अबंा यास मखु्य सै याचे ठा याकड े अॅ सन 

आला न आला तोच ितकड े िसम यावर एक िदवस एकच गदीर् उडाली! गरुख्यां या नािसरी 
बटॅिलयनने बंड के याचे कळताच िसम यावर असले या इंिग्लशांचा सवर् धीर सटुला. यासाली 
िसम याला देखील इंिग्लशांना न सोसवेल इतका उ मा सु  होता! िसम या या हवेशीर 

बांधले या बगं यातून िन वकृ्षां या बागांतून आजपयर्ंत घडले या राजिवलासाचे आता मात्र 

भयंकर भाड े यावे लागेल असा रंग िदस ूलागला! गरुखा पलटण आली रे आली असा एकच गलका 
होऊन गोरी बायका िन मलेु वाट सापडले ितकड े पळत सटुली. या शयर्तीत इंिग्लश पु षांनी 
बायकांना अथार्तच हा हा हणता मागे टाकले िन तेही आप या सामानाची बोचकी पाठीशी 
बांधलेली असताना! इंग्रजी धैयार्चे हे प्रदशर्न दोन िदवस सारखे उघड े ठेवलेले असतानाही जे हा 
गरुखे लोक येईनात ते हा नाअलाजाने ते बंद कर यात आले! याच समुारास कलक यासही रोज 

असेच प्रसगं घडत असत. कलक याजवळ बराकपूरला असले या नेिट ह रेिजमटने बंड के याची 
अफवा हरहमेश उठे िन इंिग्लशां या बायका, मलेु िन पु ष र यांतून पोटर्कड ेधावत सटुताना 
िदस ू लागत. िक येकांनी इंग्लडंचे ितिकट काढून आणावे, िक येकांनी आपली बोचकी अगदी 
बांधून पोटर्कड े पळ यासाठी स ज ठेवावी िन िक येकांनी ऑिफसातील कामे टाकून 

कोपर् याकोपर् यात दडत िफरावे! असा मीरतचा धाक बसलेला होता, असा िद लीचा धाक बसलेला 
होता- तरी अजनू इंिग्लशांचे कानपूर झालेलेच न हते!  

कमांडर-अन-चीफ अॅ सन हा अबंा याला येताच याने िद लीला वेढा घाल यासाठी 
सीजटे्रन तयार कर यास आरंभ केला. िहदंु थानावर आजपयर्ंत खरे सकंट असे कधीही न 

आ यामळेु इंग्रजां या शक्तीची झाकलेली मठू स वा लाखाची वाटे. परंतु आता ती उघड याचा 
प्रसगं आ याने ित या स वा लाखाची िदसनू आलेली हलाखी केवळ शोचनीय होती. अॅ सनला 
कोण याही प्रकारची जलदी करणे अशक्य होऊन गेले. इंग्रजां या का या िशपायांना चल हटले 

की, चालिवता येत असे. परंतु आता गोर् या िशपायांना तसे नसुते चल हणनू कसे चालणार! 

यां या एकेकाचा िदमाख िन यांची आजपयर्ंत वाढत आलेली िमजास आता एकदम कुठली 
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सटुायला! यातही पूवीर्प्रमाणे आता नोिट हांकडून प्र येक प्रकारचे सा य िमळणे पूणर् अशक्य 

झालेले! गा या िमळेनात, मजरू िमळेनात, रसद िमळेना, जखमी लोकांना डोली िमळेना! 
अॅ यूटंट, क्वाटर्र मा तर, किमसारी, मेिडकल चीफ जो तो आपाप या खा यातील 

स जते याऐवजी नकारघंटेचा घणघणाट क  लागला. िहदंु थानातील लोकां या आ यािशवाय 

इंग्रजी राजस ता कसे धुळीवरचे सारवण आहे! स तावन साली या िहदंु थान या भरडले या 
धुळीत जरा चै य य येऊ पाहताच इंग्रजांना अबंा यापासनू िद लीपयर्ंत हल याची मारामार 

पडली. कारण “Natives of all classes stood aloof, waiting and watching the issue of events. 

From the capitalists to the coolie all shrunk alike from rendering assistance to those 

whose power might be swept away in a day.” 1आिण िहदंु थानातील ‘नेिट ह’ जर असेच 

त ध रािहले असते तर वरील लेखक हणतो, याप्रमाणे खरोखरच एका िदवसात इंग्रजांची स ता 
झगुा न देता आली असती. परंतु स तावन साली तो िदवस उजाडणारा न हता. स तावन साल ही 
या िदवसा या पहाटेची रात्र होती. यांना ती भावी पहाट िदस ूलागली ते झोपा टाकून उठले. परंत ु

यांना ती त कालीन रात्रच िदसली त ेआपले गलुामिगरीचे िहसकले गेलेले पांघ ण आणखी 
जवळ घेऊन व थ झोपी गेले. या झोपाळू लोकांत अगदी कंुभकणार्चा मान पटकावणारे लोक 

हणजे पितयाळा, नाभा िन िझदं ही तीन सं थाने होत! या सं थानां या हातात स तावन या 
क्रांतीचे तारण िकंवा मारण होते. ही सं थाने िद ली िन अबंाला यां या दर यान अस याने 

यां या आधारािशवाय इंिग्लशांची पाठ िबलकूल सरुिक्षत राहणारी न हती. ही सं थाने इतर 

सं थानांप्रमाणे जरी नुसती त ध रािहली असती तरीही क्रांतीला यश ये या या बराच सभंव 

होता. परंतु पितयाळा, िझदं िन नाभा या ितघांनीही इंग्रजांपेक्षाही जा त कू्ररतेने स तावन या 
रा यक्रांतीवर घाव घाल यास जे हा आरंभ केला ते हा पंजाब िन िद ली या दोन भागांची ही 
साखळी एकदम तुट याने या क्रांती या अवयवांतील सगंती क्षणाधार्त न ट झाली. या 
सं थानांनी िद लीचे बादशहाकडून आले या आमतं्रणाचा िधक्कार केला. या आमतं्रणासाठी 
आले या वारांना ठार मारले, वतःचे खिज यातून इंग्रजांवर पैशाची सतत धार धरली, वतःचे 

सै य उभा न, या प्रदेशातून इंग्रजी सै य जाणार होते तो प्रदेश सरंक्षण केला, िद लीवर 

इंग्रजांबरोबर चालनू गेले िन पंजाबातील क्रांितकारक मडंळी जे हा िद ली या वदेशी िनशाणाला 
तोलनू धर यासाठी घरेदारे सोडून धावत आली ते हा यांचा अ यंत कू्रर रीतीने या शीख 

सं थानांनी- या गु  गोिवदंांचे चे यांनी छळ िन वध केला! 2 

                          
1 Kaye’s Indian Mutiny vol. II 
2 या हकीकतीपेक्षा जा त दयद्रावक हकीकत स तावनचे क्रांती युद्धात सापडणे मु कील आहे! या प्रदेशातून इंग्रजांना संरक्षण िमळे 
याच प्रदेशात वधमर् िन वरा य यांसाठी हातावर िशर घेणार् या वकीयांना नुसता र ताही िमळू नये, इतकेच न हे तर यां यातील 
हजारो लोकांना शत्रूहूनही जा त छळ करीत ठार मारले जावे! या अमानुष पापाचे प्रायि च त िहदंु थानचे इितहासात कधी घडले त े
घडो! या छळाची हकीगत “Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi” म ये पहावयास िमळेल.  
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पितयाळा, नाभा िन िझदं यांचे सा य िमळ याची खात्री होताच इंग्रजानंा िवलक्षण 

धीर आला. पितयाळाचे राजाने आप या भावाबरोबर ऊ तम ल कर िन तोफा देऊन याला 
ठाणे वरचा र ता रोख यास धाडून िदले िन िझदंचे राजाने पानपतचे ठाणे ता यात ठेवले. 

ही दोन अ यतं मह वाची ठाणी अशा रीतीने पर पर रोखली गे याने अंबा यापासून 

िद लीपयर्ंतचे र ते िन पंजाबचे अ याहतचे दळणवळण या दोन अ यतं नाजूक गो टी 
संरक्षण के या गे या िन कमा डर-इन-चीफने ता. 25 मेला अंबाला सोडून िद लीकड े

ये यासाठी वतः कूच केले. परंतु िद ली वतंत्र झा याची बातमी ऐक यापासून या 
धक्क्याने अॅ सन हा अगदी हताश झालेला होता. यातूनही िसम या या थंड हवेत 

आजपयर्ंत याला कधीही क पना आलेली न हती, अशा िहदंु थानी उ हा यात आता 
याला एकसारखे तळपावे लागत होते. या मानिसक िन शारीिरक िचतेंने कृश झालेला तो 
कमा डर-इन-चीफ कनार्लपयर्ंत येतो न येतो तोच ता. 2७ मे रोजी कॉलर् याचे आजाराने 

मरण पावला! याच िदवशी या या नजीकचा अिधकारी बनार्डर् याने कमा डर-इन-

चीफ या अिधकाराचा चाजर् घेतला.  

अशा रीतीने जु या कमा डर-इन-चीफला पु न टाकून हे इंग्रजी सै य न या 
कमा डरचे हाताखाली िद लीवर कूच करीत िनघाले. या वेळेस या सै यांतील इंग्रजी 
िशपायांना इतका उ साह होता की, आपण सकाळी लढाई देऊन सं याकाळी िद ली शहरात 

शत्रचेू रक्त घटाघट िपऊ अशी बढाई ते उघड मा  लागले! हे सै य अंबा याहून िद लीवर 

येत असता गोर् या िशपायां या का या अंतःकरणात िकती हालाहल साठिवलेले असते ते 

सवर् जगास दाखिवत होते! मीरत या नेिट ह सै याचे काय? ते बोलून चालूनच ‘काफीर 

(Heathen)` होते. यांनी काडतुसां या बनावटीत हाड ेचुर या या कं यावर िव वास ठेवून 

मीरतला िन िद लीला िनरपराध इंग्रजां या क तली के या हे नेिट हां या देशा या िन 

धमार् या ‘रानटीपणा‘चे योतक होय हे उघडच आहे! परंतु या उघ याखाली जे झाकलेले 

आहे याचे आिव करण मात्र कधीही न होवो. कारण नाहीतर कािफरापेक्षा, िख्र चन 

कं याहूंन िव वसनीय वातार् िन रानटीपणाहून सुधारणा याचंाच परमे वर जा त िधक्कार 

क  लागेल िन ती घाण धुऊन काढ यासाठी याला रक्ताचे पाऊस पाडावे लागतील!  

अंबा याहून िद लीकड ेयेताना हजारो खेडगेावात यां या यां यावर हात टाकता 
येईल ती ती िहदंी माणसे एकसहा धर यात येत िन लगेच एका अ यार् तासात कोटर् 
माशर्लपुढे यांना रांगेत उभे क न, सरसकट फाशी या िशक्षा ठोठावून, नाना प्रकारचे छळ 
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क न ठार मार यात येई! मीरतला देखील नेिट हानंी इंग्रजांना ठार मारले होते! पण ते 

फार रानटीपणाने एका घावासरशी मारलेले होते. परंतु इंग्रजांनी ती चकू सुधारली हे फार 

चांगले केले! यांनी कोटर्माशर्लपुढे नुस या ि टपाताबरोबर फाशीची सरसकट िशक्षा 
ठोठावले या शकेडो लोकांचे, यां या फाशीचे खांब ितकड ेउभारले जात असताच इकड े

अनि वत हाल क  लागावे, यांचे डोक्याचे केस तडातड तोडावे, यां या अंगाला 
बेयोनेटां या टोकांनी आरपार भोके पाडावी, िन नंतर या सवर् छळाला िकंबहुना प्र यक्ष 

मरणालाही यापुढे यानंी आनंदाने जवळ केले असते ते भयंकर पाप यांनी यां याकडून 

करवावे. गोर् या िशपायानंी या गरीब, साि वक िन िनरपराधी िहदं ु लोकांचे त डात, ते 

फाशीवर चढ यास तयार झालेले असताही, बळजबरीने गाईचे क चे मास चेचून चेचून 

भरावे! 3 

पण हो, ते कोटर् माशर्ल हणजे काय प्रकरण होते हे रानटी वाचकांस सांगावयाचे 

रािहलेच! खेडगेावातील िनरपराधी लोकांना शके यानंी ध न आणले हणजे यांचा 
‘ याय‘ कर यात येई. या यायाचे बाळकडू युरोिपयन रा ट्रांना पूवीर्पासूनच िमळालेले 

आहे. नेदलर्ंडम ये रा यक्रांती सु  असतांना अ हानेही असेच एक यायासन थापलेले 

होते. या यायासनावरील चौकशी इतकी लक्षपूवर्क चाले की, तेथील यायाधीश म येच 

झोपी जाई िन िशके्षची वेळ येताच याला डवचळून जागे केले हणजे िजतके कैदी पुढे 

िदसत िततक्याकंड ेएक गंभीर नजर टाकून तो हणत असे ‘चढवा यांना फाशी’! या 
नेदलर्ंड या इितहासात ग्रिथत असले या ‘यमासनाला‘ इंग्रजांनी बरेच सुधा न वाढिवलेले 

होते, यात काही शंका नाही. कारण यांचे यायाधीश झोपी िबलकूल जात नसत. इतकेच 

न हे तर कोटर् माशर्लवर नेमणकू हो याचे आधी यांना अशी शपथ घ्यावी लागे की, आ ही 
िनरपराधी वा अपराधी हा भेद न मानता सवार्ंना फाशीची िशक्षा देऊ! 4 अशी पिवत्र शपथ 

घेऊन इंग्रजी माणसे िनरपराधी नेिट हांना फाशीवर चढिव यासाठी िजथे याय करतात 

या थलाला इंग्रजी भाषेत कोटर् माशर्ल असे हणतात!  

                          
3 Histoty of the siege of Delhi 
4Offcers as they went to sit on the court martial swore that they would hang their prisoners, guilty or innocent 
and, if any dared to lift up his voice against such indiscriminate vengeance, he was instantly silenced by the 
clamours of his angry comrades. Prisoners condemned to death after a hasty trial were mocked at and 
tortured by ignorant privates before their execution which educated officers looked on and approved.  
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मीरतला िन िद लीला मार या गेले या मठूभर इंग्रजी लोकांसाठी हजारो िनरपराधी 
लोकांवर असा राक्षसी सडू उगवीत उगवीत कमा डर बनार्डर् हा िद लीजवळ जा याचे आधी 
मीरत या िश लक रािहले या गोर् या फौजेला िमळ याची सधंी पहात होता. मीरतला इंग्रजांची 
पु कळ फौज होती हे मागे सांिगतलेलेच आहे. ती फौज अंबा याहून िनघाले या फौजेला 
िमळ यासाठी खाली उतरत होती. परंतु या दोन फौजांची भेट हो याचे आधीच यां याशी दोन 

हात कर यास बंडवाले िद लीहून पढेु आलेले होते. िहदंन नदी या काठी उभयतांची गाठ ता. ३० मे 

रोजी पडली. बंडवा याची उजवी बाज ूतोफांनी सरुिक्षत होती. ते हा या बाजकूड ेत ड दे याचा 
प्रय न कर यात इंग्रजांना यश येईना. उजवीकड ेतोफांचे िन बेयोनेटांचे झुजं चांगलेच जुपंते आहे 

इतक्यात इंग्रजां या मार् यापुढे िबलकूल उभे न राहता बंडवा यांची डावी बाज ूउधळू लागली. हे 

पाहताच यां या रांगांत घोटाळा झाला िन पाच तोफा शत्रू या हाती सोडून देऊन ते िद लीकडे 
परत िफरले. या पिह या लढाईत बंडवा यांनी केले या िपछेहाटीचे अपयश पाह यास जग यापेक्षा 
अकरा या रेिजमटमध या एका शूर िशपायाने त काल मरण प करले. इतरांकडून यांची कतर् ये 

होओत िकंवा न होओत, परंतु आपण मरणाचे आधी िज याचे काहीतरी साथर्क करावे अशा उदा त 

फूतीर्ने या अकरा या रेिजमटमध या िशपायाने इंग्रजां या हाती तोफ पडणार असे पाहताच 

जाणनू बुजनू तोफ िन दा खा यात बंदकू झाडली. या योगाने याचा जगंी भडका होऊन यात 

कॅ टन अँ यजू िन याचे सवर् साथीदार जळून खाक झाले िन िक येक इंग्रज जखमी होऊन खाली 
पडले! वदेशभमूीला इतकी शत्रिुशरकमळे वािह यावर तो देशवीर आपलेही िशरकमल ित या 
सेवेला अपर्ण करता झाला! िद लीम ये दा खाना उडिव याब ल कॅ टन िवलोबी या 
तुित तोत्रांत जसे इंग्रजी इितहासकार रंगनू जातात, तसेच केवळ रा ट्रकायार्थर् प्राण देणार् या या 
शूर िशपाया या तुित तोत्रात या या देशबंधूंनी रंगावयास नको काय? परंतु या शहीदाचे नावही 
इितहासास माहीत नाही! या देशवीराब ल के हणतो, “It taught us that among the mutineers 

there were brave and desperate men, who were ready to court instant death for the sake of 
the national cause!” 5 

या पिह या लढाईत इंिग्लशांचा इतका पूणर् जय झा याने कलक यापयर्ंत आता िदवसा 
दोन िदवसांत िद ली पडणार हणनू पो टाने या बातमीची चौकशी होऊ लागली; परंतु खरा 
प्रकार िकती िनराळा होता! या अभतूपूवर्, आकि मक िन िव कळीत क्रांितयुद्धांचे अक्राळिवक्राळ 

व प पाहताच याचा धक्का सोसनू या यावर आपला पगडा बसिव याची खुबी िन िहमंतही 
जरी पिह या धडाक्यात उ प न झालेली न हती, तरी आप या वदेशाला वतंत्र के यािशवाय 

आता जीवनात जीव आहे तोपयर्ंत व थ बसावयाचे नाही ही इ छा मात्र अ यंत उ कटतेने 

िद लीतील हजारो नागिरकांचे दयात उचंबळलेली होती; हणनूच ता. ३० चा पराजय 

                          
5 Kaye’s History of the Indian Mutiny, Vol. II, page 138.  
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सोस याब ल सारी रात्र नागिरकांनी िधक्कृत कलेले िशपाई पु हा ता. ३१ मेला बाहेर पडले. 

बंडवा यां या तोफांचा जबर मारा सु  होताच इंग्रजांनीही आपला तोफखाना सु  केला. 
बंडवा यां या तोफा आज चांग या िश तीने िन िनकराने मारा करीत अस यामळेु इंग्रजांकडे 
प्राणहािनही बरीच होऊ लागली. यातनूही ते मे मिह यातील सयूर्िकरण इंग्रजांना फार अस य 

होऊ लागले. इंग्रजांनी काल याप्रमाणे ह ला चढिव याचाही प्रय न केला. पण तो चांगला सफल 

होईना. अखेर सं याकाळ या वेळेला शवेटचा ह ला कर यासाठी इंग्रज िनघाले. यापुढे यांना 
अटकाव करणे कठीण जाईलसे पाहताच बंडवा यांनी तोफांची एक भयंकर फैर झाडली िन या 
फैरीने इंिग्लशांची िव कळीत झालेली आघाडी पु हा जमवाजमव करते तोच यांनी आप या तोफा 
सांभाळीत सांभाळीत रणांगण सोडून िदले. काही हरकत नाही; एका िदवसात काही थोडी सधुारणा 
झाली असे नाही! उ या आणखी असा ितसरा एक पराजय जरी घेतला तरी देखील इंग्रजांची 
धुळघाण उडले. कारण आता यां यात बंडवा यांशी लहान झटापट कर याइतकेही साम यर् 
उरलेले नाही! जनूची पिहली तारीख उजाडताच अशा िववंचनेत पडले या इंग्रजी कँपचे मागून एक 

सै य चालनू येत आहे असे िदसले. आप या िपछाडीवर चालनू येणारे हे सै य का या रंगाचे आहे 

असे पाहताच इंग्रजांची त्रेधा उडाली; ते कसेबसे सरंक्षणासाठी तयार होतात न होताच तोच यां या 
यानात आले की, ते सै य बंडवा यांचे नसनू मेजर रीड या हाताखाली असलेले गरुखे लोक 

इंग्रजांचे वतीने लढ याकरीता ितकड े येत होते! अंबा याहून खाली येणार् या इंग्रजी फौजेला 
िशखांचे सा य िन मीरतहून खाली येणार् या फौजेला गरुख्याचे सा य! अशा ि थतीत गरीब िबचारे 

िद लीचे बंडवाले काय करणार? या दो ही इंग्रजी फौजा ता. ७ जनूला अखेर एकमेकीस 

िमळा या. याच समुारास िद लीचे वे यासाठी तयार करिवलेली सीजटे्रनही नाभा या राजाचे 

मदतीने सखु प येऊन पोचली. ही सीजटे्रन अबंा याकड े पोचताच ितला ता यात घेऊन बंड 

करावयासाठी पाच या रेिजमटचे िशपाई हे गरुख्यांची शक्य िततकी िवनवणी करीत होते. परंतु 
यां या हण याप्रमाणे ती अ यंत मह वाची सधंी साधून िद लीकड ेसीजटे्रन सदु्धा िनघनू जाऊन 

वदेशसेवा करावयाचे गरुख्यांनी साफ नाकारले. अशा रीतीने या सीजटे्रनसदु्धा इंग्रजांची एकत्र 

झालेली ती फौज िद ली नजीक या अ लीपूर गावापयर्ंत येऊन पोचली.  

इंग्रजी फौज अ लीपुरास पोच याचे कळताच बंडवाले पु हा िद लीचे बाहेर पडले िन 

यांची बुंदेलकी सराई नावा या िठकाणाजवळ इंिग्लश फौजेशी गाठ पडली. या वेळेस इंिग्लशांची 
फौज कडकेोट सािह य, उ तम सेनापती, ता या दमाचे मबुलक सै य िन फाय याची जागा 
इतक्या गो टींनी युक्त असनू बंडवा यांचे बाजलूा यां या सिद छेिशवाय दसुरे काहीही साम यर् 
न हत.े यांनी रणांगणाचे ज मातही त ड पािहले नाही असा एक राजपुत्र यां यावर सेनापित व 

गाजिवणार! यां या सखं्येत िशपायांपेक्षा बाजार-बुणग्यांचाच भरणा जा त होता, िन यातही 
आपले वतःचेच देशबंध ुशीख िन गरुखे हे िफरंग्यांचे बाजसू गे याने यांचे मन िन साही झालेले 
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होते! अशा ि थतीत ही लढाई हणजे एक भला मोठा तमाशाच होईल अशी इंग्रजांना खात्री वाटत 

होती. परंतु इतक्याही िव द्ध गो टींना भीक न घालणारी अशी वरा याची एक िवलक्षण चेतना 
या िशपायांचे मनात उ प न झालेली अस याने यांनी इंग्रजी सेनेशी टक्कर दे यासाठी आपली 
इतकी कमाल केली की, इंिग्लशांना हा तमाशा नसनू खरोखरीच जीव घेणारी िकंवा देणारी लढाई 

आहे असे लवकरच िदसनू आले. कारण िद ली या सै या या तोफा इतक्या िनकराने मारा क  

लाग या की यापुढे इंग्रजां या तोफखा यांचे काही चालेल असे मळुीच िदसेना. इंग्रजी 
तोफखा यावरील गोलदंाज िन अिधकारी हे पटापट म न पडू लागले. तो तो बंडवा यां या 
तोफखा याचा जोर जा त जा तच होत चालला. हे पाहताच इंग्रजांनी आप या पायदळास 

तोफांवर चालनू जा याचा िनकराचा हुकूम सोडला. हा इंग्रजी पायदळाचा ह ला हा हा हणता 
बंडवा यांचे तोफखा यापाशी येऊन िभडला, तरी या िदवशी बंडवाले तोफा सोडून एक तसभूरही 
इकड े ितकड े हलेनात. वरा यासाठी िन वदेशासाठी लढणार् या वीरांना शोभेल अशाच अढळ 

रीतीने यांनी इंग्रजी बेयोनेटा आप या छातीत घुसेतोपयर्ंत आपले ठाणे सोडले नाही! परंत ु

अस या शूर मदार्ंना आप या कृतीने उ तेजन देणारा तर राहोच, परंतु यां याबरोबर शेवटपयर्ंत 

नुसता उभा रािहल असा देखील सेनापती यांना िमळालेला न हता. कारण इंग्रजां या बेयोनेटांनी 
भोसकले तरी आपले ठाण सोडून मागे एक पायही न घेणारे वीर इकड े वदेशाथर् िन वधमार्थर् 
मरत असता यांचा कमा डर-इन-चीफ तोफेची पिहली फैर झडताच धूम ठोकीत िद लीला पळून 

गेलेला होता. इतक्यात या ददुवी सै या या डा या बाजवूर इंग्रजांचे घोडे वार तुटून पडले िन 

यां या िपछाडीवर होप गँ्रट हा घो यावरील तोफखाना घेऊन मार देऊ लागला. अशा रीतीने 

वकीयांकडून िन परकीयांकडून अनाथ केलेले ते सै य िदवसभर लढले या लढाईचे काही एक ेय 

न िमळता फुटून जाऊन िद लीम ये घसु ूलागले. जनरल बनार्डर्ने या िमळाले या जयाचा शक्य 

िततका फायदा क न घे यासाठी या या फौजेला तसेच पुढे रेटीत जा याचा हुकूम सोडला िन ते 
इंग्रजी सै य या िदवशी सं याकाळचे आत िद ली या तटाला येऊन िभडले. या िदवशी या 
लढाईत बंडवा यांचा शहराबाहेरील सवर् ताबा न ट झाला िन इंग्रजांना िद लीवर मोचार् लाव यास 

अ यंत उ तम अशी जागा पटकावता आली. या िदवशीचे लढाईत इंग्रजां या बाजलूा सीमरू या 
गरुखा पलटणीने अितशय पराक्रम केला हणनू यांना इंग्रजी इितहासकार फार शाबासकी देत 

असतात. हे येथे सांगणे अव यच आहे! वदेश वातं याचे मानेवर सरुी चालिव याचे कामात 

अ यंत औ सकु्य िन अ िवतीय शौयर् दाखिव याब ल या गरुख्यांची नावे सदासवर्दा शािपत 

झालेली आहेत, यात ितळमात्र सदेंह नाही.  

या देशद्रोही गरुख्यां या सा याने इंग्रजांनी बुंदेल की सराईची लढाई िजकंली खरी; परंतु 
या जयाने यां या मनोरा याची धुळधाण क न टाकली. कारण िद ली या बाहेर दपुारी लढाई 

देऊन या िदवशीची रात्र िद लीचे वा यात िरपुरक्ताचे प्राशन कर यात घालवू हणनू जी इंग्रजी 
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सोिजरांची आशा होती ती या लढाईने ठार मा न टाकली. िद लीस केवळ बाजारबुणगेच भरलेले 

नसनू वरा या या िन वधमार् या रक्षणाथर् यानातून बाहेर काढले या तरवारीही 
त विन ठे या िनधार्राने या तटावर मधून मधनू झळकत हो या हे अिप्रय स य इंग्रजां या 
नजरेस या लढाईने आणनू िदले! या लढाईत इंिग्लशांकडचे एकशेचौतीस लोक जखमी झाले िन 

चार ऑिफसर िन स तेचाळीस लोक मारले गेले. परंतु या सवर् मृ युंपेक्षा इंग्रजां या ल करात दःुख 

िन औदािस य पसरिवणारी गो ट घडली हणजे या ल करातील अड यूटंट जनरल कनर्ल चे टर 

याचा लढाई या गदीर्त झालेला मृ यु ही होय. बंडवा यांकडील नुकसान देताना इंग्रजी इितहासकार 

कादंबरीकारांवरही कशी ताण करतात हे यापुढेही िदसनू येईलच. परंतु या पिह या मह वा या 
लढाईतील गडबडीतही इतके सांगणे ज र आहे की, या िदवशी इंग्रजां या हाती पडले या 
बंडवा यां या तोफांची सखं्या एकजण देतो १३ िन दसुरा हणतो बरोबर स वीस! आिण हे दोघेही 
ितथे हजर असलेले सरकारी अिधकारी आहेत हे िवशषे!  

अशा रीतीने ता. ८ जनू या िदवशी सं याकाळी इंग्रजी सै याने िद लीचे तटाजवळ येऊन 

ठाण मांडले. अबंा याहून िन मीरतहून िद लीकड ेइंग्रजी सै य अबािधत रीतीने आण याचे कायर् हे 

पंजाब या हालचालीवर सवर् वी अवलबंून अस याने या मह वा या प्रांतात मीरत या उठावणीचे 

काय पिरणाम झाले, तेथील वदेशीय लोकांनी काय हालचाली के या िन यांचा प्रितकार 

कर यासाठी इंग्रजांनी योजले या उपायांना िकतपत यश आले यांचे िनरीक्षण करणे अ यंत 

आव यक आहे. शीख लोकांचे साम्रा य बुडवून टाकून पंजाब प्रांताला िब्रिटशांचे ता यात पूणर्पणे 

आण याबरोबर डलहौसीने या लोकांतील ल करी बाणा िन वातं यपे्रम या दोन सदगणुांचा 
नायनाट करील असे तेथील रा य यव थेचे धोरण ठेवले. सर हे ही लॉरे स िन सर जॉन लॉरे स 

या दोघा अ यंत प्रमखु मु स यांचे हाती या नवीन िमळिवले या प्रांताची रा य यव था येताच 

यांनी पंजाबातील लोकांस पूणर् िनःश त्र क न टाकले, यां यातील बहुतेक शीख िशपायांना 
आप या ल करात िमळवून घेतले, उ तर िहदंु थानातील बहुतेक इंग्रजी सै य वर आणनू याचे 

पंजाबभर तळ पाडून ठेवले िन सवर् लोकांना शेतीकड े लक्ष देऊन यावर आपली उपिजवीका 
कर याचे यसन लागावे अशा रीतीने सवर् सतू्रे चालिव यात येऊ लागली. लोक शेतकरी झाले 

हणजे यांचे ल करी गुण सटुत जातात, ते शांततेचे फार भकेुले होतात. यां या शेतकीला 
अडथळा करणार् या रा यक्रांती या लांटांना यांचे सहसा अनुमत िमळत नाही. अशा खोल 

राजिनतीने पे्रिरत झाले या इंग्रजी धोरणांचा पंजाब या लोकांवर लवकरच पगडा बसला िन 

रणिजतिसगंांचे साम्रा य िन वातं य न ट होऊन पुरती दहा वष लोटतात न लोटतात तो 
पंजाबम ये तरवारीऐवजी जो तो नांगर ध  लागला िन यांनी नांगर वतः धरला नाही अशा 
शीख िशपायांनी इंग्रजी ल करात िश न इंग्रजाकडून तो (नांगर) आप या मातभृमूीवर िफरिवला! 
अशा ि थतीत पंजाबम ये वा तिवक पाहता काही एक गडबड उडणार नाही अशी या प्रांताचा 
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मखु्य अिधकारी सन जॉन लॉरे स याची खात्री होती. मे मिह याला आरंभ होईतोपयर्ंत इतर इंग्रजी 
मु स यांप्रमाणेच सर जॉन लॉरे सलाही भावी अिर टांची काही क पना नस याने तो 
उ हा यािनिम त लाहोर सोडून मारी िह स या गार हवेत जा यास िनघाला, तोच ता. १० मेला 
मीरत उठ याची िन ता. ११ ला िद ली वतंत्र झा याची िव यु वातार् पंजाबवर येऊन आदळली. हे 

ऐकताच पंजाब या या चाणाक्ष चीफ किमशनरचे यानात या बातमीचे भयकंर व प पूणर्पणे 

आले िन या इंग्रजी साम्रा याला उ मळून टाकणार् या आघातांशी झुजं दे यासाठी रावळिपडंींला 
याने आपला तळ कायम केला.  

या वेळेस पंजाबमधील सै याचा बहुतेक भाग िमयानमीर येथे होता. िमयानमीरची 
छावणी लाहोरपासनू अगदी जवळ अस याने लाहोरचे िक यावर याच िशपायांतून िनवडलले 

िशपाई सरंक्षणाथर् ठेवलेले होते. या छावणीत एत ेशीय िशपाई हे युरोिपयन सोिजरांपेक्षा चौपटीने 

अिधक असता यां यािवषयी इंग्रजी अिधकार् यांना मीरतची बातमी येईतोपयर्ंत मह वाचा सशंय 

िबलकुल आलेला न हता िन हणनू त ेबंडवा यांशी सामील आहेत िकंवा कसे हे यास एकदम 

ठरिवणे फार जड जाऊ लागले. या वेळेस लाहोरला रॉबटर् माँटगामेरी हा मखु्य अिधकारी होता. हा 
माँटगामेरी िन जॉन लॉरे स हे दोघेही डलहौसी या तालमीत तयार झालेले अस यामळेु 

प्रसगंावधानात िन अक मात पडले या प्रसगंातून सटु यासाठी अ यंत अव य असणार् या 
िहमंतबाज धाडसीपणात तरबेज झालेले होते. तथािप पंजाबचे िशपाई लोकांत वातं याची रा ट्रीय 

चेतना िकतपत उ प न झालेली आहे. याची बरोबर बातमी काढणे अव य होते. या कायार्वर एका 
ब्रा मण िडटेिक्ट हाची िमयानमीर या िशपायांचे मन जाण यासाठी योजना कर यातआली. या 
ब्रा मणाने आपले देशद्रोहाचे काम उ तम रीतीने िसद्धीस नेऊन माँटगॉमेरीला िनवेदन केले की, 
“सा यब, ते सवर् िफसादीने भरलेले आहेत- ते िफसादीत इतके बुडाले आहेत” असे हणनू याने 

आपला हात आप या ग यास लावून दाखिवला. या ब्रा मणाची ही बातमी ऐकून इंग्रजां या 
डो यांवरील भ्रमपटल दरू झाले. बंडाची गु त तयारी फक्त उ तर िहदंु थानातच झालेली नसनू 

याची वाला सवर् पंजाबभर योग्य सधंीला उफाळ यासाठी दबून बसलेली आहे हे यां या प ट 

नजरेस आले िन ही भयानक गु तता उघडकीस आणणार् या या मीरत या उठावणीचे आभार 

मानीत मानीत माँटगॉमेरीने िमयानमीर या नेिट ह सै यास ताबडतोब िनःश त्र कर याचा हुकूम 

सोडला. मे मिह या या तेरा या तारखेला सकाळ या समुारास िमयानमीरला एक जनरल परेड 

बोलाव यात आली. या सकाळ या आद या िदवशी िशपायांना काहीच अगाऊ सचूना िमळू नये 

हणनू सवर् इंग्रजी लोकांना एक जगंी बॉल दे यात आला होता. या इंग्रजां या बा य 

ख्यालीखुशालीचे ममर् नेिट ह िशपायांचे यानात ये याचे आधीच यांना यरुोिपयन सोिजरां या, 
घोडे वारां या िन तोफखा या या वे यात अचानक रीतीने आणले गेले िन कपटनाटकाचा थांग 

नेिट ह िशपायांना लाग याचे अशक्य अस याने नेहमीप्रमाणे परेडी या हालचाली चाल ूअसताच 
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एकदम तोफखा याला ब ती घेऊन स ज हो याचा हुकूम झाला िन हा िविचत्र हुकूम ऐकताच 

ग धळू पाहणार् या या रेिजमटसना ह यारे खाली ठेव याची आज्ञा कर यात आली! सतंापाने 

गरुगरुणार् या परंतु प्रदी त तोफखा या-मळेु हताश झाले या या हजारो नेिट ह िशपायांनी 
आपापली ह यारे खाली टाकली िन ते एक अक्षरही न उ चारता परत आप या लाइनीकड ेिनघून 

गेले.  

अ यंत शूर िन यां या पराक्रमानेच अफगािण थानात इंग्रजांचा प्राण वाचिवला होता 
या पंजाबी सै याला िमयानमीरकड े िनःश त्र कर याचा हा िवधी चाललेला असताच तथेील 

सै यापैकी एक तुकडी लाहोरचे िक यावर धाड यात आली. या तुकडीने लाहोर या 
िक यातील तोफखा यावर असले या इंग्रजी सोिजरांची मदत घेऊन तेथील नेिट ह िशपायांना 
िनःश त्र क न िक यातनू काढून िदले िन िक ला आप या ता यात घेतला. या मे या तेरा या 
तारखेला इंग्रजां या या तडफीने हे धाडसाचे कृ य पार पाडले या तडफेत जर का एक अणरेुण ु

िशिथलता झालेली असती तर या िदवसापासनू एका पंधरव याचे आत सवर् पंजाब बंडाचे 

वण यात भडकू लागला असता. कारण पेशावर, अमतृसर, िपलहूर, जालदंर या िनरिनरा या 
िठकाणी असले या सवर् पलटणी िमयानमीरचे िशपाई लाहोर या िक यावर कधी तुटून पडतात 

याची मागर्प्रतीक्षा उ सकुतेने करीत होते. िमयानमीर या िशपायांना िनःश त्र क न िफरंग्यांनी 
लाहोरचा िक ला ता यात घेत याची बातमी पसरताच पंजाबभर इंग्रजांचा वचक पु हा बस ू

लागला. 6 

परंतु लाहोर या िक यापेक्षाही अ यतं मह वाची जागा हटली हणजे अमतृसरचा 
गोिवदंगड हा होय. अमतृसर शहर हे शीख लोकांचे काशीक्षेत्र अस याने इथे कोण याही प्रकारची 
गडबड होताच ते सवर् लोक िबथरले जा याचा सभंव असनू नजीकच असले या गोिवदंगडावर 

िशपायांचा चांगलाच डोळा होता. िमयानमीरचे िनःश त्र झालेले िशपाई गोिवदगड घे यासाठी 
अमतृसरकड े येत आहेत अशी अफवा उठ याने तर इंग्रजांना फारच धा ती पडली िन यांनी 
अमतृसरचे रक्षण कर यासाठी शीख िन जाट शेतकर् यांना िवनतंी केली! या िवनंतीला अथार्तच 

या राजिन ठ देशद्रो यांनी मान िदला िन अमतृसरचा िक ला हा लाहोरचे िक याप्रमाणेच 

इंग्रजांनी पूणर् ता यात घेतला. अशा रीतीने मे या १५ या तारखेपवूीर् लाहोर िन अमतृसर ही दोन 

शहरे तूतर् तरी बंडां या वालांपासनू सरुिक्षत कर यात आली.  

                          
6 “Had the Punjab gone, we must have been ruined, long before reinforcements could have reached the upper 
province, the boones of all English men would have been bleaching in the sun. England could never have 
recovered the calamity and retrieved her power in the East.” -Life of Lord Lawrence.  
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इतकी सरुिक्षतता झा याबरोबर सर जॉन लॉरे स हा फक्त आप या ता यातील 

प्रदेशापुरतीच काळजी वाहत बसला नाही. याला िद लीची बातमी लागताच तो हणाला की आता 
हे बंड नसनू ही रा यक्रांती होणार आहे. तथािप याची अशी समजतू होती की, िद ली जर 

झटक्यात पडली तर मग इतरत्र कुठे उठावणी होणार नाही. या समजतुीने याने जनरल अॅ सनला 
िद ली जनू मिह या या आधी घे याब ल नुसती पत्रांवर पत्र े िलिहली, इतकेच न हे, तर 

पंजाबम ये सवर्त्र शांतता राख याचे काम आप या अगंावर घेऊन िद लीवर चालनू जा यासाठी 
िन अबंा याकड े सै याचा तोटा पडलेला होता तोही भ न काढ यासाठी पंजाबातून ल कर 

पाठिव यास आरंभ केला. या मदतीपकैी पिहला ह ता डॅलीचे हाताखाली धाडलेली गाईड कोर 

रेिजमट ही होय. जॉन लॉरे स याचा डॅली या शौयार्वर फार िव वास असे िन हणनू िद लीवर 

चालनू जा यासाठी याने याचीच िनवड केली. डॅली हा आपली रेिजमट घेऊन मजल दरमजल 

िद लीकड ेचालनू गेला. बुंदेल की सराई या लढाई या दसुरे िदवशी तेथील इंिग्लशां या सै यास 

येऊन िमळाला. िद ली या वे यात आता दोन नेिट ह रेिजमटस झाले या हो या- एक गरुख्यांची 
रीड या हाताखाली असलेली िन दसुरी डॅलीचे हाताखालची ही पंजाबातून आलेली. या दो हीही 
रेिजम सवर इंग्रजांची फार मजीर् बसलेली होती िन ती अनाठायी होती असे कोण हणेल? या 
नेिट ह रेिजम सनी तसाच मजीर् बस यासारखा देशद्रोहीपणा केलेला होता!!  

डॅलीची रेिजमट िद लीकड े चालली असताना सर जॉन लॉरे सने पंजाब या एकंदर 

पिरि थतीचे बारीक िनरीक्षण केले होते. या मलुखात िहदं,ु शीख िन मसुलमान यांचा पर परांशी 
अखंड वेष सु  होता. उ तर िहदंु थानात िहदं ु िन मसुलमान या दोघांनाही वदेशािभमानाचे 

चैत य जसे िमळालेले होते तसे पंजाबातील लोकांना या वेळेस िमळालेले न हते. वा तिवक 

पाहता यांचे वातं य जाऊन दहा वषदेखील पुरी झाली न हती. इंिग्लशां या कंठनालावर १८४९ 

साली जे शीख िशपाई कुर्  हाड घालीत होते तेच १८५७ साली यां या ग यास िम या का मा  

लागले, या िवलक्षण ऐितहािसक को याचा उलगडा यांचे वातं य जाते न जाते तोच 

स तावनची क्रांती आली, याच गो टीत सापडणारा आहे. मसुलमानां या पारतं यांची या शूर िन 

बाणेदार जातीला इतकी िचरड आलेली होती की, शंभर वषपयर्ंत अखंड झगडा क न शेवटी 
पंजाबचा पंजाब वतंत्र के यािशवाय यांनी तलवार खाली ठेवली नाही, या ‘खालसा’ या प्रिथत 

अनुयायांनी इंग्रजां या गलुामिगरीस भीक घातली असती असे मळुीच नाही. परंतु इंग्रजांचे रा य 

हणजे गलुामिगरी आहे की नाही हेच या िशपाईग यां या डोक्यात पूणर्पणे ये याइतका काल 

लोट याचे आधीच स तावन उजाडले. इंग्रजांचे रा य िहदंु थानावर अशाच वेळेला आले की, या 
वेळेस िहदंु थानात एक ऐितहािसक जलप्रलय सु  झालेला होता. अनेक शतकानंतर िठकिठकाणी 
िनरिनराळी साचलेली जलसरे आपाप या िवविक्षत बांधांना फोडून टाकून एका प्रचंड महानदीत 

िवलीन होत होती. ही महानदी हणजे िहदंु थानची एकरा ट्रवृ ती होय! आज जगावर जी जी रा टे्र 
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एकीभतू िन सघंिटत झालेली आहेत या सवार्ंना ते एकीभतू यिक्त व ये या या आधी िन 

ये यासाठीच या बेबंदशाही या िन यादवी या मशुीत िवतळावे लागले होते. इटलीतील यादवी, 
जमर्नीतील यादवी िन खु  इंग्लडंमधील रोमसाम्रा यो तर यादवी, यां यातील िविवध प्रांतांचे िन 

िविवध जातीचे िनकराचे शत्रु व िन यांनी सडू उगिव यासाठी पर परांचे केलेले अनि वत छळ 

यांकड े टी िदली हणजे िहदंु थानातील यादवी काहीच न हती असे वाटू लागते. परंतु या वरील 

देशांना या यादवी या भयंकर मशुीत गलुामिगरी या अ यंत ती  उ णतेने िवतळावे लागले 

हणनूच आज यांचे सघंिटत, सुदंर िन सबळ एक यिक्त व झालेले आहे हे कोणास नाकबूल 

करता येणार आहे? तशाच ऐितहािसक उ क्रांतीतून भारतभमूीचीही घटना चाललेली होती. 
गलुामिगरीचा चटका िहदंु थानी लोकांस पुरता बस याने ते सघंिटत होऊ लागले होते. परंतु 
पंजाबला तो इंग्रजी गलुामिगरीचा चटका पूणर् रीतीने बस यास दहा वष फार अपुरी पडली िन 

हणनू िवशषेतः शीख हे स तावनम ये उसळले या रा ट्रतेजा या लाटेत िवलीन होऊ शकले 

नाहीत. 7 

पंजाब या इंग्रजी अिधकार् यां या लक्षात हे स य आलेले होते िन हणनू यांनी शीख िन 

जाट यां याम ये मसुलमानांचा वेष जा त जा त भडकवून दे याचा क्रम सु  केला. शीख 

लोकांम ये असले या एका जु या भिव याची यांना आठवण क न दे यात आली. पूवीर् म गल 

बादशहांनी िजथे आप या गु ला ठार मारले या िद लीवर ‘खालसा साहेब’ एकदा चालनू जाऊन 

ितला धुळीस िमळिवणार आहेत असा प्र येक िशखाला भिव य सदेंश क न दे यात आलेला होता, 
या भिव याची सांगता हो याचा समय अखेर आला खरा! पण या समयाला क्विचत फक्त 

‘खालसा साहेबच िद लीवर चालनू गेले िन यांनी िद ली िजकंली तर मग या भिव या या 
सांगते पासनू ‘कंपनी साहेबास’ तो फायदा काय? बहादरुशहाचे ऐवजी एखादा रणिजतिसगं 

िद लीवर रा य क  लागेल! िहदंु थानात रणिजतिसगं िन बहादरुशहा हे दोघेही नसावेत एतदथर् 
यांचे सवर् प्रय न चाललेले होते यांना या एकतफीर् भिव यात थोडीशी सधुारणा करावीशी वाटली 

हे साहिजकच आहे! या सधुा न वाढिवले या भिव या या न या आवृ तीत असे िलिहलेले होते 

की िद ली धळुीस ते हाच िमळणार की जे हा खालसासाहेब िन कंपनीसाहेब एक होतील ते हा! 
भिव य पण भिव य! एकच गो ट वाईट आहे, ती ही की आजची भिव ये उ या भतू हायचीच! 

पण िनदान स यातरी यांचा होईल िततका फायदा क न घेणे शहाणपणाचे आहे! या 
भिव यािशवाय शीख लोकांना िद लीचा वेष आणखी चढिव यासाठी खोटाच जािहरनामा 
काढ यात आला की, िद लीम ये बादशहाने पिहला हुकूम असा िदला आहे की सवर् शीख लोकांची 

                          
7 सर जॉन लॉरे स आप या एका पत्रात िलिहतो: “Had the Sikha Joined against us, nothing humanly speaking could 
have saved us. No man could have hoped. Much less foreseen, that these people would have, withstood the 
temptation to avenge their loss of national independence.” -October 21st 1857.  
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एकसहा क तल केली जावी! अरेरे गरीब िबचारा बादशाह! तो याच वेळेला रोज िद लीचे र यातून 

वतः िहडूंन प्रिसद्ध करीत होता की, हे युद्ध फक्त ‘िफरंग्यां’िव द्ध आहे, सबब वदेशी लोकां या 
केसालाही कोणी धक्का लावू नये!!8  

परंतु क्रांितकारक पक्षाने आपली िशक त केली तरी शीख लोक हे इंग्रजांचेच बाजलूा 
वळले. पंजाबम ये या िठकिठकाणी सै या या रेिजमटस हो या या बहुतेक िहदंु थानी 
लोकां या हो या. यामळेु या सवार्ंनी इंिग्लशांचेिव द्ध लढ यासाठी कास कसलेली होती िन त े

आप या ठरले या सकेतसमयाची मागर्प्रतीक्षा करीत उभे होते. हे िहदंु थानी िशपाईच काय त े

पंजाबात वातं यो मखु झालेले होते असे िबलकूल नाही. तर ल कराचे बाहेर असणारे सवर् 
धं यातील नागिरकही रा यक्रांतीची बीजे अत ततः पेरीत बसलेले होते. िमयानमीर या 
िशपायांना िनःश त्र के यावर इंग्रजांना लवकरच कळून आले की आपण या पवर्तावर व थ 

रीतीने िनजलेले होतो यात कोण उ क्षोभक द्र ये साचलेली आहेत! लाहोर िन अमतृसर येथील 

िक ले जरी इंग्रजांनी सरुिक्षत केले तरी िफरोजपूरला असलेला दा गो याचा साठा अजनू 

असरुिक्षतच होता. या दा खा या या लालचीने तेथील नेिट ह िशपाई बंड कर यास तयार आहेत 

की नाही हे नक्की अजमािव यासाठी ता. १३ मेला एक परेड कर यात आली. िशपायांनी परेडीवर 

वतर्न इतके बेमालनू ठेवले की याच वेळेस यां या दयात पेटून रािहले या वेषाग्नीची एक 

िठणगीही बाहेर पडली नाही. ते हा यांना िनःश त्र वगरेै कर या या नादी न लागता फक्त या 
दोन रेिजमट ना िनरिनराळे ठेव याचे ठरवून यापकैी एकीला शहरा या बाजारातून चालिवली. 
परंतु कोण या देवघेवीसाठी तो िफरोजपूर शहरचा बाजार भरलेला होता याची इंग्रजांना काय दाद 

असणार! िशपाई लोक या बाजारातून चालत जात असता तेथील दकुानदारांनी िन िगर्  हाअकांनी 
वरा याचे वारे िवक यास आरंभ केला िन बाजारातून बाहेर पडतेोपयर्ंत िशपायांचे मनातील 

चलिबचल िनघून जाऊन ितथे िन चयाचे ठाण बसले! एका क्षणात हरहर महादेव उडाला, 
िशपायां या ह यापासनू दा खा याचे सरंक्षण करणे अवघड वाटताच तो उडवून दे यािशवाय 

इंग्रजांना दसुरा इलाज नाहीसा झाला, िन दा खा याचा भडका पाहताच वरा याचे िनशाण या 
तटावर वदेशवीरांना पाचारण करीत होते या िद लीचे तटाकड े िशपायांनी धाव घेतली! इकड े

याच सधंीस िफरोजपूर शहरही उठले िन युरोिपयन लोकांचे बंगले, तंबू, खानावळी, प्रॉिट टंट चच, 

कॅथॉिलक चच, जाळून पोळून लटूुन फ त करीत, लोक युरोिपयन कुठे आहेत याची िवचारपूस 

करीत अत ततः िहडूं लागले. परंतु मीरत या तारांनी सावध झालेले सवर् युरोिपयन पवूीर्च 

बराकी या बाजसू जाऊन सरुिक्षत बसलेले होते. िशपायां या पाठलागासाठी जे इंग्रजी सै य 

                          
8 Two Native Narratives Of The Mutiny, by Metcalfe. 
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धाड यात आले ते जो जो हाती लागेल याचा एकसारखा स पा उडवीत िन क्रौयार्ब ल फुशारकी 
मारीत परत िफरले.  

पंजाबम ये इंिग्लशां या स तेला जसा अतंगर्त असतंोषाचा धाक होता तसाच यां या 
सरह ीपिलकड े असणार् या अफगाणी लोकां या लटुा पणाचाही धाक होता. स तावन या 
क्रांितयुद्धाची गु त सघंटना चाललेली असता लखनौ या गु त मडंळाने काबूल या अिमरांचे 

सहा य माग याचा प्रय न केलेला होता. कारण १८५६ या ऑग टम ये िम. फारिसथ या हाती 
एक पत्र लागले. यात हे प ट िलिहलेले होते की, “लखनौ या मसुलमानांनी अमीर दो त महंमद 

याजकड ेसधंान बांधलेले आहे. अयो येचे रा य खालसा झाले िन आता हैद्राबादेवर एकच कुर्  हाड 

घातली की मसुलमानी स तेचे नाव देखील पु हा ऐकू येणार नाही. याला वेळीच काही तरी इलाज 

केला पािहजे. जर करता लखनौ या लोकांनी वरा यासाठी उठावणी केली तर आपणाकडून- 

आम या दो ताकडून - िकतपत मदत िमळ याचा सभंव आहे? लखनौ या या प्र नाला या 
राजकारणपटु अिमराने अ प ट उ तर केले, ‘काय होईल ते पाहून घेऊ. ‘ परंतु काबूल या 
अिमराशी इंग्रजांचा नुकताच तह झालेला अस याने यांना अिमरापेक्षा पेशावरचे नजीक 

असणार् या वतंत्र मसुलमान जमातीची फार भीती होती. मसुलमानी जमातीत कोणी इंग्रजां या 
बाजलूा िमळू नये हणनू उपदेश कर यासाठी िक येक मु ला िफरतीवर िनघालेले होते. पेशावरला 
या वेळेस जे इंिग्लश अिधकारी होते ते सवर्च धीट, राजकारणपटु िन यदु्धिवशारद होते यात काही 
शंका नाही. िनकलसन, एडवडर्स, चबरलेन वगरेै अिधकार् यां या तडफेमळेु िन यांना जॉन 

लॉरे ससारख्या विर ठा या िमळाले या मािमर्क साहा याने पेशावर या बाजलूा फार िचकाटीने हे 

सकंट टाळले गेले. यांनी या बंड क  पाहणार् या मसुलमान जमातींना िमळवून कसे घ्यावयाचे हे 

पिह या धडाक्यात ताडले िन पैशाची आशा लावताच ते सवर् पहाडी लोक भराभर इंग्रजां या 
सै यात नोकर् या ध  लागले. पहाडी लोकांना पैशा या बळाने िवकत घेताच मग जॉन लारे सने 

पंजाबम ये िजकड ेितकड ेधुमसत असले या असतंोषाला िठक या िठकाणी दाबून टाक यासाठी 
एक िफरते सै य िनमार्ण केले. या सै यात अनुभवी, कसलेले यां या इमानीपणावर इंग्रजांचा 
पूणर् िव वास होता असेच नेिट ह िशपाई िन इंग्रजी सोजीर घे यात येत. या सै याची रचना होते न 

होते तोच याला कामिगरी उ प न झाली. कारण पेशावरकड े असले या िहदंी िशपायांत 

िमयानमीर या िनःश त्रतेची बातमी ऐकताच भयंकर खळबळ उडालेली होती.  

अशा या िहदंी सै यावर आपण होऊनच पिहला आघात करावा असा पेशावरचे धीट 

इंग्रजांनी बेत ठरवून ते या सवर् सै याला िनःश त्र कर यासाठी तयार झाले. परंतु या िहदंी 
सै यावरील इंग्रजी कमा डर वगरेै अिधकार् यांना आप या िशपायांचा होणारा हा अपमान ऐकून 

फारच वाईट वाटले. स तावनसाली जी एक िवलक्षण गु तता चहूकड े ठेव यात आलेली होती 
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ित याच जा यात सापडलेले हे इंग्रजी ल करी अिधकारी आप या हाताखालील लोक िफतूर आहेत 

हे िबलकूल खरे मानतात. तथािप कॉटन िन िनकलसन यांनी या नेिट ह िशपायांना ता. २१ मेला 
सकाळचे सुमारास युरोिपयन सै याचा वेढा देऊन िनःश त्र कर याचा हुकूम सोडला. या 
अक मात पडले या घा यातून सटुका होणे अशक्य आहे असे पाहून सवर् िशपायांनी आपली 
ह यारे खाली ठेवली िन त ेअपमानांचे कृ य पाहून सतंापले या यां या इंग्रजी अिधकार् यांनीही 
आपापली श त्रे िन िब ले फेकून देऊन ते इंग्रजी अिधकारी आप या िशपायांसह कंपनीचा 
िधक्कार क  लागले!  

पेशावर या नेिट ह सै याला िनःश त्र क न टाक यानंतर पजंाबसरकारला होितमदार्न 

येथे ठेवले या ५५ या नेिट ह रेिजमटकड ेलक्ष दे यास सवड सापडली. ही ५५ वी नेिट ह रेिजमट 

िफतूर झालेली आहे अशाब ल सरकारची खात्री झालेली होती. परंतु या िशपायांवरचा मखु्य 

ल करी अिधकारी कनर्ल पॉिटसवुड याला सरकार या या सशंयाब ल अ यंत वाईट वाटले. 

आपले िशपाई सरकारशी कधीही बेईमानी करणार नाहीत असे तो जीव तोडतोडून सांगत असताही 
जे हा सरकारचा खुनशीपणा कमी होईना ते हा याचे अतंःकरण अितशय यग्र झाले. ता. २४ मे 

रोजी िशपायांतील पुढारी लोकांनी या कनर्ल या जवळ येऊन िवचारले की, “इंग्रजी सै य 

पेशावराहून आम यावर चालनू येत आहे ही बातमी खरी आहे का?” या प्र नास या कनर्लने 

उडवाउडवीचे उ तर िदले िन िशपाई लोक समाधान न पावता िनघून परत गेले. या ५५ या नेिट ह 

रेिजमटचा पेशावर या सै याप्रमाणे नायनाट कर यासाठी इंग्रजी सै य खरोखरच चालनू येत 

होते. तो दु ट प्रकार पहा यात बस यापेक्षा कनर्ल पॉिटसवूड याने आप या खोलीम ये जाऊन 

आ मह या क न घेतली. ही बातमी ५५ या रेिजमटला कळताच यांनी खिज यावर ह ला केला 
िन आपआपली श त्रा त्र,े िनशाणे िन तो खिजना घेऊन ते सवर् िशपाई िफरंग्यां या गलुामिगरीला 
लाथ मा न पुढे चालले. परंतु होितमदार्नपासनू िद ली काही जवळ न हती. सवर् पंजाब 

युरोिपयनां या ससु ज असले या सै यासह म ये आडवा पडलेला होता िन मागे युरोिपयन सै य 

पाठलागासाठी चवताळून आलेले होते. अशा ि थतीत यश येणे हे इतके दरुापा त होते की, 
पेशावर या िशपायांसारखी श त्रे गपुचूप खाली ठेवून िफरंग्यांना शरण जावे की काय असा प्र नही 
यांचे कानात गणुगणुू लागला. परंतु इतःपर या िफरंगी दा या या बे या पायात अडकिव यापेक्षा 
मृ युचे पाश ग यात अडकवू देणे या वीरांना पसतं झाले िन आप या मागे लागले या इंग्रजी 
सै यास यांनी गजर्ना क न कळिवले की ‘आता लढत लढतच म ! ’ िन या ५५ या रेिजमटने 

आप या वदेश वातं यासाठी खरोखरच लढत लढत समरभमूीवर प्राण ठेवले! या ५५ या 
रेिजमटची हकीगतही इतकी दयद्रावक आहे की ित या वणाने ‘अिप ग्रावा रोद यिपदलित 

वज्र य दयम!् ’ यां या पाठलागासाठी िनक सन हा इतका तलवारलेला होता की, तो या 
िदवशी २४ तासापयर्ंत घो याव न खाली हणनू उतरला नाही! शेकडो लोक या पाठलागात 
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कापले गेले िन बाकीचे लढत लढत सरह ीचे बाहेर िनघनू गेले. परंतु ितथे यांना कोण आ य 

देणार? तेथील मसुलमानी जमातींनी यांचे वागत फारच भयंकर प्रकाराने कर यात आरंभ केला. 
यां यातील िहदं ुलोकांना एकएकटे गाठून बळाने मसुलमान कर यात येऊ लागले. ते हा ते ददुवी 
िशपाई आप या िहदंु वाचे सरंक्षण करणारा का मीरचा िहदं ु राजा समथर् असेल अशा आशेने 

गलुाबिसगंाचे प्रदेशाकड ेआ याथर्, धमर्रक्षणाथर् िन देशसेवेप्री यथर् जाते झाले. वाटेने खडकाळ 

प्रदेशात अ न नाही, व त्र नाही, िवसावा नाही अशा हाल-अपे टांतून ते शेकडो िहदं ुिशपाई आप या 
धमार्ला आज जग त्रयात एकही त्राता नसावा या दःुखाने अ ु ढाळीत ढाळीत का मीरकड ेलोटत 

असता या अनाथांना कीडामुगंीप्रमाणे िचरडून टाक यासाठी इंग्रजांनी दर पावलाला यां या 
क तली करिव या. परंतु तरीही आप या धमार्चा त्राता का मीरला आहेच आहे अशा उ कटतेने ते 
हजारो िशपाई का मीरकड ेचाललेच होते. धमार्चा त्राता! हाय हाय! का मीर या रजपूत कुलो प न 

गलुाबिसगंाने या अनाथ झाले या िन धमर्रक्षणासाठी मृ युचे जब यातूनही उडी घेणार् या िहदं ु

लोकांस ते का मीरकड ेयेत आहेत असे कळताच आप या रा यात पाय टाक याला म जाव केला! 
इतकेच न हे, तर या िहदंपुैकी जो कोणी िजथे हणनू सापडले ितथे याचा स पा उडिव याची 
सक्त ताकीद आपले ल करास देऊन ते आपले स कृ य इंग्रजां या दरबारी याने मो या डौलाने 

कळिवले! आता एकतर धमार्ंतर करणे िकंवा पु हा गलुामिगरीला शरण िरघणे िकंवा मृ युला 
जाऊन िमठी मारणे एवढेच प करणे यांना भाग होते, या तीनपैकी या िहद ु शूरांनी ितसरे 

प करले! यांची इंग्रजांनी पावलो पावली िन ठुरपणाने इतकी क तल चालिवलेली होती की, 
मदैानावर कायमचे उभा न ठेवलेले वध तंभ िनरपराधी िहदं ुरक्ताने िभजनू िभजनू कुजू लागले! 

तरीही इंग्रजांना या रक्तापाताची िकळस आली नाही. वध तंभ-कायमचे उभारलेले वध तंभ - 

रात्र-िदवस मारेकर् यांचे काम क न थकले ते हा मग तोफांची त ड ेमोकळी कर यात आली िन या 
५५ या रेिजमटने वा तिवक पाहता इंग्रजा या रक्ताचा एक थबही पाडलेला न हता यां यातील 

एकूण एक मनु य तोफा लावून उडवनू दे यात आला. एक हजार िहदं ुचुटकीसरशी गारद केला 
गेला!! परंतु या शेवट या क्षणीही या िहदं ु वीरांनी आपले वीर व सोडले नाही. कारण फाशी 
पािहजे की तोफ पािहजे या प्र नास ते अढळपणाने उ तर देत ेझाले की, “कु यासारखे आ ही 
फाशीवर मरणार नाही! आ हाला तोफे या त डाने वीरासारखे मरण इ ट आहे. 9 

अ यंत रानटी मनु यालाही शरम वाटेल अशा क्रौयार्ने वरील शूर लोकांची क तल 

के याब ल इंग्रजी इितहासकार हणतात की, ही िशक्षा कू्ररतम होती यात शंका नाही. परंतु 
त कालीन क्रौयर् हीच सवर्कालीन भतूदया होय! भतूदयेसाठीच ते क्रौयर् करणे इ ट होते! इंग्रजी 
इितहासकारांनो, हे तुमचे वतःचेच वाक्य यानात ठेवा बरे! Severity of the hour would be the 

                          
9 Kaye.  
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humanity of all time. या वाक्याचा अथर् स या जसा तुम या यानात आलेला आहे तसाच तो 
आणखी थो या वेळाने तु हाला आठवेल ना? सावर्ित्रक भतूदयेसाठी हे क्षिणक क्रौयर् तु ही करता 
आहा ते िठकच आहे, पण ितकड े कानपूरला िहदंुंचा नानासाहेब बसलेला आहे याची आपली 
आठवण अस ू या!  

आणखी एक गो ट इथे सांिगतली पािहजे की, बंडवा यांनी केले या क तलीची हकीकत 

देताना जे इंग्रजी इितहासकार नाटकी वणर्नात कमाल क न सोडतात तेच िब्रिटशांनी केले या 
अक्ष य, अनि वत िन अमानुष अ याचारांना जाणून बुजनू छपवून टाक याचा प्रय न क  

लागतात. वरील ददुवी परंतु वाभीमानी रेिजमटची क तल चाललेली असताना यांचे मरणा या 
आधी इंग्रजां या राक्षसी वेषाने काय काय छळ केलेले असतील ते आता एका परमे वरालाच 

ठाऊक! कारण या भयंकर हकीगतींना इितहासातून पुसनू टाक यासाठी इंग्रजी इितहासकारांनी 
ितचा मागमूसही आता उ  िदलेला नाही. खु  ‘के’ हा प्रमखु इंग्रजी लेखक हणतो की “जरी 
मजपुढे इंग्रजांनी केले या भयंकर िन कू्रर जाचाचे वणर्न केलेली मबुलक पत्रे पडलेली आहेत तरी हा 
िवषय पु हा जगापुढे नसावा हणनू मी याब ल एक अक्षरही िलहीत नाही!”  यांचे नाव 

इितहासकार! या लोकांनी िद लीचे वाटेवर असणार् या गरीब िन िनरपराध गावकर् यांचे त डात 

मरणाचे आधी गाईचे मांस क बले या लोकांनी या ५५ या रेिजमट या धमर्िन ठ िशपायांचे 

त डातही गाईंचे मास क बून मग यांना तोफे या त डी िदले नसेल हणनू कशाव न? 

पेशावर या बाजलूा हे अमानुष प्रकार चाललेले असताना इकड े जालदंरकड े बंडाची धुमसत 

असलेली वाला उफाळू लागली होती. पंजाबम ये जॉन लॉरे सने नेिट ह िशपायांना एकसारखे 

िनःश त्र क न सोड याचा सपाटा लावलेला होता िन याच सपा यात आता जालदंर िन िपलहूर 

हीही याचे आधीच सापडली असती. परंतु िपलहूर या नेिट ह िशपायांनी जे आ मसयंमन िन 

घटनाचातुयर् दाखिवले ते खरोखरच िशताफीचे आहे. पंजाबम ये सवर् नेिट ह िशपायांची एकदम 

उठ याची जशी तयारी झालेली होती तशीच ती जालंदर दआुबमधील नेिट ह िशपायांचीही झालेली 
होती. िद ली घेताना या लढाईत जखमी होऊन पडले या एका देशभक्त हवालदारानेच हे प ट 

सांिगतले आहे िन सरकारी िरपोटार्त तेच मा य केलेले आहे की, सवर् जालदंर दआुबभर एकदम 

उठावणी कर याचा नक्की िन चय झालेला होता. जालदंर या सै याने एक तुकडी होिशयारपूरला 
धाडली िन ितथे ३३ या पायदळाने उठावणी करावी, हे न साध यास ३३ या पायदळाने ितथेच 

रहावे (िन याप्रमाणे ते रािहलेही). नंतर ते सवर्जण िपलहूरकड ेयेताच िपलहूर या ३ र् या रेिजमटने 

उठावे िन मग सवार्ंनी िमळून िद लीकड ेचाल ूलागावे. इतरत्रही असेच बेत झालेले होते. ’परंतु 
यां या बजावणीची वेळ ये या या आधीच सवर् िबगं फुटून इंग्रजांना सावध केले जाई. िपलहूर या 
रेिजमटने मात्र शेवटपयर्ंत आ चयर्कारक गु तता पाळली. िद लीला या वेळेस सीजटे्रन ने यात 
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आली या वेळेस ितचे तुकड ेउडिवणे हे अगदी यां या हाती होते. परंतु या योगाने सवर् बेत ढासळू 

नये हणनू या रेिजमटने शेवटपयर्ंत वरकरणी शांततेची कमाल केली! अखेर ता. ९ जनूला 
जालदंरकड ेठरलेली सचूना िदली गेली- क्वी स रेिजमट या कनर्लचे बंग यास आग लावली गेली. 
ही िनशाणी होताच म यरात्रीचे अमंलात जालदंरचे िशपाई बंड क न उठले. वा तिवक ितथे 

युरोिपयनांचे हातात तोफखाना िन इंग्रजी सै य होते परंतु िशपायांनी उठावणी इतक्या 
एकवाक्यतेने िन तडफेने झाली की, यांचे ते ककर् श रण विन सु  होताच इंग्रजांचे अवसान खचून 

गेले. इंग्रजी बायकापोरे, पु ष आपाप या िजवाचे रक्षणासाठी धुम पळ काढू लागले. परंतु 
जालदंर या िशपायांना िफरंग्यां या क तली करावयास आता वेळ न हता. ितकड े िद लीकड े

वातं या या िनशाणावर इंग्रजी तोफा रोखले या अस याने याचे याचे अतंःकरण ितकडे 
ओढत होते. अॅडजटंूट बागशा हा उगीच मधे लडुबुडू लागला आहे असे पाहताच एक घोडे वार दौडत 

आला िन याने याला गोळी घालनू ठार केला. परंतु जालदंरचे िशपाई ‘आम या पूणर् िव वासाचे 

आहेत, ते हा यांना िनःश त्र क  नका’ हणनू तेथील इंग्रजी ल करी ऑिफसरांनी शेवटपयर्ंत 

सरकारास कळिवलेले होते िन यां या या िशपायांवर खरोखरच िव वास होता. यासाठी 
िशपायांनीही यांची क तल िबलकूल उडू िदली नाही. इतकेच न हे तर जालदंर सोडतानाही यांनी 
यां या हातात असले या ऑिफसरांना खुशाल जीवदान िदले. जालदंर या सै याने आप या 
बेताची िकती गु तता ठेवली होती, या गु ततेने फसनू या यक्तीनी यां यावर िव वास टाकला 
होता यां या या िव वासाचे फळ हणनू जीवदान दे यात िशपायांनी कसे औदायर् दाखिवले. 10 

या यिक्तिवषयक सबंधंांना रा ट्रीय कायार्त िबलकूल आड न येऊ देता जरी वतः या 

                          
10 इंग्रजांनी खोटेपणाने अेक ग प अुडवून देअून ितला ‘कलक याची अंधार कोठडी‘ असे नाव िदले आिण इंग्रजांनी आप या कुटील 
मदतूून काढले या या अफाट शोधावर िव वासून सारे जग िसराजअु ौ या या मिृतला िश या शाप मोजीत आले आहे. खर् या अथार्ने 
अंधारकोठडी हे नाव याला शोभेल अशा अैकून रक्त गोठिवणार् या इंग्रजां या अेका शूर कृ याचा वृ तांत, यात सामील असले या 
अेका कू्ररक यार्नेच आप या त डाने सांिगतलेला आहे तो असा: ‘ह यारे काढून घेतली जातील या सकारण भीतीने पळून जात असता, 
इंग्रजांनी यांचेवर साशंक होअून गोळीबाराची फैर धरली होती, असे काही िशपाआी पंजाब म ये अजना याजवळ अेका बेटात दडून 
रािहले होते. या सवर् २८२ िशपायांना पकडून कूपरने अजनाला येथे आणले. ते हा या लोकांचे काय करावयाचे हा प्र न याचेपुढे येअून 
पडला. जेथे यांची रीतसर चौकशी करावयाची होती तथेपयर्ंत यांना पोचत ेकरणे वाहनाभावी अशक्य होते. तरी परंतु या लोकांना जर 
अेकसहा देहा ताची अेकच िशक्षा देअून टाकली असती तर इतर तुक यांना िन अुठावणी करणार् या बंडवा यांनाही यामुळे दहशत बसून 
पुढे होणारा संभा य रक्तपात अनायासे टळला असता! हणून ‘‘आपण ही फार मोठी जोखीम आप या िशरावर घेत आहो‘‘ याची 
जाणीव जरी कूपरला होती, तरी याने या सवार्ंना ठार कर याचाच िनणर्य केला. याप्रमाणे दसुरे िदवशी सकाळी, दहा-दहाने बाहेर 
काढून काही िशखांकडून यांचेवर गो या झाड यात आ या. अशा रीतीने २१६ लोकांची वाट लावली गेली. परंतु तरीही तहशील या 
गढीत क डलेले 66 लोक अजून तसेच रािहले होत.े प्रितकाराची अपेक्षा असूनही कूपरने दारे अुघड यास आज्ञा िदली. परंतु कोठडीतून 
हालचालीचा वनी काहीच येआी ना! आत पाहता ६६ पैकी ४५ लोकांची पे्रतचे भूमीवर पडलेली िदसली; याचे कारण जे कूपरला माहीत 
न हत ेत ेहे की, या कोठडीची िखडक्यादारे इतकी बंद क न टाकलेली होती की या ददुवी कैदी िशपायांना ही गढी हणजे दसुरी 
अंधारकोठडीच होअून गेली होती. रािहलेले २१ लोक बाकीं या प्रमाणेच गो या घालून ठार कर यात आले. (ता. १/८/१८५७) कूपरने 
अंगीका न पार पाडले या या मह वा या कामिगरीिवषयी अज्ञानी भूतदयापे्रिरत स जनांनी खूपच आरडाओरडा क न याचा िनषेध 
केला. परंतु कूपर या या आचरणामुळेच लाहोर या तुक यात असंतोषाचा प्रसार हो याचे टळले असे ठासून सांगून रॉबटर् माँटगामेरीने 
कूपरच िनखालस बरोबर होता असे अट्टाहासाने प्रितपादलेले आहे. -Holmes History of Indian Mutiny, page 393.  
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रेिजमटवर सरकार खूष होते तरी वदेश वातं या या रणांगणांचे िशगं वाजताच या उदा ततर 

कतर् याला यांनी कसे आ मपर्ण केले हे वरील हकीकतीव न प ट िरतीने गोचर होत आहे.  

या म यरात्री बंडाला आरंभ कर याचे आधीच ती बातमी िपलहूर या देशवीरांना कळिव यासाठी 
एक घोडे वार दौडत गेला होता. जालंदरहून हा वातं याचा दतू येताच िपलहूर या िशपायांनी 
उठावणी केली. आता फक्त जालदंरचे लोक िपलहूरला पोच याचा अवकाश होता! पण इंग्रजां या 
तोफखा याला िन घोडे वारांना टाळून जालदंरने िपलहूर गाठणे हे काम काही सोपे न हते. परंतु 
इंग्रजांम ये इतका घोटाळा िन ग धळ माजलेला होता िन बंडवा यांचा नकाशा इतका चोख होता 
की, अखेर जालदंरचे सवर् िशपाई आपली िश त िबलकूल मोडू न देता िपलहूरला येऊन पोचले. या 
आप या हजारो वदेशबधंूंना आप याकड े येतांना पाहून पे्रमाचे भरते आलेले िपलहूरचे िशपाई 

आप या लाइनीतून धावत जाऊन आिलगंन देते झाले िन त ेअफाट सै य आता आप या वदेशी 
जमादार सभेुदारां या आजे्ञप्रमाणे िद लीकड ेचालले. वाटेत एक नदी होती िन पलीकड ेलिुधयाना 
शहर या देशवीरां या चरणधुळीची मागर्प्रितक्षा करीत होते!  

परंतु लिुधयाना शहरी या िदवशी सकाळीच इंग्रज अिधकार् यांना जालदंर उठ याची तार आलेली 
होती. पण ती िमळाली तोपयर्ंत या शहरी असले या िशपायांना ता यात ठेव याची सवर् आशा 
न ट झालेली होती. कारण ही सरकारी तार ये याचे आधीच या िशपायांना आपले बांधव जालदंर 

सोडून िनघाले अस याची बातमी िमळाली होती! लिुधयाना येथे असले या इंिग्लश अिधकार् यांनी 
िपलहूरहून चालनू येणार् या सै याला या दोन शहरांम ये असले या सतलज नदीवर अडिव याचा 
िन चय केला. या नदीला असलेला नावांचा पूल तोडून टाकून युरोिपयन, शीख िन नाभाचे राजाने 

मदत धाडलेले ल कर असे सवर्जण नदी या काठाचे सरंक्षण क  लागले. बंडवा यांना ही पूल 

पाड याची बातमी िमळताच ते तेथून समुारे चार मलैावर जाऊन रात्रीचे काळोखात नदी उत  

लागले. यांचे काही सै य हो यांतून या नदी या पार झालेले होते, काही होत आहे िन काही 
पिलकड या तीरावरच अजनू उभे आहे अशी सधंी साधून इंिग्लशांनी िन िशखांनी यां यावर 

तोफखाना सु  केला. ही वेळ रात्री समुारे १० वाजताची अस याने इंिग्लशां या सै याचा 
बंडवा यांस थांग लागेना. िशवाय यां या तोफा अजनू नदी उत न आले या न ह या. अशा 
कठीण प्रसंगात सापडले या या बंडवा यांवर तोफखा यासदु्धा इंग्रज िन िशख अचानक येऊन 

पडले होते. परंतु यां या ह याचा पिहला धडाका सपंताच िशपायांनी एक तसभूरही न हटता 
िफरंग्यांवर गो यांचा वषार्व चालिवला. इंग्रजां या तोफांपुढे िन िशखां या मार् यापुढे ते नदी 
उतरताना फाटाफूट झालेले िशपाई समुारे दोन तास आपले ठाण सांभाळीत लढले. इतक्यात 

इंिग्लशांचा सेनापती िव यम याचा छातीत एका िशपायाची एक गोळी सू ंसू ंकरीत घुसली िन तो 
मरणो मखु होऊन जिमनीवर पडला. आता या भयंकर रणभमूीवर म यरात्रीचा काळोख दरू 
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सार यासाठी िन वातं यभक्तां या सतं त म तकावर शीतल चंिद्रकेचा वषार्व कर यासाठी 
रजनीनाथ आकाशात उदय पावलेला होता या चंद्रपकाशाने बंडवा यांना इंिग्लशांचा सवर् यहू 

यानात आला िन मग ते आपले ठाण सोडून इंग्रजांवर िनकराने तुटून पडले. या ह यापढेु धीर 

न धरता ते इंग्रजी सै य शीख राजिन ठांसदु्धा आपला जीव घेऊन पळत सटुले!  

आप या या म यरात्री या िवजयाने िन लवकरच झाले या उषःकाल या सुदंर प्रभेने वीर ी 
अिधकच खुल ूलागली आहे असे ते सवर् बंडवाले िशपाई दसुरे िदवशी दपुारचे समुारास लिुधयाना 
शहरात घुस ूलागले. या लिुधयाना शहरात एक मौलवी इंिग्लशां या गलुामिगरीतून मकु्त होऊन 

वरा यसं थापना कर यासाठी एकसारखा उपदेश करीत िहडत असे. या मौलवी या 
याख्यानांनी हे शहर हणजे क्रांितपक्षाचे पंजाबमधील एक प्रबल कद्र होऊन बसलेले होते. 

आप या दा यां या बे या तोड यासाठी अखेरचा घाव घाल याचा समय आला आहे अशी सचूना 
होताच ते सवर् शहर ‘दीन’ची गजर्ना क न उठले. सरकारी टोअसर् लटूुन फ त केले, अमेिरकन 

चच, युरोिपयनांची घरे, इंग्रजी पत्रांचे छापखाने ही सवर् िठकाणे जळून खाक झाली िन जे हा िशपाई 

लोक आत घुस ूलागले ते हा यांना बरोबर घेऊन यरुोिपयनांची ठाणी िन िवशेषतः सरकारपुढे 

लांगलूचालन करणारे सवर् नेिट ह कु ते हुडकून काढ यासाठी नागिरकांत अहमहिमका सु  झाली. 
तु ं ग फोडले गेले. जे जे सरकारी हणनू होते िकंवा जे जे इंिग्लशांचे हणनू होते ते ते जाळणे 

अशक्य असले तर भरडून टाक यात आले िन अशा रीतीने लिुधयाना शहर बंडा या वालांत 

धगधग ूलगाले.  

परंतु बंडवा यांना िद लीकड ेजाणेच इ ट होते. लिुधयाना या िक यात राहून ते पंजाबचे नाके 

ध न राहणे हेही अ यंत ज र होते. िद लीप्रमाणे जर ते लिुधयाना शहरही बडंाचे कद्र कर यात 

येते तर यापासनू इंग्रजां या स तेला फारच जोराचा धक्का बसला असता. हे बंडवा यांना कळत 

न हत ेअसे िबलकूल नाही; पण लिुधयांना सांभाळून बसणे हे यां या पिरि थतीत अगदी अशक्य 

होते. ते सवर् पडले िशपाई गडी, नाही यांना सेनापती, नाही यांना पुढारी, नाही यां यापाशी 
ल करी सामग्री! अशा वेळेला जर ितथे एखादा नानासाहेब, िकंवा खानबहादरुखान, िकंवा मौलवी 
अहमदशाह असता तर लिुधयानाला यांनी के हाही सोडले नसत.े परंतु तदभावी यांना िद लीकडे 
िनघनू जा यािशवाय दसुरा इलाजच न हता िन हणनू वरा य की गलुामिगरी याचा शेवटचा 
िनकाल आता िद लीचे तटापाशीच लावू अशी गजर्ना करीत ते िद लीकड ेचालते झाले. या वेळेस 

इंग्रजांचा इतका मोड झालेला होता की हे िशपाई िदवसाढव या िद लीकड े िमरवत चाललेले 

असताही यांचा पाठलाग कर याचे नाव काढ याची देखील कोणास छाती होईना!!  

ते हा मीरत या उठावणीनतंर समुारे तीन आठवडपेयर्ंत क्रांितपक्षा या बाजलूा जी त धता धारण 

करणे भाग पडले या त धतेचा फायदा इंिग्लशांना पंजाबम ये पूणर् रीतीने घेता आला. 
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पंजाबम ये युरोिपयन सै याचा फार जमाव अस याने तेथील नेिट ह रेिजमटसना एकतर 

िनःश त्र करणे िकंवा अकाली िन अपिरपक्व ि थतीत बंड करणे भाग पाडून यांचा सहज बीमोड 

क न टाकणे हे फारच सुलभ झाले. रा यक्रांती या पक्षाला शीख सं थािनक िन इतर शीख लोक 

न िमळता त ेआप यालाच िमळत आहेत हे पाहताच सरह ीपासनू तो सतलजपयर्ंत पंजाबम ये 

जेवढा हणनू िहदंु थानी होता तेव याला हुसकून देऊन पंजाबमधून बंडांचे िबयाणे यास वेळीच 

िनमूर्लन करता आले. या वेळेस ल करातीलच न हे तर गावातून िन शहरांतून सखुव तु हणनू 

रािहलेले हजारो िहदंु थानी लोक पंजाबातून इंिग्लशां या इ छामात्रेक न ह पार केले गेले िन 

अशा रीतीने पंजाब ह तगत होताच तेथील युरोिपयन सै याला िद लीकड ेधाड याचा सपाटा सु  

झाला.  

पंजाब इंिग्लशां या पूणर् क यात राह यास मखु्य दोन कारणे झाली. एक तर हे की शीख लोकांनी 
इंग्रजांचा पक्ष उचलला. या लोकांनी या वळेस नुसती मगु्धता जरी वीकारली असती तरी 
इंिग्लशां या हातात पंजाब एक िदवसही रािहला नसता. या शीख लोकांना आप या पक्षाला 
वळिव यासाठी क्रांितकारक पुढार् यांनी प्रय न केले नाहीत असेही नाही. िद ली वतंत्र होताच 

पंजाबम ये असले या बादशहां या एका ‘अमानी सेवका’ने यांना पंजाबची सवर् बातमी 
कळिव यासाठी एक लांब सिव तर िन फारच मािमर्क पत्र धाडलेले आहे. यात तो अमानी पत्र 

लेखक ताजिु न िलिहतोः “पंजाबातील शीख सरदार हे सवर् नेभळे, िभत्रे िन िहदंु थानी लोकां या 
पक्षास न िमळता िफरंग्यां या ताटाखालची मांजरे बनलेली आहेत. मी वतः खाजगी रीतीने 

यां या गाठी घेत या, यां याशी सवंाद केले िन यांना जीव तोडून सांिगतले की, िफरंग्यां या 
पक्षास िमळून तु ही जो वरा यद्रोह करता आहा तो काय हणनू? वरा यात तुमचा वतःचा 
फायदा नाही का? मग वतः याच फाय यासाठी तरी तु ही िद लीचे बादशहास िमळाले पािहजे! 

यावर ते मजसमोर उ तर देतात : हे पाहा आ ही सवर् सधंीची वाट पहात बसलो आहोत. िद लीचे 

बादशहाचा हुकूम आला की या कािफरांचे िनदार्लन एका क्षणात क न टाकू!”  इ यादी. परंतु जे हा 
िद लीचे बादशहाचा हुकूम घेऊन घोडे वार शीख राजाकड ेआले ते हा यांनी यास ठार मा न 

टाकले! पंजाबम ये ताबा राख यास इंिग्लशांना अगदी सुलभ झाले याचे हे प्रथम िन िवशेष 

मह वाचे कारण आहे. तथािप िशखां या या िव द्धतेला न जमुानता पंजाबातून इंिग्लशांना 
हुसकणेही अगदी शक्यच न हते असे मळुीच नाही. इंिग्लश लोक या िवलक्षण िढलेपणाने मे 

मिह यापयर्ंत रहात होते या िढलेपणाचा फायदा घेऊन जर पूवर् सकं पाप्रमाणे सवर्त्र एकदम 

उठावणी झाली असती तर शीख लोकांतही बंडवा यांचा दरारा बसनू यां यात िनदान दफुळी 
खात्रीने पडली असतीच. िवशेषतः इंग्रजांना पंजाबात असले या हजारो नेिट ह िशपायांना एकएकटे 

गाठून जसे नरम करता आले तसे िबलकूल करता येतनेा. पंजाबात वरा याची इ छा न हती असे 

नाही. ठाणे वरचे ब्रा मण लोक िन लिुधयानाचे मौलवी, िफरोजपूरचे दकुानदार िन पेशावरचे 
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मसुलमान सवर्त्र वरा यासाठी िन वधमार्साठी जंगी िजहाद करा असा उपदेश देत िहडंत होते. 

वरील पत्रलेखकही िलिहतो की : “बादशहा या दरबारातून जर एखादा सरदार सै यासह इकड े

धाडता येईल तर पंजाब चुटकीसरसा वतंत्र होईल. सवर् िहदंु थानी सै य िठकिठकाणी उठून 

या या वजाखाली येईल, िन िशखांना पळता भईु थोडी होईल िन माझी अशी खात्री आहे की सवर् 
िहदं ु िन मसुलमान तुम या भाग्यशाली िसहंासनाला पे्रमाने मजुरा करतील. िशवाय या जनू 

मिह यातच उठावणी करणे इ ट आहे. कारण इंग्रजी सोिजरांना उ हाचे तापात लढणे अगदी 
मु कील होत असते. ते लढ याचे आधीच पटापट म न पडतात. हणनू आपण एखादा सरदार 

सै य देऊन पंजाबवर पत्रदशर्नी धाडावा. . इ यािद !”  पंजाबातील लोकमताचा ओढा िद लीकड े

असनूही याचा िद लीला फायदा घेत आला नाही याचे कारण हे होय की, िद ली उठ यावर तीन 

आठवडपेयर्ंत क्रांतीची लाट थबकून राहणे अपिरहायर् झालेले होते. हेच जर पूवर्सकेंताप्रमाणे सवर्त्र 

साधारण एका आठव यात उठाव या झा या अस या तर इंग्रजांना कोठेही हालचाल करता आली 
नसती. पंजाबात एकएकटी िन अनाथ सै ये िनःश त्र करता आली नसती, क्रांतीची लाट 

एकसारखी उसळत गे याने िशखािदकांसारखे अिनि चत लोकही ित यात वाहू लागले असते िन 

आरंभ िवजयी झालेला पाहून यां या मनात क्रांतीला िमळ याची इ छा होती परंतु जे तसे 

कर यास भीत होते यांनाही फुरण चढले असते.  

सारांश, शीख लोकां या देशद्रोहामळेु िन अपक्वकालीन उठावणीमळेु पंजाबात क्रांतीची पाळेमुळे 

खणनू टाकली गेली िन पंजाब हणजे िद ली या पाठीचा कणा अस याने िद लीला या बातमीने 

िन साह उ प न केला.  

या तीन आठव यात इंग्रजां या िन बंडवा यां या पंजाबमधील िन िद लीकडील हालचाली वर 

िदले याच आहेत. िद लीचे खाली इंग्रजांनी या तीन आठव यांत चहूकड ेशक्य िततका बंदोब त 

क न कलक यापासनू अलाहाबादकड ेयुरोिपयन सै याचा एकसारखा ओघ चाल ू ठेवलेला होता. 
मुबंई िन मद्रासकड,े राजपुता यात िन िसधंप्रांतात बंडाची सहानुभतूी बाळगणारे कोणी आहेत की 
नाहीत याचा बारीक तपास क न यांचा पंजाबप्रमाणे वेळीच पुरता बीमोड कर याचे सक्त प्रय न 

सु  झाले होते िन या आगावू सचूनेब ल परमे वराचे आभार मानीत आता बंडा या वाला 
आपण िठकिठकाणी िवझवून टाकले या आहेत असा यांना भरवंसाही वाटू लागला. या तीन 

आठव यात इंग्रजां या या हालचाली चालले या असताना क्रांितपक्षाकड े तुरळक 

उठाव यािशवाय िजकड े ितकड ेशक्य िततकी गु तता राखलेली होती. अशी उभयपक्षांची ता. ३० 

मेपयर्ंतची ि थती होती. ही ि थती मे या ३० तारखेपासनू कशी पालटली, इंग्रजां या मनात 

उ प न होत चालले या भरंवशाचा कसा एकदम चक्काचूर उडाला िन या तीन आठव यांत 

झाले या नुकसानीला भीक न घालता क्रांती या वाला कशा एकदम उफाळून भडाड या इकड े
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आता वळले पािहजे. रा यक्रां या या काही सतू्रबद्ध िनयमांनी चालत नसतात. रा यक्रांती हे काही 
घ याळासारखे अगदी तंतोतंत चालणारे यंत्र नाही, रा यक्रां या या वैरसचंारिप्रय आहेत. यांना 
त वाचे बंधन काय ते अस ूशकते. बाकी िकरकोळ िनयम यां या अपूवर् धक्क्यासरशी कोसळून 

जातात. रा यक्रांतीला एक िनयम आहे िन तो हा की, ितला मारलेली िचकाटी कायम ठेवली 
पािहजे, वाटेल या नवीन िन अकि पत पिरि थती म यंतरी उ प न होतील, परंतु यां या 
योगाने न थांबता यांना फेटाळून पुढे चालले पािहजे. रा यक्रांती हा एक िविचत्र पक्षी आहे. तो फार 

िदवसांनी िपजंर् यातून बाहेर पडला की, इ ट थली जा याचे आधी आकाशात अत ततः खूप 

भरार् या मा  लागतो. याला या ग डासारख्या प यावर बसनू अि छत थली जाणे असेल 

याने याचे पाठीवर अढळ आसन ठेवले पािहजे. भरार् या मा न मा न एकदा याचे पखंांची रग 

िजरली की, मग याचे पाठीवर अजनूपयर्ंत जर कोणी अढळ रािहलेला असेल तर या या पूणर् 
लगामी तो येऊ लागतो.  

मीरत या लोकांनी या रा यक्रांती या प याला िपजंर् यातून िकंिचत आधी उडवून िदले होते तरी 
यामळेु गांग न न जाता ीमतं नानासाहेब, लखनौचे मौलवी, झांशीची िबजली छबेली वगरेै 

धुरंधर वा तादांनी या प याला कशी िविचत्र िचकाटी मारली हे -इितहासा, आता तू आ हाल 

सांग! या ग ड प याला पकड याची िचकाटी िहदंभू या सवर् ह तांनी न मार यामळेु ती 
आकाशात कशी कशी िभरकावून िदली गेली हे, इितहासा, तू आ हाला सांग! तू आम याबरोबर 

पिह या वगार्साठी तुित तोत्रे गा िन तू आम या बरोबर दसुर् या वगार्साठी आक्रोश क  लाग!!  
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प्रकरण पाचवे 

अिलगड िन नािसराबाद 

मीरतला उ प न झाले या प्रचंड धरणीकंपाचा धक्का जसा वर अंबाला िन पंजाबकड ेसवर् 
प्रदेश उ मळवून टाकीत होता तशीच या धरणीकंपा या धक्क्याची दसुरी लाट मीरत या 
खाल या प्रदेशातही सवर् भमूीला कंिपत क  लागली होती. िद ली या खाल या भागात अिलगड 

शहरी ९ या नेिट ह पायदळाची एक रेिजमट होती. रेिजमटचे काही भाग अिलगड या मखु्य 

ठा याला सोडून िमनपूर, इटावा िन बलुदं शहर येथे ठेव यात आलेले होते. या ९ या रेिजमटवर 

सरकारचा इतका िव वास बसलेला होता की, िहदंु थान या सग या िशपायांनी बंड केले तरी ९ वी 
रेिजमट राजिन ठेपासनू ितळमात्रही चळणार नाही अशी सरकारची ढ समजतू होती. बुलदं 

शहरा या बाजारातून रा यक्रांतीची गु त कार थाने सु  अस याची अफवा कणर्पथावर आलेली 
असताना या क्रांतीपासनू आपले ९ या रेिजमटचे िशपाई तरी खास अिल त राहतील असे 

समजनू बुलदं शहराचे अिधकारी लटक्या सरुिक्षतेत गुगंनू रािहले होते.  

मे मिह याचे समुारास बलुदं शहर या आजबूाजू या गावांनी आप यातला एक माननीय 

िव वास ू िन वातं यिप्रय ब्रा मण िनवडून काढून याला ताबडतोब बुलदं शहराला धाडून िदले. 

एकीकड े िज या राजिन ठेत इंग्रजांनी आपला सवर् वी िव वास ठेवलेला आहे िन दसुरीकड े

वदेशमाता सा ु नेत्रांनी िजथे टक लावून पाहत आहे अशा या बलुदं शहर या ल करी छावणीकड े

तो ब्रा मण भयंकर क पनां या िन यां या भावी यशापयशा या वादळात सापडलेले आपले 

अतंःकरण घेऊन झपाझप चाल ूलागला. वदेशा या वातं यासाठी िन वधमार् या रक्षणासाठी 
माझ े वदेशबांधव मा या िवनंतीला मान देतील का, वरा या या उ चतर वातावरणात भरार् या 
मारणारे पंख या ल करी ग यांपाशी असतील का, का मा या या भिव यवादाला िधक्का न 

देऊन गलुामिगरी या अधंकारातील गाढ झोपेलाच जवळ क न सुदंर उषःकाल पाह यासाठी या 
झोपेचा भगं मी करीत आहे हणनू माझ े िशरावर मा या देशबधंूंची सरुीच चाल ूलागेल? अशा 
मनोिवकारांचा ग धळ दयांत चाललेला असताही या या त डावर मतूर् शांतता नांदत होती असा 
तो ब्रा मण आपला िवलक्षण सदेंश घेऊन या ल करात प्रवेश करता झाला. या िशपायांस आपली 
दीक्षा देताना तो हणाला की, लग्नाची एक प्रचंड वरात काढून या गलब यात आपण सवार्ंनी 
उठावणी करावी िन सवर् इंग्रजांची क तल उडवून िद लीकड ेिनघनू चलावे. इंग्रजांचे रा य उलथून 

पाड या या त ववादाला कोणी िव द्ध न हतेच. परंतु यातूनही या त ववादाची व तुि थती 
कशी घडवून आणावी हा प्र नाचीही ही तोड िनघालेली ऐकून ितचा ग्रा याग्रा य िवचार चालला 
आहे तोच या रेिजमटमधील तीन िशपायांनी इंग्रजांकड ेबातमी देववून या ब्रा मणास एकदम 
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कैद केले. ताबडतोब बुलदं शहरातून या ब्रा मणास रेिजमट या मखु्य ठा याकड ेरवाना कर यात 

आले िन या सवर् िशपायांसमक्ष फाशीवर चढिव याची िशक्षा ठोठाव यात आली. हे वृ त 

अलीगडकड ेघडत असताना इकड ेबुलदं शहरात या तीन राजिन ठांची सवर्त्र छी थू चाल ूझाली. 
यां या डोक्यावर शापांचे पवर्त आदळून बुलदं शहरातील सवर् ल कर अिधकार् यांची परवानगी न 

िवचारता या िठकाणी तो क्रांितदतू नेलेला होता या अिलगड शहराकड ेिनघनू गेले. ता. २० मे या 
सं याकाळी या ब्रा मणाला फाशीवर ने यात आले. बाजलूा सवर् रेिजमट उभी केलेली होती. आता 
कसे करावे? ता. ३१ मेपयर्ंत दम धरावा तर ‘ब्रा मण हातचा चालला’ असे एकमेकांस हणून वर 

ि ट फेकतात तो सग यां या नजरेस आले की ब्रा मण हातचा चालला नसनू तो िनघूनही गेला 
आहे! आिण फाशीवर याचा मृ यय देह सडुाचे िहडीस याख्यान देत ल बत रािहलेला आहे! 

भयंकर याख्यान! श दांचे ऐवजी िजथे रक्ता या िचरकां या अ खिलत रीतीने वाहू लागले या! 
या भयंकर वक् याने िजवंतपणी जे वक्तृ व कधीही केले नसते ते आज तो फाशीव न एक 

श दही न बोलता क  शकला! कारण क्षणाधार्त या असखं्य िशपायां या गदीर्तून उसळी मा न 

एक िशपाई पुढे आला िन आपली तलवार या फाशीवर ल बणार् या ब्रा मणाकड ेरोखून ओरडला 
“अरे यार, हा शहीद रक्तात हातो आहे ना!”  दा या िढगावर पडलेली िठणगी तरी िकंिचत 

उशीरा पेट घेत असेल पण या शूर िशपाया या त डातून सटुले या तेज वी िठणग्यांना या हजारो 
िशपायां या अतंःकरणात घुस यास िततकाही उशीर लागला नाही! यांनी आप या तरवारी 
एकदम उपस या िन ‘िफरंगी रा याचा नायनाट असो’ अशी गजर्ना करीत क्रोधाने वेड ेझालेले ते 
हजारो िशपाई नाचू लागले!  

हे पाहताच इंग्रजी कामगार भयाने ग धळून गे यासारखे झाले यात काहीच नवल नाही. 
’राजिन ठतम’ ९वी रेिजमटही बंड क न उठली. इतकेच नाही तर ितने ‘जर इंग्रजांना आपला जीव 

वाचवावयाचा असेल तर आता या आता अिलगड सोडून चालत े हावे’ असे कळिवले!! या 
औदायार्चा फायदा घेऊन अिलगडचे सवर् इंग्रज अिधकारी, यां या बायका, पोरे, लेडी आउटरॅम 

वगरेै सवर् एकूण एक इंग्रज मकुा याने या शहरातून िनघनू गेले. रात्री बाराचे आत अिलगडला 
इंग्रजी स तेचे नाव देखील उरले नाही!  

अिलगड वतंत्र झा याची बातमी ता. २२ मे या सं याकाळी िमनपूरला येऊन पोचली. 
या िमनपूरला वरील ९ या रेिजमटचा एक भाग ठेवलेला होता हे वर सांिगतलेलेच आहे. या 
िशपायां या मनात काय प्रकार चाललेले होते हे यां या अिलगडकड े असले या बांधवां या 
हकीकतीव न प टच आहे. मे या १० तारखेला मीरत उठ यानंतर ितथे इंग्रजांिव द्ध लढलेला 
राजनाथिसगं नावाचा िशपाई आप या जीवंती नावा या गावी परत आ याची वदीर् िमनपूरचे 

अिधकार् यांस लाग याव न यांनी तेथील ९ या रेिजमट या काही लोकांस याला पकड यासाठी 
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धाडले. पंरतु या िशपायांनी राजनाथिसगंास पकड याचे ऐवजी सरुिक्षत रीतीने जीवंतीबाहेर 

पोचवून िदले िन इंग्रजांकड े िरपोटर् िदला की जीवंती येथे राजनाथ िब्रजनाथ कोणी रहात नाही. 
रामदीनिसगं नावा य एका िशपायाने हुकमािव द्ध वतर्न केले हणनू यास कैद क न इंग्रजी 
अिधकार् यांनी िशपायां या पहार् यात यास अिलगडकड ेधाडून िदले. परंतु अ यार् वाटेवर येताच 

पहार् यावरील िशपायांनी या रामदीनिसगंास मकु्त कले, या या बे या तोडून टाक या िन गपुचूप 

रीतीने ते िमनपूरला परत आले. 1 

अशा ि थतीपयर्ंत आलेले हे नेिट ह ल कर फक्त सकेंत समयासाठी टपून बसलेले होते िन 

या एकसमयो थानापूवीर्च शत्रसू आपले पाय कापून टाक याची सधंी िमळू नये हणनू यांनी 
व न इतके शांत वतर्न चालिवलेले होते की, ही ९ वी रेिजमट हणजे ‘राजिन ठतम’ हणनू 

गणली गेली. परंतु वर सांिगतले या ब्रा मणा या दौर् यापासनू केवळ िशपायां याच न हे तर 

अिलगड प्रांतातील सवर् जनतेचा रोष अितरेकाला गेलेला होता. ही ९ वी रेिजमट अिलगड प्रांतात 

माजत चालले या असतंोषाला दाबून टाक यासाठी जे हा नुकतीच धाड यात आली होती ते हा ती 
शहरातून चालली असता बाजार या खाटीक िन कसायी लोकांनी या िशपायांना युरोिपयनांस 

कधी मारणार िन वातं याकिरता कधी उठणार असे प्र न केलेले होते! खाटीक िन कसायी 
लोकांनीही याकिरता घाई करावी ते कृ य जा त लांबणीवर टाकणे िशपाईग यांस कसे चेल? 

इतक्यात अिलगडची बातमी आली. ते हा रेिजमटमध या इतर बधंूंनी उठावणी केली असता आता 
आपण तेवढे थांबून बसणे िन ं य आहे, असे पाहून िमनपुरचे ल कर बंड क न उठले. यांनीही 
आप या अिलगड या बांधवांप्रमाणे हातात सापडले या इंग्रजांस जीवदान िदले, श त्रागारातून 

श त्रे िन मबुलक दा गोळा अुटंांवर चढिवला िन या सवर् िशपायांनी ता. २३ मे रोजी िद लीकड े

ताबडतोब कूच केले.  

आता याच वेळेला इटावा येथे असले या तुकडीम येही घन चक्री उडून रािहलेली होती. 
या इटावा शहरावरील मखु्य मॅिज टे्रट िन कलेक्टर अॅलन ओ. यूम याला मीरतची बातमी 
कळताच याने अिस टंट मॅिज टे्रट डॅिनयल या या सहा याने शेजार या र यावर टेहेळणी 
कर यासाठी एक िनवडक सै य तयार कले. ता. १९ मे रोजी मीरतहून आले या दहापाच 

िशपायांची िन या सै याची गाठ पडली. ते मठूभर िशपाई शरण गेले िन यांना काही थो या 
लोकां या पहार् यात असताना श त्रे खाली ठेव याचा हुकूम िमळाला. हा हुकूम आपणास 

िशरसामा य आहे असे दाखवून या मीरत या िशपायांनी आप या शत्रूनंा पूणर् गरैसावध केले िन 

मग तीच श त्रे घेऊन यांनी या सग यांची क तल केली! ही बातमी फुटते न फुटते तोच ते 

                          
1 Charles Ball, Vol. I, page 134.  
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िशपाई शेजार या एका िहदं ु देवालयात घुसले िन आत सश त्रतेने टपून बसले. इटावा शहरचा 
कलेक्टर िम. अॅलन ओ. यूम याला ही बातमी कळताच तो िन िम डॅिनयल यांनी काही नेिट ह 

सै य बरोबर घेऊन या देवळावर ह ला कर याकिरता कूच केले. प्रथम यूम याला अशी खात्री 
होती की, आप या िशपायांनी ह ला चढिव याचे आधीच ते बंडखोर देवळात गावकर् यांकडून मारले 

गेले असतील! परंतु देवळाजवळ येताच या या यानात आले की, गावकर् यांनी या बंडखोरांस 

मार याचे ऐवजी यांची प्रशंसा करीत या देवळात मबुलक रसद पुरिवली होती. गावकर् यांनी 
आपणास फसिवले तरी िनदान आप याबरोबर आलेले िशपाई िन पोलीस तरी बंडवा यांस 

िमळणार नाहीत अशा िव वासाने देवळावर समो न ह ला कर याब ल हुकूम देऊन िम. डॅिनयल 

हा वतः पढेु धावला. पण मागे काय? फक्त एक नेिट ह काय तो या इंग्रज सेनापतीची सेना 
हो यास कबूल झाला! परंतु या गोर् या सेनापतीला िन या या या का या ह तकाला एका 
िनिमषाधार्त देवळातील गो यांनी खाली पाडले िन हा भयंकर प्रसगं पाहताच वारी चढवून आलेले 

ते युमसाहेबही या िशपायांना यां या देवळातच सोडून इटा याकड ेर ता सधुारते झाले!  

या िदवशी हणजे ता. १९ मेलाच इटावा येथे असलेले नेिट ह सै य उठावयास पािहल 

असा सवर्त्र बोलवा होता. परंतु या सै याचे मखु्य ठाणे अिलगडला अस यामळेु िन ितकडून 

उठ याचा अजनू हु कूम न िमळा यामळेु इटा याचे नेिट ह सै य अथार्तच त ध रािहले असते. 
परंतु म यंतरीच या शहीद ब्रा मणा या आ मयज्ञातील या वाला एकाएकी भडक या यात 

अिलगड लाग याचीही वातार् इटा याला ता. २२ ला आ याने तेथील िशपायांस उठणे प्रा तच झाले. 

ता. २३ मेला या सवर् सै याने हरहर महादेवाची गजर्ना केली, िन एका हातात तलवार िन दसुर् या 
हातात पेटती चूड घेऊन िशपाई लोकांनी युरोिपयनाचे तळावर ह ला चढिवला! खिजना ता यात 

घेतला, तु ं ग फोडून टाकले िन सवर् इंिग्लशांनी त क्षणी जीव घेऊन पळून जावे नाहीतर यांची 
सरसहा क तल केली जाईल असे यास कळिवले गेले. हा अभूतपूवर् िन भयप्रद प्रकार ऐकताच 

गभर्गळीत झालेले इंग्रज लोक आप या बायकामलुांसह वाट फुटेल ितकड ेसरैावैरा धावू लागले! 

खु  अॅलन ओ. यूम याने िशपायां या या औदायार्चा फायदा घेऊन िन एका नेिट ह बाईचा वेष 

धारण क न ‘यःपलाय स जीवती’चा आ य केला! 2 ही यूमबाई पळून जाताच इटावा पूणर् वतंत्र 

झा याची ग्वाही िफरिवली गेली िन नंतर ते सवर् िशपाई िद लीकड ेजाणार् या आप या रेिजमट या 
मखु्य भागास जाऊन िमळाले.  

अशा रीतीने ही सवर् रेिजमट एका यक्तीसारखी एकदम बंड क न उटली. इतकेच न हे, 

तर खिजना लटुणे, देश वतंत्र करणे, परक्यांस ते आप या तरवारीचे टोकावर असतानाही 

                          
2 . Mr. Hume, the Magistrate escaped in the dress of a native woman. -Red Pamphlet, Part II, page 70.  
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जीवदान देणे िन मबुलक रसद िन दा गोळा घेऊन िद लीकड ेिनघनू जाणे या कायर्क्रमाची तालीम 

अिलगड, बुलदंशहर, मनैपुरी िन इटावा यांसारख्या दरूदरू या भागातही बरोबर उठवून, िद लीचे 

सगळे नेिट ह ल कर उठले तरी जी उठणार नाही अशी सरकारची खात्री होती तीच रेिजमट सगळे 

उठले नाहीत तोच तलवार उपसनू उठली, हे वृ त कळताच इंग्रजांना आप या आयु याची 
शा वतता हणनू उरली नाही!  

अजमीरपासून समुारे ६ कोसांवर निसराबाद नावाचे गाव आहे. या गावी इंग्रजी िशपायांची 
छावणी असनू ितथे ३० वी नेिट ह पायदळ रेिजमट, नेिट ह तोफखाना, १ ली मुबंई ला सर िन 

नुकतीच मीरतहून ितथे आणिवलेली १५ वी रेिजमट इतके सै य ठेवलेले होते. या मीरतहून 

नुक याच आणिवले या रेिजमटम ये इंग्रजी अमंलाचा अ यंत वेष िन तो झगुा न टाक याची 
उ कट लालसा पूणर् भरलेली होती. मीरत या गु त सभांत काय काय ठराव झाले हे सवर् प्र यक्ष 

रीतीने नािसराबाद या िशपायांस समजावून सांग याची ही आलेली दिुमर्ळ सधंी या मीरत या 
एक हजार राजकीय उपदेशकारांनी वाया जाऊ िदली असती तरच नवल होते! मुबंई ला सरचे काही 
नेिट ह िवरिहत क न सवर् नेिट ह ल कराचे एकमत झाले िन ते योग्य सधंीची वाट पहात थांबून 

रािहले. ता. २८ मेला ती सधंी आली. कारण या िदवशी तोफखा यावरचा अमंल फारच िढला 
झालेला होता. एतदथर् ठरलेली िनशाणी िमळताच मीरत या १५ या रेिजमटने प्रथमतः तोफखाना 
ता यात घेतला. तो परत घे याकिरता मुबंई या ला ससर्सह इंग्रजी अिधकारी यावर चालनू गेले. 

परंतु थो याच वेळात या ला ससर्मधील योद्ध े रणातून पाय काढते झाले िन यांचे इंग्रजी 
अिधकारी पे्रते होऊन जिमनीवर आदळले. यूबेरी याचा नुसता प्राणा त झाला इतकेच न हे तर 

या या देहाचे तुकड ेतुकड ेउडिव यात आले. कनर्ल पेनी, कॅ टन पॉिटसवुड यांचाही या लढाईने 

बळी घेतला! ते हा या शहराची आशा सोडून देऊन सवर् इंग्रज लोक िब तरकड े पळून गेले. 

बंडवा यांनी खिजना आप या ता यात घेतला िन यां यावरील सवार्नुमते िनवडले या मखु्य 

नेिट ह सेनापतीने िद लीचे बादशहाचे नावाने िशपायांस नजर नजराणा िदला. युरोिपयन घरे 

जाळ यात आली, नािसराबाद वतंत्र झा याची वाही िफरिव यात आली िन बंडवा यांचा तो दोन 

तीन हजार लोकांचा समदुाय आपली श त्रा त्रे चमकवीत, ल करी थाटाने, आप या वदेशी नूतन 

सेनापती या अिधप याखाली, ल करी बँडचे िवजय सगंीत वाजवीत वाजवीत िद लीकड ेचालू 
लागला!  
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प्रकरण सहावे 

रोिहलखंड 

रोिहलखडं प्रांतातील मखु्य राजधानीचे शहर बरेली हे असनू या प्रांतात रोिहला जाती या 
पठाणांचे असलेले रा य इंिग्लशांनी िजकूंन घेत यापासनू या अपमानाचा सडू घे यासाठी टपून 

बसलेली शूर, िध पाड िन कड या मसुलमानांची पु कळ व ती वसलेली होती. स तावनचे समुारास 

इंिग्लशां या ता यातून सटु यासाठी बंडाची मसलत या काही प्रांतात रंगात येत चाललेली होती 
यात रोिहलखंडाची िन या या राजधानीचीही गणना केली पािहजे. बरेली येथे या वेळेस ८ वे 

इरेग्युलर घोडे वार, नेिट ह पायदळाची १८ वी िन ६८ वी रेिजमट िन नेिट ह तोफखा याची एक 

बॅटरी इतके नेिट ह सै य ठेवलेले असून या सवर् िब्रगेडवर िसबा ड याला िब्रगेिडयर नेमलेले होते. 

एिप्रल या समुारास काही िशपायांनी काडतुसांसबंंधी शंका प्रदिशर्त केलेली होती. परंतु ितकड ेलक्ष 

न देता सरकारने एक एक या िशपायाकडून या काडतुसांना वापरिवले. पुढे एकदा दोनदा गडबड 

उडून िशपायांम ये जरी क्षोभ वाढतच चाललेला होता तरी सरकारास यां या त डावर 
सतंोषिशवाय काही एक आढळत न हते.  

इतक्यात मीरत उठ याची बातमी ता. १४ मे रोजी बरेलीला येऊन पोचली. ही बातमी येताच 

इंिग्लशांनी आपली बायकामलेु नैनीतालकड ेधाडून देऊन िशपायांम ये असले या घोडे वारांना 
अगदी स ज राह याची ताकीद िदली. ही घोडे वारांची पलटण नेिट हच होती. परंत ु ती 
सरकार या पूणर् िव वासाची होती. या घोडे वारांचे रेिजमटसह बरेली या सवर् नेिट ह िशपायांना 
परेडीवर बोलावून घेऊन मखु्य इंग्रजी अिधकार् याने ता. १५ मे रोजी यांस उ तम वतर्न 

ठेव याब ल उपदेश केला. नवीन काडतुसे इतःपर वापर याचे बंद केलेले आहे, िशपायांना पसतं 

पडतील ती जनुीच काडतुसे यांनी वापरावी, फार काय पण नवीन काडतूस परेडीवर िदसले तर मी 
वतः याचा चुराडा करीन असे प ट रीतीने सांगनू याने िशपायांचे काडतुसाब लचे भय दरू 

कर याचा प्रय न केला. वा तिवक पाहता आता िशपायांचे भयावर याख्यान देताना काडतुसांचे 

िववरण करणे हणजे िवषयांतर कर याचा दोष होत आहे. खुद्ध कमा डर-इन-चीफने सवर् 
िहदंु थानातील िशपायांस ल करी हुकुमाने जाहीर केलेले होते की, इतःपर नवीन काडतुसे 

उपयोगात आण याचे सरकारने बंद केलेले आहे! मीरत या उठावणीनंतर जे हा सरकारने आपण 

होऊन ही माघार घेतली िन या काडतुसाब ल मे मिह यापूवीर् इतका हट्ट धरला होता ती काडतुसे 

वापरणे आपण होऊनच बंद केले ते हा या हुकमात सरकार या याडपणािशवाय िन 

दबुर्ल वािशवाय िशपायांना िन लोकांना दसुरे काहीच आढळले नाही. काडतुसामळेु िशपाई िबथरले 

आहेत हणनू सरकारची समज हो यात जी चुकी झाली ितचा पणूर् फोट बरेलीला हो याचा प्रसगं 
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आला होता. िब्रगेिडयरने िशपायांस ‘काडतुस मी वतः फोडून चुरा करीन’ असे सांगनू यांची भीती 
घालिव याचा प्रय न केला. परंतु आता अस या हुकमाने ि थर थावर हो याचे िदवस उरले 

न हत.े कारण िशपायांना भीती काडतुसांची न हती. ितथे काडतुसांब ल कसाही हुकूम दे यात 

आला तरी याचा काय उपयोग? इंिग्लशांना हुकूम दे याचा अिधकार असावा की नसावा हाच िजथे 

वाद पडलेला आहे ितथे नवीन हुकूम सोडणे हणजे तो वाद िमटिवणे नसनू याला जा तच 

िवकोपास नेणे होय! आता काडतुसांब ल चांगले िकंवा वाईट कसेही याख्यान देणे हणजे 

िवषयांतर होय!  

कारण िद लीला थापन झाले या वकीय िसहंासनाकडून िहदंु थानचा वातं य वज तोलनू 

धर यासाठी रोिहलखडंातील लोकांना आग्रहाचे िन िनकडीचे िनमतं्रण आलेले आहे. आता या 
िनमतं्रणपित्रकेचा अ हेर करावयाचा काय? 

“िद ली या फौजबहादरुाकडून बरेली या फौज बहादरुास पे्रमािलगंन. भाई हो, िद लीला 
इंिग्लशांशी लढाई जुपंलेली आहे. परमे वरा या कृपेने आपला एक पराजयही यांचे दहा पराजय 

झा याइतके नुकसान करीत आहे. असखं्य वदेशी वीर इकड ेलोटत आहेत. अशा वेळेस आपण 

ितथे जेवत असाल तर इथे हात धुवावयास या. शहांचा पादशहा िन वैभवाचे आगर असा आपला 
िद लीचा बादशहा तुमचा उ तम मानमरातब ठेवील िन तुम या सेवेला उ तम बक्षीस देईल. 

तुम या तोफां या गडगडाटासाठी आमचे कान िन तमु या दशर्नासाठी आमचे नेत्र चातकासारखी 
मागर्प्रितक्षा करीत आहेत. या! जलदीने या, कारण बंधूंनो, भवदागमना या वसतंािशवाय येथे 

गलुाब कसा फुलेल? दधुािशवाय मलू कसे जगेल?”1 

अशा या िनमतं्रणपित्रकेचा अ हेर करावयाचा काय? ही िनमतं्रणे येत असताच रोिहलखंडातील 

शेवटचा वतंत्र रोिहला पुढारी हाफीझ रहमत याचा वंशजही बरेलीला गु त कटाचे जाळे िवणीत 

बसलेला होता. खान बहादरुखान याला इंग्रजांकडून तो हाफीज रहमतचा वंशज हणनू एक िन 

तो इंग्रज सरकार या ज जा या जागेवर होता हणनू एक अशी दोन पे शने िमळत असत. इंग्रजी 
अिधकार् यांची मजीर् सपंाद यात खान बहादरुखान हणजे पूणर् व ताद आहे अशी याची ितकड े

फार ख्याती असे. सरकारचाही या यावर तसाच िव वास होता! आिण बरेली या सवर् गु तकटांचा 
हाच प्राण होता!  

बरेलीला असलेले सवर् नेिट ह िशपाई िन रोिहलखंडातील वतं यपे्रमी लोकांना या िनमतं्रणपित्रकेत 

िद लीकड ेजलदीने या असे जरी िलिहले होते तरी पूवीर्चे बेताप्रमाणे ता. ३१ मेची वाट पहात 

                          
1 Colin’s Narrative, page 33.  
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बरेलीचे सवर् िशपाई इंग्रजां या ल करी हुकुमाला काडीइतकेही न मोडता आपापली कामे करीत 

होते. थोडचे िदवसांत मीरतला बंड केलेले समुारे १०० िशपाईही प्र यक्ष येथनू लाइनीत चो न 

रािहले िन ितकड या उ क्षोभक वातार्नी क्रांतीचे वारे जा त भरवून िनघून गेले. तरी िशपायांनी 
वरती सवर् शांत ठेवलेले होते. युरोिपयन लोकांनी आपली बायकापोरे परत बोलवावी हणनू 

िशपायांचे सभेुदार साहेबांची िवनवणी क  लागले! परंतु ही िवनवणी मा य हो याचे आधीच ता. 
२९ मेला अशी भमूका उठली की, आज सकाळी नदीवर थान करताना या िदवशी दपुारी २ वाजता 
युरोिपयनांची क तल कर या या िशपायांनी शपथा घेतले या आहेत! ताबडतोब इंग्रजांनी यां या 
खात्रीची घोडे वारांची रेिजमट िसद्ध केली. तेही िबनबोभाट िसद्ध झाले. परंतु तो सवर् िदवस गेला 
तरी िशपाई उठेनात. ही बातमी जरी खोटी ठरली तरी िनदान एक गो ट िसद्ध झाली आहे की, 
घोडे वार अगदी आप या हुकूमात आहेत असे इंग्रज लोक हणत रात्री परत िफरले. इतक्यात 

दसुरी खात्रीलायक बातमी आली की घोडे वारां या रेिजमटने कधीच शपथा घेतले या आहेत की, 
आ ही आम या देशबंधूवंर ह यार उचलणार नाही िन िफरंग्यांचे बाजनेू लढणार नाही! आता 
िव वास तरी कशावर ठेवावा हेच इंग्रजांना कळेनासे झाले. परंतु तारीख २९ च न हे तर तारीख ३० 

मेही िनघनू गेली, या िदवशी िशपायांचे वतर्न तर कधीच न हते इतके राजिन ठ झाले. ते हा 
ल करी िन मलुकी अशा सवर् इंग्रजी अिधकार् यांनी नक्की ठरिवले की, सकंट खात्रीने टळले आहे िन 

आता िभ याचे िबलकूल कारण नाही!  

तारीख ३१ मे उजाडली. या िदवशी पहाटे कॅ टन ब्राऊन लो या घराला एकाएकी आग लागलेली 
होती. परंतु इंग्रजांचे मनात ितची भीती वाट याचे िवशेषसे कारण न हते. तो िदवस रिववारचा 
होता. रिववारी हावयाची ल करी हजेरी झाली. नेिट ह ऑिफसरांचे िरपोटर्ही झाले. इंग्रजी 
अिधकार् यांना इतके देखील वाटले की आज िशपाई लोकांत िवशेष समाधान िन सतंोष िदसत आहे! 

चचर्म ये इंिग्लशांनी प्राथर्नाही केली. कुठे अण ु रेण ु इतकीही गडबड िदसली नाही. घ याळाने 

दपुारचे अकरा ठोके िदले.  

आिण िशपायां या लाइनीत एक तोफ सटुली! तोफ सटुली न सटुली तोच बंदकुांचे आवाज िन 

ककर् श िकंका यांनी आकाश दमुदमुनू गेले! बरेलीचे बंड इतके सतू्रबद्धतेने कर यात आलेले होते 

की बंड होताच कोणी कोण या युरोिपयनाचा खून पाडावयाचा हेही आधीच ठरवून टाकलेले होते. 

अकराचे ठोके पडताच ६८ या पायदळाने आप या लाइनीजवळ या युरोिपयनांवर ह ला 
चढिवला. लहान लहान तकु या िनरिनरा या बंग याकड ेझटकन चालनू गे या िन बाकी यांनी 
इतरत्र पळू पहाणार् या इंग्रजांचा समाचार घे यासाठी, यांची घरे लटु यासाठी, यांना आग 

लाव यासाठी धाव ठोकली. या ककर् श िकंका या ऐकताच गभर्गळीत झालेले युरोिपयन लोक 

घोडे वारां या लाइनीकड ेपळत गेले. तेथे सवर् ल करी िन मलुकी आिफसरांनी आ याथर् िमळावे 



 

www.savarkarsmarak.com 

असा यांचा बेत ठरलेला होता. तेथे जाताच नेिट ह घोडे वारां या रेिजमटला बंडवा यावर चालनू 

जा याचा हुकूम दे यात आला. परंतु या रेिजमटचा मखु्य नेिट ह अमंलदार महंमद शफी हा 
बंडवा यांस िफतूर अस यामळेु आप या मागे दौडत ये याचा हुकूम सोडून तो बंडवा यांकड ेदौडत 

गेला. याने घोडे वारांस, वधमार्किरता मरा, चला ते िहरवे िनशाण तु हांस बोलावते आहे’ असे 

ओरडून सांिगतले िन सवर् घोडे वारही दौडत चालले! तरी जे काही उरले ते घेऊन परेडीकड ेइंग्रजांनी 
एकदा ये याचा प्रय न केला. परंतु बंडवा यां या मार् यापुढे एक क्षणही थांबणे शक्य नस याने 

यांनी ितकड े पाठ िफरवली िन ते सवर्जण नैनीतालकड े पळत सटुले! िब्रगेिडअर िसबा ड हा 
पिह या धडाक्यात ठार झाला. कॅ टन कबीर्, ले टनंट फे्रझर, साजर्ंट वा डन, कनर्ल प, कॅ टन 

राबटर्सन वगरेै जे जे गोरे लोक बंडवा यांचे हाती लागले यांचा यांचा स पा उडाला. या 
क तलीतून समुारे ३२ अिधकारी काय ते नैनीतालपयर्ंत जाऊन सखु प पोचू शकले. अशा रीतीने 

एका सहा तासांचे आत बरेलीला इंग्रजी अमंलाचा शेवट झाला!  

इंग्रजांचे िनशाण उपटून टाकून बरेलीला वातं यांचे िनशाण फडकू लागताच तेथील नेिट ह 

तोफखा यावरचा मखु्य सभेुदार बख्तरखान याने या सवर् नेिट ह सै याचे अिधप य वीकारले. 

बख्तरखानचे नाव पुढे िद ली या वे यात आप याला ऐक याचा प्रसगं येईलच. या सेनापतीने 

सवर् नेिट ह िशपायांना वातं यानंतर कसे वागले पािहजे िन नवीन थापन होणार् या वरा यात 

काय काय कतर् ये केली पािहजेत यावर याख्यान िदले िन नंतर इंग्रजी िब्रगेिडयर या बग्गीत 

बसनू हा वदेशी िब्रगेिडयर बरेली या र यांतनू जाऊ लागला. 2 याचे भोवती िनरिनरा या 
इंग्रजी ल करी ऑिफसर या गा यांत बसनू आता नवीन नेमलेले अिधकारी मडंळही चाल ूलागले! 

खान बहादरुखान यां या नावाचा जयघोष होऊन िद ली या बादशहाचे सभेुदार हणनू यांनी 
रोिहलखडंाची स ता आप या हाती घेतली. बरेलीला असले या युरोिपयन घरादारांना जाळून 

पोळून लटूुन भ म के यानंतर मग कैद केले या यरुोिपयनांस खानबहादरुखानांनी आप यापुढे 

आणिवले. इंग्रजी अमंलात ज जाचे काम केले अस याने यांना इंग्रजी याय कसा करावा हेही 
मािहतच होते. हणनू यांनी या युरोिपयन गु हेगारां या चौकशीसाठी एक कोटर् नेमले. या 
गु हेगारांत वाय य प्रांता या ले टनटं ग हनर्राचा जावई डॉक्टर ‘हे’ हाही होता; बरेली या 
सरकारी कॉलेजचा िप्रि सपॉल डॉक्टर कसर्बच होता; बरेलीचा िड्रि टक्ट ज जही होता! एका 
िदवसापूवीर् या या ग यात गळा घालनू राजिन ठ खानबहादरुखान बसलेले होते. आज हे 

िसहंासनावर िन ते गु हेगारां या िपजंर् यात! युरीची शपथ घेऊन यांनी रीतीप्रमाणे 

यायासनावर आरोहण केले. िनरिनराळे आरोप िनरिनरा या गु हेगारांवर ठेव यात येऊन यांना 
फाशीची िशक्षा िदली गेली िन ते सहा युरोिपयन लगेच फाशीवर चढिव यात आले! लगेच 

                          
2Charles Ball, Vol. I, page 175.  
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खानबहादरुखानांचे हुकूमाने जािहरात लागली की युरोिपयन किमशनर पळून गेला आहे, याला 
जो पकडून आणील िकंवा याचे िशर कापून आणील यास सरकारातून एक हजार पये बक्षीसे 

दे यात येतील! अशा रीतीने युरोिपयन रक्तात िन मांसात आपले िसहंासन िचणनू बसिव यानंतर 

खानबहादरुखानाने सवर् रोिहलखंड वतंत्र झा याची बातमी िद लीकड ेकळिवली! या िदवशी 
दपुारी ११ ला बंड सु  झाले िन सं याकाळी सयूर् मावळ या या आत तो सवर् प्रांत वतंत्र झा याची 
वाही िद लीला िनघनू चालली.  

तो सवर् प्रांत वतंत्र झा याची वाही ही केवळ शाि दक होती असेही नाही. ितकड ेबरेलीला बंडा या 
तोफा आप या गडगडाटाने इंग्रजी स तेला कंिपत करीत असताना इकड ेशहाजहानपूरलाही गोर् या 
रक्ताचा सडा पडू लागला होता. बरेलीपासनू शहाजहानपूर समुारे ४० मलैावर असून ितथे 

अठ्ठावीसावी नेिट ह पायदळ रेिजमट ठेवलेली होती. मीरतची बातमी शहाजहानपूरला ता. १५ मेला 
पोचली. परंतु िशपायांनी आप या इंग्रजी अिधकार् यां या यानात येईल अशी एकही उघड कृती 
केली नस याने मेची ३१ वी तारीख ही अगदी इतर तारखेप्रमाणे मो या शांत रीतीने समाधानात 

िन उ हासात उगवली. तो रिववारचा िदवस अस याने सवर् गोरे लोक चचर्म येही गेले. यांची 
प्राथर्ना िन मी होत आहे तो एकदम चचर्कड ेिशपाई धावत येऊ लागले! या चचर्चा चॅ लेन बाहेर 

पडतो तो याचा हात िशपायांनी तरवारीने उडवनू िदला िन क तलीला आरंभ झाला. शहरचा 
मॅिज टे्रट िरफेटस ् याला पळता पळता ठार केला. सर बाडोर यांचा खु  चचर्म येच चदामदा 
उडिवला. चचर्वर ह ला कर यासाठी िशपायांची एक टोळी इकड ेआलेली असतानाच दसुरी एक 

टोळी कँटोनमटम ये यरुोिपयनांना मारावयास धाडलेली होती. यांनी ितकड े जाळपोळ िन 

रक्तपात सु  केलेलाच होता. अिस टंट मॅिज टे्रट जीव घेऊन हरां यात पळतो तो ठार झाला. 
डॉक्टर बाउिलगंने िशपायास दोन श द सांग यास आरंभ केला िन याचे ते श दही िशपाई ऐकू 

लागले. परंतु ददुवाने तो कुठे यांस राजद्रोही हणनू हणाला! या राजद्रोहाला उ तर हणनू एक 

गोळी स ूस ूकरीत आली िन तो ठार झाला! चचर्कड े जे बंडखोर गेले होते ते नुसते तरवारी िन 

का या घेउनच गेले होते हणनू आता बंदकुा ने यास ते लाइनीकड ेआले. इतक्यात जे शीख 

िशपाई होते ते िन बबजीर् वगरेै नोकरां या साहा याने इंग्रजी बाया िन काही पु ष येथून जवळच 

असले या एका राजां या घरी पळून गेले. पण या राजाने आपली इसमथर्ता दाखवून यांस काढून 

िद यावर नागड,े उघड,े अनवाणी ि थतीत ते महमदंीकड ेिनघून गेले. अशा रीतीने ता. ३१ मे या 
सं याकाळ या आत शहाजहानपूरही वतंत्र झाले!  

बरेली या वाय य िदशेस समुारे ४८ मलैांवर मरुादाबाद हे िज याचे िठकाण होते. तेथे २९ वी 
नेिट ह पायदळ रेिजमट िन नेिट ह तोफखा याची अधीर् बॅटरी इतके सै य ठेवलेले होते! या 
सै या या मनात मीरतची बातमी आ यानतंर िकती राजिन ठा आहे हे पाह याची एक अपूवर् सधंी 
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आली. मीरतचे काही िशपाई ता. १८ मेला मरुादाबादे या नजीक उतरलेले आहेत अशी इंग्रजी 
अिधकार् यांना बातमी लाग याव न यां यावर रातोरात छापा घाल याचा यांनी या २९ या 
रेिजमटला हुकूम सोडला. तो हुकूम िशरसावं य क न या िशपायांनी या रात्री मीरतचे सै य 

रानात िनजलेले असताना यां यावर छापा घालनू मो या नेटाने ह ला चढिवला िन काय झाले 

असेल ते असो या मीरत या, मठूभर सै यावर ते िनजले असताना असा अविचत िन िनकराचा 
छापा पडला असताही यातील एकािवरिहत सवर् असामी िजवंत पळून गेले. पण याला िशपायांनी 
काय करावे? या रात्री अधंकारच तसा िनिबड न हता काय? इंग्रजी अमंलदारही हणाले, खरेच, 

िशपायांनी ह याची कमाल केली, परंतु शत्र ुअधंकारामळेु िजवंत जाऊ शकला. आता असे बाहेर 

आले आहे की मीरत या लोकांवर मरुादाबादे या िशपायांनी केवळ लटुुपटीचा ह ला केलेला होता. 
इतकेच न हे तर या रानातून पळालेले मीरतचे काही िशपाई मरुादाबादेत िशपायां या लाइनीतच 

येऊन रािहलेले होते! परंतु ते हा तरी िनदान इंग्लीशांचा या २९ या रेिजमटवर यां या या ती  

ह याने फार िव वास बसला िन तो उडिव यासारखे यां या वतर्नात मे सपेंपयर्ंत काहीही घडून 

आले नाही.  

मेची ३१ तारीख उजाडली िन परेडीवर एकदम िशपाई िश तवार रीतीने गोळा होऊ लागले. 

हुकमािशवाय हे तु ही काय करीत आहा असे इंग्रजी अिधकारी जो िवचारणार तो याच िशपायांनी 
हुकूम सोडला की, “कंपनीचे रा य सपंले आहे- सबब तु ही हा प्रदेश सोडून जावे! नाहीतर तुमची 
क तल उडिवली जाईल अगदी ताबडतोब जाऊ शकत नसलात तर घ्या दोन तासांची मदुत! पण 

याचे आत मरुादाबाद खाली क न िदलेच पािहजे!”  िशपायांनी ही नोटीस िदली तो मरुादाबादे या 
पोिलसांनीही इंिग्लशांचे हुकूम यापुढे पाळावयाचे नाहीत असे प्रिसद्ध केले िन शहरातील 

नागिरकांनीही याला समंती िदली!! एक समयाव छेदेक न या ित ही नोिटसा िमळताच 

मरुादाबादेचे ज जसाहेब, कलेक्टरसाहेब, मॅिज टे्रट-साहेब, सजर्नसाहेब इतर सवर् साहेब आप या 
बायकापोरांना घेऊन एक क्षणभरही घासाघीस न करता मरुादाबादेहून पळून गेले! जे कोणी 
युरोिपयन िकंवा िख्र चन या नोिटशीतील मदुतीनंतरही मरुादाबादेस आढळले यांची क तल 

उडाली! िम. पावेल वगरेै काहींनी मसुलमानी धमर् वीकारला िन आपले जीिवत सरंिक्षत केले. 

िशपायांनी खिजना ता यात घेतला. सवर् सरकारी मालाचाही ताबा घे यात आला िन मरुादाबादेवर 

ता. ३१ मेचे सं याकाळ या आत िहरवे िनशाण फडफडू लागले!3  

बरेली िन शहाजहानपूर या दोन शहरांम ये बदुान नावाचे िज याचे मखु्य शहर होते. या 
िज याचा कलेक्टर िन मॅिज टे्रट िम. एडवडर्स ् हा या शहरीच राहत असे. इंग्रजी रा य 

                          
3 Charles Ball Vol. I.  
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आ यापासनू जु या जिमनदारांचे चाललेले हाल िन सार् यासाठी पटापट िललाव होत गेले या 
जिमनी यां या योगाने सवर् रोिहलखंड प्रांतातील मोठमोठे जिमनदार िन यांची कुळेही अगदी 
असतंु ट झालेली होती. यातही या बदुान िज याम ये तर सारापद्धतीचा इतका जलुमू झाला 
होता की, तो िज हा इंग्रजां या अमंलाला झगुा न दे यासाठी पिहली सधंी साध यास स ज 

झालेला आहे, हे खु  एडवडर्स ्यां याही यानात आलेले होते िन हणनू यांनी बरेलीतील सै याची 
मदत मागिवली. परंतु खु  बरेलीला या मिह यात कोण ताण बसलेला होता हे मागे िदलेलेच 

आहे. तथािप शेवटी बरेलीहून िलहून आले की ता. १ जनूला आ ही युरोिपयन अमंलदाराचे 

हाताखाली सै य धाडून देतो. ही बातमी ऐकताच एडवडर्ला अितशय आनंद झाला. तो ता. १ जनूला 
बरेली या र याकड ेडोळे लावून बसला. या र यावर कोणी सरकारी मनु य दौडत येत आहे हेही 
याला िदस ूलागले. अथार्त बरेलीहून येणार् या मदतीचा हा ललकारदारच आहे की काय अशा 
आशेने याला एडवडर्सने उतावीळपणे प्र न केले. पंरतु प्र नाचे उ तरात बरेलीहून बुदानकड ेसै य 

मदतीसाठी येत आहे हे कळिव याचे ऐवजी बरेलीला खु  इंग्रजी अमंलाचाच नायनाट झालेला आहे 

हा िनरोप कळिव यात आला! बुदानला खिज या या सरंक्षणाथर् हणनू काही िशपाई ठेवलेले होते. 

यां या अिधकार् याला एडवडर् ने िवचारले की, “बरेली वतंत्र झाली- बुदानचे काय?” या 
अिधकार् याने सांिगतले, मा या हाताखालील िशपाई राजिन ठ आहेत, काही भीती नको. हे याचे 

आ वासन उ चारले जाते न जाते तो सं याकाळ या समुारास बुदान शहर बंड क न उठले! 

खिज यावरचे िशपाई, पोलीस िन नागिरक सवार्ंनी िफरंगी रा य बुडा याची दवंडी िपटली िन तो 
सवर् िज हा खानबहादरुखाना या अमंलात आपखुशीने जाता झाला! िशपायांनी खिजना घेऊन 

िद लीकड ेकूच केले िन बदुानचे सवर् इंग्रजी अमंलदार रातोरात रानावनातून पळू लागले. खावयास 

अ न नाही, नेसावयास व त्र नाही, अशा अव थेत लपत-छपत के हा के हा एखा या गावकर् यांचे 

घरी गो याम ये हशी या आड, जेथे शेणा या िढगाची दगुर्ंधी भरलेली आहे अशा पडक्या जागेत 

आठवडा आठवडा काढीत इंग्रजी ि त्रया, इंग्रजी कलेक्टर, इंग्रजी मॅिज टे्रट आप या िजवा या 
भयाने पळत होते. काही मारले गेले, काही मेले, काही नेिट हां या दयाळू आ याने जीव ध न 

रािहले!  

अशा रीतीने सवर् रोिहलखंडप्रांत एका िदवसाचे आत बंड क न उठला. बरेली, शहाजहानपूर, 

मरुादाबाद, बुदान वगरेै िज यां या शहरात असले या ल करांनी, पोिलसांनी िन नागिरकांनी 
एकेका नोिटशीसरशी दोन तासां या मदुतीत िब्रिटश स तेला ह पार क न टाकली. िब्रिटश 

िसहंासन पालथे घालनू यावर वकीय िसहंासन कुरघोडी क  लागले, िब्रिटश िनशाणाचा चुरा 
होऊन या जागी िहरवी िनशाणे उभारलेली, िब्रिटश कोटार्तून, कचेर् यातून िन ठा यांतून िहदंु थान 

अिधकारावर चढलेले िन इंग्लडं गु हेगारां या िपजंर् यात उभे रािहलेले! असले हे िवलक्षण 

ि थ यंतर सवर् प्रांतभर एका दोन तासात झाले! रोिहलखंडातील इंग्रजी स ता उ मलून क न 
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टाक यासाठी वदेशी रक्ताचा एक िबदंहुी खचार्वा लागला नाही हे केवढे आ चयर् आहे? रोिहलखंड 

परतंत्र आहे असे हण या या ऐवजी ते वतंत्र आहे असे सवार्ंनी हटले िन ते वतंत्र झाले! 

पोलीस िशपाई, नागिरक सवार्ंनी उठावणी करताच, प्र येक िज या या मखु्य शहरातील दोनचार 

युरोिपयन अिधकार् यांस काढून दे यापिलकड े तो देश वतंत्र कर यासाठी काहीही जा त म 

पडलेले नाहीत! गु त कायर्क्रमाची बळकट सघंटना िन ितची तडफीने िन िशताफीने झालेली 
अमंलबजावणी या दोन गो टीं या आधारावर इंग्रजां या ता यातून सटुका क न घेताच 

रोिहलखडंाने खानबहादरुखानाचा अमंल कबूल केला. तेथील सवर् िशपाई लोक मागे सांिगतलेला 
बरेली या तोफखा यावरील सभेुदार बख्तरखान या या हाताखाली िद लीकड े लढ यासाठी 
िनघनू गेले. नंतर खानबहादरुखानांनी प्रांतात बंदोब त ठेव यासाठी नवीन सै य ठेव यास आरंभ 

केला. िन खु  राजधानीत बहुतेक नागिरकांना िशपाईपणात तरबेज कर यात आले. सवर् मलुकी 
खा याचीही यव था लाव यात येऊन यात बहुतेक पूवीर्चे लोक पूवीर् याच जागी ठेवले गेले िन 

विर ठ िठकाणी नवीन वदेशी अिधकार् यांची नेमणकू कर यात आली. सरकार सारा िद ली या 
बादशहा या नावाने वसलू कर यात येई. याय दे यासाठी पूवीर्सारखीच कोट उघड यात येऊन 

पूवीर्चेच नोकर कायम कर यात आले. थोडक्यात हणजे िजथे युरोिपयन अिधकारी असत ितथे 

िहदंु थानी नेम यापिलकड ेकोण याही खा यात रा यक्रांती या धक्क्याने इतर प्रकारचा खंडच 

पडला नाही. खानबहादरुखानांनी आप या सु याची ही सवर् हकीकत िद ली या बादशहाकड े वतः 
िलहून धाडली िन रोिहलखडंात खालील राजकीय जािहरनामा लाव यात आला.  

“िहदंु थान देशातील रिहवाशांनो, वरा याची दु प्रा य पवर्णी तु हांस लाभलेली आहे. ितचा 
वीकार करणार की अनादर करणार ? या अपूवर् िन असाधारण सधंीचा तु ही फायदा घेणार की 
ितला हातातून िनसटून जाऊ देणार? िहदं ुबांधव हो िन मसुलमान बंधुहो, हे यानात ठेवा की जर 

आप या िहदंु थान देशात या इंिग्लशांना तु ही राहू िदलेत तर ते तुम या देशाचा नायनाट िन 

तुम या धमार्चा उ छेद के यािशवाय राहणार नाहीत! कधीही राहणार नाहीत. 4 इंिग्लशां या 
फसवेिगरीमळेु आजपयर्ंत िहदंु थानातील रिहवाशांनी आपली मान आप याच तरवारीने कापली 
आहे. एतदथर् ती गहृभेदाची चुकी आपणास आता सधुारली पािहजे. मसुलमानां यािव द्ध 

उठ याची मसलत िहदंुंना देणे िन िहदंू या उलट उठ याची मसलत मसुलमानांना देणे, या 
कपटनाटकाचा प्रयोग इंिग्लश लोक आताही क  पाहतील. परंतु िहदं ुबांधवहो, यां या फासात 

तु ही अडकू नका. चाणाक्ष िहदं ुबांधवाना हे सांगणे नकोच की, इंिग्लश लोक आपली वचने कधीही 
पाळीत नाहीत. भलुथापा देऊन फसिवणार् या भामटेिगरीत ते व ताद आहेत! ते पृ वीवर तिदतर 

                          
4 Be it known to all of you that if these English are permitted to remain in India they will butcher all and put 
an end to your religion. . . The English never keep their promises, they are deceiptful imposters, etc.” -(The 
dufter of khan Baha dur Khan translated by Cracsoft Wilson. ) 
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धिमर्यांचा उ छेद कर यासाठी आजपयर्ंत सतत य न करीत आलेले आहेत. यांनी द तक 

सतंानांचे हक्क झगुा न िदले नाहीत का? नेिट ह राजांचे मलुखु िन रा ये िगळंकृत केली नाहीत 

का? नागपूरचे रा य कोणी बुडिवले? लखनौचे रा य कोणी बुडिवले? िहदं ुिन मसुलमान दोघांनाही 
पायाखाली कोणी तुडिवले? मसुलमानांनो, तु हाला कुराणाची पवर् असेल िन िहदंुंनो तु हाला 
गोमातेची पवार् असेल तर आता आपसांतील भेदभाव िवस न जाऊन या िजहादीत सवर्जण सामील 

हा, एका वजाखाली लढत लढत रणांगणांत उडी घ्या िन िहदंु थानातून इंग्रजांचे नाव रक्ता या 
पाटांनी धुवनू टाका! िहदंु थानातनू िफरंग्यांचा नायनाट कर यास जर िहदं ु लोक 

मसुलमानांबरोबर लढू लागतील, जर वदेशा या मकु्ततेसाठी ते रणांगण मांडतील तर यां या 
देशािभमानाचे बक्षीस हणनू गोमातेचा वध बंद केला जाईल. या धमर्युद्धात जो वतः लढेल िकंवा 
दसुर् यास लढिव यासाठी द्र यसाहा य करील तो ऐिहक िन पारमािथर्क वातं याप्रत पावेल. परंतु 
जर कोणी या वदेशयदु्धा या िव द्ध जाईल तर! तर वतः या म तकावरच तो आघात क न 

आ मह येचा अिधकारी होईल!”  
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प्रकरण सातवे 

बनारस िन अलाहाबाद 

कलक यापासनू समुारे ४६० मलैांवर ीजा हवी या काठी बनारस शहर हे आप या 
पुरातन वैभवासह िनवसत आहे. भागीरथी या पिवत्र, शीतल िन धवल जलाशयात प्रितिबिंबत 

हो याचे महद्भाग्य या शहरा या पदरी आहे या सवर् शहरांची बनारस ही पट्टराणी शोभत आहे. 

गगें या घाटापासनू एकावर एक चढत गेले या भवुनराजी, यां या म तकावर सोनेरी 
मकुुटाप्रमाणे लकाकणारे अुचं अुचं देवालयांचे कळस, यांवर चवरीप्रमाणे ढाळले जाणारे 

फलपु पभिरत दाट वकृ्ष िनरिनरा या देवालयांत वाजणार् या हजारो घंटांचे िनरिनराळे वर 

एकमेकांत िमसळून जाऊन यापासनू उ प न होणारी कणर्मधुर एकतान िन या सवर् स दयार्वर 

असलेले ीकाशीिव वे वरांचे अिध ठान याहीक न बनारस शहराला अन य साधारण शोभा 
प्रा त झालेली आहे. आसक्तीसाठी भोगिवलासकांक्षी, भक्तीसाठी भजनलोलपु, िवरागतेसाठी 
वैरागी िन मकु्तीसाठी मुमकु्षुतती या काशीक्षेत्रात आपआप या सा याची िसद्धता पावत असतात. 

जगतात वैभवाचा उपभोग घेऊन पूणर्काम झाले या लोकांना काशीक्षेत्र हा वानप्र था म वा 
सं यासा म होय. या जगतातील सवर् आशा िन उपभोग दु टदजुर्नां या म सराने वा वेषाने 

यां या िछ निभ न झाले या असतात अशा ददुवी िन हतवैभवी लोकांचा काशीक्षेत्र िन तथेील 

ीभागीरथीचे प्रस न जलतुषार हे मपिरहारक शांितभवन होय.  

अशा या शांितभवनात आपले म पिरहरण कर यासाठी येणार् या हतवैभवी लोकांचा 
असवी सन १८५७ साली इंग्रजांचे कृपेने मळुीच तोटा न हता. िद लीची अिमरी बंद झा याने 

अशरण झालेले िक येक राजपुत्र िन इतर िक येक मसुलमान, शीख िन मरा यांची न टवैभव 

केलेली राजकुले या बनारस शहरी आप या दःुखांची कहाणी देवळादेवळातून िन 

मिशदीमिशदीतून सांगत बसलेली होती. अशा या शहरी िहदंु थानात चाललेली वधमार्ची 
पायम ली िन झालेला वरा याचा नायनाट यांची चचार् िहदं ु िन मसुलमानांत िवशेषच जोराने 

चालावी यात काहीच नवल नाही. बनारस येथून थो याशा अतंररावर असले या िसक्रोली गावी या 
प्रांतातील ल कराची छावणी होती. नेिट ह पायदळाची ३७ वी रेिजमट, लिुधयानाची शीख रेिजमट, 

िन एक घोडे वारांची पलटण इतके नेिट ह सै य असनू तेथील तोफखाना मात्र मु ाम युरोिपयनांचे 

ता यात ठेवलेला होता. या ल करी िशपायांत िनरिनरा या पाने वरा यासाठी िन वधमार्साठी 
उठावणी कर याची लालसा गु त रीतीने उ प न केलेली होती. जसजसे ५७ वे साल जवळ जवळ 

येऊ लागले तसतसे बनारस या लोकसमदुायात िवलक्षण खळबळ चाल ूअस याची िच हे प ट 
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होऊ लागली. या शहराचा मखु्य किमशनर टकर, ज ज ग्युिबन, मॅिज टे्रट िलडं वगरेै मलुकी 
अिधकार् यांनी िन कॅ टन ओलफटर्, कनर्ल गॉडर्न वगरेै ल करी गोर् या अिधकार् यांनी प्रथमापासनूच 

बनारस येथे असले या इंिग्लश लोकाचे सरंक्षणाची फार काळजी घेतलेली होती. कारण या 
शहराम ये लोकक्षोभाची मजल गु तते या बाहेर पडू लागनू के हा के हा तर याचा जोर अिनवार 

होऊ लागे. पुरभ ये लोकांनी उघड उघड रीतीने ‘देवा या िफरंग्यां या अमंलातून सोडीव’ हणनू 

देवळात गजूर्न उठावे. 1 इतरत्र चालले या तयारीला िकती जोर आलेला आहे याची नक्की बातमी 
काढ यासाठी मडं या थाप यात आ या. मे मिहना येताच िशपायां या छावणीत मसलमान 

उपदेशकांचा सकुाळ माजला, शहरातील िभतींवर िन सावर्जिनक च हा यांवर लोकशक्तींनी प्रचंड 

उठावणी करावी हणनू जािहरनामे लागले िन अखेर इतक्यावर मजल आली की, िहदं ुपंिडतांनी 
वरा याचा िवजय िन िफरंग्यांचा नायनाट हावा एतदथर् देवळांतून जमनू सावर्जिनक प्राथर्ना 
कर यास आरंभ केला. 2 याच समुारास बाजारात धा या या िकंमती िवलक्षण रीतीने वाढू 

लाग या िन या िकंमती फार चढिव या तर यात धा यवा यांचेच कसे अिंतम नुकसान होणारे 

आहे, वगरेै अथर्शा त्राची प्रमेये बाजारात िहडूंन समजावून दे यास जे हा इंग्रजी अिधकार् यांनी 
आरंभ केला ते हा लोक त डावर यांना िवचा  लागत की आमचे देशात आपणच महागाई क न 

िफ न आ हालाच उपदेश दे यास तु ही तयार झाला ना? बनारस शहरात हे लोकक्षोभाचे 

अक्राळिवक्राळ व प पाहून इंग्रजांना इतका धाक बसला की, बंड हो याचे आधीच बनारस सोडून 

िनघनू जावे हणनू खु  ओलफटर् िन कॅ टन वॉटसन यांनी आग्रह धरला! अखेर ग्युिबनने 

कळवळून येऊन हटले, “I will go on my knees to you not to leave Banaras!”  (बनारस सोडू 

नये यासाठी मी आप या पाया पडने) िन या हातापाया पड याचा उपयोग होऊन बनारस सोडून 

दे याचे तूतर् रिहत कर यात आले. िन ते का न यावे? कारण बनारसमध या शीख सरदारांनी 
नुक याच इंिग्लशांचे सरंक्षण कर यासाठी वयंसेवकां या टो याही उभार या नाहीत काय? िन 

िशवाय वॉरन हेि टंग्जने तडुिवले या चेतिसगंाचा वंशजही आजच इंिग्लशां या बाजलूा िमळालेला 
नाही काय? इतकी राजिन ठा कायम अस यावर मग इंग्रजांनी बनारस सोड याचे काही एक 

कारण नाही!  

परंतु या राजिन ठेवर वारी भ न इंग्रज लोक बनारसला अढळ आसन ठेवू पहात आहेत 

तोच जवळ याच अिझमगडाकडून भयंकर गडगडाट ऐकू येऊ लागले. अिझमगड हे गाव 

                          
1 Report of Joint Magistrate Mr Taylor. 
2 Red Pamplet page 88.” Towards the end of May the symptoms of disaffection amongst the people of 
Banaras became even more strongly marked. The agents of the king of Delhi were found busy among 
Sepoys. The Hindus went openly to their temples and preyed for a time to arrive when they may murder us. 
Placards were posted up calling on the people to rise and everything indicated the approach of a crisis”  
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बनारसपासनू समुारे ६० मलैांवर असून ितथे १७ वी नेिट ह रोिजमट ठेवलेली होती. या 
रेिजमटम ये मे या ३१ पासनू रोज भयंकर खळबळ सु  झाली िन ती शांत कर यासाठी तेथील 

मॅिज टे्रटसाहेब िम. हॉनर् यांनी िशपायांस िमठ्ठास याख्याने देखील िदली! पण अस या 
याख्यानांनी आता िनभाव लाग याचे िदवस उरलेले नाहीत. तारीख ३१ मे उजाडली आहे. या 
प्रांतातील िशपायांनी उठाव या कर याची सचूना दे यासाठी बनारस येथे बराकी पेटवून िद या 
आहेत. ते हा जनू या पिह या आठव यात उठावणी झालीच पािहजे. आज तारीख ३ जनू आहे. हा 
महूुतर् काही वाईट नाही. कारण गोपाळपुराहून आले या खिज यात अिझमगड या खिज याची 
भर टाकून तो सात लक्ष पयांचा खिजना बनारसकड ेजात आहे, याहून महूुतर् महूुतर् तो काय 

असतो? 

ता. ३ जनू या सं याकाळची प्रभा रात्रीम ये िवलय पावत होती. िशपायांवरील सवर् गोरे 

अिधकारी आप या क्लबम ये येऊन एकत्र जेवत बसलेले होते व यांची बायकापोरे नजीकच 

खेळत िखदळत होती. इतक्यात धडाड धडाड आवाज ऐकू आले. अस या अक मात धडाक्यांचा 
अथर् काय असतो हे जनू या पिह या आठव यात इंग्रजां या अगदी त डपाठ झालेले होते. यांची 
एकाएकी झालेली भयभीत शांतता ‘िशपाई उठले’ असे एकमेकांस सांगू लागली. तोच नगार् यांचा 
िन ददुूंभीचा कडकडाट सु  झाला! एक क्षणही गेला नाही तोच यां या दयातील मीरत या 
िचत्रांची छबी िजवंत झालेली आहे असे गोरे लोक धूम ठोकीत पळू लागले. बायकामलेु, अिधकारी 
सवार्ंची िजवाची आशा सटुली. परंतु अिझमगड या िशपायांनी या हतभागी लोकांस याप्रमाणे 

मे याहून मेलेले पाहून जा त सडू उगिव याचे घोर िवचार सोडून िदलेले होते. यांनी या गोर् या 
लोकांस िजवंत ठेव यासाठी आप या ता यात घेतले िन अिझमगड सोडून यांनी ताबडतोब 

चालते हावे असे यास कळिवले. परंतु काही भीमकाय िशपायांनी इंग्रजी रक्त चाखावयास भीषण 

शपथा घेत या हो या यां या या भी मप्रितजे्ञची वाट काय?3 तर ले टनंट हिचनसनसाहेब िन 

क्वॉटर्रसाजर्ट लईुसाहेब िनदान तुम या शरीरात तरी या आम या गो या िशर याच पािहजेत! 

ब स, आता पािहजे तर बाकी यांनी िजवंत पळून जावे. यांना पळून जाववत नसेल तर यांनी 
गा या क न अिझमगड सोडावे तरी देखील आमचे काही हणणे नाही! मग युरोिपयन ऑिफसर 

िन यां या बायका हण ू लाग या, “पण आ हास आता गा या तरी कोण देणार!”  िशपाई 

हणाले, “ याची िफकीर नको. गा या देखील आ ही देतो” असे िवलक्षण ‘उदारपण हे पाहुिन याचे 

कणर् वाकिवल मान’ यात िबलकूल संशय नाही. अखेर िशपायांनी वतः गा या आणिव या, यात 

या कैदी इंग्रजांना मकु्त क न बसिवले, बरोबर थोडसेे सरंक्षक िशपाईही िदले िन अिझमगड या 
इंग्रजी अमंला या नाविनशाणीसदु्धा ते सवर् लटांबर बनारसकड ेजावयास िनघाले. ितकड ेतो सात 

                          
3 Narratives by Sir Collin Campbell, page 38 
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लक्षांचा खिजना, ल कराचा इंग्रजांचे हातात असलेला तोफखाना, इंग्रजी अमंलाचा यावर िशक्का 
होता तो तु ं ग, कचेर् या, र ते, बराकी ही सवर् िशपायां या ता यात घे यात आली िन या कामी 
सवार्ंत अ यंत पुढाकार कोणी घेतला होता? तर बंडाची बातमी आपणास िमळावी िन िशपाई लोक 

उठ यास आपले सरंक्षण केले जावे हणनू इंग्रजांनी नेमलेले अगदी िजवाचे जे अिझमगडचे 

पोलीस खाते यातील पोिलसांनी होय! हे पोिलसखाते ल करी िशपायाप्रमाणेच पोखरलेले पण 

िविहतमखु भयुार होते! सकेंतसमय येताच यांनी युरोिपयन घरांवर िन सु ं गावर वरा यांचे 

िनशाण चढिव यास आरंभ केला! बनारसकड या गा यांत यांना जागा िमळाली नाही असे 

िक येक इंग्रज लोक या रात्री गाझीपुराकड े पळून गेले िन दसुर् या िदवशीचा सयूर् आप या 
गरैहजेरी या अ पावधीत झाले या या िवलक्षण पांतराकड े सा चयर्भिरत पाहत पाहत 

अिझमगडावर फडफडणार् या िहर या िनशाणाला प्रकािशत करता झाला!4 आप या दयात 

आजपयर्ंत जे डौलाने होते ते िहदंु थानचे िहरवे िनशाण आज आप या डोक्यावरही डुल ूलागले हे 

पाहून िवजयरंगात रंगले या सवर् िशपाई लोकांनी एक मोठी थोरली ल करी िमरवणकू काढली िन 

ल करी बँडचे तालावर आपली िहरवी िनशाणे नाचवीत नाचवीत ते फैजाबादकड ेिनघनू गेले.  

अिझमगड वतंत्र झा याची बातमी बनारस येथे पोच याचे समुारासच या शहरातील 

अ व थतेने इंग्रजांत उ प न झालेले भय िनराकरण हो याची िच हे िदस ू लागली. मीरतचे 

उठावणीची बातमी ऐकताच पंजाबातून जॉन लॉरे स िन कलक यापासनू लॉडर् कॉिनगं हे 

युरोिपयन सै याची बंडा या मखु्य िठकाणांवर रवानगी कर यासाठी अ ांत म करीत होते. 

उ तरेकडून धाडलेले गोरे सै य िद लीला वेढा देऊन बस याने िद ली या खाल या भागात सवर्त्र 

असहायता प्रा त होऊन इंग्रजी अमंलदार कलक याकड े ‘कृपा क न येथे युरोिपय स धाडा, (For 

God’s sake send us Europeans) अशी मागणी अगदी रडकंुडीस येऊन करीत होते. या समयी 
लॉडर् कॅिनगंने मद्रास, मुबंई िन रंगनू येथून युरोिपयन सै ये कशी मागिवली िन चीनवर होणारी 
वारी तहकूब क न ते सवर् सै य िहदंु थानातच कसे थांबवून धरले हे वर सांिगतलेलेच आहे. या 
िठकिठकाणांहून आणिवले या युरोिपयन सै यापैकी मद्रास या युिसिलयरसह जनरल नील हा 
या समुारास बनारसपयर्ंत येऊन पोचला होता. युरोिपयन सै याची ही पिहली कुमक िन तीही 
जनरल नीलसारख्या िहमंतवान, धाडसी िन कर या सेनापती या, हाताखाली आ याने 

बनारस या इंग्रजांना बराच धीर वाटू लागला. इतक्यात दानापूरला असलेली इंग्रजी फौज हीही 
बनारसकड े िनघून आली. बनारस या लोकांतील िवलक्षण अ व थता िन तेथील िशपायांचे 

शहरातील लोकांशी सहकािर व अस याचे िमळालेले प ट पुरावे यां या मािहतीने तेथील सवर् 
इंग्रजी अिधकार् यांनी बंड या या गभार्शयात असतानाच िचरडून टाकावे असा िन चय केला. 

                          
4 Narratives by Sir Collin Campbell: “The green flag was masted on the night of the 3rd” 
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जनरल नीलची युरोिपयन फौज िन बनारसला असलेले शीख सरदार िन शीख िशपाई यां या या 
तोफखा या या आधारावर हा बेत सहज िसद्धीस नेता येईल असा पिह यापासनूच अिधकार् यांना 
पूणर् भरवंसा होता. अिझमगडची बातमी तारीख ४ ला बनारसला पोचताच बनारस येथील नेिट ह 

िशपाई बडं क न उठ याचे आधीच ते िनःश त्र क न टाकावे असे बरेच वादिववादानंतर ठरले िन 

याप्रमाणे या िदवशी दपुारी जनरल परेड भरिव याचा हुकूम सटुला.  

हा हुकूम ऐकताच पुढे काय होणार हे भिव य िशपायां या यानात आले. इंग्रजांनी 
तोफखाना स ज क न आणिवलेला आहे ही गु त बातमीही यांना कळली. जे हा परेड या 
मदैानावर इंग्रजी अिधकार् यांनी श त्रा त्रे खाली ठेव याचा हुकूम सोडला ते हा आपणास िनःश त्र 

क न मग तोफां या त डी उडवनू िदले जाणार आहे हे यां या प ट रीतीने नजरेस आले िन 

हणनू यांनी एकदम श त्रे खाली ठेव याचे ऐवजी उलट जवळ या श त्रागारावर ह ला चढिवला 
िन ककर् श गजर्ना करीत ते इंग्रजी ऑिफसरांवर तुटून पडले. इतक्यात यां यावर दाब ठेव यासाठी 
आणलेली शीख रेिजमटही ितथे आली. या शीख िशपायांना या वेळेस राजिन ठेचा इतका पा हा 
फुटलेला होता की, यांनी कसेही क न िहदंु थानी फौजेशी दोन हात होऊ दे याची सधंी एक क्षण 

तरी आप यास िमळावी हणनू इंग्रजांची पायधरणी चालिवलेली होती. हे पाहताच यां या 
कमांडरचे अगंावर एका िहदु थानी िशपायाने चाल केली िन कमांडर ग्युअस क्षणाधार्त ठार होऊन 

खाली पडला. याचे जागी िब्रगेिडयर जनरल हाडसन हा येतो न येतो तोच एका शीख िशपायास 

अवसान चढून याने यावर गोळी घातली. परंतु हा अक्ष य अपराध सहन न होऊन या या 
नजीक या िशखांनी या इंग्रजांना मा  पाहणार् या िशखास त क्षणी छाटून टाकले! या 
राजिन ठे या कृ याला काय बक्षीस िमळते हे पाह यासाठी शीख लोक उ सकु झाले. तोच या 
सवार्ंवर इंग्रजी तोफखाना सु  झाला! शीख िशपायांम ये िहदंु थानी िशपायांनी माजिवलेला 
ग धळ पाहून शीख रेिजमटच िफतूर झालेली आहे असा इंग्रजी अिधकार् यांचा गरैसमज झा यामुळे 

यांनी िहदंु थानी रेिजमटबरोबर शीख रेिजमटवरही गोळीबार सु  के याने आता या ददुवी 
िशखांना बंडवा यांस िमळ यािशवाय दसुरा मागर्च उरला नाही. या सवर् िहदंी लोकांनी िमळून 

इंग्रजी तोफांवर तीन ह ले चढिवले. िहदं,ु मसुलमान िन शीख हे एकत्र होऊन इंग्रजी तोफांवर तुटून 

पडत आहेत असा हा ५७ चे इितहासात एवढाच प्रसंग! आनंदाची गो ट इतकीच की या प्रसंगाचे 

पापशमनासाठी या क्षणीच बनारस शहरात शीख लोक अ ांत खटपट करीत होते. कारण 

िशपायांची िन इंग्रजांची बराकीकड ेलढाई जुपंली असताना शहरातील लोकही उठणार अशा भीतीने 

इंग्रज अमंलदार, बायकामलेु सवर् र यार यातनू धावत असता यांना आ य दे यासाठी शीख 

सरदार सरूतिसगं पुढे सरसावला. बनारस या खिज यात लाखो पये साठिवलेले असनू यातच 

शीख लोकां या माजी पट्टराणीचे इंग्रजांनी ओरबडलेले अ यंत मू यवान र नालकंार भरलेले होते. 

आिण या खिज यावर िशखांचा ज यत पहारा होता. ते हा हा खिजना ता यात घेऊन इंग्रजांनी 
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ह पार केले या आप या राणीचे अलकंार परत घे याची अिनवायर् इ छा िशखां या मनात उ प न 

न होणे दरुापा त होते. परंतु यांचा पुढारी राजिन ठ सरूतिसगं पुढे आला िन याने या 
खिज यातील एक दमडीही न हलेल असा आप या जातभाईंना पळवून पक्का बंदोब त केला! 
लवकरच तो खिजना युरोिपयन सेनेचे पहार् यात ने यात आला! या समयी इंग्रजांचे पक्षाला 
गोकुलचंद नावाचा एक मोठा पंिडतही िमळाला होता िन खु  बनारस या राजानेही आपले सवर् 
वजन, सवर् सपं ती, सवर् अिधकार सवर् व आप या प्रभचेू- काशीिव वे वराचे न हे! - पायी अपर्ण 

क न िदले!! िशपाई लोक तेवढे तोफांपुढेही शरण न िरघता लढत लढत इंग्रजांचे ट यातनू िनघनू 

मग सवर् प्रांतभर पसरले.  

इंग्रजी लोकांनी जॉन लॉरे स या पंजाबी युक्तीची तालीम क न बनारस शहरातील बंड 

गभार्व थेतच िचरडून टाकले खरे; परंतु या िचरडून टाक यापेक्षा बनारसला बडं झाले हीच बातमी 
सवर् िहदंु थानात िव यु वेगाने पसरत गेली िन बनारस या िनशाणीकड ेडोळे लावून बसले या 
या प्रांतातील सवर् क्रांितकद्रांनी उठाव या कर याचा धडाका उडिवला.  

बनारसहून िनघालेले सवर् िशपाई मजल दरमजल जवानपुरास येत आहेत ही बातमी 
कळताच तेथील इंग्रजांनी जवानपूरला असले या शीख तुकडीला राजिन ठेवर याख्याने दे यास 

आरंभ केला. परंतु ही याख्याने सपंत आहेत न सपंत आहेत तोच बनारस या िशपायां या टापा 
ऐकू येऊ लाग या! जवानपुरास जे थोडसेे शीख िशपाई होते ते सवर् बनारस येथे असले या शीख 

रेिजमटचेच अस याने ते भराभर बंडवा यास िमळाले िन यामळेु जवानपूरचे सवर् शहर बंडा या 
वालेत पेट घेऊ लागले. हे पाहताच जॉइ ट मॅिज टे्रट क्यूपेज पु हा एकदा याख्यान दे यास 

उभा रािहला. परंतु आता टा यांऐवजी एक गोळी सू ं सू ं करीत ो यांतून बाहेर पडली िन 

मॅिज टे्रटसाहेब ठार होऊन खाली पडले! कमांिडग ऑिफसर ले टनंट ‘मारा’ हाही गोळी घालनू 

पडला. हे पाहताच बंडवा यांनी खिज यावर ह ला केला िन सवर् युरोिपयन लोकांना जवानपुरातून 

िनघनू जा याची ताकीद िदली. आता बनारसचे घोडे वारही शहरात िशरलेले होते. युरोिपयन 

ि टस पडला की, याला िजवंत ठेवावयाचा नाही अशा यां या घनघोर शपथा झाले या हो या. 
एक हातारा डे युटी कलेक्टर पळताना िदसताच हे वार या यावर धावले. जवानपूरचे काही 
लोक िश टाई क  लागले की, “ या गरीबाला जीवदान यावे, तो फार ममताळूपणाने वागे.” 

िशपायांनी उ तर िदले, “ते काही नाही! तो युरोिपयन आहे िन हणनू याला मेलेच पािहजे!” 5 

                          
5 “They had vowed to murder every Europion. They came to the deputy collector, an old East Indian; both 
Hindus and themahomedans got him and said,’cant’ help it’ said the Sowars ‘ he is an Europion’. They then 
repeated this to a Sergeant and his wife though the people pleaded for them.’ Cant help it’ was the reply, 
“they are Europions and shall die!” Charles Ball, Vol I, page 245. 
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अशा या अिनवार वेषातही बंडवा यांनी युरोिपयनांना श त्रे खाली ठेवून गपुचूप पळून 

जा यास जी परवानगी िदलेली होती, ितचा फायदा घेऊन य चयावत इंग्रज लोक जवानपूर खाली 
क न देऊन पळू लागले. यांनी बनारसकड ेपळून जा यासाठी गगें या काठी नावा के या. परंतु 
अ यार् प्रवाहात येताच नावा यांनी या सवर् इंग्रजांना लटूुन वाळवंटावर नेऊन सोडून िदले! इकड े

जवानपूरला सवर् शहर ‘दीन दीन’ करीत बाहेर पडले. यांनी सवर् युरोिपयन घरांना लटूुन िन जाळून 

फ त केले. इंग्रजां या स तेची, यां या वाहणार् या रक्तां या पाटािशवाय झाडून सारी िच हे 

धुळीस िमळवून टाकली िन नेववेल िततका खिजना बरोबर घेऊन िशपाई लोक अयो येकड ेलोटू 

लागले! नंतर शहरात या हातार् या बाया िन ज मात दमडीही न बिघतलेले गोरगरीब 

यां याजवळ तो रािहलेला खिजना दे यात आला होता िन या यावर यांनी यथे छ ताव मा न 

वरा यावर िन िद लीचे बादशहावर मनःपूवर्क आभारांचा पजर् य पाडला!  

अशा रीतीने ता. ३ जनूला अिझमगड, ता. ४ ला बनारस िन ता. ५ ला जवानपूर उठते आहे 

तोच बनारसचा सवर् प्रांतचा प्रांत क्रांित वालांनी भडकून रािहलेला होता. प्रांताचे मखु्य शहर पडले 

हणजे साधारणतः रा यक्रांतीला या प्रांतात जोर राहात नाही. पण राजधानी या शहरावर सवर् 
प्रांताने रा यक्रांतीसारख्या अिनि चत प्रसगंी अवलंबून राहणे हा क्रांितशा त्रात फारच नाशकारक 

दोष समिवलेला आहे. मॅिझनी हणतो की, “िजथे आमचे िनशाण फडफडले तीच आमची 
राजधानी. आमची राजधानी िजकड े बंड ितकड े नेली पािहजे. बंडाने राजधानी या मागे लागनू 

िबलकूल उपयोग नाही. रा यक्रांतीचे नकाशे आधी िकतीही चोख काढलेले असले तरी 
यां याप्रमाणेच अगदी सतू्रबद्ध गो टी घडणे अशक्य असते. हणनू क्विचत राजधा यांत बंड 

िवरघळले तरी ते प्रांताने सोडून देऊ नये.” या िनयमाची आवृ ती बनारस प्रांताम ये फारच फक्कड 

रीतीने िनघालेली होती यात काही शंका नाही! कारण या प्रांताची राजधानी खु  बनारस शहर हे 

इंग्रजांचे क यात पडले असतानाही बनारस प्रांताम ये एका चुटकीसरशी रा यक्रांतीचे वादळ सू ंसूं 
करीत दशिदशांना धुंद करीत चालले! जिमनदार, शेतकरी, िशपाई सवर् जणांनी िफरंगी अमंलाला 
गोमांसाप्रमाणेच आप ती मान यास आरंभ केला! लहान लहान खेडीगावे पण यांनी आप या 
िशवारात गोरा आ याचा सगुावा लागला की, लगेच यास मा न िपटून हुसकून यावे!6 िवशेष हे 

की, नुस या इंग्रज लोकांचाच न हे तर यांनी केले या एकूणएक कृ यांचा लोकांना इतका वीट 

आला होता की, ती कृ ये यांना डो यासमोर नकोशी झाली! यांनी इंग्रजांनी नेमलेले जिमनदार, 

-मग ते कसे का असेनात - यांना काढून टाकून जु या िपढीजात जिमनदारांना ितथे आणनू 

                          
6 At the every successive stage of the Military revolt the fact that deep seated and wide spread feeling of 
hatred and unappeasable revengefulness for an assumed wrong is more plainly developed. The desire for 
plunder was only secondary influence in producing the calamities to which Europion residents of various 
places were exposed.” - Charles Ball’s India Mutiny vol I, page 245. 
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बसवावे. इंग्रजांची सारापद्धती, यांचे तु ं ग, यांची यायकोट या सवार्ंचा एका आठव यात प ता 
नाहीसा झाला! तारायंत्राचा चुरा झालेला, आगगाडीचे िन दळणवळणाचे र ते उखडून िदले गेलेले, 

प्र येक टेकडाआड िन प्र येक झडुुपाआड गोर् यां या रक्ताला िन पशैाला चटावलेले गावकरी दबून 

बसलेले िन इंिग्लशांना रसद तर राहोच परंतु नसुती बातमी देखील िमळू न दे यासाठी 
िशवारािशवारांतून पहारेकरी िहर या िन जरतारी िनशाणांसह ग त घालीत असलेले! अशा 
ि थतीत इंग्रजां या क डमार् याला पारावार नाहीसा झाला! तरी खु  बनारस शहर इंग्रजांचे 

ता यातून सटुताना फसलेले होते िन सवर् िशपाई लोक उठावणी होताच अयो येकड े िनघून गेले 

होते!7  

बनारस शहराचा ता. ४ जूनचा प्रय न फस यानंतर ितकड ेधरपकड चाललेली असताना 
एक मह वाची गो ट उघडकीस आली. अशाच तुरळक गो टीव न ५७ साली ते रचनाचक्र कसे 

िफरिवले जात होते हे कळ याचा सभंव आहे. बनारस शहरातील तीन अ यंत चळव या पुढार् यांना 
िन एका लक्षाधीश पेढीवा याला पकड यात आले. यां या घरात क्रांितपक्षातील मखु्य कद्राकडून 

आलेली िक येक जालीम परंतु सांकेितक भाषेत िलिहलेली पत्रे सरकार या हातास लागली. 
यातील मह वाची पत्रे ‘एक प्रमखु अिधपती’ याजकडून आलेली होती; िन यांचा मिथताथर् असा 
होताः “बनारसचे नागिरकांनी शीघ्र उठावणी करावी. वॉकर, िगबन, िलडं िन जेवढा युरोिपयन 

तेवढा छाटून टाकावा. या कामासाठी लागणारी रक्कम नगरशेट पेढीवाले. . . यांजकडून िदली 
जाईल.” या पेढीवा या या घराचा झाडा घेतला ते हा समुारे दोनशे तरवारी िन बदंकुा साठिवले या 
सापड या. 8 

बनारस प्रांतातील उठावणीची ही त्रोटक हकीकत झाली. िठकिठकाण या िशपायांनी या 
प्रांतात मीरत िकंवा िद ली येथील लोकांप्रमाणे युरोिपयनां या क तली िबलकूल के या न ह या. 
या सवर् प्रांतात एकही युरोिपयन लेडी मारली गेली नाही. इतकेच न हे तर रा ट्रक्षोभा या प्रचंड 

वाला अतंःकरणात ‘सडू’ हणनू गजर्ना करीत असताही लोकांनी वतः गा या जोडून जोडून 

इंिग्लशांची यां या अिधकार् यांनासदु्धा बोळवणी केलेली होती! हे िचत्र पहा िन आता हे पुढे येणारेही 
पहा!  

                          
7 “ No sooner had it been known in the districts that there had been an insurrection ar Banaras, then the 
whole country rose like one mass. Communications wer cut off with the neighbouring stations and it appears 
as if the Ryots and Zamindars were about to attempt the execution of the project which Sepoys failed to 
accomplished in Banaras” Red Pamplet, Page 91. 
8 “Narratives of the Indian Revolt by Sir C. Campbell, Page 64 
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जनरल नील हा बंड हो याचे वेळीच बनारसला येऊन उतरलेला होता हे मागे सांिगतलेलेच 

आहे. बनारस प्रांत आप या वरा याकरता उठला असता याला उ तेजन दे याइतका 
उदा तपणा सापडणे मनु य जातीत अगदी तुरळक िन इंिग्लश रा ट्रात तर असंभवनीय आहे. परंतु 
िनदान जशास तसे या यायाने तरी इंिग्लशांनी यां या समजतुीप्रमाणे ठरले या ‘बंडवा यांना’ 
वागवावयास पािहजे होते! बंडवा यांवर िन अतएव सवर् िहदंु थानावर यां या ‘क्रौयार्’साठी 
अ लील श दांची िन नरकगामी शापांची लाखोली वाहणार् या इंिग्लशां या सधुारले या सै यावरील 

अ यंत शूर सेनापतीने बनारस प्रांतातील लोकांना कसे वागिवले हे प्रिसद्ध केले या मािहतीव न 

िदले हणजे यावर एक श दही िलिह याची ज री उरणार नाही.  

बनारस प्रांतातील उठावणीनंतर जनरल नीलने या आजबूाजू या खेडगेावात बंदोब त 

कर यासाठी युरोिपयन िन शीख लोकां या टो या धाड या. िनराि त िन शेतकीवर उपजीिवका 
करणार् या लहान लहान खेडगेावांवर या टो यांनी घसुावे, जो कोणी र याने भेटेल यास एकतर 

ितथेच कापून टाकावे िकंवा फाशीवर चढवावे. या फाशीवर जाणार् यांचा इतका पुरवठा होत होता 
की एक फाशी रात्रिंदवस चालवून पुरेशी न पड याने फाशी या खांबांची लांबलचक रांगची रांग 

कायम उभा न ठेवावी लागली. या लांब रांगेवर रात्रिंदवस अधर्मेले क न लोक फेकून दे यात 

आले तरी फाशीवर चढणार् या उमेदवारांची दाटी झालेली! मग इंग्रजी अिधकार् यांनी झाड ेतोडून 

खांब करीत बस याचा अडाणी नाद सोडून िदला िन खु  झाडांनाच फाशीचे खांब बनिव यात आले. 

परंतु एका झाडाला एकच मनु य फाशी देत बस यास परमे वराने या झाडास एकाहून अिधक 

फां या िवनाकारणच िद या असे होईल. एतदथर् झाडां या प्र येक फांदीवर नेिट हांना गळे 

करकचून ल बकाळून ठेव यात येई! हे ‘ल करी कतर् य’ िन हे ‘िख्र चन िमशन’ दररोज िन दर 

रात्री अ याहतपणे चालिवणे या शरू इंग्रजांना कंटाळवाणे झाले यात काही नवल नाही! ते हा मग 

या धािमर्क िन उदार कतर् यात असणारा गभंीरपणा थोडासा कमी होऊन यात करमणकुीसाठी 
िकंिचत नािव य िमसळिव यात आले. नुसते उचल की दे झाडास टांगनू. या ओबडधोबड पद्धतीत 

आता थोडीशी कलाकुशलता कर यात आली. नेिट हांना प्रथम ह तीवर बसिव यात येई. मग ते 
ह ती अुचं झाडा या फांदीपाशी ने यात येत िन यावरील नेिट हां या मानांना झाडांवरील फासात 

करकचले की ह तीला काढून घेतले जाई! तथािप ह ती िनघनू गे यावर ती अगिणत पे्रते धडपडत 

मरताच अजागळपणाने ल बू लागत िन यायोगाने र याने जाणार् या इंग्रजांना एक प्रकारची 
कंटाळवाणी सा यता िदस ूलागे. हणनू मग झाडावर टांगताना नेिट हांना नुसते सरळ रीतीने 
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फाशी दे याचे ऐवजी िनरिनरा या आकृतीने टांग यात येई! कोणी इंग्रजी आठासारखे(८) बांधून 

मार यात येई तर कोणी नवासारखे(९). 9 

परंतु या सवर् प्रकारांनी प्रय न केले तरी काळे लोक हजारांनी िन लाखांनी िजवंतचे 

िजवंतच! आता एव यांना फाशी चढवू हटले तर यांना बांध यास दोर तरी कुठून आणणार! 

अशा िवलक्षण पेचात इंग्लडंचे सधुारलेले िख्र चन रा ट्र पडले! परमे वरकृपेने शेवटी एक युक्ती 
यांना सचुली िन ितचा प्रयोग क न पाहता तो इतका यश वी झाला की इतःपर फाशीचे ऐवजी 
या शा त्रशदु्ध युक्तीचाच अवलबं करावयाचे ठरले, िन एका तासात सबंंध गावचे गाव फाशी जाऊ 

लागले! िव तवा या वालांनी यां या माना करकचून बांध यावर िन भोवती तोफा रोखून 

ठेव यावर मग गरीब नेिट हांची शरीरे जळून खाक हो यात काय उशीर! या खेडगेावांना 
चोहोबाजूनंी आग लावून क डून िजवंत जाळून टाक यात िक येक इंग्रजांना इतकी मजा वाटे की 
यांनी या देखा यांची हा यरसा मक वणर्ने इंग्लडंम ये िलहून धाडावी! खेडगेावाला आग इतकी 
जलद िन पिरपूणर् रीतीने लावली जाई की यातून बाहेर पड याचे नावही घ्यावयास नको! गरीब 

शेतकरी, िव वान ब्रा मण, िनरपराधी मसुलमान, शाळेतील मलेु, बाळंितणी, कुमार, कुमारी, 
हातारे लोक, अधर्पंग ुसवर् आगीचे ड बात जळून खाक! अगंावर दधू पीत असले या कोव या 
मलुांसदु्धा आया जळून खाक! अथं णाशी िखळले या हातार् या बाया िन पु ष आप या भोवताली 
कडाडणार् या आगीचे वालांपासनू पाऊलभरही पळ याची शिक्त नस याने अथं णावरचे 

अथं णावर जळून खाक!10 िन जर एखाददसुरा जळून खाक झाला नाही तर? तर एक इंग्रज 

आप या पत्रात हणतो, “We set fire to a large village which was full of them. We 

surrounded them and as they came rushing out of the flames, shot them!”  आगी या 
भयंकर ड बातून अधक चे भाजलेले जर कोणी बाहेर पडू लागले तर आ ही यांना गो या घालनू 

ठार करीत होतो!11  

आिण असे एखाददसुरे खेड ेजाळले जात होते काय? इंिग्लशांनी िनरिनरा या भागात 

िनरिनरा या टो या खेडीगावे जाळून फ त कर यास धाडले या हो या. अशाच टोळींपैकी एका 
टोळीतील अनेक अमंलदारांपैकी एक अमंलदार आप या अनेक मोिहमांपैकी एका मोिहमेब ल 

                          
9 Volunteer hanging parties went out into the destricts and amateur executioners were not wanting to the 
occasion. One gentleman boasted of the numbers he had finished of quite “in an artistic manner,” with mango 
trees to gibbets and elephants as drops. The victims of this wild justice being strung up, as though for 
pastime, in the form of a figure eight. Kaye and Malleson’s History of the Indian Mutiny. Vol. II page 177.  
10 Charles Ball, Indian Mutiny, Vol. I, page 242-243 
11 Charles Ball, Indian Mutiny, Vol. I, page 244 
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हणतो, You will, however, be gratified to learn that 20 villages are razed to ground. 12 

आज या मोिहमेत आ ही २० गावे फ त क न टाकलेली आहेत!”  हे ऐकून आपणास समाधान 

वाट यािशवाय राहणार नाही!  

वरील राक्षसी हकीकत, “जनरल नील या सडूाब ल काही न िलिहणेच बरे,” अशी उघड 

उघड प्रितज्ञा करणार् या इंग्रजी इितहासकारां या नेम त इितहासातून जी चुकतमाकत बाहेर 

फुटलेली आहे ितचा फक्त सारांश!!  

ब स! याहून एक अक्षरही जा त िलिहणे हणजे कू्ररपणाचे हे नगें िचत्र िबघडिवणे होय!  

हणनू हताश नयनांनो, ीभागीरथी या िन कािलदंी या प्रीितसगंमातील पे्रमलहरीकड े

आता टीपात होऊ या. अलाहाबाद शहर हे बनारसपासनू समुारे ७० मलैांवर वसलेले आहे. या 
प्रयागके्षत्रा या धािमर्क पािव यास ितथे अकबराचे कारिकदीर्त बांध या गेले या िव तीणर् 
िक याने अपूवर् भ यतेची पुरवणी िदलेली आहे. कलक यापासनू पंजाब िन िद ली वगरेै 

मोठमो या प्रांतात जाणार् या सवर् मह वा या र याचे अलहाबाद हे नाक अस याने या सवर् 
प्रांता या हालचालींवर देखरेख कर यासाठी नेमले या एखा या अुचं भीमाकृती िन उग्र 

सेनापतीसारखा हा अलाहाबादचा िक ला आप या गांभीयार्ने शोभत असतो. ५७ या क्रांतीसमयी 
या या हातात हा िक ला असेल या या हाती तो सवर् िव तीणर् प्रांत शेवटपयर्ंत राहणार अशी 

ि थती अस याने हे मह वाचे िठकाण आप या ता यात घे यासाठी उभयपक्षांचेही आटोकाट 

प्रय न चाललेले होते. अलाहाबाद येथे जे िशपाई होते यां यासह या सवर् शहराने 

एकसमयाव छेदे क न उठावे असा क्रांतीपक्षाचा घाट होता. या कामासाठी गु तरचना चाललेली 
असताना शहरांतील नागिरकांम ये वरा यसपंादनाथर् उठ याची अितशय लालसा उ प न 

कर यात िहदं ुप्रयागवळांचा अितशय उपयोग झाला होता. अलाहाबाद या िहदं ुनागिरकांतच न हे 

तर या सवर् प्रांतातील िहदं ु लोकांम ये हे वजनदार धमर्गु  वातं ययुद्धाची बीजे िक येक 

िदवसांपासनू अखंड रीतीने पेरीत आलेले होते. िहदं ु लोकांम ये नानसकं पा-बरोबरच या 
धािमर्क िन पिवत्र रा यक्रांतीचे सकं पही जसे सोडले जात होते तसेच या शहरातील िव तीणर् 
मसुलमान व तीतही मु लांचा सळुसुळाट झालेला होता. दीन िन देश यां या मकु्ततेसाठी 
अगंातील रक्तिबदंूंचा समरभमूीवर सडा पाड याचा कृतिन चय केलेले हजारो मसुलमान 

सांकेितक क्षणाची वाट पहात होते. यांचे इंग्रज लोकांस िबलकूल नवल वाटत नाही. शेवटी 
िहदंु थानी मसुलमान तेवढा आपला शत्र ु राहणारच अशी सवर् इंग्रजी लेखकांची ढ समजतू 

झालेली िदसनू येत.े  

                          
12 Charles Ball, Indian Mutiny, Vol. I, page 242 



 

www.savarkarsmarak.com 

Red Pamphlet चा प्रिसद्ध लेखक हणतो: “The Mahomedans have shown that they 

cherish in their hearts the proselytising doctrines of their religion and that as Christians, 
they for ever detest and take advantage of coming opportunity of destroying Europeans. 

ही गो ट सावर्जिनक रीतीने िजतकी स य आहे याहून अिधकच रीतीने ती या िविश ट शहरी स य 

झालेली होती. अलाहाबादेस मसुलमानांचे पाऊल िहदंुं याही पुढे जात होते; इतकेच न हे तर या 
शहरातील क्राितकद्रा या चालकांत तेच प्रमखु होते. िहदं ु िन मसुलमान यां या आप या 
देशजननी या मकु्ततेसाठी चालले या प्रय नांस अखेर इतके व प आले की, खु  शहरचे 

यायाधीश िन मु सफ लोक हे गु तरीतीने क्रांितमडंळात सामील झालेले होते!13  

अलाहाबादेला तेथील िक याचे सरंक्षणासाठी िन ते या प्रांतांचे मखु्य ठाणे अस याने 

वा तिवक िर या इंग्रजांनी फार कडकेोट बंदोब त ठेवावयास पािहजे होता. पंरतु ५७ चे मे 

मिह या या अगदी आरंभापयर्ंतही सवर् देशात काय अतंगर्त चळवळी चालले या हो या हे यांना 
मािहत नस याने अलाहाबादेला िबलकूल िढलाई झालेली होती. खु  अलाहाबादेला क्रांती या 
वाला चहूकड ेपेटवीत ने यांनी इतकी चातुयर्युक्त गु तता ठेवली होती की, तेथे एकही युरोिपयन 

सोजीर ठेव याची सरकारला ज री वाटली नाही! मीरतची बातमी या वेळेस आली या वेळेस या 
अ यंत मह वा या िठकाणी िशपायांची ६ वी रेिजमट िन िशखां या िफरोजपूर रेिजमटचा एक 

समुारे दोनशे लोकांचा भाग इतकेच सै य काय ते होते. लवकरच अयो येचे घोडे वार आण यात 

आले िन तो िक ला, यातील मबुलक श त्रसामग्रीसदु्धा या नेिट ह िशपायां याच ता यात दे यात 

आला. या िशपायांवर जे इंग्रज अिधकारी होते यांना आपले िशपाई नुसते राजिनषअठेचे िजवंत 

पुतळेच आहेत असे वाटे. िवशेषतः ६ या रेिजमटने तर राजिन ठेची कमाल केलेली होती यात 

िबलकूल शंका नाही! यांनी िद लीची बातमी ऐक यावर एक िदवस सरकारला िनरोप धाडला की, 
‘खािवदं, आ हांला या बंडखोरां या नरडीचा घोट घे यास िद लीकड ेजा याचा हुकूम यावा. या 
सधंीची आ ही वाट पाहून आहोत! ’ या िवलक्षण राजिन ठेने िजकडिेतकड ेएकच तारीफ सु  

झाली. खु  ग हनर्र जनरलकडून या “अ िवतीय अमानीपणाब ल िन राजिन ठेब ल ६ या 
रेिजमटला सावर्जिनक आभार दे याचा हुकूम आला. इतक्यात कुणी नागिरकांने बातमी कळिवली 
की, ६ वी रेिजमट आतून नखिशखांत िफतूर झालेली आहे. ही बातमी ऐकताच राजिन ठेचे 

प्रा यिक्षक हणनू ६ या रेिजमटने दोन क्रांितदतूांस पकडून अिधकार् यांचे वाधीन केले. आता 
शंका ती कशाला? परंतु सरकारला अजून आप या राजिन ठेब ल सशंय येत असेल तर आमची 
अतंःकरणे िकती िनमर्ल आहेत हे पािहजे तर इंग्रजी ऑिफसरांनी आम या रेिजमटम ये प्र यक्ष 

येऊन बघावे! इंग्रजी ऑिफसर जो ६ या रेिजमटम ये येऊन पाहतात तो खरोखरच िजकड ेितकड े

राजिन ठेचा समदु्र उफाळून तुडुबं भरला आहे! फार काय पण या इंग्रजी ऑिफसरां या जवळ 

                          
13 Charles Ball, Indian Mutiny, Vol. I, page 68 
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धावत जाऊन िशपायांनी िम या मार या िन पे्रमळ अतंःकरणाने यां या दो ही गालांची चुंबने 

घेतली. 14 िन याच िदवशी रात्री या ६ या रेिजमट-मधील एकूणएक िशपाई ‘मारो िफरंगीको’ 
हणनू तलवार उपसनू उठला!  

आप या बेतांचा बनारसप्रमाणे अकालीच िव वंस होऊन आपणांस िनःश त्र केले जाऊ 

नये हणनू िशपायांचे गु त प्रय न चाललेले असता इंग्रजांनी आपली बहुतेक कुटंुबे िक यात 

नेऊन िशखांची िन घोडे वारांची काही दले यां या सरंक्षणासाठी ठेवलेली होती. बनारसी बातमी 
ता. ५ जनूला अलाहाबादेत येऊन धडकली. या िदवशी शहरात इतकी अपूवर् खळबळ सु  झाली 
होती की, इंिग्लशांनी काही तोफा बनारस या बाजकूडील पुलावर रोखून ठेवून िद या िन 

िक याची वारे बंद कर यात आली. रात्रीचे समुारास िशपायांनी नुकतेच यांचे मकेु घेतलेले 

आहेत ते सवर् इंग्रजी ऑिफसर खाना घे यासाठी नाचत बागडत मेसम ये जमतात तोच लांबवर 

भयसचूक िबगलू वाजू लागले!” राजिन ठ ६ वी रेिजमट बंड क न उठ याचे भयंकर वृ त या 
वाज यात होते की काय कोण जाणे!  

बनारसचे पुलावर सरंक्षणाकिरता ठेवले या तोफा िक याम ये पोचिव याचा हुकूम या 
िदवशी सं याकाळी झालेला होता. परंतु इंग्रजांनी हुकूम करावे िन िशपायांनी पाळावे हा 
आजपयर्ंतचा राजिन ठ प्रघात या सं याकाळी एकदम बलद यासारखा िदस ू लागला. कारण 

िशपायांनीच दसुरा एक हुकूम सोडला की, तोफा िक याकड ेन नेता कॅ टो मटकड ेने या जा या! 
हा अदभतू प्रकार पाहताच या उद्धट िशपायांना शासन कर यासाठी अयो येचे घोडे वार बोलावले 

गेले. ले टनंट अलेक्झांडर हा त ण इंग्रजी ऑिफसर आप या नेिट ह घोडे वारांना स ज क न 

ले टनंट हॉवडर्सह लवकरच या िशपायांवर धावून गेला. या वेळेस चंद्रपकाशाने िदशा उजळू 

लागले या हो या. घोडे वारां या पलटणीला या उमर्ट िशपायांवर चालनू जा याचा इंग्रजी 
अमंलदारांनी हुकूम सोडला िन आता आप यामागे हजारो घोड ेदौडत येऊन या मठूभर िशपायांना 
तुडवून टाकतील अशा खात्रीने इंग्रजी अंमलदार वतः उ या घेत तुटून पडले! -पण काय आ चयर्! 
मागे सवर् घोडे वार आप या वदेशबंधूवंर श त्र उचल याचे नाका न जेथ या तेथे उभे होते! हे 

पाहताच िशपायांत एकच जयजयकार झाला! खु  कनर्ल अलेक्झांडर छातीत गोळी लागनू खाली 
पडला. या या शरीराचे तुकड ेतुकड ेकेले गेले िन ते सवर् िहदंी िशपाई पर परांस िम या मा न या 
तोफांसदु्धा कँपकड ेचाल ूलागले. याच समुारास आधीच दौडत आलेले दोन घोडे वार कँपवर ही 
बातमी आप या भाईंना कळवूनही चुकलेले होते. मग काय, परेड या जागेवर जो प्रसगं गदुरला तो 
अ ुतपूवर् होय! इंग्रजी ऑिफसरांनी हुकमाचा श द उ चारला की, आलीच गोळी सू स ूकरीत! 

                          
14 Narrative by Sir C Collins : “Sepoys flung themselves about the necks of their Europion Officers and kissed 
them of both Cheeks” 
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लँकेट ठार, अड युटंट यूअडर् ठार, क्वाटर्र मा टर हावस ठार, िवगंले ठार, मनरो ठार, बचर् ठार, 

ले टनंट अ नेस ठार! परेड या जागेपासनू तो खवळलेला सै य समहू आता आग लावीत िजकड े

ितकड े पसरलेला होता. मेस हाऊसम ये खा यािप या◌ासाठी बरेच इंग्रज आलेले आहेत असे 

कळताच या मेस हाऊसवर ह ला चढला िन यातील एकूणएक इंग्रज कापून िनकाल झाला! मागे 

सांिगतलेच आहे की, अलाहाबादेला मखु्य गो ट हणजे िक ला ता यात घेणे ही होती. या 
िक यात इंग्रजी बायकामलेु िन मबुलक दा गोळा असनू या क्षणी ितथे सवर् वी शीख िशपायां या 
हातीच तो रक्षणाकिरता सोपवून िदलेला होता िन ते शीख िशपाई िहदंु थानी लोकांप्रमाणे 

ठर याप्रमाणे उठलेलेच असतील िन िक यातून िफरंगी हाकून िद याची सवुातार् देणारी तोफ 

लवकरच कडाडले अशी सवर् िशपायांना उ सकुता वाटू लागली.  

परंतु िक यात शीख लोकांनी मात्र खरी खरी राजिन ठा दाखिवली! यांनी िक यातून 

िफरंग्यांचे िनशाण उखडून काढ याचे नुसते नाकारले इतकेच न हे, तर उलटपक्षी या 
िक याम ये असले या नेिट ह िशपायांना िनःश त्र क न बाहेर हुसकून दे यासाठी इंग्रजी 
अमंलदारांस पूणर् सहा य िदले. या वेळेस शीख लोक आप या बाजलूा िचकटून रािहले तरी कसे 

यांचे इंग्रजांना अजनू आ चयर् वाटत आहे!15 एका अ यार् तासात अलाहाबादचा तो िव तीणर् िक ला 
बंडवा यां या ता यात पडला असता! हणजे एका अ यार् तासात इंग्रजां या अमलाचा पाठीचा 
कणाच भरडून टाकला जाता, परंतु िशखांनी तो अधार् तास आप या वदेश बांधवां या िन आप या 
देशमाते या देहालाच भरडून टाक यात खचर् केला. िक याम ये असले या िहदंी िशपायांनी 
वारंवार उचल केली असताही यांना न िमळता इंग्रजी अमंलदारांचे हुकमाव न यांना िनःश त्र 

क न शीख िशपायांनी िक याबाहेर हुसकून िदले िन अशा रीतीने िक ला इंग्रजांचे हाती पडला.  

परंतु या ४०० िशखांनीच काही ते अलाहाबाद शहर भरलेले न हते! िशपायांनी उठावणी 
हो याचा समय होतो न होतो तोच अगदी याच समुारास अलाहाबाद शहर उठले. ितकड ेपरेडकड े

भयानक गजर्ना चाल या असता यांची प्र यु तरे अलाहाबाद शहरा या या घनघोर कंठातून िनघ ू

लागली. प्रथमतः शहरातील नाकेबंदी क न युरोिपयन लोकां या घरादारांचे वाटोळे कर यात आले 

िन मग िशपाई िन नागिरक एकत्र होऊन यांनी तु ं ग फोडून टाकला. या तु ं गातील कै यांनी 
मनात इंग्रजांचा िजतका वेष बाळगलेला होता िततका कोणा याच दयात नसेल! यांनी 
तु ं गातून सटुताच ककर् श आरो या िन िकंका या ठोकीत आधी युरोिपयनांचे वसतीकड े धाव 

ठोकली. िवशषेतः तारायतं्रे िन रे वे यां यावर बडंवा यांचा फार कटाक्ष होता. रे वेची ऑिफसे, ळ, 

तारा, खांब, अिंजने सवर् िचरडून पार! इंिग्लशांनी आपली बहुतके पोरबाळे जरी िक यात ठेवलेली 

                          
15 खु  नील हणतो : “How the plan was not taken, by Sikhs, is a wonder!” 
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होती तरी काही अखेर बंडवा यांचे हाती लागलीच! यांनी एकेका सपा यात जो जो गोरा हणनू 

भेटे याचा याचा िनकाल लावीत चलावे. मग जे गोरेही न हते िकंवा िख्र चनही न हते परंतु 
यांना इंिग्लशांपुढे लांगनूचालन कर याची चटक लागलेली होती अशा िनमगोर् यास मार बस ू

लागला. बंड कर यास जे उ सकु न हते या सवार्ं या घरावर ह ले चढले िन यांनी ‘आ ही 
िद लीचे बादशहाशी राजिन ठ राहू िन िफरंग्यांचे िव द्ध लढू’ अशा शपथा घेत या यासच काय ते 
प्राणदान दे यात आले. ता. ७ जनूचे सकाळी अलाहाबादचा खिजना बंडवा यांनी ता यात घेतला. 
या खिज यात जवळ जवळ ३० लक्ष पये होते. नंतर दपुारचे समुारास एक थोरले िहरवे िनशाण 

िमरवत नेऊन शहरा या मखु्य कोतवालीवर उभारले गेले िन याला सवर् नागिरकांनी मजुरा केला!  

शहर िन िक ला अशा िरतीने बंडाचे जाळात पेटत असता याच िदवशी या समुारास सवर् 
अलाहाबद प्रांत एका यक्तीसारखा बंड क न उठला! िजकड ेितकड ेएका क्षणात िफरंग्यांचे रा य 

होते की न हते असे झाले! या या खेडगेावाने एक िहरवे िकंवा जरतारी िनशाण फडफडवून िदले 

िन जवळपास असले या एखाद दसुर् या गोर् या अमंलदारास िपटाळून िदले िकंवा बहुधा मा न 

टाकले की, तेथे िफरंग्यां या गलुामिगरीची पाळेमुळे सगळी उपटून टाक यासारखेच होई! अरेरे, 

शंभर वष जी मळेु खोलखोल तली जावी हणनू प्रय न कर यात येतो ती गलुामिगरीची पाळेमळेु 

इतकी वरवरच पसरलेली असतात ना! खरोखर केवळ तरवारीने नांगरले या जिमनीत काहीही 
पीक येत नाही हे िनःसशंय आहे िन यात गलुामिगरीसारखे अनैसिगर्क बीज तर कधीही जले 

जात नाही! हे जगा, हा धडा तू अजनू तरी िशकशील का? 

अलाहाबाद प्रांतात बहुतेक तालकुदार मसुलमान असनू यांची कुळे िहदं ु होती. अशा 
पर परिव द्ध असले या दो ही जातींम ये एकी होऊन आप यािव द्ध सामा य लोकसमाजात 

पुंडावा माजेल हे इंिग्लशांना अशक्य वाटत होते. परंतु जनू या पि या आठव यात अशा िक येक 

तरी अशक्यता शक्य झाले या हो या! अलाहाबादेची उठावणी ऐक यासाठीही न थांबता या 
प्रांतातील झाडून सारी खेडी-गावे एकसमयाव छेदेक न वतंत्र झाली! मसुलमान िन िहदं ु

वदेशमाते या एकाच दधुावर आपण पोसले जात आहोत याची काहीतरी प्रतीिक्रया हणनू 

उभयता बंड क न उठले िन ते सवर्जण िफरंग्यां या अमंलावर घाव घाल यास िसद्ध झाले. 

नोकरीवर असलेले धडधाकट िशपाईच न हेत, तर ल करी पेनशनदार हातारेही वयंसेवक होऊ 

लागले. यांनी आप या शभु्र िमशांवर पीळ भरीत त णां या सेना तयार करा या िन जे कोणचीही 
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प्र यक्ष कृती कर यास वाधर्क्याने इसमथर् होते यांनी आप या अथं णाव न पड या पड या 
लढाईचे डावपेच समजावून सांगावे िन िनकरा या गो टीत स लामसलती या या!16  

पे शनदार िशपायांना देखील या सा याने वाधर्क्यात ता याचा बहर येऊ लागतो या 
वरा य िन वधमार् या िद य चेतनेने वारे इतरत्र लोकांत भरलेले होते यात काहीच नवल नाही. 
दकुानदार, मारवाडी िन बिनये यांना देखील या भयंकर लोकक्षोभात इतके अवसान आलेले होते 

की, यां या वेषािवषयीचा उ लेख जनरल नील याने आप या िरपोटार्त िवशेष रीतीने केलेला 
आहे.” The majority of the chief merchants and others have shown the worst spirit towards 

us. Many of them have taken active part against us.” (Neill’s Second Despatch. ) 

परंतु इतके जरी झाले तरी शेतकरी लोक तरी आप या बाजलूा येणार अशी अजून इंिग्लश 

लोक बढाई मारीत होते! पण अलाहाबादेने या भ्रमा या भोप या या आपटून िठकर् या उडिव या. 
िहदंु थानात आजपयर्ंत कोण याही पकार या चळवळीत िजतका पुढाकार कधीही कोणी घेतलेला 
नसेल इतका पुढाकार शेतकरी लोकांनी या ५७ या क्रांितयुद्धात घेतलेला होता! आप या जु या 
तालकुदारां या- इंग्रजांनी नेमले या न हेत! - झ याखाली, हातातले नांगर जेथ या तेथे टाकून, हे 

शेतकरी वार् यासारखे वातं ययुद्धाथर् धावत आले. यांनी आप या पूवीर् या राजांशी इंिग्लश 

कंपनीची तुलना क न पािहलेली होती, िन तीत यांना इंिग्लश कंपनीपेक्षा आपले वेडवेाकड,े पण 

वरा य हे अ यंत ेय कर आहे असे पक्के आढळून आलेले होते. हणनू यांनी ठरले या वेळी 
आजपयर्ंत या अपमानाचा भयंकर सडू उगिव यास आरंभ केला! िजकड े ितकड े वरा याचा 
जयजयकार होऊन गलुामिगरीचे त डावर र तोर ती मलेुही थुंकू लागली! खरोखरच मलेुही 
थुंकली- कारण बारा चौदा वषार्ं या मलुांनी वरा याची िहरवी िन जरतारी िनशाणे उभारली िन 

यां या यांनी ताशे वाजवीत िमरवणकुीही काढ या. अशाच एका िमरवणकुीला पकडून 

इंिग्लशांनी यातील त ण अभर्कांना फाशीची िशक्षा िदली! ही िशक्षा िद याचे ऐकून एका इंग्रज 

अिधकार् यालाच इतकी लाज वाटली की तो डो यात अ ु आणनू मखु्य कमांडरकड े या बालकांना 
सोडून यावे हणनू िवनंती क  लागला. परंतु याचा काही उपयोग न होता वतंत्रते या 
िनशाणांना उभारणारी ती त ण मलेु राजरोस रीतीने फाशी दे यात आली! या त ण देवदतूांचा हा 
छळ डोक्यावर आदळ यािशवाय व थ कसा बसेल? सवर् सृ टी कंिपत झा यासारखी डळमळू 

लागली. शेतकरी िन तालकुादार, िहदं ु िन मसुलमान, वदृ्ध िन त ण, पु ष िन ि त्रया, सवर्जण 

राजकीय दा याचा उ छेद कर यासाठी हरहर हणनू उठला.” For not only in the districts 

beyond the Ganges but in those lying between the two rivers, the rural population had 

                          
16 “ And with them went not only the Sepoys, who, a day before, had licked our hands, but the 
superannuated for action, were eearnesr in their efforts to stimulate others to deeds of cowardice and cruelty.” 
Kaye’s India Mutiny, Vol II page 193. See also Red Pamphlet. 
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risen. . . and soon there was scarcely a man of either faith who was not arrayed against 

us!”  (Kaye’s Indian Mutiny, Vol. II) या बहुजन समाजा या प्रचंड प्रय नांना यश ये यासाठी 
िन ीमती िहदंभ ू वरा ययुक्त हो यासाठी प्रयागवळ िन मु ला हे आपले आपले पिवत्र अिशवार्द 

या क्रांतीचे म तकावर वषूर् लागले!  

िहदंु थानचे इितहासात इतकी उ क्षोभक िव यु वेगी, भयानक िन सवर्सामा य अशी 
दसुरी एखादी रा यक्रांती आढळून येणे दघुर्ट आहे! लोकशक्ती िज याम ये खडबडून जाग्या 
होतात िन आप या देश वातं यासाठी एकदम कडाडणार् या मेघाप्रमाणे रक्ताचे वषार्व कोसळवू 
लागतात अशी स तावनसारखी प्रचडं रा यक्रांती ही िहदंु थानचे इितहासात अभतूपूवर् गो ट होती. 
यातूनही िहदं ुिन मसुलमान आपले सबंधु वाचे नाते ओळखून िहदंु थानाकिरता एकत्र होऊन लढू 

लागावेत हा देखावा अगदीच अपूवर् िन आ चयर्कारक होता. अशा अपिरिचत प्रचंड वावटळीला 
आरंभ के यानंतर यावर दाब ठेवताना िहदंु थान फसले यात काय नवल आहे? नवल आहे ते हे 

की यावर दोष ठेवता येणार नाही असली प्रचंड वावटळ िहदंु थानने िनमार्ण केली! कारण 

रा यक्रांतीवर दाब ठेवणे हे कोण याही रा ट्राला एकदम साधलेले नाही. फार काय, पण फ्रच 

रा यक्रांतीशी जर तुलना क न पािहले तर अदंाधुंदी, ग धळ, अ याचार, आप वाथीर्पणा, लटूालटू 

इ यादी क्रांतीसारख्या अिनवायर् प्रलयात हटकून घडणारे प्रकार ५७ साली बरेच कमी घडलेले 

आहेत असे आढळून येईल. िहदंभचूा तो पिहला प्रय न- न हे प्रयोग होता िन हणनूच या 
प्रयोगाचा या अलाहाबादे या प्रांतात इतका िवजय झालेला होता ितथे काही फसगती िकंवा 
चुक्या िकंवा अदंाधुंदी झा यास काही आ चयर् कर याचे कारण नाही. जिमनदारांची िपढीजात 

भांडणे, गलुामिगरीने आले या दािर याचा अितरेक िन शतकोशतके असलेले िहदंमुसुलमानांचे 

हाडवैर एकदम नामशेष हो या या प्रय नांत नैसिगर्क रीतीनेच एकदम उ प न झालेले गरैसमज 

यां या योगाने उठावणीचा पिहला धडाका उडताच िजकड े ितकड े बेबंदशाही सु  न होणे अ यंत 

दु कर होते! सृ टीचे आधी प्रलय झालाच पािहजे. तो न होऊ देणे ई वरास देखील अशक्य होते! 

याला रा यक्रां या ह या असतील याला ही सकंटे वाटेत बहुधा गाठावयाचीच!  

परंतु लटुालटुीचा िन जाळपोळीचा हा पिहला आठवडा सपंताच ही अदंाधुदीची सवर् सकंटे 

िवतळत जाऊन अलाहाबादे या क्रांतीला यवि थत आकार घेऊ लागली. या प्रांतातच काय, पंरतु 

लोकक्षोभातून िजथे िजथे क्रां या होतात ितथे ितथे क्रांितक्षणानंतर पिहली अडचण हणजे 

पुढार् यांची पडते. ही अडचण अलाहाबाद शहरात लवकरच टाळली गेली. कारण मौलवी िलयाकत 

अ ली नावाचा एक अ यतं कट्टा वातं यभक्त लवकरच या क्रांतीचा धुरीण बनला. या पु षाची 
जी त्रोटक हकीगत िमळते ती इतकीच की, हा िवणकरी लोकांचा प्रमखु धमर्गु  होता. बंडाचे पूवीर् 
याने िव यालयांतून अ यापकाचे काम केलेले होते. या या धमर्शील पिव याने याचेवर लोकांची 
पू यबुद्धी बसलेली होती. उठावणी होऊन लोकांनी अलाहाबाद वतं य के यानंतर थो याच 
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िदवसांत चोवीस परग याचे जिमनदारांनी या मौलवीला अलाहाबादेला आणनू यास या प्रांताचे 

मखु्य अिधकारी नेमले िन मो या समारंभाने िद लीचे बादशहाचे प्रितिनधी हणनू याची वाही 
िफरिवली गेली. या मौलवीने आपले मखु्य ठाणे खु ूबाग नावा या एका तटबंदी बागेम ये 

थापून या सवर् प्रांतातील बंडखोरांना सघंिटत कर याला आरंभ केला. याने लवकरच सवर् 
सरकारी कामे िन कार थाने यवि थत पद्धतीने सु  केली. िद लीचे बादशाहीचे आपण सभेुदार 

आहो असे नसुते सांगनूच तो रािहला नाही तर याने अलाहाबाद या सवर् हकीगतीचे सरकारी 
िरपोटर् अगदी शेवटपयर्ंत िद लीचे बादशहाकड ेधाडीत असावे.  

मौलवी िलयाकत अ ली यांना पिहली गो ट जी करावयाची होती ती अलाहाबादेचा 
िक ला ह तगत करणे ही होय. यां या हाताखाली जे सै य गोळा झालेले होते यांना िक यावर 

ह ला चढिव यासाठी स ज कर याचे प्रय न िन जळुवाजळुव यांनी चालिवलेली होती, तोच 

बनारसहून जनरल नील अलाहाबादेकड ेवळ याची बातमी येऊन थडकली. तथािप अजनूही जर 

या िक यात असले या चारशे िशखां या मनात आले असते तर तोफा, श त्रे िन दा गोळा 
यांसदु्धा तो प्रचंड िक ला एक बारही न काढता बंडवा याचे हाती पडला असता! जनरल नील या 
अतंःकरणाला ही गो ट एकसारखी झ बत होती िन हणनू याने रात्रीचा िदवस क न 

अलाहाबादेकड ेयरुोिपयन सै यासह कूच केले. ता. ११ जनूला नील अलाहाबादेला पोचला. आपण 

येईतोपयर्ंत शीख लोक िक ला िन यातील इंग्रजी लोक यांचे सरंक्षण करतील याची नीलला 
िबलकूल आशा नस याने या वेळेस याने िक यावर इंग्रजी िनशाण अजनूपयर्ंत फडकत 

असलेले पािहले या वेळेस याला फारच आनंद झाला. याने आप याबरोबर या युरोिपयन 

सै यास ताबडतोब िक यांचे सरंक्षण कर यास ठेवून िदले िन या राजिन ठ िशखांना िक याचे 

बाहेर काढून लढाईचा कामिगरीवर नेमले. नीलचा िशखांवर िकती थोडा िव वास होता हे याव न 

प ट िदसत आहे. नीलचा जरी िशखांवर िबलकूल िव वास न हता तरी िशखांचा मात्र या यावर 
पूणर् िव वास होता. कारण यांनी या अपमानानंतरही बडंवा यांस िमळ याचे नाकारले िन 

नीलबरोबर आजबूाजू या खेडगेावांची राखरांगोळी कर यास ते एका पायावर तयार झाले. ता. १७ 

जनू रोजी इंग्रजी सै य शहरात घुस ू लागले. या वेळ या हकीकतीब ल आप या बादशहाला 
धाडले या िरपोटार्त मौलवी हणतात, ‘जे देशद्रोही पापी या िफरंग्यांना िमळाले आहेत, यापैकी 
काहींनी शहरात अशी कंडी िपकिवली आहे की सवर् शहर इंग्रज लोक तोफे या त डी देणार आहेत. हे 

सवार्ंस खरे वाट यासाठी यांनी आपली घरे सोडून देऊन आपण जीव बचाव यास िनघून चाललो 
असे जाहीर केले! या योगाने सवर् शहर भयभीत होऊन िन मी सरंक्षणाची आ वासने देत असताही 
ितकड ेदलुर्क्ष क न ओसाड पडत आहे.” मौलवीचा हा ददुवी िरपोटर् तयार होऊन िद लीकड ेजात 

आहे तोच खु ूबागेवर इंग्रजांचा ह ला चढू लागला होता. या िदवशीचा ह ला बंडवा यांनी परत 

िफरिवला. परंतु िक ला शत्रू या हाती असताना एका पडक्या बागेत बसनू अलाहाबाद ध  पाहणे 
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हा शुद्ध वेडपेणा आहे असे पाहून मौलवी आप या अनुयायांसदु्धा कानपूरकड ेता. १७ जनू या रात्री 
िनघनू गेले. ता. १८ जनूला इंग्रजांनी अलाहाबाद शहरात आप या शीख राजिन ठांसह पु हा प्रवेश 

केला.  

बनारसप्रमाणेच अलाहाबाद शहर इंग्रजां या हाती िफ न पडले. तथािप या योगाने 

बंडवा यांचा धीर ितळमात्रही सटुला नाही. मखु्य िक यात इंग्रज ससुरंिक्षत झालेले पाहून या 
प्रांतातील कड या लोकांना अिधकच फुरण चढू लागले िन प्र येक खेड े हे आपाप या गढीचा 
एकेक िक ला क न तो लढिव या या तयारीला लागले. अशा या कृतिन चयी लोकांस आता 
लाचलचुपतीने फसिव याचे िदवस उरलेले न हते. ते युद्ध त वासाठी जुपंलेले होते िन हणनू 

लहान लहान पुढारी ध न देणारांस नीलने हजारो पयांची बिक्षसे लावली तरी कंगाल शेतकरीही 
ती कृ ये कर यास नाखषू होते. लोकां या या अपूवर् त विन ठेब ल या वेळ या इंग्रजी 
अिधकार् यांनी पत्रांतही मोठे आ चयर् प्रदिशर्त केलेले आहे. एका, खेडगेावासबंंधाने एक अिधकारी 
िलिहतो : “The magistrate offered a reward of १००० rupees for the head or the person of 

the leader of rebels who is well known to the natives, yet such is their hatred towards us 

that not one would give him up!”  (Charles Ball, Vol. I) पुढारी पकडून देणे तर काय इंग्रजांना 
पैसे घेऊन माल िवकणेही या वेळेस अ यंत घोर पातक मानले जाई. जर एखा याने हा गु हा 
केलाच तर याला समाजाकडून भयंकर िशक्षा ताबडतोब िदली जाई.” Any one who had worked 

for the Europeans these murderers Killed. So if the population is to a man against us we 
should stand but a bad chance. A Poor baker was found with his both hands cut off and 

his nose slit because he had sent in bread to us.” असे २३ जनूचा हा िरपोटर् हणतो! इंग्रजांना 
नुसती भाकर (बे्रड) िदली हणनू गावकर् यांनी या भाकरीवा याचे दो ही हात िन नाक कापून 

टाकले! असा रा ट्रीय िन शा त्रीय बिह कार पड यावर मग इंग्रजां या हालाला पारावार नाहीसा 
झाला. अलाहाबादेला िक ला घेतला खरा; परंतु तेथून पुढे मागे पाऊल टाकणे इंग्रजांना अशक्य 

होऊन गेले. यांना बैल िमळेनात, यांना गा या िमळेनात, यांना औषधे देखील िमळेनात. 

आजारी सोिजरांना डो या नाहीत, डो या उचलावयास माणसे नाहीत! अशा कारणाने िठकिठकाणी 
पडून रािहले या आजारी लोकां या ककर् श आरो या इतक्या भयकंर हो या की या ऐकूनच इंग्रजी 
बाया पटापट म  लाग या. ते िदवस उ हाचे होते िन जनू मिह यातच बंड उभार यात इंग्रजांना 
नुसते आम या देशातील उ हाने मा न टाकू असा जो बंडवा यांचा कावा होता तो आता प्र ययास 

येऊ लागला. डोक्याला ओ या पट्टय्ावर पट्टय्ा चढिव यात जो तो इंग्रज चूर झालेला. यातून 

अ नाचा पुरवठा िबलकूल पडनेा. धा याचा एक कणही इंग्रजांना िवकावयास कोणी तयार 

होईनात. Up today we have had little to eat; indeed I would not have fed a dog with my 

yesterday’s breakfast.” हणनू एक अिधकारी अलाहाबादेहून िलिहतो. मा या कु याला देखील 

जे अ न मी घातले नसते ते काल मी वतः खात होतो. या उ णतेने िन या उपासमारीने इंग्रजी 
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सै यात कॉलरा सु  झाला िन यातही इंग्रजी सोिजरांनी दा  िपऊन िझगंनू पड याचा सारखा 
धडाका लावला. सवर् िश त मोडून गेली. नील या हुकुमाला या दा बाजांनी इतके िधक्का न 

टाकावे की आता मी यां यापैकी एका दोघांना फाशी दे याचा िन चय केलेला आहे असे कॅिनगंला 
कळिव यापयर्ंत मजल येऊन ठेपली! या अनंत सकंटांनी वेढून टाकलेली ती इंग्रजी सेना 
िठकिठकाणी िखळून गेली. कानपूरकडून जलद मदत धाड याचे िनरोपावर िनरोप येत असतानाही 
जनरल नीलसारख्या धाडसी यो यालाही अलाहाबादेला जलुचैी पिहली तारीख बघणे भाग पडले!  

जनरल नील िन याचे युिजिलअर सै य हे मद्रासकडून आणिवलेले होते ही गो ट 

मह वाची आहे. जर का या वेळेस मद्रासकड ेबंडाची नुसती हूल उठली असती तरी देखील इंग्रजांना 
एक िदवसही तो ताण सहन करणे अशक्य झाले असते. परंतु अलाहाबाद या कृतिन चयी 
िहदंु थानी लोकांनी जरी इंग्रजी यो यांना नुसते क डून मारावयाचा इतका यश वी घाट घालनू 

तो िसिद्धस नेत आणला होता तरी याची इंग्रजांना भीती पड याचे करे कारण न हते. कारण 

मद्रास, मुबंई, राजपुताना, पंजाब, नेपाळ वगरेै सवर् िहदंु थान अजनूपयर्ंत म यासारखे िन चल 

पडलेले होते- जे हा यातील काही भाग चिलत झाले ते हा ते िपशा चासारके बंडवा यांवरच तुटून 

पडले. खु  अलाहाबादेला िन बनारसला इंग्रजांबरोबर हजारो शीख िशपाई न हते काय? मग 

घाबरणे कशाला! इतरांनी काहीही केले तरी अलाहाबाद या प्रयागबळांनी िन मु लांनी, 
तालकुदारांनी िन शेतकर् यांनी, िव या यार्ंनी िन िशक्षकांनी, दकुानदारांनी िन िगर्  हाअकांनी अनंत 

अडचणी द त हणनू पुढे उ या असता, सवार्ंना एका छत्राखाली आकषूर्न घेईल असा करामतीचा 
कोणीही पुढारी नसता िन अपजयाने लोकांत िन साहता िन अदंाधुंदी माजली असताही 
गलुामिगरीचा जो दीघर् वेष दाखिवला िन या वरा या या िन वातं या या उ च येयासाठी 
जो वाथर् याग - वप्राण याग केला या योगाने या सवर् देशभक्तांब ल इितहासास सदोिदत 

भषूणच वाटेल!  

कारण या सवर् देशभक्तांना इंग्रजां या दा यािव द्ध उठ याब ल फार कडक िकंमत 

यावी लागत होती. 17 बनारस िन अलाहाबाद या प्रांतात नीलने जे कू्रर वतर्न केले याला रानटी 

                          
17 खालील पत्र पहा “One trip I enjoyed amazingly. We got on board a steamer with a gun, while the Sikhs and 
the fussiliers marched up to the city. we steamed up throwing shots right and Jeft till we got up to the bad 
places. when we went on the shore and peppered away with our guns, my old double barrel bringing down 
several niggers. So thirsty for vengeance I was. We fired the places right and left and the flames shot up to 
the heaven as they spread, fanned by the breeze showing that the day of vengeance had fallen on the 
treacherous villains. Everyday, we had expeditions to burn and destory disaffected villages and, we have taken 
our revenge. I have been appointed the chief of a commision for the trial of all natives, charged with offences 
against the Government and persons. Day by day, we have strung up eight and ten men. We have the power 
of life in our hands and, I assure you, we spare not. A very summary trial is all that takes place. The 
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इितहासातही खरोखरच तोड सापडणे मु कील आहे! हे मी अलकंािरक भाषेत िलिहत नाही. 
इंग्रजां याच हकीगती वाचून ही मा या आ याची खात्री झालेली आहे. नीलने वदृ्ध लोकांना 
जाळले, नीलने म यमवयातील लोकांना जाळले, नीलने त ण लोकांना जाळले, नीलने कुमारांना 
जाळले, नीलने अभर्कांना जाळले, नीलने पाळ यातील मलुांना यां या पाळ यात िन अगंावर 

िपणार् या ता हु यांस यां या आईचे अगंावर भाजनू काढले! शेकडो ि त्रयांना, कुमारींना मातांना 
िन मलुींना यांची सखं्याही न मोजताना नीलने िजवंत पेटवून िदलेले आहे. परमे वरासमक्ष िन 

मनु य जातीसमक्ष मी हे िवधान करीत आहे! यातील एक अक्षरही खोड याची कोणाची छाती 
असेल तर यांनी समोर एक क्षणभर तरी येऊन उभे राहावे!  

या सवार्ंचा अपराध काय होता? तर ते आप या देशा या वातं यासाठी या सवर् 
हालअपे टा भोग यास तयार झालेले होते!  

तरी अजनू कानपूरची क तल झालेली न हती. कानपूर या क तलीचा सडू हणनू 

नील या क तली घड या न ह या तर नील या क तलीचा सूड हणनू कानपूर या क तली 
झा या!  

स तावन साली सवर् िहदंु थानात झाले या इंग्रजी पु ष, बायका िन मलेु यां या क तलीत 

िजतके खून पडलेले नाहीत िततके एक या नीलने एक या अलाहाबादेस पाडले आहेत! असे शेकडो 
नील अशा हजारो गावी या साली नेिट हां या सरसकट क तली उठवीत होते!! इंग्रजां या प्र येक 

माणसासाठी िहदंु थानातले एकेक गाव िजवंत जाळलेले आहे!  

याब ल इंग्रजी इितहासकार काय हणत आहेत? ते आधी ही हकीकत अिजबात 

वगळतात िन तेही सांगनू सव न! जर थोडीबहुत हकीगत िदलीच तर तीव न नील िकती धाडसी, 
करारी िन शूर होता हे िसद्ध करतात! असले प्रासिंगक क्रौयर् अस यापेक्षा अिधक दयाळूपणा तो 
कोणचा? मानवी जातीब ल नील या दयात िकती ममता दाटलेली होती हे मानवी क याणासाठी 
याने दाखिवले या या क्रौयार्व न यक्त होत आहे असे काहीचे हणणे आहे. खु  पालर्मटरी 
िरपोटार्त हे हटलेले आहे. इंग्रजां या या सडुाचा पिरणामच कानपूरची क तल असावी अशी 
‘के’ला शंका येत.े पण तो हणतो की नेिट हां या उ ामपणाने िब्रिटश लोकां या अगंातील 

                                                                           
condemned culprit is placed under a tree, with a rope round his neck, on the top of a carriage and when it is 
pulled off he swings.” -Charles Ball, Vol. I, page 257. असे िकती िदवस चालले होत े“For three months eight dead 
carts daily went their rounds from sunrise to sunset to take down the corpes which hung at their own roads 
and market places and that six thousnd beings had been thus summarily disposed of and launched into 
iternity. -Kaye, Vol. II, page 203. 
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शादूर्ल व पकट होणे साहिजक होते. या क्रौयार्ब ल नील या िव द्ध ‘के’ने एक अक्षरही िलिहलेले 

नाही. तर उलट या मह वा या प्र नांची मनु याने चचार् कर याचे धा यर ्कर यापेक्षा तो ते 
ई वरावरच सोपवून देतो! परंतु नानां याब ल बोलताना मात्र यांची लेखणी अ लीलपणालाही 
लाज आणते! चालर्स बॉल नीलची अपिरिमत तुती करतो. खु  नील हणतो : “God grant I may 

have acted with justice! I know I have acted with severity, but, under all the 
circumstances, I trust forgiveness. I have done all for the good of my country, to re-
establish its prestige and power and to put down this most barbarous inhuman 
insurection.”  

“ वदेशासाठी मी हा अघोर जलुमू करीत आहे हणनू परमे वर मला क्षमा करो.” जनरल नीलचे हे 

वरील वाक्य देऊन जे इंग्रज इितहासकार याची तुती करतात तेच ीमतं नानां या िन 

िशपायां या वेषाला मात्र नरकाकड ेढकलतात! इंग्लडं या वदेशािभमानाची याख्या िवलक्षण 

आहे!  

होम हा इितहासकार हणतोः “ हातार् या लोकांना िन अगंावर पीत असले या अभर्कांना घेतले या 
अशरण बायांना या भयकंर सडुात बळी दे यात आले, परंतु ते सखु हणनू न हे, तर पिवत्र 

कतर् य हणनू होय, हे मात्र जनरल नील या स मानाथर् येथे सांिगतले पािहजे!”18 

वरील उतार् यात िनःपक्षपाती इितहासाला िन खर् या खर् या परमे वराला नील या परमे वराला 
न हे! -जर कोणा या क तलीचे यथा यर् िन या यता वाटत असेल तर ती इंग्रजांनी केले या 
क तलीची नसनू बंडवा यांनी केले या क तलीचीच होय! वातं यासाठी क तली क्ष य आहेत की 
नाही या प्र नाचा िनकाल ‘परमे वरावर सोपिवला पािहजे. ‘ परमे वर मला क्षमा करो. कारण मी 
जे करीत आहे ते मा या देशाचे नैसिगर्क वरा य िमळिव यासाठी होय, हे वाक्य नीलपेक्षा 
नानांचे त डीच शोभते! वदेशासाठी बंडवाले लढत होते -इंग्रज न हेत! हणनूच कू्रर क तलीत जर 

कोणी ‘पिवत्र कतर् य’ करीत असतील तर ते वधमर् िन वरा य या उदा त सा यासाठी 
झगडणारे िन शंभर वष छळले या मायभचूा सडू उगिव यासाठी खवळलेले क्षु ध बंडवालेच होत!  

पंरतु आता हे त वज्ञान काय उपयोगी! नीलने अलाहाबादेला भयंकर क्रौयार्ची जी बीजे पेरली 
यांची िपके ितकड ेकानपूर या शेतात भरभराटून रािहलेली आहेत! अशा हंगामात या िपकां या 
कापणीसाठी जलदीने कानपूरकड ेिनघून जाणेच योग्य होय!  

 

                          
18 Old men had done us no harm; helpless women with suckling infants at their bressts felt the weight of our 
vengeance no less than the vilest malefactors. But to the honour of Neill let it be recorded that to him the 
infliction of punnishment was not a delight but an aweful duty!” Holme’s Sepoy War, page 229-30. 
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प्रकरण आठवे 

कानपूर िन झांसी 
गलुामिगरी या नरकात िखचपत पडले या िपतरांना उद्धार या या पिवत्र हेतूसाठी धो धो 

वाहू लागले या या क्रांती-भािगरथी या रक्तप्रवाहास उ तर िहदु थान या अफाट मदैानावर 

धांगडिधगंा घाल यास सोडून देऊन आता क्षणभर आपण या क्रांती-भागीरथी या मखु्य 

हिर वारी काय प्रकार चाललेले आहेत हे पािहले पािहजे. ीमतं नानासाहेबां या राजवा यात 

मीरत उठावणीचे समुारास िजतकी िनरिनराळी कायर्कतीर् माणसे जळुलेली होती िततकी या 
वेळेस लखनौ या राजमिंदरात, बरेली या सु यात िकंवा खु  िद ली या िदवाण-ई-खासातही 
सापडणे मिु कल होते. या ब्र मावतार्ं या महालात स तावन या क्रांतीचा गभर्सभंव झाला िन 

ितथेच तो गभर् वाढीसही लागला. ितथेच या िवचारगभार् या द्रवीभतू रसास सघंटना येऊ लागली 
िन या पूणर् गभार्चा उद्भवही यथाकाली जर ब्र मावतार्सच झाला असता तर तो खात्रीने अ पायुषी 
होता ना! परंतु म ये पूणर् मासाचे आधीच मीरत या गडगडाटाने तो क्रांतीगभर् जे हा उ मळून 

बाहेर पडला ते हा या अपक्व गभार्चा पिर याग न करता तशा कठीण पिरि थतीतही याची 
योग्य ती अिभवदृ्धी कर यासाठी इकड े ब्र मावतार् या वा यात क्रांतीची ज यत तयारी चालू 
झालेली होती.  

या वा यात नानासाहेबांचे बंधु ी. बाबासाहेब िन ी. बाळासाहेब िन यांचे पुतणे ी. 
रावसाहेब हे मालका या क्रांती या उदा त हेतुनंा यश वी कर यासाठी तनमनधनासह 

वा मापर्ण कर यास सजलेले होते. तसेच नानांचे गु  यांनी िखदमतगारी या अ यंत किन ठ 

ि थतीतून आप या दक्षतेने िन हुशारीने आप यास राजमा यतेला पात्र क न घेतले, याने 

युरोपखंडातील राजकारणाचा िन सगं्रामभमूीचा अ यास क न आप या वदेशभमूीला 
गलुामगीरीतून मकु्त कर याचा धमर्यदु्धाला याचा कसा उपयोग क न घेता येईल हे धतूर्तेने 

प्र यक्ष अवलोकन केलेले होते. यांनी या अवाढ य क्रांतीचा नकाशा सवार्ं या आधी आप या 
मनःपटावर रेखाटून ठेवलेला होता िन यांनी वतः मसुलमान असनूही आप या िहदंमाते या 
वातं यासाठी एका िहदंरुाजा या अ युदयाथर् आयु य वाहून ‘परै तु िवग्रहे प्रा ते वयं 
पंचशतो तरम’् या महाभारतीय उपदेशाची साथर्कता वाचरणाने केलेली होती, ते देशभक्त 

अझीमु लाखानही िफरंग्यांचे गलुामिगरीवर सोड यासाठी ितथे हातात ितलांजली घेऊन उभे होते. 

याच वा यात झाशीची िबजलीही आप या तेजःपंुजतेने या गदर् अधंकारावर एकसारख्या चमका 
मारीत होती.  
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परंतु अशा या इितहासप्रिसद्ध वा यात ितकड े श त्रागाराकड े िनकषा या पाषाणावर 

तरवारीची धार पाजळ यात कोणचा योद्धा दंग होऊन गेलेला आहे बरे? 

वाचकहो, तो श त्रागाराकड ेसमशेरीला पाणी चढवीत असलेला सतेज मराठा ता या टोपे 

हा होय! िशवछत्रपतीं या आखा यातील हा शेवटचा जवानमदर् मराठा गडी आहे. जवानमदीर् 
यां या अगंात आहे असे पु कळ लोक असतात, परंतु या शेवट या मरा याची जवानमदीर् ही 

आप या वातं यासाठी आप या िहदंदेवीने उपसलेली तलवार होती. तलवार मेली पण ितचा वार 

मेला नाही- तो कधीही मरणारा नाही! ता या टो यासारखी तलवार िजला, कालाने जीणर् िन शत्रूनंी 
िवदीणर् केले या यानातूनही वे छामात्रेक न काढता येते या िहदंभमूी या अक्ष य कुस याला 
नम कार असो!  

िहदंभमूी या या नम काराहर् कुस यात अ. स. १८१४ साल या समुारास वीरवर ता या टोपे 

यांचा ज म झाला. 1 यां या विडलांचे नाव पांडुरंग भट असे होते. पांडुरंग भटास एकंदर आठ 

मलुगे असनू यातील दसुर् या मलुाचे नाव रघुनाथ असे होते. हाच रघुनाथ िहदंु थान या 
इितहासातील तारामािलकेम ये ‘ता या’ या नावाने चमकणारा वातं याचा िद य तारा होय!  

पांडुरंगराव टोपे हे देश थ ब्रा मण असनू शेवटचे बाजीरावाजवळ ब्र मावतार्स ते 
दाना यक्षाचे कामावर असत. या ब्र मावतार्स एक वेळ केवढा अल य लाभ झालेला होता! तेथील 

पटांगणात नानासाहेब, झांशीची छबेली, ता या टोपे यां या समकालीने नेहलीला झाले या 
आहेत! लहानपणापासनूच ीमतं नानांचा िन ता यांचा अ यतं नेह जळुलेला होता. या 
मह कायार्त पुढे यांना वीरचिरत्रे करावयाची होती या महनीय कृ याचे िशक्षण बालवयापासनूच 

या दोघा िवभतूींना सिृ टदेवीकडून एकाच शाळेत िदले जात होते. रामायण-महाभारताची पारायणे 

यांनी एकत्र केलेली, मरा यां या जवानमदीर्चे इितहास यांनी एकत्र वाचलेले िन या 
वीररसा या घुटक्यांनी यांचे बालबाहू एकत्र फुरलेले होते, याच या दोन छा यांनी आप या 
देशमातेसाठी एकत्र लढावे! एकेका शतकात अशी एखादीच शाळा उघडली जाते की, ित यात नाना, 
ता या, राव िन छबेली ही बालके एकत्र िशक्षण घेतात, एकत्र हसतात, एकत्र खेळतात! एकेका 
शतकात अशी एखादीच परीक्षा होते की िज यात ही सवर् महानुभाव बालके सगं्रामपित्रकेवर 

अदभतू वीरचिरते्र एकमताने िलहू लागतात! अशा या असाधारण शाळेचा िन असाधारण परीके्षचा 
मान या स तावनसाली ब्र मवतार् या राजवा यास िमळालेला होता!  

                          
1इ. स. 1859 साली ी. ता यां या जबानीत त े हणतात : “My name is Tatya Topi. My father’s neme is Pandurang, 
inhabitant of Yeola, Paraganha, Paloda, zillah Nagar. I am a resident of Bithur. I am about forty-five years of 
age, in the service of Nanasahib in the grade of companion or aide-de-camp.”  
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एिप्रलचे शेवटी क्रांितपक्षाचे सघंटनेस एकवाक्यता दे यासाठी उ तर िहदंु थानातील 

मखु्य मखु्य शहरी वतः प्रवास के यानंतर अझीमु लाखान िन नानासाहेब हे सकेंतसमयाची 
मागर्प्रितक्षा करीत मो या िशताफीने थांबलेले होते. इतक्यात १८ मे या समुारास मीरत या 
उठावणीची िन िद ली वतंत्र झा याची बातमी कानपूरला येऊन थडकली. या अकाली उठावणीची 
वातार् ऐकताच ब्र मावतार्चे राजवा यात कोण याही प्रकारची य चलिबचल िबलकूल उडाली 
नाही. रा यक्रां यांत सह त्रशः िनरिनरा या भागाचे चलन चाल ूहोत अस याने यातील काही 
भाग जलदीने तर काही मदंगतीने, काही पूवर् सकेंताने तर काही आकि मक तेजाने गती घेऊ 

लागावयाचेच! ब्र मावतार् या राजवा याचे लक्षात हे ताबडतोब आले िन याने मीरत या 
उठावणीचा पूणर् फायदा घे याचा िन चय केला. परंतु तो फायदा घे यासाठी घाईने िद लीचे 

मागोमाग उठाव करावा िकंवा जनू या पिह या आठव यातच पूवीर् ठर याप्रमाणे उठावे? या 
दोह पैकी दसुराच मागर् इ ट ठ न याप्रमाणे मे या उ तराधार्त ब्र मावतार्ची अतंबार् य कार थाने 

चाल ूलागली. ब्र मावतार्पासनू कानपूर हे अगदी जवळ आहे. या शहरात बरेच िदवसांपासनू इंग्रजी 
सै याचे मह वाचे ठाणे ठेवलेले असे. स तावन या मे मिह यात या ठा याम ये १ ली, ५३ वी, िन 

५६ वी िशपायांची पायदळ पलटणे िन िशपाई घोडे वारांची दसुरी पलटण असे एकंदर तीन हजार 

नेिट ह सै य ठेवलेले होते. तेथील तोफखाना इंग्रजांचे ता यात असनू यावर समुारे ६० इंग्रजी िन 

इतर शेसवाश ेसोजीर इतके गोरे रहात होते. या सवर् सै यावर सर हो हीलर हे कमांडर असत. सर 

हो हीलर हे वयाने वदृ्ध िन िशपायांम ये अ यंत लोकिप्रय झालेले अमंलदार होते. या वदृ्ध 

अमंलदाराने शीख युद्धात िन अफगािण थानातील मोिहमांत चांगली नोकरी केलेली होती. कानपूर 

येथील नेिट ह सै याची या अमंलदारावर फार मजीर् आहे हे इंग्रज सरकारला पूणर्पणे अवगत 

अस याने कानपूर या िशपायांचे रांगेत काही खलबते चाललेली असावीत ही शंका कोणा याच 

मनास िशवली देखील न हती.  

मे मिह यात समुारे ता. १५ ला कानपूर शहरात िजकड ेितकड ेएक प्रकारची िवशेष चळवळ 

उडालेली िदस ूलागली. मीरत या उठावणीची बातमी पोच याने िशपायांचे रांगांतील ती पूवीर्ची 
ि तिमतता जाऊन या जागी चांच य आलेले होते. परंतु िशपायांना कधीच कळलेली ही बातमी 
इंग्रजी अिधकार् यांना ता. १८ मेपयर्ंत कळलेली न हती. िद लीची बातमी आणणारी तारायंत्रे तोडून 

मोडून पडलेली अस याने सर हो हीलर यांनी ती बातमी काढ याकिरता काही दतू धाडले. यांस 

र यावर िद लीकडून येणारा एक िशपाई भेटला. परंतु िफरंग्यास बातमी दे याचे याने साफ 

नाकारले! स तावन साली लांब लांब अतंरावरील बात या नेिट ह लोकांना क्षणाधार्त कशा कळत 

िन तारायंत्रे कानाशी लावून धरले या इंग्रजांना यांचे कसे पूणर् अज्ञान असे, या गो टींचे इंग्रजी 
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अिधकार् यांना मोठे कोड ेपडलेले आहे!2 कानपूर या नेिट ह िशपायांना मीरतची इ थंभतू हकीगत 

ही काही उठावणी झा यानंतर पाठिवले या तारांनी कळ याची ज री न हती. कारण ती 
उठावणीचे एक िदवस आधीच िजवंत तारांनी कळून आलेली असे. कानपूर या इंग्रजी 
अिधकार् यांना अखेर जे हा बातमी कळली ते हा मग कानपूर शहर या िन िशपायां या रांगेत या 
चळवळी हणजे काय आहेत याची यांना क पना येऊ लागली. परंतु अद्भतु वातार् वणाने आलेली 
ही चंचलता जनमनातून लवकरच िनघून जाईल अशा आशेने सर हो हीलर यांना अजनू 

पछाडलेले होतेच. इकड ेकानपूर शहरात िन िशपायांत इंग्रजां या अमंलाचा खेळखंडोबा कर याचा 
समय जवळ आला असे प्र येकास प ट िदस ूलागले िन िहदं ु िन मसुलमान यां या मोठमो या 
सभा, िशपायां या गु त बठैका, शाळांतील िव या यार्ंत िन यां या िशक्षकांत चाललेले सवंाद िन 

बाजारात िन दकुानादकुानातून चालले या चचार् या सवर् वातार्तून लोकक्षोभाची आतापयर्ंत दाबून 

ठेवलेली वाला भडका देऊन उठू लागली. र यांतनू उघड रीतीने िफरंग्यांना मार याची खलबते 
लोक करीत िन खाल या दजार्ंचे िशपाई आप या वदेशी सभेुदारां या हुकमािशवाय इतर 

कोणाचेच हुकूम जुमानीत नसत. 3 बाजारात एक इंग्रजी बाई काही पदाथर् खरेदी कर यास 

नेहमी या डौलात चालली असता समो न कोणी वाटस  कपाळाला आ या घालीत ित याकड े

आला िन ितला हणाला, “आता पुरे हा डौल! िहदंु थान या बाजारातून आता आपली लवकरच 

उचलबांगडी होणार आहे समजलात” असली कडवी वाक्ये ऐक याचा इंग्रज लोकांवर हा पिहलाच 

प्रसगं! अशा या प्रसगंात आता व थ बसनू उपयोग नाही असे पाहून कमांडर सर हीलर याने 

बंडा या आधीच सरंक्षणांची तयारी करावयास आरंभ केला.  

प्रथमतः याने वेळप्रसगंी एक आसर् याची जागा ज यत असावी हणनू गगें या दिक्षण 

बाजसू िन िशपायां या रांगांनजीक एक जागा िनवडून काढली. या जागेला बळकटी आण यासाठी 
उ तम तटबंदी क न िन तोफा रोख या या जागा िठकिठकाणी रचून सर हीलरने ितथे अ नाचा 
पुरवठा कर याचाही हुकूम सोडला. परंतु नेिट ह क्राँटॅ्रक्टरने धा यादी सामग्री हीलरची टी 
चुकवून हुकमापेक्षा पु कळ कमी क न ठेवली होती असा बोलवा आहे! या तटबंदी या जागेचा 
उपयोग िशपायांनी जरी बडं केले तरी देखील आपणास फारसा करावा लागणार नाही असा हीलर 

िन इतर इंग्रजी अिधकारी यांना भरंवसा होता. कारण इतर िठकाणांप्रमाणेच कानपूरचे िशपाईही 
ठाई ठाई लांडगेतोड न करता मारामारी करीत िद लीकडचे िनघून जातील िन त ेिद लीकड ेचालले 

                          
2 Indeed, one of the most remarkable features of the Mutiny has been the certainty and rapidity with which 
the natives were made aware of all important movements in distant places. The means of communication is 
chiefly by runners who forwarded messages from station to station with extraordinary celerity.” -Narative, page 
23. 
3 Nanakchand’s Diary. 
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की, आपणही गगेंतून उत न अलाहाबादेला इंिग्लश सै यास जाऊन िमळू असा यांचा बेत होता! 
कानपूर येथील इंग्रजी लोकां या सरंक्षणासाठी ही ल करी तटबंदींची मजबूत जागा उभा नच 

हीलर व थ बसला नाही, तर याने लखनौला सर हेन्री लॉरे स याजकड ेमदत धाडून दे याब ल 

िनकडीची पत्रे िलिहली. परंतु लखनौला क्रांतीची क्षु धता इतकी भडकलेली होती की, सर हेन्री 
लॉरे सच मदत पािहजे हणनू ओरडत होता! तथािप ८४ गोरे सोजीर, ले टनंट अॅशे या 
हाताखालील गोरा तोफखाना िन काही घोडे वार इतके सै य कानपूरकड े याने ताबडतोब रवाना 
केले.  

इंग्रज लोकांचे सरंक्षण कर यासाठी सर हीलरने या दोन तजिवजा क न ठेव या यात 

काहीच िवशषे न हत.े परंतु इंग्रजां या िहदंु थानावरील रा यावर आलेली धाड टाळ यासाठी जी 
ितसरी एक तजवीज याने योजली होती ित याइतकी आता अदभतू वाटणारी, परंतु या वेळे या 
क्रांितरचनेतील कौश याची यथाथर् क पना देणारी अशी दसुरी िवलक्षण गो ट या इितहासात 

नमदू झालेली नाही! सर हीलरची ितसरी तजबीज हणजे कानपूरचे सरंक्षणाथर् ये याची याने 

ब्र मावतार् या राजाकड े केलेली िवनंती होय! मीरत या आकि मक वातार् ऐकताच ल करातील 

खाल या िशपायांत िन बाजारातील साधारण लोकांत एकदम चंचलता िन िव कळीत क्षु धता 
उ प न झालेली होती. परंतु ब्र मावतार्चा समदु्र पूवीर् िजतका शांत, गभंीर िन सहनशील िदसत 

होता िततकाच तो आताही होता. यां या दयात जमत असले या प्रचंड वादळाचा मागमसू 

या या जलपृ ठावर एक लवलेशही िदसणे अशक्य होते. कानपूर या सै यातील या चंचलतनेे सर 

हीलर सावध झाला तरी याला ब्र मावतार्चा राजा आप यािव द्ध आहे याची ितळमात्र शंका 
येईना. या या म तकावरील मकुुट आता एका क्षणापूवीर् आपण पायाखाली तुडिवलेला आहे, 

शेपटीवर जाणनूबुजनू पाय देऊन या नानाला आपण एका क्षणापूवीर् िचरडीस नेलेले आहे याच 

नानाला इंग्रजाने आप या सरंक्षणासाठी कानपूरला ये याची िवनंती केली! नाना हा सहनशील िहदं ु

आहे, तो मनात डाव धरणारा िवषारी नाग नाही, असे इंग्रजांना जे वाटले ते काही अगदीच चुकलेले 

न हत.े कारण आजपयर्ंत इंग्रजांचे पायाखाली तुडिवलेली िनिजर्व, िन पद्रवी िन नेभळी गांडगळेु 

िहदंु थानात काय थोडी थोडकी होती? अस याच गांडगळुापैकी नानाही एक गांडगळुच असेल अशा 
भ्रमाने सर हीलरने ब्र मावतार्चे वा ळात आपला हात खुपसला होता. ब्र मावतार् या वा ळातील 

नागाला याहून दसुरे काय पािहजे होते! याने दोन तोफा, तीनशे खाजगी िशपाई, पायदळ िन 

घोडे वार यासह ता. २२ मेला कानपूरम ये प्रवेश केला! कानपूरला इंग्रजी ल करी िन मलुकी 
अिधकार् यांची व ती फार मोठी होती. ित या मधोमध जाऊन नानांनी आपला तळ िदला. 
कानपूरला बंड झाले तर पिह याने खिज यावर ह ला होणार हे खास, ते हा या या सरंक्षणाची 
काय तजवीज करावी? तर तो खिजना या नानांचे ता यात! दा खाना िन श त्रगारे यांचे सरंक्षण? 

राहू या नानाचे देखरेखीखाली! लवकरच या देखरेखीसाठी ितथे यां या दोनशे िशपायांचा पहारा 



 

www.savarkarsmarak.com 

बसला! कलेक्टर िहलबडर्न याने नानांचे िन ता यांचे फार आभार मानले िन सवर् इंग्रज ि त्रयांनी 
िन मलुांनी पािहजे अस यास ब्र मावतार्चे राजवा यात आ यास जावे असाही बूट िनघ यापयर्ंत 

वेळ आली.  

याचे नाव मराठी कावा! इंग्रजांचे सरंक्षणासाठी िन वदेश- वातं यासाठी लढणार् या 
आप या सख्ख्या भावांशी लढ यासाठी फौज-तोफखा यासुद्धा नानांना कानपूरला बोलावून 

आणले जावे, इंग्रजांचे व तीत यांचा तळ पडावा, इंग्रजांनी लाखो पयांचा खिजना यां या 
ता यात यावा िन अशा िरतीने मदत िद याब ल नानांचे आभार मानले जावेत याचेच नाव 

मराठी कावा! या गो टी या प्रचंड फोटापूवीर् फक्त एक आठवडा आधी! याव न स तावन साली 
इंग्रज सरकारला अधंःकारात चाचपडत ठेवून एकदम भयंकर ख यात कसे पाडले गेले हे प ट 

िदसनू येत!े वातं याची अिनवार इ छा हे सा य िन त प्रा यथर् यदु्धसगं्राम हे साधन या दोन 

गो टींचे प ट ज्ञान सवर् समाजाला िदलेले होते. परंतु यांचे पढुारी कोण, उठावणीचा नक्की 
िदवस कोणचा, क्रांतीची मुख्य कदे्र कोठे होणार हे इतक्या िशताफीने गु त राखलेले होते की याची 
दाद इंग्रजांना तर काय, परंतु खाल या सामा य जनसमहूालाही नक्की लागलेली न हती. मखु्य 

गु त कद्राचे धुरीण िन यांचे िव वास ूह तक यांना काय ती सवर् नावािनशी मािहती होत. प्र येक 

रेिजमटम ये एक कमेटी नेम याचे जे मागे सांिगतलेले आहे याचे तरी ममर् हेच होय. काशीला 
धरले या पत्रावर ‘एका थोर पुढार् याकडून’ इतकीच काय ती सही होती. या क्रांितरचनेला अनु प 

असेच वतर्न यातील जबाबदार पुढार् यांकडून ठेव यात आलेले होते. िद लीचे बादशाह, झाशीची 
राणी िकंवा नानासाहेब यां या बेताब ल बंड हो या या आध या िदवसापयर्ंतही इंग्रजांना 
काडीचीही दाद न हती! परंतु या सवार्ंत ब्र मावतार् या वा याची काही िवशेषच करामत! के हा 
इितहासकार हणतो, “मराठी रा यसं थापक िशवाजी या चिरत्राचा अ यास नानाने काही उगीच 

केला न हता.”  

कानपूरला गु त मडं याचे जे जाळे होते याचे मखु्य कद्र सभेुदार टीकािसगं यां या घरी 
थापलेले होते. सभा भर याची दसुरी जागा हटली हणजे शमसु ीनखान नावा या पुढारी 
िशपायाचे घरी होती. 4 या गु त बैठकांतील खलबतांना नानांचे वतीने वालाप्रसाद िन महमदू 

अ ली हे ब्र मावतार्चे राजवा यातील दोन अ यंत िव वास ूनोकर हजर असत. सभेुदार टीकािसगं 

िन वालाप्रसाद यां या साहा याने, उ कट वातं ये छेने िन िनभळ कळकळीने यांचा सवर् 
सभेवर पगडा बसलेला होता िन या सभे या मताप्रमाणे सवर् सै याने एकमताने वाग याचे ठरलेले 

                          
4 कानपूर येथे बंडाचा मोड झा यावर जो पुरावा गोळा कर यात आला या या िन नानकचंद नावा या अेका विकलाची जी डायरी होती 
ित या आधाराने G. O. Trevelyan याने िलिहले या Cawnpore नावा या पु तकाव न ही सवर् मािहती घेतलेली आहे. या तुटक 
पुरा याव न या वेळ या पिरि थतीची क पना करणे फारसे कठीण नाही. 
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होते. यामळेु सभेुदार टीकािसगं यांचे मत तेच सवर् सै याचे मत होते. अशा या पुढार् यांची िन 

नानांची गाठ पडणे िन प्र यक्ष रीतीने सवर् खुलासा होणे हे अ यंत अव य होते. यातूनही मीरत या 
अक मात उठावणीने ग धळून गेलेले कायर्क्रम पु हा एकदा नीट जळुिवणे भाग होते. हणनू 

नानांची िन सभेुदार टीकािसगंाची गाठ हो याचे िनि चत झाले. पिह या भेटीत सभेुदारांची िन 

नानांची मसलत बराच वेळ झाली.” फौजेतील िहदं ु िन मसुलमान हे दोघेही वरा य िन वधमर् 
यासाठी एकमताने उठ यास स ज झालेले आहेत िन आपण हणाल ते कर यास तयार आहेत” 

अशी सभेुदारांनी खातरजमा के यावर बाकीचे िकरकोळ मु े ठरिव यासाठी दसुरी जा त 

सावधिगरीची िन सावकाश भेट घे याचे ठरवून सभेुदार परत िफरले. जनू या पिह या तारखेला 
सं याकाळचे समुारास ीमतं नाना हे आपले बंधु बाळासाहेब िन मतं्री अझीमु लाखान यांजसदु्धा 
गगें या तीरावार आले. ितकडून सभेुदार टीकािसगं, यांचे कद्र मडंळासदु्धा ितथे आलेलेच होते. ही 
सवर् मडंळी एका नावत बसनू गगें या या सधुाधवल जलाशयात िशरली. आप या 
वदेशरक्षणासाठी घनघोर सगं्राम कर याची प्रितज्ञा या गगंाजलालाच हाती घेऊन कर यात 

आ यानंतर समुारे दोन तीन तास यांचे सवंाद चालले. भावी कायर्क्रमाचा नक्की िन चय 

झा यावर ती मडंळी परत िफरली. ते याचे सवंाद काय झाले हे गगंानदी या पात्रालाच काय ते 
ठाऊक आहे! इतके मात्र खरे की, दसुरे िदवशी शमसु ीन याने आपली िप्रयकरीण अझीझनचे घरी 
येऊन ितला नक्की वचन िदले की, दोन िदवसाचे आत िफरंग्यांचा नायनाट होऊन िहदंु थान 

वतंत्र होणार! शमसु ीन याने या या या िप्रय पात्रास ही वातं याची वातार् काही उगीच 

कळिवली न हती. कारण वरा यासाठी शमसु ीन याचा आ मा िजतका तळमळत होता 
िततकाच या सुदंरीचाही तळमळत होता. अझीझन ही िशपायां या अ यंत प्रीतीतील एक वे या 
होती. परंतु ितने आपले पे्रम सा या बाजारात पैशावर िवक याचे ऐवजी ते वातं य-सगं्रामाचे 

बाजारात देशपे्रमाचे बक्षीस हणनू लावलेले होते. सदंुर मखुावरील िन ित या भोवयावरील एकेका 
आढीने पळून आले या याडांना परत रणाकड ेदडवलेले आहे हे पुढे लवकरच सांग यात येईल.  

क्रांितपक्षाचे बेत इकड ेया थराला पोचत असता ितकड े इंग्रजी लोकांची दरक्षणी जी त्रेधा 
उडत होती ती काही पुसावयास नको! लखनौहून मदत आ यावर िन ीमतं नानासाहेबांचे 

सरंक्षणाखाली खिजना िन दा खाना गे यावर सर ि हलरचे मनाला धीर आलेला होता. परंतु 
इंग्रजां या लोकव तीला मात्र काही के या धीर िनघेना. मे या २४ या तारखेला मसुलमान 

लोकांचा ईदचा जगंी सण होता. या िदवशी सवर्त्र बंड ेउठणार अशी हर एक शहरी इंग्रजांना धा ती 
पडलेली होती. परंतु अशा सहज यानात येणार् या िदवशी बंडाचा सावर्ित्रक उठाव कर याइतके 

काही स तावनचे क्रांितनायक वेडगळ न हते. या िदवशी बंड होणार असे सहज वाटावे या 
िदवशी हटकून शांतता धरणे िन या िदवशी बंड हो याचा मळुीच सभंव न वाटेल अशाच िदवशी 
उसळी मारणे, हे डावपेच तर बंडा या यशाची मखु्य कारणे आहेत. हणनू कानपूरलाही ईदचे 
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महो सवात िकंिचतही गडबड उडू िदली नाही. या िदवशी सकाळी इंग्रज इतका घाबरला होता की, 
सर हीलरने लखनौला तार िदली, “आज बंड होणे काही झाले तरी थांबणे नाही.” परंतु या 
महो सवा या िदवशी सं याकाळी जे हा सवर् मसुलमानांनी िशर याप्रमाणे साहेबां या भेटी 
प्रितभेटी घेत या ते हा सर हीलरला पु हा एकदा अ यंत धीर आ यासारखे झाले. राणी या 
ज मिदवशी इंग्रजी तोफांची सलामी रीतीप्रमाणे हावयाची; परंतु क्विचत या आवाजाने 

िशपायांत नसती गडबड उडले हणनू ती सलामीही दे यात आली नाही!! इंिग्लशां या 
महाराणी या ज मिदवशी खु  ित या ल करातही ितला सलामी दे याची ताकद नसावी याब ल 

िक येक इंग्रजी अमंलदारांस भरपूर दःुख झाले, पण करतात काय िबचारे! बंड झा यास जी 
सरंक्षणासाठी तटबंदीची जागा उभारली होती हणनू मागे सांिगतले आहे या जागेकड ेलक्ष िदले 

तर इंग्रजांची कोण अशरण ि थती झालेली होती हे त काल यानात येईल. ’लांडगा आला रे 

आला’ अशी कुणीतरी मु ाम कंडी िपकवली की र यार यातून इंग्रजांची लटांबरेची लटांबरे 

लागली सरैावैरा पळावयास! एक इंग्रजी अमंलदार िलिहतोः “while I was there, baggies, palkis, 

gharris, veheicles of all sorts drove up and discharged cargoes of writers, tradesmen, 
ladies, women, suckling infants, ayahs and children -and officers too! -all the terror of an 
imaginary foe! In short if any insurrection took or takes place, we shall have no one to 
thank but ourselves, because we have shown to the natives how very easily we can be 
frightened and when frightened, utterly helpless!”  

इंग्रजांनी आप या वतर्नाने दाखिवलेला यांचा हा िभत्रेपणा, वरील अिधकारी हणतो 
याप्रमाणे, नेिट हां या खरोखरच यानात आलेला होता. परंतु तो काही आताच न हे. ही 
तटबंदीची जागा बांध यास आरंभ झाला ते हाच अझीमु लाखानाने एका ले टनंटला हसत हसत 

हेच न हते का कळिवले? या ले टनटंला अझीमु लाखान आप या नेहमी या िमठ्ठास वाणीने 

िवचारतात, “का साहेब, ही इकड ेजी तु ही नवी इमारत बांधीत आहा ितचे नाव काय ठेवणार?” 

साहेब हणाले, “खरेच, मला ते अजनू नक्की सचुलेले नाही.” डोळे िमचकावीत तो धूतर् 
अझीमु लाखान हणतो, “ठेवा झाले ‘िनराशेचा िक ला’ हे नाव!”  

मे या शेवटी एक िदवस एका इंग्रजी त ण बांडाने दा या अमंलात एका िशपायावर गोळी 
झाडली. ती गोळी हुकली िन िशपायाने या सोिजरावर िफयार्द केली. नेहमी या िशर याप्रमाणे 

या घोर अपराधातून या सोिजराची िनरपराधी हणनू सटुका झाली िन कारण असे दे यात आले 

की, “दा या भरात बंदकू चुकून उडाली!”  हा िनकाल नेहमीचाच होता. परंतु आता मनु मात्र 

नेहमीचाच न हता. 5 या अपमानाची वातार् येताच सवर् ल कर गरुगु  लागले की, “ठीक आहे! 

                          
5 The Sepoys, familiar as they were with the brutality of low Europeans and the vagaries of Military justice, 
would at less critical season have expressed small surprise either at the outrage or the decision. But, now 
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आम याही बंदकुा आता लवकर चुकून उडतील!” हे वाक्य िशपायािशपायांतून एक उ क्षोभक 

नारिसहं मतं्रच झालेले होते. एकमेकांस भेटतात “आता बंदकुा चुकून उडणार ना” अशा उपरोधक 

सला या फौजेत झडू लाग या. तथािप मीरतप्रमाणेच घाई न करता सकेंतघटी येईतो यांनी सवर् 
राग मनात या मनात िगळून टाक याचा िन चय केला.  

या भयाणतेला आणखी भयाण कर यासाठीच की काय, याच वेळेला एका इंग्रज 

गहृ थांचे िन या या बायकोचे अशी दोन पे्रते गगें या पात्रातून वहात वहात कानपूरला आली! वर 

कोठ या तरी शहरातील बडंवा यांनी केले या क तलीची ती साक्ष कानपूरशी काय काय भयंकर 

सवंाद करीत असेल? गगेंला अजनू अशी िकतीतरी ओझी वहावयाची होती!  

‘लांडगा आला रे लांडगा’ अशी कंडी िपकवून िपकवून आता इंग्रजांना इतके वेळ फसिवलेले 

होते की, या वेळेस लांडगा खराच येणार या वेळेस ते खुशाल घोरत पडू लागले होते. जनू या 
पिह या तारखेला खु  सर हो हीलर लॉडर् कॅिनगंला िलिहतो, “क्षु धता िन भय उरलेले नाही. 
कानपूर सरुिक्षत झाले. इतकेच न हे तर खु  लखनौलाही मी लवकरच मदत धाडून देतो!!”  

अलाहाबादेहून आलेली गोरी फौज खरोखरच लखनौकड ेजा यास िनघाली! आिण ती के हा? तर 

तारीख तीन जनूला! या कटाम ये तीन हजार िशपाई िन वे यासदु्धा कानपूरचे सवर् शहर गुतंलेले 

होते या कटाची बातमी इंग्रजांपासनू िन यांना मदत करणार् या नानकचंदासारख्या कुर्  हाडी या 
दां यापासनू इतकी मोहरबंद राखली जावी हे केवढे आ चयर् आहे!  

ही मोहोर ता. ४ जनूचे रात्री अखेर फुटली, सावर्ित्रक कायर्क्रमानु प रात्रीचे अधंारात काही 
बार झाले िन ठरले या इमारतीस आग लागली! रक्तपात, नाश िन मृ यु यांची शयर्त सु  

झा याची ती टाळीच होती. सवार्ंचे आधी टीकािसगंाचा घोडा ककर् श रीतीने िकंचाळला िन 

याचबरोबर हजारो घोड ेएका क्षणात फेकी घेत दौडत िनघाले. काही इंग्रजी पागांना िन घरांना 
आगी लाव यास िनघाले. काही इतर रेिजमटसना आणावयास िनघाले िन काही ल करी 
िनशाणांना िन पताकांना ता यात घे यास िनघाले. या पताका या या ता यात हो या तो वदृ्ध 

सभेुदार मेजर नेिट ह असताही बंडवा यांिव द्ध जातोसा िदस ूलागताच एक तरवारीचा रपाटा 
याचे म तकावर बसला िन यासरशी याचे धड धडाडत खाली कोसळले.” पिह या पायदळ 

रेिजमट या सभेुदाराला सभेुदार टीकािसगंाचा सलाम आहे िन तो िवचारीत आहे की घोडे वार 

िफरंग्यांिव द्ध िनघाले असता पायदळाचा िवलबं का?” असे दोन घोडे वारांनी सचुिवताच पिहली 
पायदळ रेिजमट ‘दीन िन देश’ हणत बाहेर पडली. हे पाहताच यां या वरील कनर्ल एवटर् हण ू

                                                                           
their blood was up and their pride awake and they were not inclined to overrate the privileges of an Anglo-
saxon or the sagacity of the Military Tribunal. -Cawnpore, page 93. 
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लागला “हा हा! मा या लाडक्या मलुांनो (बाबा लोकांनो) हे काय? हे तुम या राजिन ठ शीलास 

शोभत नाही. थांबा, ब चांनो थांबा!”  कसले थांबा िन िबबंा! क्षणाधार्त ती सवर् रेिजमट िमिलटरी 
िश तीने घोडे वारांना जाऊन िमळाली िन मग ते सवर् सै य नबाबगजं या नानांचे छावणीकडे 
युद्धगीते गात िनघून चालले! नबाबगजंला खिज यावर नानांचे िशपाई तयार होते. यांनी या 
समो न येणार् या वदेशबधंूंस िम या मार या िन यासरशी तो लाखो पयांचा खिजना िन तो 
लाखो श त्रा त्रांनी भरलेला दा खाना क्रांितपक्षां या हातात पडला! नबाबगजंला या रात्रीत हा 
प्रकार चालला आहे तो इकड ेअजनू दोन रेिजमटस िश लक रािहले या हो या यांना तरी ता यात 

ठेवावे हणनू इंग्रजांनी ताबडतोब यांना परेडीवर घेतले. इंग्रजांचे हाती तोफखाना अस याने या 
दोन रेिजमटस या सवर् रात्रभर परेडीवर यां या यरुोिपयन ऑिफसरांसदु्धा सश त्र उ या हो या. 
सयू दय होताच युरोिपयन ऑिफसरांची खात्री झाली की िशपाई तरी बंडखोर नाहीत. हणनू यांना 
परत लाइनीम ये जा याची परवानगी दे यात आली. युरोिपयन ऑिफसरही िनघनू जाऊ लागले. 

आता खरी सधंी आली असे पाहून या रेिजमटम ये एका कोपर् यात एक दोन अिधकारी काही बोल ू

लागले तो लगेच यातून एक पुढे सरसावून ओरडला, “ई वर स याकड ेआहे! भाई हो, चला उठा!”  

हा हुकूम सटुताच िजकड ेितकड ेतरवारी खणखण ूलाग या िन िनवार्णीची वेळ आली असे पाहताच 

इंिग्लशांची तोफ बार क  लागली. परंतु िशपाई आता ित या बारा या ट यातनू पारही झालेले 

होते! या वेळेस इंग्रजी ऑिफसरांचा स पा उडिवणे शक्य असनूही िशपायांनी यांना न दखुिवता ते 
सधंी िमळताच आप या देशबांधवांकड ेिनघून चालते झाले. अशा रीतीने ता. ५ जनूला कानपूर या 
तीन हजार िशपायांनी इंग्रजां या गलुामिगरीला झुगा न देऊन नबाबगजंला नानाचे ठा यापढेु 

आपला तळ िदला. ही बातमी ऐकून सर हीलरला एक पकारे समाधान वाटले की एकही इंग्रजी 
मेलेला नाही. आता रीतीप्रमाणे हे िशपाई िद लीकड े िनघनू गेले हणजे कानपूर या िजवावरचे 

सकंटही टळून जाईल.  

इतर िठकाणाप्रमाणे जर योग्य िन क यार् पुढार् यांची कानपूरला वाण असती तर सर 

हीलर या अजमासाप्रमाणेच िशपाई िद लीकड े िनघनू जाते. परंतु या वेळेस नबाबगजंला 
कतुर्मकतुर्म समथर् असणार् या पुढार् यांची काडीइतकीही वाण न हती. ितथे ीमतं नाना होते, ितथे 

ी. बाबासाहेब, बाळासाहेब िन रावसाहेब पेशवे होते, ितथे ता या टोपे होते, ितथे अझीमु लाखान 

होते. इतक्या िनरिनरा या शक्ती सदैुवाने एक अस यावर मग िशपायांनी पुढार् यां या शोधात 

िद लीकड ेते कशाला जावयास पािहजे? बंडा या आरंभी सवर् फौज एका िद लीसच क डीत गे याने 

खरा कायर्क्रम िसद्धीस जाणारा न हता. िठकिठकाणी इंग्रजांना ताण दे यात खरी खुबी होती. 
यातूनही कानपूर हे पंजाब, कलक ता िन िद ली या प्रांतातील साखळी अस याने ित यावर 

आघात क न इंग्रजी दळणवळणाचे तुकड ेउडिवणे अ यंत अव य होते. हे सवर् िशपायांस यां या 
सभेुदारांनी िन नानां या मं यांनी समजावून सांिगत यावर कानपूरकडचे परत िफर याचा 
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सवार्नुमते बेत ठरला. या तीन हजार िशपायांनी ीमतं नानांस आपला राजा िनवडले िन यां या 
प्र यक्ष दशर्नाची उ कट इ छा दशर्िवली. ीमतं नानांना पाहताच यां या नावाने सवर्त्र जयघोष 

झाला िन सवार्ंनी या यवंवणृीत महाराजाला भक्तीपुर पर मजुरे केले. े ठांची िनवडणूक 

होताच िशपायांनी नानां या समंतीने आपले ल करी अमंलदार िनवड यास लगेच आरंभ केला.  

ल कराचे सवर् नवीन िनयम प्रिसद्ध कर यात आले. सभेुदार टीकािसगं- कानपूर या 
क्रांितकद्राचा केवळ प्राण- यांना ‘जनरल’ ही पदवी िमळाली. तसेच जमादार दलजगंिसगं यांची ५३ 

या रेिजमट या कनर्ल या पदावर िन सभेुदार गगंादीन यांना ५६ या रेिजमटचे कनर्ल या 
पदवीवर नेम यात आले. नंतर एका ह ती या पाठीवर एक प्रचंड वातं य वज उभा न याची 
जगंी िमरवणकु िनघाली िन या िदवसापासनू ीमतं नानासाहेब पेशवे यां या कारिकदीर्ला आरंभ 

झा याची वाही िफरिव यात आली.  

परंतु या िनवडणकुा होताच ीमतं नानांनी एक क्षणही यथर् दवडला नही. बंडवाले 

िशपाई िद लीकड ेन जाता म येच थांबले आहेत ही बातमी कळताच जनरल हीलरसह सवर् इंग्रज 

लोक आप या या तटबंदी या िक यात जाऊन िन तोफा रोखून बसलेले होते. यांची पु ष, 

बायका-मलेु िमळून एकंदर सखं्या समुारे १००० पयर्ंत होती. ती तटबंदींची जागा काबीज क न घेणे 

हे सवार्ंत मखु्य कतर् य अस याने ीमतं नानांनी सवर् सै यास ितकड ेचाल यास हुकूम िदला. 
बंडवाले आप यावर चालनू येतील ही इंग्रजांना फारशी खात्री न हती. परंतु ता. ६ जनूचे पहाटे या 
समुारास सर हीलर याला एक िचठ्ठी आली. ती िचठ्ठी ीमतं नानांनीच धाडलेली असनू ती अशी 
होतीः- “आ ही लवकरच ह यास सरुवात करणार आहोत. आपणास याची ही आगावू सचूना 
मु ाम धाडलेली आहे.” हे लढाईचे आ हान पावताच सर हीलरने सवर् ऑिफसरांना िन सोिजरांना 
िठकिठकाणी स ज क न उभे केले. तोफांवर गोलदंाज ब तीसह बसले िन इंग्रजां या हातून शक्य 

िततकी लढाईची िसद्धता कर यात आली.  

लढाईला आरंभ कर यापूवीर् ीमतं नानांनी इंग्रजांस, कोण याही प्रकारची िवशषे ज री 
नसतानांही, आगावू लेखी सचूना िदलेली होती ही गो ट अ यंत मह वाची आहे. इतके औदायर् 
इंग्रज जर नानां या िठकाणी असते तर यांनी खिचत दाखिवले नसते. ीमतं नानां या नावांवर 

अमानुषतेचा बट्टा लावू पाहणार् यांनी यां या दयाची ही नैसिगर्क वीरता पाहून ल जेने मान 

खाली घातली पािहजे! कानपूर या उठावणीचे वेळी इंग्रजी ऑिफसरांना िशपायांनी िदलेले जीवदान 

िन ह ला चढिव या या आधी बारा तासांची नानांनी िदलेली लेखी सचूना या आरंभी या दोन 

गो टी यानात ठेवून मग शेवटची धामधूम वाचली असता कानपूरची खरी ि थती यानात येणार 

आहे.  
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इंग्रजांना लढाईची सरुवात झा याची सचूना धाडताच सभेुदार टीकािसगं- आता जनरल 

टीकािसगं यांनी दा खा याकड ेजाऊन ितथे सकाळभर श त्रा त्रांची यव था पािहली. ह याचे 

िठकाणी यांची रवानगी कर यात ते दंग होते. या श त्रागारातून तोफा िन दा गोळा नदीतून िन 

जिमनीव न इंग्रजां या तटबंदीकड े वाहून ने यात आला िन ितथे याची ल करी कौश याने 

रचनाही झाली. याच वेळेस कानपूर शहरातही दंगल उडालेली होती. िपजंारी, िशकलगार, 

बाजारातील मसुलमानांपासनू तो याचा धंदा करणार् या वजनदार लोकांपयर्ंत सवर्जण हातात जे 

काय सापडले ते घेऊन यरुोिपयनांचा सगुावा काढीत भटकत होते. कचेर् या, कोट िन यां यातील 

सवर् इंग्रजी जनुी नवी द तरे जाळून टाक यात आली. तटबंदीत जा यास जे युरोिपयन लोक 

िवसरले यांची एकसहा िशकार कर यात आली. या वेळेस दपुारचे बारा उलटलेले होते. एक 

वाज या या समुारास इंग्रजांचे तटबंदीला वेढा पडू लागला िन सं याकाळ या समुारास तोफांचे 

गडगडाट सु  होऊन या भयंकर रणांगणास िन चयतेने आरंभ झाला.  

इंग्रजांजवळ समुारे ८ तोफा असनू मबुलक दा गोळाही यांनी या तटबंदीत आधीच पु न 

ठेवलेला होता. बंडवा यां या हाती तर सवर् दा खाना, श त्रागारे िन मोठमो या तोफा लागले या 
अस याने यांनाही सामग्रीची तूट न हती. जनरल टीकािसगं यांनी प्रथमापासनूच 

तोफखा याची यव था अ यंत उ तम ठेवलेली होती. यां या तोफांतून सटुणार् या गो यां या 
जबर माराने इंग्लडंकडील तटबंदींतील इमारतीं या इमारती धाडधड कोसळून पडत. ता. ७ जनूला 
जे हा बंडवा यांकडून भराभर गोळे येऊन पडू लागले ते हा या भयंकर ि थतीचा कधीही अनुभव 

नसले या इंग्रजी ि त्रया िन मलेु मोठमो याने आक्रोश करीत अत ततः धावू लागत. परंतु 
पिरचयाने मृ युचीही उग्रता नाहीशी झाली िन प यां या इकडून ितकड ेबागड यात जशी काही 
िवलक्षणता वाटत नाही तशीच तोफेचे लाल लाल गोळे म तकाव न भरारत जात येत असताना 
यात काहीच अद्भतुता िकंवा भयानकता वाटेनाशी झाली.  

इंिग्लशांना वेढा पडून दोन िदवस झाले नाहीत तोच यांना पा याची टंचाई पडली. या 
तटबंदीं या ट यात एक िवहीर काय ती उपयोगी पड यासारखी होती. परंतु बंडवा यांचा या 
िवहीरीवर इंग्रजां या सोिजरांपेक्षाही जा तच डोळा होता. उ हाचा िन उ याचा तापही इतका प्रखर 

होता की, सोजीर लोक उ या उ याच ितरीप लागून ठार होत. सवार्ंची अतंःकरणे दगडासारखी 
कठोर झाली. त्रीपु षांमधील सवर् भेदाभेद िन जनल जा सटूुन गेली. दधुावाचून तडफडत मलेु िन 

मलुांवाचून तडफडत आया पटापट म  लाग या. मेले यांना पुर याची तर राहोच पण कोण मेले 

आहे िकंवा कोण हयात आहे याचीही दाद लावणे अशक्य झाले. कारण िजवंत असणार् यां या 
यादीत नाव िलिहता िलिहता ते खोड याची पाळी येई! अस या प्रसगंाची वणर्ने यथाथर् रीतीने 

देणारा एकच उपाय तो हणजे यातील एका तासाचे िचत्र जसेचे तसेच रेखाटणे! कॅ टन थॉमस 
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वतः या अनुभवात िलिहतो, “आमर् ट्रांगला जखम होऊन तो पडला असता याचा समाचार 

घे यासाठी ले टनंट प्रोल ितथे आला. तो समाधानाचे दोनचार श द बोलतो न बोलतो तो समो न 

येणारी बुंदकुीची गोळी या या मांडीत घुसनू तो खाली धडाडला. याचा एक हात मा या 
खां यावर ठेवून िन या या कमरेला िवळखा मा न मी याला सजर्नकड ेने यास उचल ूलागलो, 
एकदोन पावले मी चाललो तो इतक्यात गुगं आवाज होऊन मा या खां यात गोळी घुसली िन मी 
िन प्रोल दोघेही जिमनीवर आस नमरण होऊन पडलो. हे पाहताच िगलबटर् बक्स आ हांकड ेधावत 

आला. परंतु या या बरोबरच धावत येणारी शत्रचूी गोळी या या शरीरात आरपार घुसनू तो 
जिमनीवर मृ यू या जब यात कोसळला.” हा एक तासाचा इितहास या एकवीस िदवसां या 
इितहासाची बरोबर क पना आण ूशकतो. जनरल सर हो हीलरचा मलुगा जखमी झाला हणनू 

खोलीत या या खाटेशेजारी या या दोन बिहणी िन आई याला औषधोपचार करीत हो या. परंतु 
ते औषध पोटात जा या या आधीच धडाडकन आवाज होऊन तोफे या गो याने या मलुाचे िशर 

उडवून नेले. मॅिज टे्रट िहल टर्न या या बायकोचा भयाने गभर्पात झाला. ित याशी पडवीत 

एकदोन श द बोलत तो उभा होता तो २० प डाचा गोळा या या डोक्यावर कोसळून याचा 
चदामदा झाला. दोनचार िदवस लोटतात न लोटतात तोच िजला टेकून ही नूतन िवधवा उभी होती 
ती िभतं कोसळ याने ित याखाली तीही आप या नवर् या या देहाप्रमाणे चेचून मेली. 
तटाजवळ या खंदकात सात गोर् या बायका बस या हो या. एक बाँ ब वरतून आदळला िन 

यासरशी या साती या साती बाया ठार झा या. इतकेच न हे तर याने बडंाचे आधी िशपायावर 
गोळी झाडली होती िन जो िनरपराध हणनू सटुला होता तो गोरा सोजीरही ठार झाला! अखेर 

िशपायां या बंदकुाही चुकून उडा या तर! िन जे हा उडा या ते हा अशा उडा या की पु हा याव चंद्र 

िदवाकरौ यांची ती भयंकर उ डाणे दा या धुंदीतही इंिग्लश लोक िवसरणार नाहीत!  

या भयंकर वे यात इंिग्लशांशी अमानीपणाने राहणे हे यांना आपले कतर् य वाटत होते 

असे िकतीक नेिट हही या तटबंदीत केवळ राजिन ठेसाठी मृ यु या दाढेत हात खुपसनू उभे होते. 

इंिग्लशां या मलुांना पाजीत असले या एक नेिट ह दाईचे दो ही हात एका बाँ बने उडवनू नले. 

आप या ध याला ऊन ऊन अ न िमळावे हणनू गो यां या पावसातूनही नेिट ह बटलर इकड े

ितकड े धावत असताना पटापट म न पडत. इंग्रजांना पा याचा पुरवठा कर यासाठी नेिट ह 

िभ यांनी आपले प्राण खचीर्त असावे. पाणी इतके दिुमर्ळ होते की मलुांनी पखालीची कातडी 
देखील चघळीत बसावे! कॉलरा, आजार िन ित्रदोष यांनीही इंिग्लशांवर सडू उगिव यास कमी केले 

नाही. सर जॉजर् पाकर् र, कनर्ल िव य स, ले टनंट नी एका मागनू एक कुजनू कुजनू मेले. जे 

दखु यांनी िकंवा गो यांनी मेले नाहीत ते या िजवंत मशानातील भयानकतलेा भेद न वेड ेझाले! 

या सवर् अनथार्हूनही जा त भयप्रद अनथर् कर यासाठी आता दु काळाचा अमंल सु  झाला! असा 
कहर उसळला. शंभर वष केले या अ यायांचा मिूतर्मतं सडू या कानपूरचे तटबंदीत आप या 
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अक्राळ िवक्राळ दाढेत जो सापडले याला भरडीत एकवीस िदवसपयर्ंत अट्टाहा य करीत नाचत 

होता!!  

इंिग्लशां या तटबंदी या आत असा कहर उसळलेला असताना या तटबंदीचे बाहेर रोखून 

ठेवले या यां या तोफांनी लढाईची शथर् केलेली होती. तोफखा यांवरील मखु्य अमंलदार अॅशे, 
कॅ टन मरू, कॅ टन थॉमसन वगरेै इंिग्लश लढव यांनी धाडसाची िन पराक्रमाची शथर् केली. 
लखनौहून िकंवा अलाहाबादेहून आप यास लवकरच मदत येईल ही इंिग्लशांना अ यंत आशा 
होती. बंडवा यां या कडकेोट बंदोब तातून कोठेही पत्र यवहार करणे अशक्य झालेले होते. तथािप 

एकदोन वेळा जनरल हीलरने प याचे पंखांत चेपनू ठेवलेले िन काही फ्रच, काही लॅिटन िन काही 
इंिग्लश अशा भाषेत धाडलेले एक पत्र नेिट ह हेराने लखनौपयर्ंत पोचिवले होते. यात “मदत, 

मदत मदत, मदत या नाहीतर मरतो! मदत आ यास आ ही परत लखनौला मकु्त क ” असा 
मजकूर होता. परंतु बंडवा यांचा बंदोब त इतका उ तम होता की इंिग्लशांकडून आलेला काळा 
िकंवा गोरा दतू क्विचतच परत जाई, िन एखादा गेलाच तर याचे नाक कान छाटलेले 

असावयाचेच! बंडवा यां या तळात िफतूर पाड यासाठी इंिग्लशांनी लाखो पयांची बिक्षसे 

दे याचा अिधकार देऊन वरचेवर हेर लोकांस धाडीत असावे, परंतु परत िनरोप पोचिव यास 

एकजण जगला असेल तर शपथ! उदाहरणाथर्, एका हेराची यानेच िलिहलेली हिककत देतोः 
“िम स शेफडर् याची बायको िन मलुगी मेली. ते हा याने बंडवा यांकडची बातमी आण याचे िन 

कानपुरात िफतूर कर याचे काम प करले. एका नेिट ह सपैाक्याचा वेष घेऊन तो बाहेर पडला. 
थो या अतंरावर हा येतो िन येतो तोच यास चतुभुर्ज क न नानांचे समोर उभे कर यात आले. 

यास इंिग्लशां या ि थतीब ल बरेच प्र न िवचारले. आधी पढिव याप्रमाणे याने खोटी िन 

भपकेदार उ तरे दे यास आरंभ केला. परंतु याचेच आधी पकडले या दोन बायांनी इंिग्लशांची 
खरी ती हलाखीची हकीकत कळिवलेली आहे असे पाहताच तो गांग  लागला. याला प्रथम 

अटकेत ठेव यात आले. नंतर याची ता. १२ जुललैा कोटार्त चौकशी होऊन याला तीन वष 

सक्तमजरुीची िशक्षा दे यात आली. या िशक्षेव न नानांनी या रणांगणां या घनगजर्नेतही 
यायमनसबुा कर यासाठी िकती दक्षता बाळगलेली होती हे िदसनू येईल. इंग्लीशां या हेरांनी जरी 
अशी फिजती उडत होती तरी बंडवा यांचे हेरांनी मात्र आपली कामे उ तम बजावावी. एक िदवस 

एक नेिट ह िभ ती इंग्रजी तटबंदीजवळ या एका उंचव यावर उभे राहून ओरडलाः “मा या मनात 

बसत असले या साहेब लोकां या प्रीतीमळेु मृ युचे भयासही न जमुानता मी इथे एक आनदंाची 
बातमी कळिव यास आलेलो आहे. गगें या पैलथडीवर साहेब लोकांचे एक सै य तोफांसह आलेले 

असनू ते उ या तुम या मकु्ततेसाठी िनघणार आहे. या योगाने या हरामखोर बंडवा यां या 
तळात एकच धांदल िन ग धळ झाला असनू आम यासारखे सवर् राजिन ठ लोक इंिग्लशांना 
िमळ यास िसद्ध झालेले आहेत!”  हे ऐकून इंिग्लशांना वाटले की, आपण धाडले या दतूाचा िवजय 
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होऊन बंडवा यांत दफुळी माजलेली असावी िन इतक्यात लखनौहून युरोिपयनही येऊन उतरले 

असावेत! दसुरे िदवशी पु हा तोच िभ ती वर आला िन ओरडला, “साहेबांचा सदोिदत िवजय असो! 
गगें या पुरामळेु युरोिपयन सै यास ये यास उशीर लागला होता. परंतु आता सवर् िसद्धता होऊन ते 
िनघाले आहेत. या िदवसाचे आत ध याचा जयजयकार होईल!”  तो िदवस गेला, दसुरा गेला. परंतु 
इंग्रजां या ताणले या टीत युरोिपयन सै यही येईना िकंवा तो राजिन ठ िभ तीही येईना! 
अझीमु लाखानांना पािहजे होती िततकी इंग्रजी ल कराची अ यव था के यामळेु पु हा जीव 

धोक्यात घाल याचे या िभ यास कारणच न हेत! शत्रकूडील हेरां या अशा या न या न या 
फसवणकुीने इंग्रज वारंवार िहरमसुले होत असत!  

जनू या सहा या तारखेला इंग्रजांना वे याची आगाऊ सचूना िद यानतंर ीमतं 

नानासाहेबांनी आपला तळ वे याचे अगदी नजीक आणनू ठेवलेला होता. तटबंदीजवळच यांचा 
तंबू िदलेला असनू जवळच जनरल टीकािसगं यांचाही तंबू पडलेला असे. कानपूर वतंत्र झा याचे 

ऐकून या सवर् प्रांतात िजकड ेितकड ेक्रांतीची एकच लाट उसळली होती. रोज नवे नवे जिमनदार 

िन सं थािनक आपआप या लवाज यािनशी नानांचे ल कराला येऊन िमळू लागले. मीर नबाब 

नावाचे सं थािनक या िदवशी सयंुक्त धमर् वजाला िमरवीत नानांस दोन हजार सै यासह येऊन 

िमळाले, या िदवशी नागिरकांनी आनंदाचा उ सव केला िन कानपूर या हलवायांनी या 
वदेशरक्षकांत मेवािमठाई वाटली. ीमतंां या िनशाणाखाली समुारे चार हजार सै य या वेळेस 

जमलेले होते. परंतु यापैकी तोफखा यावरील अमंलदार मात्र आपले कतर् य नेटाने पार पाडीत 

असत. या तोफखा यापैकी एका भागावर िहरवे िनशाण फडकत असनू ितथे न ही नवाब हे 

आप या भ य तंबूत अहोरात्र बसलेले होते. या नबाबां या घरावर बंडाचे आरंभी ज ती ने यात 

आलेली होती. परंतु लवकरच समजतू िनघनू या धमर्रक्षण रणांगणात या नबाबाचे नावांचा 
िजकड े ितकड े ध यवाद सु  झाला. या या हाताखालील तोफखा यावर या प्रांतातील सवर् 
हातारे पे शनर गोलदंाज जमा झालेले होते. इंग्रजां या तटबंदीतील इमारतींना आग 

लाव यासाठी बंडवा यांचे प्रय न चालले असता या नबाबाचे देखरेखीखाली एका नविशक्या 
गोलदंाजाने एका नवीन वालाग्राही सिंम णाचा शोध लावला िन याचा प्रयोग इतका िवजयी 
झाला की इंग्रजां या अ यंत उपयोगी पडणार् या बराकी त क्षणी भ मीभतू के या गे या! या 
तोफखा याचे बॅटरीवर वरा यसपंादनाथर् इतकी अहमहिमका सु  होती की, पु षांबरोबर ि त्रया 
िन त णांबरोबर वदृ्ध लोक एकसारखे खपत होते. या उदा त चतै या या हंगामात लोकशक्ती 
कशा खवळले या हो या हे या वेळ या एका वाक्याने यानात ये यासारखे आहे. एक नेिट ह 

िख्र चन हणतोः “मसुलमानांचे स ग घेऊन एका चढाईवर मी बसलो असता लढणार् या वीरांना 
पा याचा पुरवठा करीत लोक धावत चाललेले मला िदसले. इतक्यात एकजण मजजवळ आला िन 

हणाला, “ितकड े आपले देशबांधव लढत असता तु यासारख्या त णबांड मसुलमानाने असे 
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माशा मारीत िफरणे ल जा पद आहे! चल ितकड,े तोफखा यावर वयंसेवा करावयास!”  याने 

मला असेही सांिगतले की, “करीमअ ली या एकडो या पे शनर सभेुदारा या त ण मलुाने आज 

मोठा पराक्रम केला आहे. याने एक शोध लावून इंग्रजां या इमारतींना आग लावली. या या या 
शौयार्ब ल याला न वद पये िन एक शाल बक्षीस दे यात आली!”  वदेशासाठी लढ याचे ऐवजी 
माशा मारीत बसणे हे नुसते त णांसच अ यंत ल जा पद मानले जात होते असे न हे तर या 
कानपूरला बायकांनी देखील आपले जनानी व प बाजसू सा न रणांगणांत उ या घेतले या 
हो या. परंतु या सवर् त ण पु षांना िन मदार्नी ि त्रयांवर एक िबजली आप या चमकांनी लाज 

आणीत होती. ती िबजली दसुरी कोणी नसनू मागे सांिगतलेली वे या अझीझन हीच होय! ितने 

आता आप या माषुक वेशाला ल करी पेशाची भर टाकलेली होती! गालावर लाली चढलेली होती! 
ओठावर हा य चढलेले होते. िन ती घो यावर चढलेली होती. ती सश त्र असनू तोफखा यावरील 

िशपाई ित या मदेु्रकड ेपाहून आपले म िवस न जात. नानकचंद आप या डायरीत हणतोः 
“सश त्र होऊन अझीझन िवजेसारखी तळपत आहे. के हा के हा दमले या िन जखमी िशपायांना 
िमठाई वाटीत ती र यावर उभी असते!!”  

लढाईचे त ड इकड े अशा रीतीने लागलेले असताही ीमतं नानांनी रा य यव थे या 
रचनेची शक्य िततकी घटना चालिवलेली होती. रा यक्रांतीसारख्या अशा वत िन अद्भतु प्रसगंी 
मलुकी यव था िन िश तबंदी करणे अ यंत कठीण असताही नानांनी प्रथमतः शहरातील 

नागिरकांचे यथा याय सरंक्षण कर यासाठी रा य यव था कर यास आरंभ केला. कानपूर 

शहरातील प्रमखु नागिरकांना एकत्र बोलावून यां या बहुमताने िनवडले या हौलासिसगं नावां या 
गहृ थास मखु्य मॅिज टे्रटचा अिधकार दे यात आला. या होलासिसगंाने गैरिश त िशपायां या 
िकंवा लटुा  खेडवळां या जाचापासनू नागिरकांचे सरंक्षण करावे असा नानांचा सक्त हुकूम असे. 

ल कराला अ नाचा पुरवठा कर याचे काम मु ला नावा या नागिरकाकड ेसोपिवलेले असे. मुलकी 
िन ल करी खट याचे याय कर याकिरता थापन केले या यायासनावर वालाप्रसाद, 

अझीमु लाखान िन इतर मिंत्रमडंळाची नेमणकू होऊन याचे अ यक्ष व ी. बाबासाहेब यांना 
दे यात आले. या यायासनासमोरील खट यांचे जे थोडबेहुत कागदपत्र सापडले आहेत याव न 

नाहक छळ िकंवा अदंाधुंदी करणार् यांना कडक िशक्षा देऊन प्रजेत शांतता कर यािवषयी कशी 
काळजी घेतली जात होती हे लक्षात येते. एकाने चोरी के याचे शाबीत झा याव न याचा उजवा 
हात कापून टाक यात आला. गाईचा वध के याब ल एका मुसलमानी कसायासही अशीच कडक 

िशक्षा दे यात आली. उडाणट पूचे सदराखाली आले या िन गावात िकरकोळ गु हे करीत 

िहडंणार् या अपरा यांस शहरातून गाढवावर बसवून िहडंिव यात येई. फ्रच रा यक्रांतीम ये थापन 

झाले या “The Committee of Public Safety” प्रमाणे या कोटार्चा अिधकार हलके हलके सवर् 
खा यांवर चाल ूलागला. दा चा तुटवडा पडला असता याची भरपाई करणे, सै यास कप यांचा 
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पुरवठा करणे, इंिग्लश लोकां या पकडले या हेरांची चौकशी करणे िकंवा परागदंा होऊ पाहणार् या 
गिनमास शासन करणे वगरेै कामे याच कोटार्त केली जात िन जो कोणी गोर् या लोकांस हुडकून 

काढून कोटार्त हजर करील यालाही येथेच बिक्षसे दे यात येत.  

ता. १२ जनूला इंग्रजां या तटबंदीवर बंडवा यांनी पिहला ह ला चढिवला. इंग्रजांची 
तटबंदी ह ला क न सर कर यापेक्षा यांना चहूबाजूनंी क डून िन तोफां या मार् याने भाजनू 

काढूनच नरम करावे असा बंडवा यांचा साधारण घाट होता. परंतु मधून मधून सरसकट ह ला 
चढिव याचाही यांनी प्रघात ठेवलेला होता. उभय पक्षांतील काही लोक ठार झाले हणजे बंडवाले 

परत िफरत असत. बंडवा यां या तोफखा याने िजतका नेट िन धाडस या यदु्धात दाखिवले िततके 

पायदळांनी िन घोडे वारांनी दाखिवले नाही, हा दोष यानात ठेव यासारका आहे. िद ली िन 

लखनौ कडील वे यात या दोषांचे अिव करण प्रामखु्यानेच िदसनू येईल. परंतु कानपूर या 
वे यातही तोफांवर सवर् भार टाकून िशपाई लोक हातघाई या युद्धाला फारसे तयार नसत हे स य 

ग्गोचर होत आहे. सवर्च िशपाई मरणाला भीत असे मात्र मळुीच नाही. ता. १८ जनूला 
अयो ये या िशपायांनी इंग्रजांचे तटबंदीवर जो ह ला चढिवला तशी अवसानाची िन शौयार्ची कृ ये 

इितहासाला भषूणभतूच होत या िदवशी िशपायांनी तोफेचा गोळाही मागे टाकीत तीरासारखी 
शत्रचेू छावणीवर नीट चाल केली, या तटबंदीवर ते चढले, इंग्रजांची एक तोफ दाबून टाकून उलट 

िफरिवली िन क्षणभर असा रंग िदसला की ते सयंुक्त धमार्चे िनशाण िन तो वरा याचा भगवा 
झडा आता काही के या परत येत नाही. परंतु अशा शूर िशपायांस सा य कर याचे तर दरूच टाकून 

उलट कारण नसताना एकदम पळापळ क न सवर्त्र ग धळ माजिव याचा काही िशपायांनी जसा 
मक्ताच उचललेला होता! यां या या अवसानघाताने इतरांनाही परत िफरणे भाग पड.े वरील 

अयो ये या शूर िशपयांप्रमाणेच िक येक उदा त अतंःकरणांनी, म तकांनी िन बाहंूनी इतरांची 
वाट न पाहता वतः जी करवेल ती देशसेवा क न वीरमकु्ती िमळवीत असावे. एके िदवशी ह ला 
परतला असताही एक िशपाई मे याचे स ग घेऊन तसाच पडून रािहला. इंग्रजांचे सै यात अ यंत 

शूर हणनू नावाजलेला िन वे यात अनेक वेळा तुटून पडणारा कॅ टन जेि क स हा दौडत 

िनभर्यतेने चालला असता या भ यावर या मेले या िशपायाने धाडकन उडी मारली िन या 
कॅ टनचे मानेत गोळी घालून याला क्षणाधार्त चीत कले!  

आता जनूची २३ वी तारीख आलेली होती. शंभर वषार्ंपूवी या जनूचे २३ तारखेला इंग्रजांनी 
लासीचे मदैानावर आप या रा याचा पाया खणला होता. जनू या २३ तारखेला िहदंु थानवर 
इंग्रजां या तरवारीचा पिहला वार लाग ू झाला. आपले वातं याचे मगंळसतू्र तुट याने या २३ 

जनूलाच िहदंभ ू लासीचे मदैानावर ओक्साबोक्शी रडू लागली होती. या १७५७ या २३ जनू या 
अमगंल िदवशी झाले या या अपमानाचा चटका िहदंु थानचे अतंःकरणाला इतका जाळीत आहे 
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की, शंभर वष उलटून गेली तरी तो अभद्र िदवस िन यांची ती अभद्र आठवण िहदंभुमूी या 
अतंःकरणात ताजी या ताजी आहे! परदा याची ती २३ जनूला झालेली भयंकर जखम शंभर वष 

लोटली तरी अजनू बुजली नाही. ितला बुजिव यास समथर् असे मलम अजनू उपल ध नाही! 
शमप्रधान िन क्षमाशील िहदंभमूीचा हा केवढा वेष! ही केवढी अढी! शंभर वष लोटून गेली तरी 
अजनू लासीचा सडू ती िवसरलेली नाही! मरणार् या प्र येक िपढीचा शेवटचा िन वास ज मणार् या 
प्र येक नवीन िपढी या पिह या उ छवासात लासीचा सडू िमसळवीत असतो! ही गु परंपरा आज 

शंभर वष चालत येऊन आज १८५७ ची २३ जनू उजाडली! या िदवशी तुझा सडू उगिवला जाईल 

हणनू िहदंभमूीला भिव यवा यांनी आ वासने िदलेली आहेत. नानासाहेब, ती पिरपूणर् करणे 

िकंवा न करणे हे जरी ई वराचे अधीन आहे तरी तदथर्क तुमचे जे कतर् य ते तु ही बजावणार 

आहात ना? 

हे कतर् य बजाव याची शुभसधंी िन दवड यासाठीच या िदवशी नानांचे ल करात एकच 

गदीर् उसळलेली होती. आजपयर्ंत कधीही केलेला नाही असा मातबर ह ला चढिव याचा िन चय 

क न ल करातील एकूण एक लोक जरी नसला तरी एकूण एक भाग स ज झालेला होता. 
तोफखाना, घोडे वार िन पायदळ असे सवर् ल कर या ऐितहािसक िदवसा या मरणाने 

फूित र्मान होऊन रणांगणांवर उतरले. यात जे अ यंत शूर होते यांनी एकीकड ेजाऊन गगें या 
पा यावर िन कुराणावर शपथा घेत या की आज वातं य तरी िमळवावयाचे िकंवा मारीत मारीत 

म न तरी जावयाचे! घोडे वारांनी अशी दौड ठोकली की शत्रचेू गो यांस न जमुानता ते तटाला 
जाऊन िभडले. पायदळाने मोठमोठा या कापसा या गठ्ठय्ांना ढकलीत ढकलीत या आधाराने 

इतर बाजूनंी तटबंदीवर गो यांचा मारा चालिवला बंडवा यां या सै याला आजूबाजचेू गावकरीही 
येऊन िमळाले होते. इकड ेतटबंदीतून इंग्रजांनी गो यांचा िन तोफांचा सतत मारा चाल ू ठेवलेला 
होता. बंडवा यांचे सै याला अटकाव करणे जरी यास अशक्य झाले तरी यांनी यास तटबंदीवर 

येऊ िदले नाही. शेवटी लढाई या अवसानाला लवकरच उतरती कळा लागली िन लासी या 
िदवसाचा अधार्च सडू उगवून बंडवाले आपणच परत िफरले.  

परंतु कानपूरला चढिवलेला हा शेवटचा ह ला अगदीच यथर् गेला नाही. या िदवशी या 
झटापटीनंतर इंग्रजां या सवर् आशा िवन ट झा या. यांचा सवर् धीर सटूुन गेला िन यापुढे 

नानां या हातून बचावून सटुणे अशक्य आहे असे यास प ट िदसनू आले. ता. २३ जनूला जरी 
नसले तरी ता. २५ जनू रोजी इंग्रजांनी आप या तटावर तहाचे िनशाण उभारले!6 हे िनशाण 

पाहताच ीमतंांनी युद्ध तहकूब कर याचा हुकूम िदला िन कैदेतील इंग्रजांपैकी एका बाईबरोबर 

                          
6 बहुतके इंग्रजी इितहासकार ही गो ट वगळतात, हे यानात ठेव यासारखे आहे. ी. ता या टोपे यां या जबानीत या गो टीचा प ट 
अु लेख केला आहे.” Ganeral Wheeler raised the flag of peace and then the fighting ceased.”  
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जनरल हीलर याला खालील िचठ्ठी धाडली.” क्वीन ि हक्टोिरया िह या प्रजाजनास डलहौसी या 
राजकारणात यांचा कोण याही प्रकारचा सबंंध नसेल िन जे श त्रे खाली ठेवून शरण ये यास 

तयार असतील - यांना यांना अलाहाबादेत सरुिक्षत रीतीने पोचिव यात येईल.” ही िचठ्ठी 
अझीमु लाखानां या ह ताक्षरात असनू ती नानांचे हुकमाव न िलिहलेली होती.  

ही िचठ्ठी येताच जनरल हीलरने ितचा िवचार कर याचा सवर् अिधकार कॅ टन मरू िन 

हाअिटगं यांना िदला िन या दोघा अिधकार् यांनी नानांना शरण जा याचा िन चय कायम केला. 
दसुरे िदवशी सकाळी वालाप्रसाद िन अझीमु लाखान हे नानांचे वतीने िन मरू, हाअिटगं िन रोचे 

हे इंग्रजांचे वतीने ता. २६ जनूला तटापाशी भेटले. इंग्रजांनी सवर् तोफा, खिजना, दा गोळा िन 

श त्रा त्रे नानांचे वाधीन करािवत िन नानांनी यांना खा यािप यास देऊन अलाहाबादेस पोचवून 

यावे असे ठरले. या अटी एका कागदावर िलिह या गे या िन ीमतं नानांची सही घे यासाठी 
अझीमु लाखान वगरेै परत आले. या भेटीत पिह याने भाषण इंग्रजीत झा यावर मग बाकीची 
भाषणे िहदंु थानातील झाली.7 दपुारचे समुारास इंग्रजांनी याच रात्री िनघावे िकंवा सकाळी िनघावे 

याब ल जरा बोलाचाली होऊन असे ठरले की, या रात्री सवर् ताबा नानांचे हाती िदला जावा िन 

इंग्रजांनी दसुरे िदवशी पहाटे िनघ याची तयारी करावी. अशा रीतीने उभयसमंत ठरले या या 
तहास घेऊन िम. टॉड (नानां या वा यातील इंग्रजी वाचक) हा ीमतंाकड ेआला. यास नानांनी 
फार आदराित याने वागिवले िन अकडचे ितकडचे कुशल प्र नही केले. याच रात्री इंग्रजांनी 
आपली श त्र े खाली ठेवली, तोफा नानांचे वाधीन कर यात आ या. िब्रगेिडयर लालाप्रसाद 

आप या दोन अनुचरांसह येऊन या तटबंदीत आपले ठाणे देते झाले! या रात्री कानपूरचे 

मॅिज टे्रट होलिसगं िन ी. ता या टोपे या दोघांनी नावा यांना रक्कम देऊन सुमारे ४० नावा तयार 

के या. यांचे पाहणीसाठी इंग्रजांनी धाडलेले जे अिधकारी ह तीवर बसनू तथेे आलेले होते यांनी 
तक्रार के याव न शंभर मजरू ताबडतोब लावून नावांवर आ छादने िन बांबूची तक्तपोशी तयार 

कर यात आली. धा य िन इतर ज र ती सामग्रीही यावर चढिवली गेली.  

परंतु इकड ेही इंग्रजांची जावयाची तयारी चाललेली असताना ितकड ेकानपुरास कोण कोण 

येऊ लागले होते. हे पािह यािशवाय िन या जावक बाजू प्रमाणेच या आवक बाजचेूही िटपण 

िद यािशवाय िहशोब बरोबर यानात येणार नाही. ीमतं नानासाहेबांनी वातं य वजाची गढुी 
कानपूरला उभार याची वातार् चहूकड ेपसर यापासनू ितकड ेसवर् धमर्वीरांचा िन देशवीरांचा पूर वाहू 

लागलेला होता. गावोगावाहून त णबांड वयंसेवक ितकड ेलोटत होते. या गावाहून सै य धाडणे 

शक्य न हत े या गावाहून पैशाची मदत येत होती. परंतु या वयंसेवकांचीच गदीर् कानपूरकड े

                          
7 Red Pamphlet Part I. 
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लोटत होती असे नसनू यांना यश वी उठावणीत यश आलेले न हते असे अनाथ िन इंग्रजां या 
दा याला कंटाळलेले लोकही नानांचे िनशाणाभोवती ‘िफरंग्यांवर सडू पािहजे आहे’ अशी गजर्ना 
करीत रात्रिंदवस लोटत होते. जाळले या गावांचे धूर ितथे आले, मतृां या आ यांची िहडीस भतुे 
ितथे आलेली होती. अलाहाबाद िन काशी येथील िशपायांवर िन यां या बायकापोरांवर कू्रर सडू 

उगिव या या वातार्सह ितकडून हजारो िशपाई गे या आठव यात कानपूरला येत होते. यांचे 

यांचे हातारे बाप झाडांना इंग्रजी आठा या (८) आक याने इंग्रजांनी टांगलेले होते असे शेकडो 
िहदंी त ण पतु्र ितथे आले. यां या त ण प नींना यां या पाळ यातील मलुासदु्धा नीलने िजवंत 

जाळलेले होते ते भ्रतार येथे आले. यां या मलुीं या कुरळ केसांना िन कप यांना आग लावून त े

पेटले असता ितकड ेपाहून सोजीर टा या िपटीत होते असे बाप ितथे जमा झालेले होते. यांचा देश 

बेिचराख झालेला होता, यांचा धमर् पायाखाली तुडिवला जात होता िन यां या रा ट्र वातं याचे 

िनदार्लन केलेले होते असे तळमळणारे आ मे “ याचा सडू पािहजे आहे! याचा सडू पािहजे आहे!”  

हणनू या रा ट्र वजाभोवती ग धळ घालीत होते!  

आता हा िवजयाचा िदवस आला असताही जे हा ीमतं नानासाहेब इंग्रजांना अलाहाबादेस 

पोचवून दे याचे वचन देऊ लागले ते हा या िशपायां या िन लोकां या मनात आशाभगंाची अभे्र 

गडगडाट क  लागली. नदीवर बोटींची तयारी पाह यास आले या इंग्रजी अिधकार् यांना 
भागीरथीचे तीरावर िजकडिेतकड ेपडले या िशपायांत ‘क तल क तल’ अशी चाललेली कुजबूज 

प ट ऐकू येत होती!! ! असे सांगतात की राजवा यात या एका पंिडताने रा ट्रा या 
िव वासघातकर् यांचा िन ह यार् यांचा िशर छेद कर यास धमार्ची कशी आडकाठी नाही हेही 
िशपायांस समजावून िदले होते!!8  

अशा या भयानक वातावरणात जनु या २७ तारखेचा सयूर् उगवला. सतीचौडा घाटाव न 

इंग्रजांना िनरोप दे यात येणार होता. या घाटाचे आजबूाजूनंा तोफा रोखले या असनू घोडे वार 

िन पायदळ िशपाईही जमावाने उभे रािहलेले होते. कानपूर शहरातील हजारो नागिरक गगें या 
काठी आज काय देखावा िदसेल याची आपआप या मनात िभ न िभ न िचत्रे रंगवीत सकाळ 

होताच या घाटाकड ेलोटू लागले. अझीमु लाखान, ीमतं बाबासाहेब िन सेनापती ता या टोपे हेही 
या घाटाजवळ एका देवळाचे चबुतर् यावर जाऊन उभे रािहले. या देवळाचे नावही या 
प्रलयकालाला साजेल असेच अस याने तेथील सवर् प्रदेशावरचे अिधपित वच या देवळाकड े

िदलेले होते की काय असा भास होई. कारण या देवळात ‘हरदेवा’ची मतूीर् थापलेली होती!  

                          
8 टे्रि हिलअन कृत ‘कानपूर‘. 
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तटबंदींची जागा सोडून गगें या काठी इंग्रजाना आण यासाठी उ तम प्रकारची वाहने 

नानांनी धाडून िदली. सर हो ि हलर यां यासाठी तर एक उ तम शृंगारलेला ह ती खु  नानांचे 

माहुतासह तटबंदीचे दाराशी येऊन उभा रािहला. या ह तीवर आपली िमरवणकू काढिव याचे सर 

हीलरचे मनास कसेसेच वाट याने याने आपली मलेु माणसे या ह तीवर चढिवली िन आपण 

एका पालखीतच बसला. इंग्रजांचे ि त्रयांनाही पालख्या दे यात आले या हो या. अशा थाटामाटाने 

ही िमरवणकु िनघाली. कानपूरचे तटबदंीवरील इंग्रजी िनशाण खाली आले िन ितथे सद्धमार्चे 

सयंुक्त वज िन वरा याचा झडा डोल ूलागला! या इंग्रजी इभ्रती या झाले या अपमानाने 

अतंःकरण करपून जा याचे ऐवजी मृ यु या कू्रर जब यातून एकदम सटु याब ल इंग्रजांना 
आनंदच झालेला होता. या आनंदा या भरात ते सवर्जण लगबगीने तटबंदी मागे टाकून जावयास 

िसद्ध झाले- पण कुठे? िन आता आप यास सरुिक्षत रीतीने वागिव यात येईल अशी यांची खात्री 
झाली- पण “डलहौसी या राजकारणाशी याचा अथार्अथीर् सबंंध नाही” असा मनु य या तां यात 

एखादा तरी आहे का? 

तथािप या प्र नाची चौकशी स याच करीत बस यात अथर् नाही. गगेंचा घाट अजनू दीड 

मलै लांब आहे! दीड मलै चालत जाणारी ही िमरवणकू गंगे या वाळवंटावर उतरताच ित या 
मागोमाग िशपायांचा रांगांनी र ता अडवून टाकला. पालखीतून उतरतांना िकंवा ह तीव न 

नावांवर चढताना इंग्रजांना या िदवशी हात दे यास कोणीही नेिट ह तयार होईना. हो, पण चुकले! 

एक दोन मह वा या िठकाणी पालखीतून उतर यास मदत िमळाली; परंतु ती हात दे याचे ऐवजी 
िशपाई हात दाखिवत असताना होय? कनर्ल एवटर् घायाळ झा यामळेु याला एका डोलीत घालनू 

ने यात येत होते. याची ती डोली म येच हटकवून एक िशपाई हणाला, “का कनर्ल साहेब! ही 
परेड कशी काय? आपणाला पसतं आहे? रेिजमटचा पोषाख कसा काय आहे?” असे हणनू याने 

याला खाली ओढला िन तरवारीने याचे तुकड ेतुकड ेकेले! या कनर्लची त्री शेजारीच होती, ितला 
काही जण हण ूलागले, “तू त्री आहेस हणनू, जा घे तुला जीवदान!”  पण एक िवक्राळ गडी 
ओरडला, “अरे हटजाव! त्री! पण ती गोरी आहे ना? मग उडव तुकडा!”  हे वाक्य सपं याचे आधीच 

यातील भयानक अथार्ची पूतर्ता झालेली होती!  

नदीवर सवर् बोटी धा यसामग्रीसदु्धा स ज हो या हे इंग्रजां या कमेटीनेच शोधाअतंी िसद्ध 

केलेले आहे. या बोटीम ये पा यातून चालत िकंवा लंगडत जाऊन इंग्रज लोक बस ूलागले. िजकड े

ितकड े ि तिमतता िन त धता नांदत होती. नावा जवळ जवळ भर या हो या. होडीवाले व ही 
घेऊन िसद्ध होते. शेवटी नावा िनघ यासाठी ीमतं ता या टो यांनी आपला हात हवेत पुढे मागे 

िफरवून हुकूम सोडला. इतक्यात एका कोपर् यातून या भयप्रद शाततेचा भगं कर यासाठी कोणी 
एकाने एक िबगलू जोराने फंुकले! या घाटावरील ी हरदेवांचे ते प्रलयकालीन डम  तर डमडमले 
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नसेल ना? कारण तो िबगलुचा ककर् श हंुकार होताच तोफा बंदकुा, तरवारी, क यारी, बेयोनेटा 
एकदम कडाडू लाग या. नावा यांनी नावांतून उ या घेऊन ते जिमनीवर आले िन जिमनीव न 

िशपायांनी उ या घेऊन त ेपा यात धाऊ लागले! ‘मारो िफरंगीको’ ‘छाटो गनीमको’ यािशवाय 

एक श द कोणी उ चारील तर शपथ! इतक्यात सवर् नावांना आग लागली. इंग्रजांचे पु ष, बायका, 
मलेु सवर् गंगेम ये पटापट उ या घेऊ लागले. कोणी पोहू लागले, कोणी बुडू लागले, कोणी जळू 

लागले िन सवर्जण लवकर िकंवा उिशरा गो या लागनू चीत झाले! मासांचे गोळे, छाटलेली डोकी, 
तोडलेले केस, िछ न झालेले हात, तुटलेले पाय, रक्तांचा पूर! सवर् गंगेचे पाणी लाल भडक! 

पा यातून कोणी इंग्रजाने डोके वर काढले की गोळी यावी! पा यात डोके खुपसले की गदुम न प्राण 

जावा! असा हरदेवाचा कोप झाला! असा लासीचा वािषर्को सव झाला!!  

सकाळी दहाची वेळ होती. ीमतं नाना या िदवशी या वेळेस आपले िदवाणखा यात 

एकटेच फेर् या मारीत होते. असे हणतात. भागीरथीचे तीरावर ीहरदेवाचे अ यक्ष वाखाली 
मनु यप्रा यांतील या दोन िभ न जातीतील शंभर वषार्ं या िहशोबाची ती त डिमळवणी चालली 
असताना ीमतं नाना िदवाणखा यात चंचल झालेले होते यात काय नवल आहे? असले क्षण 

हणजे इितहासातील एकेका भागाची शेवटची अक्षरे असतात! एकेका युगाची ती समालोचना 
असते. अस या क्षणाचे कतृर् व या याकड ेआलेले होते तो नाना या वेळेस िदवाणखा यात 

िहडंताना या या मनात काय िवचार चाललेले असतील ते असोत! परंतु यांना फार वेळ िवचार 

करावयास वेळ िमळाला नाही. कारण िततक्यात एक घोडे वार दौडत आला िन याने सतीचौडा 
घाटावर इंग्रजांची िशपायांनी सरसकट क तल चालिवलेली आहे अशी वदीर् िदली. ही बातमी 
ऐकताच नानांनी यालाच परत दवडले िन या याबरोबर सक्तीचा हुकूम धाडला की, “गोरा पु ष 

तेवढा कापून टाकावा िन गोर् या बायका-मलुांना िबलकूल धक्का लावू नये.” 9 नानां या हुकूमातील 

हा दसुरा भाग नील या हुकमात अभावानेच आढळणारा आहे, हे जाता जाता सांिगतले पािहजे.  

नानांचा हुकूम परत सतीचौ यावर पोचतो आहे तो िशपायांची िशकार भर रंगात आलेली 
होती. बोटीं या कडकडत खाली कोसळणार् या िढगार् यात िक येक गोरे लोक जळत होते तर 

िक येक पोहत पोहत पार जा याचा प्रय न करीत होते. यां यामागे िशकारी कु याप्रमाणे 

चवताळत िन क्रोधाने सखोल गरुगरुत िशपाईही पोहू लागले. दातात तरवारी ध न िन हातात 

िप तुले घेऊन िशपायांनी पा यात या भयंकर मगृयेला आरंभ केला. जनरल हीलर पिह या 
धडाक्यात ठार झाला, हे डरसन ठार झाला- परंतु ठार िकती झाले यांची यादी दे यापेक्षा अशा 
िठकाणी ठार कोण झाले नाहीत यांचीच यादी देणे बरे! नानांचा िनरोप येताच सवर् क तल बंद 

                          
9 Forrest state Papers : “Almost all historians admit that Nana sent this order as soon as he heard the 
report.” Also see Kaye and Malleson’s Mutiny, Vol. II, page 258. 
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झाली िन हुकूमाप्रमाणे समुारे १२५ ि त्रया िन मलेु िजवंत बाहेर काढ यात आली. यांना सवदा 
कोठीकड े कैद क न नेले िन रािहले या सवर् युरोिपयन पु षांना एका रांगेत उभे क न यांचा 
िशर छेद कर याची िशक्षा यांना वाचनू दाखिव यात आली. यां यापैकी एकाने प्राथर्नेस वेळ 

मािगत याव न तो दे यात आला. यांनी सवार्ंनी प्राथर्ना केली िन ती सपंताच िशपायां या 
तरवारीने यांची िशरे सपासप उडवून टाकली! या ४० बोटींपैकी एक बोट काय ती िनसटली िन 

या बोटीतील इंग्रजांपैकी वाटेवरील खेडगेावां या ह यातून दोन चार इंग्रज काय ते बचावले- तेही 
दिुवर्जयिसहं नावां या जिमनदारा या मनात क णा आ याने! या जिमनदाराने या नाग या 
झाले या िन मरत असले या साहेबांना आप या घरी तूप रोटी चा न िन एक मिहनाभर पाहुणचार 

देऊन मग यांना अलाहाबादेस पाठवून िदले.  

सारांश, कानपूरला ता. ७ जनू रोजी जी एक हजार इंग्रजी माणसे हयात होती यापैकी ४ 

पु ष िन १२५ बायकामलेु काय ती ता. ३० जनूला हयात होती. यातून ही १२५ बायकामलेु नानांचे 

कैदेत होती िन ते ४ पु ष अधर् मेलेले होऊन दिुवर्जयिसगंा या िदवाणखा यात औषधोपचार घेत 

होते! परंतु ही यादी अजनू नक्की झालेली नाही- िह यातही अजनू बेरीज वजाबकी हावयाची आहे! 

ती वजाबाकी होईतोपयर्ंत इंग्रजी ि त्रयांना िन मलुांना नानांनी कैदेत टाक यानंतर यांचा 
बंदोब त कसा काय ठेवलेला होता हेही थोडक्यात सांग यासारखे आहे. या बायांवर बळजोरी 
कर यात आली. यांचे र यांतून ऊरभगं कर यात आले, खु  नानांनी यां यावर जबरद तीचा 
सभंोग कर याचा प्रय न केला वगरेै बेशरमपणाचे आरोप िन ‘खात्रीलायक मािह या’ 
मोठमोठा या इंग्रजी लोकांनी प्रिसद्ध केले या नस या िन ही अ यंत िन ं य िन नरकगामी खोटी 
िवधाने जाणनू बुजनू करणार् यांना वष नुवष स याप्रमाणे मान याइतकी जर इंग्रजी रा ट्राची टी 
अधं िन दु ट झालेली नसती तर या गो टीचा उ लेखही कर याचे प्रयोजन न हते! इंग्रजांनी या 
सवर् आरोपांची चौकशी कर यासाठी नेमले या किमशन या िरपोटार्ंत ही सवर् िवधाने झाडून खोटी 
आहेत हे प ट िलिहलेलेच आहे,10 तथािप इतक्याने ही हकीकत सपंत नाही या ि त्रयांना नानांनी 
क तलीतून वाचवून नील, रेना ड हॅवलॉक या सवार्ंना लाज आणली. इतकेच न हे, तर या 
बायकांना कैदेत घात यानंतर यांचे अमानुष हाल केले नाहीत एवढेच न हे तर इंग्रजांनी 
िहदु थानांत िकंवा ऑि ट्रयाने इटलीत िकंवा पेनने मिूरश लोकांना िकंवा ग्रीसने तुकीर् लोकांना 
अशाच पकार या पिरि थतीत िजतक्या कडकपणाने वागिवलेले आहे या या शतांशाने 

कडकपणा नानांनी या यां या यिक्तिवषयक, रा ट्रिवषयक िन धमर्िवषयक कृतघ्न शत्रू या 
जातीला या ५७ या उग्रप्रलयातही दाखिवलेला नाही! हे इंग्रजां याच इितहासाव न िसद्ध आहे.  

                          
10 Muir’s Report and Wilson’s Report. see also Kaye and Malleson’s Indian Matiny, vol. II, page 267. 
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कानपूर या ह याकांडां या या पिह या गडबडीत, काही वारांनी चार इंग्रज ि त्रया आिण 

काही अधर्बाटग्या ि त्रया पळवून ने या हो या. नानासाहेबांना ही बातमी कळताच या वारांना 
नानांनी पकडून आणनू यांची िनभर् सर्ना केली आिण पळिवले या ि त्रयांची सटुका कर याची 
आज्ञा केली.11 कैदेतील ि त्रया िन मलेु यांना चपा या िन मास मधून मधून दे यात येत असे.12 

कोण याही प्रकारचे क टाचे काम बळाने कै यांवर लाद यात येत नसे. मलुांना दधूही िदले जात 

असे. यां यावर देखरेखीसाठी बेगम नावाची बाई ठेवलेली होती. तु ं गात कॉलरा िन हगवण सु  

झा यावर बं यांना शदु्ध हवा िमळावी हणनू दररोज तीन वेळ उघ यावर आणले जाई.13 तथािप 

िफरंग्यां या िवषयी लोकांत कसा भयंकर क्षोभ होता हे दशर्िव यासाठी पुढील येथे सादर करीत 

आहे. तु ं गां या िभतंीव न एक ब्रा मण डोकावून पहात असता याला आजवर या इंग्रज ि त्रया 
पालखीिशवाय एक पाऊलही उचलत नसत या वतःचे कपड ेधूत असले या िदस या. ब्रा मणास 

यांचा कळवळा येऊन तो शेजार् यांस हणाला, “ यांचे कपड ेधो याकड ेका िदले जात नाहीत?” 

या ब्रा मणाने अ थानी दाखिवले या माणसुकीचा ितटकारा हणनू या शेजार् याने या 
ब्रा मणा या थोबाडात हाणले. कैदेतील अगदी थो या ि त्रयांना दळण दे यात येई िन यांचे 

बक्षीस हणनू प्र येकीला एका चपातीचे पीठ दे यात येई. वतःस जग यासाठी काय क ट 

पडतात याचा धडाच यांना िमळाला! अशा या कैदेचा शेवट काय झाला िन याला कारण काय 

झाले याचा उलगडा यथाप्रसगंी होईपयर्ंत या बायांना िन मलुांना या कैदेतच सोडून देऊन जा त 

मह वा या हकीकतीकड ेवळू.  

ता. २८ जनूला कानपूरला असले या इंग्रजी स तेचे िनमूर्लन पूणर् झा यावर नतंर समुारे ५ 

वाज याचे सुमारास ी. नानांनी एक टोलेजगं राजदरबार भरिवला. या राजदरबाराचे स मानाथर् 
या वेळेस हजर असणार् या सवर् ल कराचीही परेड बोलािव यात आली. पायदळा या सहा सबंंध 

रेिजमटस िन घोडे वारां या दोन रेिजमटस या समारंभास हजर असनू िशवाय गावोगावाहून या 
वदेशीय यदु्धास आले या वयंसेवकां या टो याही आपाप या िनशाणांसह उ या हो या. 
यां या पराक्रमाने कानपूर िजकंता आले या मठूभर परंतु शौयर्युक्त तोफखा याचा मान या 

िदवशी यथाथर् वाने पिहला ठेवलेला होता. बाळासाहेब हे सै याम ये प्रथमापासनू िप्रय 

अस यामळेु ते येताच सवार्ंनी खडी ताजीम िदली. प्रथमतः िद लीचे बादशहाचे नावाने १०१ तोफा 
सोड यात आ या. स तावनसाली िहदंमुसुलमानांनी िकती आदराने िन बंधुभावाने एकमेकांस 

शेवटपयर्ंत वागिवले हे येथे यानात ठेव यासारखे आहे. नंतर ीमतं नानासाहेबांची वारी 

                          
11 टे्रि हिलअन कृत ‘कानपूर‘ प.ृ २९९. 
12 नॅरेिट ह प.ृ ११३. 
13 Neill himself says in his report : “At first they were badly fed but afterwards they got better food and clean 
clothing and servants to wait upon.”  
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मदैानावर आली. हे पाहताच सवार्ंनी महाराजांचा जयजयकार केला िन यांना २१ तोफांची सलामी 
िदली. वे यातील २१ िदवसां या ब ल या २१ तोफा हो या असे िक येक हणतात. या 
मानाब ल महाराजांनी या िव ततृ सै याचे आभार मानले िन त े हणाले, “हा आजचा िवजय 

आप या सवार्ंचा आहे. यात आप या सवार्ंचा सारखाच स मान आहे.”14 नंतर सयंकु्त 

धमर्युद्धातील या िवजयाब ल नानांनी एक लक्ष पये या ल करास बिक्षसादाखल दे याचा हुकूम 

िदला आहे हे प्रिसद्ध कर यात येताच आणखी २१ तोफांची सलामी झडली. नंतर नानांचे पुतणे 

रावसाहेब िन बंधु बाबासाहेब िन बाळासाहेब यांस प्र येकी १७ तोफांची सलामी िमळाली. िब्रगेिडयर 

वालाप्रसाद िन सेनापती ता या टोपे यांनाही प्र येकी ११ तोफांचा स मान िमळाला. अशा रीतीने 

या िदवशी या सयूर्नारायणाला वातं यसमरातील िवजयगीते तोफां या गडगडाटातून 

ऐकिव यात आ यावर सवर् ल कर परत आप या तबंूकड ेधाडून दे यात आले.  

ही ल कराची राजकीय पहाणी झा यानंतर ीमतं नानासाहेब हे ीमतं बाळासाहेबांसह 

ब्र मावतार् या या इितहासप्रिसद्ध वा याकड ेचाल ूलागले. ता. १ जलु ैही रा यारोहणाकिरता मकु्रर 

कर यात आलेली होती. या िदवशी या वा यात काय शोभा असेल! पेश यांचे ते पुरातन िसहंासन 

समारंभाने िन समुिंत्रत क न दरबारात आण यात आले. ीमतं नानासाहेबां या भालावर 

राजितलक लाव यात आला िन हजारो नागिरकां या िन तोफां या जयघोषात ीमतं नानासाहेब 

पेशवे हे एका वतंत्र िन वक टािजर्त, वदेशसमंत िन वधमर्प्रितपालक िसहंासनावर आरोहण 

करते झाले! या िदवशी कानपुराहून हजारो लोकांनी नानांस नजराणे िन भेटी धाडले या हो या.15 

िहदं ु लोक उघड उघड हण ू लागले की, आजपासनू आता राजा रामचंद्रांचा िवजय होणार!16 

वधमार्चा िन वरा याचा मगंल सगुधं फार िदवसांनी दशिदशांना वाहू लागला! रायगडाव न 

या मरा यांचे गादीचा इंग्रजांनी कडेलोट केला होता तीच ही गादी इंग्रजां या रक्तातून िन 

मासांतून ब्र मावतार्ला पुन दभतू झाली!  

आज ित या भरभराटले या वकृ्षाला वरा याचे फळ लागलेले पाहून ीमतं नानांस काय 

वाटले असेल बरे? 

परंतु नानांची बालपणीची मतै्रीण छबेली ितकड ेकाय करीत आहे? नाना घो यावर बसले 

हणजे बालपणी जी आपणही घो यावर बसत असे, नाना ह तीवर बसले हणजे जी आपणही 
ह तीवर बस यािशवाय रहात नसे ती आताची झाशीची राणी, कानपुराकड े नाना वातं य 

                          
14 टे्रि हिलअन कृत ‘कानपूर’. 
15 टे्रि हिलअन कृत ‘कानपूर’ प.ृ २९४. 
16 सर कॉिलन यांचे ‘नॅरेिट ह’ 
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ितलकांिकत िसहंासनावर आरोहण करीत असताना आपणही झाशींकड े वकीय िसहंासनारोहण 

के यािशवाय भईुवर थोडीच बसणार आहे! वातं य रणपटावर िसहंासनांनी भयंकर जगुार सु  

कर यासाठी नानासाहेबांनी या िदवशी आपला फासा कानपूरला फेकला याच िदवशी राणीनेही 
आपला फासा झाशीलाही फेकला! याचे नाव सवंगडी! ता. ४ जनू रोजी इकड े कानपूरचा 
वातं यघोषणेचा भयानक गडगडाट होऊ लागला तो याच वेळेला ितकड े झाशीची चपलाही 
समराकाशात कडाडू लागली!  

झाशीला स तावनचे मे मिह यात नेिट ह पायदळाची १२ वी रेिजमट, १४ वी घोडे वारांची 
िन एक तोफखाना इतके सै य ठेवलेले होते िन या सै यावरील मखु्य ल करी अमंलदार कॅ टन 

ड लॉप हा होता. मे मिह याचे समुारास या सै याम ये काही गु त बेत चालत अस याची उडत 

बातमी इंिग्लश अिधकार् यांचे कानावर येऊ लागली. झाशीचे मखु्य किमशनर कीन िन डे युटी 
किमशनर गॉडर्न यां या हाती िशपायांची काही पत्रे लागनू याव न असे उघड िदस ूलागले की, 
राणी या नोकरीत असले या कुणी ल मणराव नावा या ब्रा मणाने १२ या रेिजमटशी कार थान 

बांधलेले असून िशपायांनी बडं क न आप या अिधकार् यांना गारद करावे हणनू याचे अ याहत 

प्रय न चाललेले आहेत.17 हा ब्रा मण हणजे वतंत्र झाशीचा पुढे झालेला िदवाण ल मणराव पांड े

हा होय! झाशीमधील धनवान ठाकूर लोकांत एक प्रकारची खळबळ सु  आहे िन ते इंग्रजी 
रा याला उलथून पाड याचा व गना करीत आहेत ही गो टही काही फारशी मह वाची नाही. कारण 

हे ठाकूर कधी को या सरकारशी राजिन ठेने रािहलेले आहेत? 

तथािप झाशीचे सै य राजिन ठ राहील अशी इंग्रजांची ढ समजतू असे. सै या या 
राजिन ठेप्रमाणेच राणी या राजिन ठेब लही काही सशंय घे याचे कारण न हते. कारण नुकतेच 

ितने इंग्रजांना वेळ पड यास शक्य िततकी मदत दे याचे नुसते कबूल केले आहे, इतकेच न हे तर 

ती मदत आप यास करता यावी, हणनू आप या पदरचे सै य वाढिव याची ितने परवानगी 
मािगतलेली आहे! अशा ि थतीत झाशी बंडा या वालांपासनू िनभर्य आहे. मे मिह याचे ३१ 

तारखेसही विर ठ अिधकार् यांकड ेझाशीं या इंग्रजांनी िरपोटर् कर यात काय हरकत आहे? 

ता. १ जनू रोजी झाशीम ये काही इंग्रजी अिधकार् यांचे बंग याला आग लागली! ही आग 

जनू या पिह या आठव याला इतका िनरोप देऊन िनघून गेली. या िदवशी ितकड ेकानपूर उठले 

याच िदवशी ता. ४ जूनला झाशीही बंड क न उठली. िशपायां या एका टोळीने आप या 
हवालदारांचे इशार् याबरोबर अक मात ह ला क न टार फोटर्, यातील दा खा यासदु्धा िन 

श त्रगारासदु्धा ह तगत क न घेतला! कॅ टन डनलॉपने घोडे वारांना िन उरले या पायदळांना िन 

                          
17 चालर्स बॉल, खंड १, प.ृ २७१. 
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तोफखा याला परेडीवर घेऊन झालेला प्रकार कळिवताच या सवर् नेिट ह िशपायांनी राजिन ठेचा 
िन कंपनीचा जयजयकार क न सांिगतले की आ ही कंपनीसाठी जीव दे यासही मागे पुढे पाहणार 

नाही! हे राजिन ठाप्रदशर्न इकड े चाललेले असतानाच ितकड े इंग्रजांनी झाशी या िक यांत 

आपली बायकामलेु नेऊन ठेऊन या िक याला लढिव याची तयारी चालिवली िन मदतीसाठी 
नागाव या इंग्रजी छावणीकड ेिन इतर प्रांतांकड ेिनकडीची पत्रेही िलिहली. ही पत्रे टाक यास पो ट 

ऑिफसकड े डनलॉपसाहेब जो जातात तो यास परेडी या मदैानावर १२ या पायदळातील 

िशपायांनी गोळी घालनू ठार केले. ए साईन टेलरही ठार झाला! ते हा सवर् इंग्रज भयाने पळ काढून 

िक याकड ेिनघनू गेले. या िक यात इंग्रजांनी सरंक्षणासाठी तोफा रोखून िन दा गोळा नेऊन 

यव था केलेलीच होती िन यांचा असा िन चय होता की बाहे न मदत येईतोपयर्ंत समुारे एक 

आठवडाभर आपण िक ला सहज लढवू शकू. िशपायांनी छावणीम ये जे युरोिपयन सापडले यांना 
ठार क न मग िक यावर चाल केली. इंग्रजांनी राणींचे सा य माग यासाठी कॉट िन पसल बंधू 
असे तीन इसम धाडले होते. यांना वाटेतच गाठून ठार कर यात आले. ता. ७ जनू रोजी 
िक यावर बंडवा यांनी िनकराचा ह ला चढिवला. यां यापाशी चांग या तोफा नस याने यांना 
िक ला सर कर यास फार अडथळा येऊ लागला. तरी यांची सखं्या जबरद त अस याने त ेतसेच 

पुढे रेटीत चालले. िक याम ये इंग्रजांबरोबर काही ‘िव वास’ू नेिट ह िशरलेले होते. यां यापैकी 
एक िखदमतगार िक याचे दरवा याला बंद कर यासाठी रचलेली दगडांची िभतं गपुचूप धडधडून 

देऊ लागला. हे ले टनंट पॉवसचे यानात येताच याने या िखदमतगाराला गोळी घालनू ठार 

केले. तोच दसुर् या िखदमतगाराने ले टनंट पॉवसला तरवारीने छाटून टाकले! ले टनंट गगसने 

याला उडवनू िदले. इंग्रजांनी िक यातनू तोफांचा िन बंदकुीचा मारा वतःस छपवून कर याचा 
सपाटा चालिवला होता. किमशनर गाडर्न हा असाच चोरमारा करता करता एका िखडकीतून 

िनशाण रोख ूलागला तोच याचा चेहरा नक्की माहीत असणार् या एका बंडवा याने अचूक तीर 

मा न गाडर्नला या या िनशाणासदु्धा ठार केला! गाडर्नसाहेब पडताच िक यातील इंिग्लशांचा 
धीर गळून गेला िन बाहेर बंडवा यांत एकच अवसान भरले. इंग्रजां या गोळीबाराला न जमुानता 
घोडे वारांचा िरसालदार कालाखान िन झाशींचा तहसीलदार अहमद हुसेन या दोघा शूर यो यांनी 
बंडाचे िनशाण िक याचे तटाला नेऊन िभडिवले िन बंडवाले िक यात क्षणा दो क्षणात घुसणार 

असा रंग िदस ूलागला. ते हा इंिग्लशांनी िक यावर तहाचे िनशाण उभारले िन लढाई बंद झाली. 
दसुरे िदवशी िवजयी बंडवा यांचा प्रितिनधी झाशीतील प्रिसद्ध हकीम साले महंमद या याशी 
बंडवा यांनी आपणास जीवदान दे याचे अभयवचन यावे असे इंग्रजांनी बोलणे लावले. ही अट 

मा य कर याचे साले महंमदाने कुराणावर हात ठेवून कबूल केले िन लगेच इंग्रज लोकांनी 
िक याची दारे खुली केली. इंग्रजांना श त्रे खाली ठेव याचा हुकूम झाला. यांनी श त्रे खाली 
ठेवली िन ते ददुवी गोरे लोक बाहेर येऊ लागले. आिण िशपाई यांना पाहताच ‘मारो िफरंगीको’ 
हणनू यां यावर तुटून पडले!! ता. ८ जनूला इंग्रजी पु षां या मसुक्या बांध यात येऊन 
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िशपायांनी या सवर् गोर् या लोकांची शहरातून जगंी िमरवणकू काढली. या िमरवणकुीतच झाशीचा 
मखु्य किमशनर कीन हा अधोमखु होऊन चाललेला होता! जोगन बागेपयर्ंत ही िमरवणकू येताच 

िरसालदार साहेबांचा हुकूम सटुला की, एकूण एक गोरा छाटला जावा! झाशी या तु ं गावराल 

मसुलमान दरोग्याने कीन साहेबांचे डोके उडिवले िन त क्षणी पु ष, बायका िन मलेु िमळून साठ 

गोर् या लोकांची िशरे चडूसारखी उसळून जिमनीवर आदळली! बायकांनी लहान मलेु आप या 
कडवेर घेतलेली होती िन मोठी यां या शेजारी िचकटून उभी होती! या बायका, ती यां या 
कडवेरील लहान मलेु िन ती शेजारची मोठी मलेु गोर् या रंगा या अपराधासाठी का या रंगा या 
तरवारीने सपकन छाटली गेली! एका क्षणात रक्ताचा पाट धो धो करीत उसळला! झाशी या 
घनीभतू अ यायाचे असे हे द्रवीभवन झाले!  

झाशी या क्षु ध जब यात ७५ पु ष, १२ ि त्रया िन २३ मलेु इतक्या इंग्रजी लोकांचे 

बंडवा यांनी िशरकाण केले! झाशी ता. ४ जनूला उठली िन ता. ८ जनूला इंग्रजी राजस तेचा 
झाशीतून अतं झाला! आिण इंग्रजांचा वारसा सांगणारी औरस िन द तक सतंती येथे िजवंत न 

उर यामळेु बंडवा या िशपायांनी ीमती राणीसाहेब ल मीबाईसाहेब यांना झाशीं या 
वातं यिसहंासनावर प्रिति ठत केले आिण वीर ल मीराणी या नावाने वाही िफरिवली की 

“खु क खुदाका, मु क बादशाहका और अमंल राणी ल मीबाईका!”18 

 

 

                          
18 मराठीम ये ी. पारसनीस यांनी झाशीं या रणल मी राणी या चिरत्रावर साधार असा ग्रंथ िलिहलेला आहे. याम ये या िव वान 
ग्रंथकाराने शेकडो पुरावे देअून असे िसद्ध क न दाखिवले आहे की, झांशी या इंिग्लशां या ह याकांडाला या त ण राणील मीने 
अेवढीसुद्धा िचथावणी िदलेली न हती. ी. पारसनीस यांचा ग्रंथ मराठी वाचकां या चांग याच पिरचयाचा झालेला असून िहदंु थानातील 
अतर अनेक भाषांतूनही या ग्रंथाचे भाषांतर झालेले आहे आिण हणूनच या ग्रंथातील प्र तुतिवषयक भाग केवळ पुन क्तीचा दोष 
टाळ यासाठी आ ही येथे िदलेला नाही.  
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प्रकरण नववे 

अयो या प्रांतातील रण 

अयो येचे रा य डलहौसीने खालसा के यापासनू या प्रांतातील प्रजेची िदवसिदवस जा त 

जा तच ददुर्शा होत चाललेली होती. अयो येचे वातं य न ट झा याने नबाबाचे रा यात या 
मोठमो या माना या, अिधकारा या िन वैभवा या जागा हो या यावर इंग्रजी अिधकार् यांची 
नेमणकू होऊन सवर् वदेशी लोकांना पद युतता भोगावी लागली. या नबाबाचे सै य काढून 

दे यात आले, यांचे सरदार दािर यात ढकल यात आले, याचे मानकरी िन मु स ी हतवैभव 

झा याने उपिजिवके या किन ठ ि थतीला पोचले. सवार्ंचे मनात या गलुामिगरीने ही ददुर्शा 
उ प न केलेली होती ितचा दीघर् वेष उ प न होऊ लागला. राजधानीत िन राजदरबारातच हे 

दा याचे चटके बसत होते असे नसून या सवर् प्रांतात मोठमोठा या जिमनदारांचे िन राजांचे 

िपढीजात हक्क, वतने िन अनामे इंग्रजांनी िहसकून घेतलेली अस याने या सवर् थोर थोर राजांना 
िन जहािगरदारांना अ यंत किन ठ वरा य िन अ यंत े ठ गलुामिगरी याम येही पिहलेच 

िकती ेय कर, मानाहर् िन अिभनंदनीय असते याची पूणर् ओळख पटू लागली. सारा वाढ याने 

शेतकरी नाखूष झाले. इंग्रजी ल करात जे िहदंु थानी िशपाई असत ते बहुतेक अयो येतीलच 

अस याने यां यातही मातभृमूी या या ददुर्शेने िन दा याने जबरद त असतंोष माजत चालला. 
त ण वजीदअ लीशाह यांना इंग्रजांनी िकती अघोर िव वासघाताने वागिवले हे आठवून जो तो 
आप या तरवारीला हात घालनू ओठ करकर चावू लागला.  

अयो येतील मोठमोठे जिमनदार शौयर्, औदायर्, कृतज्ञता या गणुांचे भाजन असले या रजपूत 

वंशात उ त न झालेले होते. यांना आप या राजाचा इंग्रजांनी केलेला छळ ऐकून अिनवार कोप 

उ प न झालेला होता. अयो या खालसा के यावर इंग्रजांनी आप या नोकरीत रहा यािवषयी 
यांस जे हा िवचारले ते हा या वातं यिन ठ लोकांतील शेकडो करारी पु षांनी प ट उ तरे 

िदलीः “आ ही वरा याचे अ न खा लेले आहे िन एतदथर् परक्यां या अ नाला िशवणेही होणार 

नाही!”  

अयो येचे रा य खालसा के यानंतर या प्रांताचे मखु्य अमंलदारीवर सर हेन्री लॉरे स याची 
योजना कर यात आली. या या तडफेने िन कार थानीपणाने पंजाबात बंडाची बीजे अकुंिरत 

हो याचे आधीच तुडवून टाकलेली होती, या सर जॉन लॉरे सचा सर हेन्री लॉरे स हा वडील बंधु 
होता. पंजाब या चीफ किमशनरने जसा पंजाब सरंक्षण केला, तसाच अयो ये या चीफ 

किमशनरानेही अयो या प्रांत सरंक्षण कर यासाठी फार आधीपासनू आरंभ केलेला होता. 



 

www.savarkarsmarak.com 

स तावन या आघातातून िहदंु थानात िब्रिटश राजस ता िजवंत रािह याचे ेय जर कोणास देणे 

असेल तर ते या लॉरे स या कुटंुबाकडचे होय! सर हेन्री लॉरे स याने अयो येत पाय टाकताच 

तेथील पिरि थतीचे बरोबर परीक्षण केले िन िहदंु थानात कोण याही इंग्रजांचे लक्षात ये याचे 

आधीच याने बंड हो याची िभती प्रदिशर्त केलेली होती. अयो येची मखु्य राजधानी लखनौ शहर 

अस याने सर हेन्री ितथेच रहात असे. याने असतंु ट झाले या जिमनदारांना गोड बोलनू शांत 

कर याचा प्रय न सु  केला. लखनौला दरबार भरवनू िन यात िनरिनराळे मान, पद या िन बिक्षसे 

देऊन जनतेला वरा याची िव मतृी पड यासाठी याने पु कळ म घेतले. परंतु रयतेला सतंु ट 

कर याचे हे म घेत असतानाच सकंटसमयी गैरसावध रहा याइतका तो कमी धूतर् नस याने 

याने दसुरीकड ेलोक या उठावणीपासनू बचाव कर यासाठी िनरिनराळे बेत योज यास आरंभ 

केला!  

कारण सर हेन्री लॉरे स याचा अमंल हा पूवीर् या इंग्रजी अिधकार् याचे अमंलाहून जरी चांगला 
होता तरी अयो येतील लोकांना आता इंग्रजां या चांग या अमंलाचा वाईट अमंलाइतकाच 

ितटकारा आलेला होता. वरा य परत िमळून वजीर अ लीशहाला यावर पु हा प्र थािपत 

के यािशवाय यांची मह वाकांक्षा दसुर् या कशानेही शांत होणारी न हती. इंग्रजी राजस ते या 
साख यांना तोडून टाकून सवर् िहदंु थान पु हा एकदा वतंत्र कर यािशवाय यांना के हाही सचुत 

न हत.े यांचा धमर् काल े ठपदावर आ ढ झालेला होता, काल तो धमर् राजधमार् या प्रित ठेला 
पावलेला होता. परंतु आज तो सेवाधमार् या किन ठतलेा आलेला होता. या यां या मखु्य तक्रारी 
हो या िन यांचे समाधान कर यास चांगला अमंल हा उपाय नसनू अमंलाचा नायनाट हाच काय 

तो उपाय होता. मानिसगंासारखे प्रबल िहदं ु राजे िन िशकंदरशाहसारखे मसुलमानांचे अिधकारी 
अस या अस या उभय धमार् या देशभक्त पुढार् यांनी या वातं य िजहादीला आपले सवर् व 

वाह याचा िन चय केला होता. हजारो मौलवी िन पंिडत या िजहादीचा गु त िन उघड उपदेश 

करीत सवर् अयो येत िहडूं लागले. ल कर शपथबद्ध, पोलीस शपथबद्ध, जिमनदार शपथबद्ध, सवर् 
जनता इंग्रजािव द्ध लढाई कर यासाठी शपथबद्ध कर याचा प्रचंड कट उभारला जाऊन िजकड े

ितकड ेलोकक्षोभाचा अिग्न प्र विलत होऊ लागला. या अग्नी या िठणग्या मधूनच चुकून कशा 
उडत हे मागे सांिगतलेच आहे. खु  मौलवी िशकंदरशाह यांना राजद्रोहाचे अपराधाव न प्रथम 

फाशीची िन नंतर कैदेची िशक्षा दे यात आली, िन ७ या रेिजमटला िनःश त्र कर यात आले. सर 

हेन्री लॉरे सने ल कराला शक्यतोपयर्ंत ता यात ठेव यासाठी मे या १२ या तारखेला एक मोठा 
दरबार भरिवला. यात वतः िहदंु थानी भाषेत एक वक्तृ वपूणर् याख्यान िदले, राजिन ठेचे 

मह व, महाराजा रणिजतिसगंाने केलेले मसुलमानी धमार्चे अपमान िन औरंगजेबाने केलेले 

िहदंधुमार्चे अपमान यांचे प ट प्रितपादनानंतर इंग्रज सरकारने या पर पर वेषापासनू िहदं ु

मसुलमानांचे केलेले सरंक्षण या मु याचे सगंोपांग िववेचन केले िन नतंर या या िशपायांनी ७ 
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या रेिजमट या िनःश त्रिवधीत उ तम राजिन ठा दाखिवलेली होती यांना तलवार, शाली, 
पागोटी वगरैची बिक्षसे वतः लॉरे सचे हाताने दे यात आली. िकती िवलक्षण िवरोधाभास! या 
बिक्षसे िमळिवले या राजिन ठांनाच थो याशा अवकाशाने बंडा या कटात सामील अस या या 
शािबतीव न फाशी दे याचा प्रसगं आला!!  

हा राजिन ठेचा दरबार भरला तारीख १२ मेला िन तारीख १३ मेला बातमी आली की, मीरत शहर 

बंड क न उठले आहे. तारीख १४ मेला बातमी आली की िद ली बंडवा याचे हाती पडून ितथे 

िहदंु थान या वातं याचा जािहरनामा लागला आहे!!  

या बात या येताच सर हेन्री लॉरे सने लखनौ शहरा या नजीकची म छीभवन िन रेिसडे सी ही 
दोन िठकाणे इंग्रजां या आ यासाठी िनवडून काढून यांचा बदंोब त कर याला आरंभ केला. 
इंग्रजांची सवर् बायकामलेुही ितथे ने यात येऊन कारकून, मलुकी अिधकारी, यापारी वगरेै जेवढा 
मोठा पु ष हणनू होता तवे यांना ल करी कवायतीचे, िश तीचे िन श त्राचे िशक्षण देऊन तयार 

कर यात आले. मीरतकड ेही उठावणी झा यानंतर तेथील मलुकी इंग्रजांना असेच त काल ल करी 
िशक्षण दे यात येऊन समुारे १० िदवसांत युद्धासाठी स ज कर यात आले होते, सर हेन्री लॉरे स 

यालाच या सवर् प्रांताचा मखु्य ल करी अमंलदार कर यात आले. अयो येचा प्रांत हा नेपाळला 
खेटून अस याने नेपाळ या सै याला घेऊन जगंबहादरुाने खाली उतरावे अशी ितकडहेी लॉरे सने 

मदतीची याचना केली. हे सवर् बंदोब त चालले असताना मे या िवसा या तारखेपासनू सर हेन्रीला 
रोज खात्रीलायक बातमी िमळे की आज बंड होणार. ही बातमी आली की लॉरे सने िवशेष बंदोब त 

िन सावधिगरी कर यात आरंभ करावा. परंतु दसुरा िदवस उजाडला तरी बंड काही होऊ नये! अशी 
बरेच वेळा फसगत झाली. तारीख ३० मेलाही लॉरे सला कोणी अिधकार् याने बातमी िदली की, 
आज रात्री ९ वाजता बंड होणार.  

तारीख ३० मेचा सयूर् मावळला. हेन्री लॉरे स आप या अनुचरांसह जेवावयास बसला असता रात्रीचे 

९ ची तोफही सटुली. याने या वळेस बंड होणार अशी नक्की बातमी आणलेली होती याची 
पूवीर् या बात यांप्रमाणेच फसवणकू झाली अस याने हेन्री लॉरे स चे टा कर यासाठी पुढे लवून 

याला हणाला, “तुमचे िमत्र काही वक्तशीर वागत नाहीत!”  

वक्तशीर वागत नाहीत? हेन्री लॉरे स हे वाक्य उ चारतो न उ चारतो तो ७१ या पायदळ 

पलटणी या बंदकुांचे धडाड धडाड आवाज या या कानावर येऊन आदळले! या रेिजमटने पूवीर् 
ठरवून ठेव याप्रमाणे ९ वी तोफ होताच ित या िनरिनरा या टो या युरोिपयनांचे बंग यावर तुटून 

पड या. ७१ या रेिजमट या मेस हाउसला आग लावून यांनी युरोिपयनांवर बंदकुां या फैरी 
झाड यास प्रारंभ केला. यांचा ले टनट गँ्रट हा पळत असता एकाने याला आप या खाटेखाली 
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लपिवला. परंतु दसुर् या एकाने ती बातमी िशपायांस देताच यांनी याला खाटेखालनू ओढून गारद 

केला. ले टनंट हािडर्ंग हा काही धोडे वारांसह र यांना रोखून धरीत असता यालाही तरवारीचा 
रट्टा बसला. सवर् कॅ टो मेट पेटू लागले. िब्रगेिडयर हडर् कोम हाही ठार झाला. रात्रभर इंग्रजी 
िनशाणास ध न रािहलेले नेिट ह िन गोरे सोजीर हे सश त्र राहून शक्य िततका बंडाचा प्रसार 

थांबवीत होते. सकाळी हणजे तारीख ३१ मेला हेन्री लॉरे सने बडंवा यांवर आप या हाताखालील 

युरोिपयन िन अजनू राजिन ठ रािहले या नेिट ह फौजेसदु्धा चाल केली. परंतु वाटेतच या या 
बरोबर असले या ७ या घोडे वारां या रेिजमटने बंड के याने या घोडे वारांसह सवर् बंडवा या 
िशपायांस सोडून देऊन सर हेन्री परत िफरला. लखनौला युरोिपयन लोकांची ३२ वी सबंध गोरी 
रेिजमट, असताही िन गोर् या तोफखा याचे सा य असताही तारीख ३१ मेचे सं याकाळचे आधी 
नेिट ह लोकांची ७१ वी पायदळ रेिजमट, ४८ वी पायदळ रेिजमट, ७ वी घोडे वारांची रेिजमट िन 

बहुतेक अरेग्युलर सै य बडंाचा झडा उभारते झाले.  

लखनौपासनू ५१ मलैांवर सीतापूर नामे अयो येतील वाय य भागाचे मखु्य शहर आहे. या शहरी 
५७ साली ४१ वे पायदळ, ९ वे िन १० वे अरेंग्युलर पायदळ अशा तीन नेिट ह रेिजमटस ठेवले या 
हो या. ितथे या भागाचा किमशनर िन इतर बडबेड ेयुरोिपयन अिधकारीही राहत असत. तारीख 

२७ मेला इंग्रजांची काही व ती पेटवून दे यात आली होती. पंरतु या आगी हणजे बंडा या 
आगामी पताका असा यात असा अनुभव युरोिपयनांस अजनू आलेला नस याने यांना यांचे 

काहीच िवशेष वाटले नाही. फार काय पण खु  िशपायांनीच या आगी िवझिव यासाठी अ ांत म 

केले होते! या आगाऊ सचूनेने दोन काय केली. एक गु त कटवा यांस समय आ याची सचूना िन 

दसुरे इंग्रजी अिधकार् यां या भोळसरपणाची चाचणी पाहणे. जनू या दसुर् या तारखेस एक नवीनच 

प्रकार घडला. िशपायांना िदलेली िपठाची पोती यात हाडांचा चुरा आहे हणनू यांनी ती घे याचे 

नाकारले. इतकेच न हे तर ती आता या आता गगेंत ओतून यावी असा यानी हट्ट घेतला. 
इंग्रजांनी मग ती पोती नदीत फेकून िदली! आता तर जा तच मजा. या िदवशीच दपुारचे समुारास 

युरोिपयन लोकां या बागात िशपाई एकदम घुसले िन यांना पािहजे याने पािहजे या झाडावर 
चढून पािहजे िततकी फळे खा यास आरंभ केला! इंग्रजी अिधकारी मारे ओरडतच होते; परंत ु

िशपायांचा हा फलाहार काही के याने आहारात येईना!  

हा भयंकर फलाहार झा यानंतर याला पचिव यासाठी आता िततक्याच भयंकर यायामाला 
आरंभ झाला. तारीख ३ जनू रोजी िशपायांतील एक टोळी खिज यावर चालनू जाऊन याला 
ता यात घेती झाली. िन बाकीचे लोक किमशनरचे बंग यावर चाल क न गेले. वाटेत कनर्ल बचर् 
िन ले टनंट ग्रो हस हे भेटताच ते ठार झाले. एका अरेग्युलरनेही आपले इंग्रजी अिधकारी छाटून 

टाकले िन एकूण एक िशपाई ‘युरोिपयनां या रा याचा शेवट झाला’ असे ओरडत आरडत गोर् या 
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लोकांवर तुटून पडला. एका नदी या आ याने किमशनर आप या बायकोला घेऊन पळू लागला. 
याला, या या बायकोला िन एका मलुाला नदीपार होता होता मारले गेले. थॉनर्िहल िन याची 
बायको हेही गो या लागनू पडले. िशपायां या क्रोधािग्नत पु ष, बायका िन मलेु िमळून समुारे 

चोवीस गोर् या लोकांची आहुती पडली. बाकीचे पु कळ जण रामकोट या िमरवली वगरेै 

जिमनदारांकड े पळून गे याने आठ आठ दहा-दहा मिहने सरुिक्षत रीतीने पाहुणचार खाऊन 

लखनौला िजवंत पोचिव यात आले. सीतापूरचे ते सवर् िशपाई नंतर फ काबादेकड े िनघनू गेले. 

ितथे असले या युरोिपयन लोकांनी या िक यात आ य केलेला होता तो िक ला बर् याच 

झटापटीनंतर िजकं यावर यांनी हाती पडले या यरुोिपयनांची क तल उडिवली. नबाब तफुझर 

हुसेनखान यांना इंग्रजांनी खालसा केले या यां या गादीवर पु हा थाप यात आले. या 
नबाबांनीही आप या प्रांतातील जेवढा युरोिपयन सापडला तेवढा ध न आणनू याला मा न 

टाकले. अशा रीतीने फ काबाद प्रांतात एकही इंग्रज जुलै या पिह या तारखेला उरला नाही.  

सीतापूर या उ तरेस ४४ मलैांवर असले या मलान नावाचे शहरी जे िब्रिटश अिधकारी होते यांनी 
िशपायांचा िन नागिरकांचा कट झा याचे समजताच िन सीतापूरची बातमी ऐकताच घो यावर 
बसनू यःपलायन केले िन तो िज हा रक्ताचा एक िबदंहुी न पडता वतंत्र झाला.  

ितसरा िज हा महंमदी हा होय. येथे असले या युरोिपयन लोकांनी आप या बायका िमटोली या 
राजाकड ेधाडून िदले या हो या. या राजाने यांची भेट घेऊन यांना सांिगतले की तु ही मा या 
जगंलात गु त रीतीने रािहले पािहजे. तुमचे उघड सरंक्षण कर याची मजम ये ताकद नाही. कारण 

अयो येतील प्रांतभर या िशपायांनी बंड क न उठ या या शपथा घेत या आहेत. या राजाकडे 
आप या बायकांना पोचते के यानंतर महंमदी या इंग्रजी ऑिफसरांनी तेथील िक याचा आ य 

केला. याच िदवशी मागे सांिगत याप्रमाणे रोिहलखंडातून शहाजहानपूरचे इंग्रज लोक पळत 

पळत महंमदीला येऊन पोचले. परंतु महंमदीला क्षणाचीही सरुिक्षतता नस याने तेथील 

अिधकार् यांनी या अनाथ इंग्रजांना तु ही तुम या ितकड े घेऊन जावे हणनू सीतापूरला िनरोप 

धाडला. सीतापूर या वेळेस उठले नस यामळेु ितकडून िशपायां या एका टोळीला गा यांसदु्धा 
महंमदीकड े या अनाथ इंग्रजांना आण याकिरता धाड यात आले. परंतु या सीतापूर या 
िशपायांनी महंमदीस बंडाचे िवष आणलेले होते. यांनी या सवर् इंग्रजी लोकांना गा यांत भरले, 

सीतापूर या अ यार् वाटेपयर्ंत सरुिक्षत रीतीने आणले, परंतु तेथे एकदम यांस गा यांतून 

उतर यास सांगनू यांची त काल क तल उडिवली. या क तलीत सात आठ ि त्रया, चार मलेु, आठ 

ले टनंट, चार कॅ टन िन इतर िक येक पु ष लोक होते. इकड ेमहंमदीहून बाकी रािहलेले इंग्रजी 
अिधकारी ताबडतोब पळून गेले िन अशा रीतीने या सवर् िज यात िब्रिटश राजस तेचे िच ह 

जनू या चौ या तारखेस मळुीच उरले नाही!  
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अयो या प्रांतातील सीतापूर भागा या लगतचा दसुरा भाग वर्  हाअच होय. या भागाचा किमशनर 

िवगंफी डस ्असनू या भागात मखु्य चार शहरे अिधकाराची कदे्र होती. िसकंोरा, मेलापूर, ग डा िन 

बर्  हाअच. यापैकी िसकंोराला दोन पायदळ रेिजमटस ्िन एक तोफखाना इतके नेिट ह सै य होते. 

या िठकाणी बंड हो याची िच हे िदस ूलागताच इंग्रजी बायकामलेु लखनौला धाड यात आली. 
तारीख ९ जनूला सकाळी इंग्रजांपैकी बरेच अिधकारी घो यावर बसनू आपखशुीने बालारामपरू या 
राजाकड ेपळून गेले. फक्त तोफखा याचा अिधकारी बो हम हा आप या हाताखालील िशपायांवर 

पूणर् भरंवसा ठेवून रािहला. परंतु सं याकाळी याला िशपायांनी प ट सांिगतले की, आ ही तु या 
केसाला जरी हात लावणार नाही तरी इतःपर इंग्रजांची स ता आ ही झगुा न िदलेली आहे िन 

आ ही आम या देशबांधवांवर कधीही गो या सोडणार नाही. हे ऐकताच िन पायाने तो साहेब त े

ठाणे सोडून िनघाला. याला िशपायांनी सरुिक्षत वाट कोणची हे कळिवले िन या वाटेने तो 
लखनौला सरुिक्षत पोचला. िसकंोरा वतंत्र झा याची बातमी ग डा येथे येताच त ेशहरही बंड क न 

उठले. हे पाहताच खु  किमशनर िवगंफी डसह सवर् इंग्रज लोक बालारामपूर या राजाकड ेपळून 

गेले. या राजाने जवळ जवळ २५ इंग्रजी शरणागत लोकांचे सरंक्षण क न नंतर योग्य सधंीस यांस 

िब्रिटशां या छावणीत पोचते केले.  

िसकंोरा िन ग डा वतंत्र झा याची बातमी बर्  हाअचला कळताच ितथे असले या इंग्रजी 
अिधकार् यांनी बंड हो याची वाट न पाहता ते या भागाचे मखु्य शहर सोडून देऊन लखनौकडे 
तारीख १० जूनला पळ काढला. परंतु या समुारास सवर् अयो या प्रांतात बंडवा यांची िठकिठकाणी 
नाकी बसलेली अस याने यांनी नेिट ह लोकांची स गे घेतली िन एका होडीत बसनू ते घोग्रा नदी 
ओलांडू लागले प्रथम यां याकड े कोणाचे लक्ष गेले नाही. परंतु िन मी नदी उतरताहेत तोच 

‘िफरंगी िफरंगी’ अशी आरोळी उठली! नावा यांनी नावा टाकून िद या िन तो इंग्रजी अिधकारी ठार 

मारले गेले. या अिधकार् यांबरोबर या बर्  हाअच प्रांतातील िब्रिटश स तेची समाि त झाली.  

मालापूर शहरी य यिप ल करी छावणी न हती; तथािपही तो िज हा सोडून देऊन पळून जाणे 

इंग्रजी अिधकार् यांना तेथील लोकक्षोभाने भाग पाडले. ते पळून जात असता एका राजाने यांचे 

शक्य िततके सरंक्षण केले. परंतु लवकरच बंडवा यां या तरवारीने िकवा वनवासा या 
हालअपे टांनी यांचे बळी घेतले.  

अयो या प्रांता या पूवकडील भागाचे फैझाबाद हे मखु्य शहर असनू या भागाचा किमशनर 

गो डने हाही तेथेच राहत होता. फैझाबाद भागात सलुतानापूर, सलोनी िन फैझाबाद असे तीन 

िज हे केलेले होते. फैझाबाद शहरी या वेळेस २२ वी पायदळ िन ६ वी अरेग्युलर पायदळ रेिजमट, 

काही घोडे वार िन तोफखाना इतके नेिट ह ल कर ठेवलेले होते. या सवार्ंवर कनर्ल लेनाक्स यांचे 

सनैाप य होते. फैझाबाद भागाम ये सरकार या जलुमुाचा अगदी कळसच झाला होता. सर हेन्री 
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वतः िलिहतोः “तालकुदारांनाही कू्ररतेने वागिव यात आलेले आहे. फैझाबाद प्रांतात तर यांची 
िन मी गावे िहसकावलेली आहेत िन काहींची तर सारीची सारी गावे!”  अशा या जलुमाचा सडू 

लवकरच िनघणार ही भीती फैझाबाद या इंग्रजी अमंलदारांस मीरतची बातमी ऐकताच वाटू 

लागली िन या सकंटातून कसे सरंक्षण करावे ही िचतंा यांना काही सचुू देईनाशी झाली. यांची 
बायकामलेु लखनौकड े धाडून यावी तर लखनौ या र यांवर बंडवा यांची कडकेोट नाकेबंदी 
अस याने ितकड ेजाणे अशक्य झालेले होते. फैझाबाद शहरी दोन हात कर याची तयारी करावी 
तर ितथे सवर् ल कर नेिट हच पडलेले! अशा क डमार् यात सापडलेले फैझाबादचे इंग्रजी अिधकारी 
अखेर राजा मानिसगंाला शरण गेले. अयो या प्रांतातील सवर् िहद ुलोकांचा राजा मानिसगं हा 
अ यंत प्रमखु पुढारी होता. नबाबा या कारिकदीर्तही िहदंधुमार्ची कुठेही पायम ली न होऊ 

दे यासाठी मानिसगंांची तलवार नेहमी उपसलेली असे. स तावनचे मे मिह यात या मानी राजाला 
काही वसलुाचे बाबतीव न इंग्रजांनी कैदेत टाकलेले होते. परंतु आता मीरत या उठावणीने 

इंग्रजांची कंबर बरीचशी खच याने यांनी राजा मानिसगंाची मजीर् सांभाळ या-किरता याला 
कैदेतून मकु्त केले. याने इंग्रजां या बायकांना िन मलुांना आप या िक यात आ य दे याचे 

मो या प्रयासाने कबूल केले. तरी यांना पु हा बजावले की मी तु हास आ य देतो ही गो ट 

लोकांस िबलकूल चणार नाही. इतकेच न हे तर याब ल मजवरही प्रहार कर यास ते चुकणार 

नाहीत. तारीख ७ जनू रोजी मानिसगंाकड े इंग्रजी अिधकार् यांची सवर् कुटंुबे आ याथर् गेली िन 

या या शहागजं िक याम ये सरुिक्षत रीतीने राहू लागली.  

इंग्रज लोक आप या सरंक्षणाची ही तयारी करीत असताना फैजाबादेला बंडाचा िव तव जाळ घेऊन 

भडकू लागला. या फैजाबादेला जे अनेक तालकुदार होते यापैकी एका तालुकदाराचे नाव मौलवी 
अहंमदशाह होते. हे नाव इितहासात अजरामर होणारे होते. हे नाव देशभक्तां या िन देशवीरां या 
मािलकेत गुंफले जाणार होते. या नावाने आप या तालकु्याची तालकुदारीच न हे तर आप या 
देशाची देशदारी कर यासाठी हातात कंकण बांधलेले होते. देशाचे दारावर यांनी पहारा 
कर यासाठी जागरणे केलेली होती िन या दारातून देशात घुसणार् या परस तेचे िनराकरण 

कर यासाठी याने आता तलवार उपसलेली होती. अयो येचे रा य इंग्रजांनी खालसा के यापासनू 

तालकुादार अहमदशहाने आपले सवर् व वदेशाला िन वधमार्ला अपर्ण केले िन तो मौलवी वतः 
होऊन िहदंु थानभर रा यक्रांतीचा उपदेश देत पयर्टन कर यास िनघाला. हा राजकीय सं यासी 
या या प्रदेशात आपली चरणधूली झाडीत गेला तेथे तेथे लोकशक्तीम ये काही िवलक्षण 

चेतनेचा सचंार होत चालला. क्रांितपक्षा या मोठमो या पुढार् यां या यांनी प्र यक्ष गाठी घेत या. 
अयो ये या राजकुटंुबात या या स यािशवाय पानही हलत नसे. याने आगर् याला गु त 

मडंळाची सघंटना केली. याने लखनौला िब्रिटश स तेचा उ छेद कर याचा उघड उपदेश िदला. 
अयो या प्रांतात जानपदांची या यावर अ यंत िन ठा बसली. शरीराने, मनाने, वाचेने िन बुद्धीने 
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वदेश- वातं या या उपदेशाचा िन गु त मडं यांचे जाळे िवण याचा अ ांत क्रम चालिव यावर 
मग याने आपली लेखणी हाती घेतली िन रा यक्रांितकारक लेखांना िलहून ते लेख सवर् 
अयो याप्रांतात तो प्रसतृ क  लागला. एका हातात तलवार िन एका हातात लेखणी! अशा या 
लोको तर पु षा या तेजाने वरा याची वाला भडकू लागलेली पाहताच इंग्रजांनी याला 
पकड याचा हुकूम सोडला. परंतु अयो येतील पोिलसांनी या लोकनाथाला पकडले नाही. ते हा 
ल करी सै य धाड यात येऊन याला पकड यात आले. याची राजद्रोहाचे आरोपाव न चौकशी 
झाली िन याला फाशीची िशक्षा दे यात येऊन फैझाबाद या तु ं गात ठेव यात आले.  

मौलवीची िन इंग्रजी स तेची एकमेकांस फाशी दे याची जगंी शयर्त सु  झाली! मौलवी इंग्रजी 
राजस तेला फाशी दे यासाठी तयारी करीत होते तर इंग्रजी स ता मौलवीस फाशीवर 

चढिव यासाठी थान उभार याची घाई करीत होती! परंत ु या घाईत यांनी मौलवींना 
फैजाबाद या कैदेत ठेव याने आप या वतःचेच फाशीचे खांब उभारले! कारण मौलवी या कैदेत 

क्रांती या दा ने ग च भरले या फैजाबाद शहरा या गु त भयुारावर ही िठणगीच टाकली. ते शहर 

यातील ल करासदु्धा धडाक्यात हरहर हणनू बडं क न उठले. िशपायांना ता यात ठेव यासाठी 
इंग्रजी अमंलदार जो परेडीवर जातात तो िशपायांनी यास प ट कळिवले की इतःपर आ ही 
वदेशी अमंलदारां या हुकमत आहोत िन आमचा पुढारी सभेुदार धलुीपिसगं हा आहे. सभेुदार 

धुलीपिसगंाने सवर् इंग्रजी ऑिफसरां या घरावर िशपायांचे पहारे बसिवले िन यांस बारा पावलांवर 

इकड े ितकड े हल याची सक्त बंदी केली. आिण नंतर नागिरकांनी िन िशपायांनी या 
लोकनाथा या चरणांनी पुनीत झाले या कारागहृाकड ेधाव घेतली. कारागहृाचे दार कडाडले िन 

मौलवी अहमदशाह तुकड ेउडिवले या शृंखलांना फेकून देऊन लोकां या पे्रममय जयजयकारात 

येऊन िमळत ेझाले! मौलवींचा हा पुनजर् म होता! यांना इंग्रजी स ता फाशीवर चढिवणार होती 
ितलाच यांनी अखेर फाशीवर चढिवले! यांनी आपली मकु्तता होताच धुरीण व वीकारले िन 

इंग्रजांनी िदले या फाशी या िशक्षेचा सडू हणनू पिहले कृ य जे केले ते हे की पहार् यात टाकले या 
मखु्य इंग्रजी अिधकारी कनर्ल लेनाक्स याला, ‘मी कैदेत असताना आपण मला हुक्का दे याची 
मेहेरबानी के याब ल मी आपला फार आभारी आहे’ असा िनरोप धाडला.1 वज्रादपी कठोराणी 
मदृनुी कुसमुादपी। लोको तराणा चेतांसी को ही िवज्ञातुमहर्ती।। 

फाशीची िशक्षा याने िदली याचे आप यास हुक्का िद याब ल आभार मान यानंतर मग या 
महंमदशाह मौलवींनी इंग्रजी अिधकार् यांस फैजाबाद सोडून िनघनू जा याची ताकीद िदली. 
फैजाबाद शहरात उठावणी होताच इतरत्र जी लटुालटू सू  होत असे ती न हावी हणनू िशपायांनी 

                          
1 चालर्स बॉल, खंड २ रा, प.ृ ३९४. 
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टो या धाडून नाकेबंदी केली. सावर्जिनक इमारती िन दा खाना यावर पहारे बसिव यात आले. १५ 

या रेिजमट या िशपायांनी एक युद्धमडंळ नेमनू असे ठरिवले की, इंग्रजी अिधकार् यांना ठार 

मारावे. परंतु पूवर् वचनाप्रमाणे तसे करणे इ ट नाही असे मखु्य अिधकार् यांनी ठरवून इंग्रजांना 
िजवंत सोडून िदले. यांना कळिव यात आले की, “तुम यापैकी याची मजीर् असेल यांनी पािहजे 

तर आपली खाजगी मालम ता घेऊन जावे. परंतु सावर्जिनक मालापैकी सतुळीचा तोडाही तु हांस 

नेऊ दे यात येणार नाही. कारण यावर आता अयो येचा राजा वजीरअ ली शाह याची मालकी 
आहे!”2 या नतंर बंडवा यांनी इंग्रजांना वतः नावा क न िद या, यांचे बरोबर पैसे िदले िन मग 

िशपायांची रजा घेऊन त ेसवर् अिधकारी बोटीत बसनू धांग्रा नदीने चाल ूलागले. तारीख ९ जनू रोजी 
सकाळी फैजाबाद वतंत्र झाले िन ितथे कंपनीचे रा य बुडून वजीर अ ली शहाचा अमंल सु  

झा याची वाही िफरली!  

इकड े इंग्रज लोक ४ बोटीत बसनू चालले असता यां यावर १७ या रेिजमटचे िशपायांची ि ट 

पडली. या रेिजमटला फैजाबादेहून िशपायांनी पत्र धाडलेले होते की येथून येणार् या िफरंग्यांचा वध 

करावा! याप्रमाणे या बोटीवर मारा सु  झाला. फैजाबादचा मखु्य किमशनर गो डने ठार झाला, 
ले टनंट थॉमस ठार झाला, िरचे, िमल, एडवडर्स, कॅरी वगरेै सवर् इंिग्लशांची क तल झाली. मोहाबा 
गावी जे होते यांना तेथील खु  पोलीस लोकांनी मरणाचे दाढेत ढकलले. एक बोट काय ती 
ित यातील साहेब भशुात शेवटपयर्ंत दडून रािह याने िन नावा यांचे मदतीने इंग्रजी पलटणीत 

सरुिक्षत पोचली. राजा मानिसगंाचे घरी गेलेली इंग्रजांची बायकामलेु कशी रक्षण करावी अशा 
िफकीरीत तो असता ितकड ेपु कळ इंग्रजी पु षही आ याथर् आले. मानिसगं या वेळेस अयो येला 
होता. याने िलहून धाडले की, मी बंडवा यांची अशी समजतू काढली आहे की, इंग्रजी 
बायकामलुांस ठेव याची तु ही मला परवानगी याल तर इंग्रजी पु षांना मी आ य देणार नाही. 
दसुरे िदवशी या शतीर्प्रमाणे मानिसगं वागतो की नाही, हे बघ यास याचे घराचा झाडा घे याचेही 
ठरले. ते हा याचे िक यातील इंग्रजी पु ष आप या बायकामलुांसह धांग्रा ओलांडून जा यास 

िनघाले. वाटेत िक येक िजवावरची सकंटे भोग यानंतर यातून जे जगले ते गोपाळपूर या 
राजाकड ेयेऊन पोचले. या २९ इंग्रजांना अ यंत स काराने बरेच िदवस ठेवून या राजाने यांना 
इंग्रजी ठा यात सखु प पोचवून िदले. या स तावन साली जे इंग्रज मरता मरता वाचले यापैकी 
बहुतेकांनी आपली हजारो पानांची वृ ते िलहून ठेवलेली आहेत. ती सवर्च उपदेशपर आहेत, ती 
आप या रा ट्रातील उदा त मनोवृ तीची िजवंत मारके आहेत. अयो येम ये इंग्रजांिव द्ध इतका 
वेष माजलेला असतानाही बंडवा यां या वतीने लढत असले या राजांचे घरी शरण आलले इंग्रज 

                          
2 “Might take with them all private property but no public property, as that all belongs to the king of Oudh.” --
Charles Ball, vol. II, page 394. 
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पाहुणचार घेत होते. अशी हजारो उदाहरणे घडलेली आहेत. बुशर िलिहतो, “आज मी एकटा काय तो 
िजवंत उरलो. मी पळता एक खेडगेाव लागले. याम ये िशरताच पिहला मनु य भेटला तो ब्रा मण 

होता. मी यावयास पाणी मािगतले. माझ ेहाल पाहून याला दया आली िन याने सांिगतले की हे 

खेड ेसवर् ब्रा मणांचेच अस याने तुला कोणी मारणार नाही. . . बुलीिसगं पाठलाग करीत आला. मी 
एका ग लीत पळालो, तो एक हातारी मला भेटली. ितने मला एका झोपडीकड े बोट 

दाखिव याव न मी ितथे गेलो. तेथे असले या भशुात लपलो. थो याच वेळात बुलीिसगाचे लोक 

आत आले िन तरवारीची टोके इकड े ितकड ेभोसकू लागले. लवकरच यांना मी सापडलो. यांनी 
मला केस ध न फरफटत ओढून बाहेर फेकले. खेडगेावातील लोकांनी िफरंग्यांना िश यांची 
लाखोली ओत यास आरंभ केला! नंतर माझी हुय  करणार् या गावकर् यां या जमातीतून मला 
बुलीिसगंाने दसुरीकड े चालिवले. दर गावी मी गडुघे टेकून शरणागत व दाखिव यावर पु हा 
िशर छेद तहकूब कर यात येई. असे करता करता मला बुलीिसगंाचे वा यात ने यात आले.” नंतर 

ितथून याला बरेच िदवसांनी इंग्रजांकड ेपोचवून दे यात आले. कनर्ल मेनाक्स िलिहतो, “पळता 
पळता आ हांस नाझीर हुसेनखान या या लोकांनी धरले. यापैकी एक आपले िप तूल काढून दात 

ओठ खात हणाला, िफरंग्यांना चुटकीसरसे गारद कर यासाठी माझ ेहात कसे िशविशवत आहेत? 

पण काय करावे यांनी आ हास या नािझमाकड ेनेले. तो दरबारात लोडाशी टेकून बसला होता. 
याने आ हांस सांिगतले की तु ही िवसावा घ्या िन थोड ेशरबत या. तु ही िभऊ नका. आ हांस 

रहावयास कोणती जागा यावी हणनू प्र न िनघाला असता एक रागीट नोकर हणाला, शेजारचा 
घो यांचा तबेला काही वाईट नाही. या या या वाक्याब ल नाझीम याला रागे भरला. परंतु 
इतक्यात दसुरा हणाला, एवढी भानगड कशाला. मी या िफरंगी कु यांना मा नच टाकतो! यावर 

नाझीमाने दरडावून या सवार्ंना ग प बसिवले िन आ हांस अभयवचन िदले. बंडखोरां या धाकाने 

आ ही झना याजवळ लपलो. आ हास सगु्रास अ न, व त्र िन आराम िमळत होता.” नंतर या 
सवार्ंना नेिट हां या वेषात नािझमाने इंग्रजी ठा यात सरुिक्षत पोचवून िदले.  

फैजाबाद शहरातून इंग्रजी अिधकारी िनघून जाताच या प्रांतातील इतर िज यांनीही बंडाचे 

िनशाण उभारले. सलुतानपूर याच िदवशी हणजे तारीख ९ जूनलाच उठले! ितसरे िज याचे 

शहर िसलोनी हे तारीख १० जनूला उठले. येथील अिधकारी पळत असता यापैकी काहीचे जीव 

तमशहा नावां या सरदाराने िन काहीचे राजा हनुमतंिसगं याने बचावले. इंग्रजी लोक 

शरणागत अस याने यांना नुसते जीवदान देऊनच हे अयो येतील शूर िन उदार राजे थांबले 

नाहीत तर यांचे यथायोग्य आदरित य ठेव यासही ते तयार होते. वा तिवक या प्र येक राजाची 
िन जिमनदाराची इंग्रजांनी अ यंत हानी केली होती िन याचा अपमान केलेला होता. यांचे 

देवरा य नामशेष झालेले होते िन यां या धमार्ची पायम ली केलेली होती. या गो टी जिमनदार 

िन राजे िवसरले होते असेही नाही. आपाप या अनुयायांना घेऊन यांनी उघडपणे रणांगण मांडले 
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िन इंग्रजांना िहदंु थानातनू घालवून िद यािशवाय व थ बसावयाचे नाही अशा शपथा यांनी 
घेत या. परंतु या वीरोिचत वातं यप्रा तीबरोबरच यांनी वीरोिचत औदायर्ही दाखिव यास कमी 
केले नाही. लोकसमाज अनावर वेषाने सरसहा क तली करीत असता यांनी इंिग्लश 

बायकामलुांना आदराित याने वागवून अपूवर् दयाशीलता प्रदिशर्त केली. यांना या इंग्रजी 
अिधकार् यांनी नुकतेच छळलेले होते यांना देखील िक येकदा अशरण हणनू जीवदान िदलेले 

आहे! हेच अिधकारी पुढे पु हा यां याशी लढावयास येतील या तव यांना सोडणे ेय कर नाही 
असा सवर् जनतेचा िनकू्षन हट्ट असताही यांनी हे औदायर् दाखिवले! िहदंु थाना यितिरक्त ही 
वीरता िन हे उदा त व अस या प्रचंड रा यक्रांितकारक िन लोकक्षोभक कालात इतर िकती देशांत 

आढळणार आहे? 

परंतु अयो येतील लोकांचा हा उदारपणा हतबल वाचा योतक न हता. मे या ३१ तारखेपासनू तो 
जनूचा पिहला आठवडा सपंतो न सपंतो तो सवर् अयो या प्रांत एका धडकीसारखा बंड क न उठला! 
या अयो या प्रांतातील अनेक जिमनदार राजे, ते इंग्रजी अमंलाखाली असलेले हजारो नेिट ह 

िशपाई-पायदळ, घोडे वार िन तोफखाना; सरकारी िन मलुकी खा यातील सवर् नोकर, शेतकरी िन 

यापारी िन िव याथीर्, िहदं ुअसोत वा मसुलमान असोत ते हातात हात घालनू एका देशभमूी या 
दा यमोचनासाठी तलवार उपसनू उठले, खाजगी वैर, धमर्भेद, जाितभेद, मानापमान सवर् 
वदेशा या प्रीतीत लीन झाले! याला याला आपण कोण या तरी एका पिवत्र येयासाठी 
या य युद्धात उडी घेत आहोत असे अवसान चढू लागले. दहा िदवसांचे आत अयो या प्रांतभर 

वजीदअ ली शाह यांची कारिकदर् लोकशक्तीनी आपण होऊन प्र थािपत केली! अयो येतील 

लोकां या क याणासाठी मी वदीदअ ली शहाला िसहंासनाव न भईूवर पाडले असे जे डलहौसीने 

कारण िदले होते याला हे केवढे मु सेदू उ तर! जनू या पिह या आठव याचे शेवटी या सवर् 
प्रांतात असे एक खेड े उरले न हते की, याने डलहौसीला मु ेसदू उ तर दे यासाठी िब्रिटश 

िनशाणाचे फाडून तुकड ेकेले नाहीत!  

या सवर् ि थतीचे मािमर्क िचत्र देऊन प्रिसद्ध इितहाससशंोधक फॉरे ट हा आप या प्र तावनेत 

हणतो, “अशा रीतीने एका दहा िदवसांचे आत इंग्रजी राजस ता एखा या व नासारखी होती का 
न हती असे झाले! ितचा मागमसूसदु्धा उरला नाही! ल कराने बंड केले, लोकांनी ज ूझुगा न िदले. 

परंतु यात सडू िकंवा कू्ररता यांना ठाव िमळाला नाही. या शूर आिण उ क्षोभक लोकांनी काही 
अपवाद खेरीज क न राजपक्षातील शरणागत लोकांना फारच दयाळु वाने वागिवले. यांनी 
आप या स ते या काळात मदांध बुद्धीने अयो येतील या सरदारांना अ यंत जबर जखम केलेली 
होती तोच स ताधारी वगर् आज पद युत झालेला असताना, याला या सरदारांनी वीरोिचत 
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स काराने वागिवले.3 अयो येतील या वीरौदायार्ने मोठमोठाले अनुभवी िन कसलेले इंग्रजी 
अिधकारी जर िजवंत सटुले नसते तर अयो येला परत िजकं यासाठी इंग्रजांचे नविशके लोक 

िकती उपयोगी पडते? 

जनू या १० या तारखेपयर्ंत अयो या प्रांत वतंत्र होताच या िज यातील िठकिठकाणी असलेले 

सवर् लढव ये लोक िन ल करी िशपाई लखनौकड ेलोटू लागले. लखनौ शहराम ये इंग्रजांचा धुरंधर 

अिधकारी हेन्री लॉरे स हा मरणो मखु झाले या िब्रिटश स तेम ये चैत य भर यासाठी नेटाने 

झटत होता. सवर् प्रांत हातचा िनसटला तरी याने राजधानीवरचा आपला ताबा िढला होऊ िदला 
न हता. बंडाचा वास याला फार अतंराव न कधीच आलेला अस याने याने या राजधानीत 

म छीभवन िन रेिसडे सी ही दोन िठकाणे स ज क न, बळकट क न, ल करी साम यार्ने पूणर् 
केलेली होती हे पूवीर्च सांिगतलेले आहे. लखनौचे नेिट ह सै य तारीख ३१ मे रोजी बंड क न 

िनघनू गे यानंतर सर हेन्रीने शीख लोकांची एक उ तम रेिजमट तयार केली िन अगदी राजिन ठ 

रािहले या नेिट ह लोकांची िमळून आणखी एक रेिजमट उभारली. यािशवाय जे जे नेिट ह 

ल कराचे भाग अजनूपयर्ंत राजिन ठ रािहलेले होते ते ते सवर् जनू तारीख १२ चे आत बंड क न 

िनघनू गेले. या बंडाचे सर हेन्रीला एक पकारे समाधान वाटले. कारण आता या या तळात 

युरोिपयन सै यांची रेिजमट, युरोिपयनांचा तोफखाना िन वरील तावून सलुाखून राजिन ठ 

ठरले या शीख िन िहदंु थानी रेिजमट असे िनवडक िन िव वासपात्र ल कर िश लक रािहले. सर 

हेन्री आता लढाई या तयारीने स ज होऊन रािहलेला होता.  

लखनौ या आजबूाजलूा अयो या प्रांतातील बंड क न उठलेले िशपाई िन लढव ये लोक गोळा होत 

चालले होते. यांचे िन इंग्रजांचे तोड लाग याचे आधी दोघेही एका िनरा याच डावाची वाट पहात 

होते. ितकड ेकानपूरचा वेढा भर रंगात येत अस याने लखनौचे इंग्रज िकंवा आजबूाजचेू बंडवाले 

यांपैकी कोणीच कानपूरची शेवटची बातमी आ यािशवाय एकमेकांना त ड देईनात. प्र येक 

पक्षाची कानपूर या जय िकंवा पराजयावर भावी आशा वा िनराशा अवलबंून होती.” जर कानपूर 

नेट ध न राहीले तर लखनौला वेढा पडले िकंवा नाही याची शंकाच आहे” असे सर हेन्रीने लॉडर् 
कॅिनगंला सा ु अतंःकरणाने तारीख २३ जनूला कळिवले होते. तारीख २८ जनूला लखनौत बातमी 

                          
3 “Thus in the course of ten days the English administration in Oudh vanished like a dream and not a wreck 
was left behind. The troops mutinised, the people threw off their allegiance but there was no revenge, no 
cruelty. The brave and turbulent population, with a few exceptins, treated the fugitives of the ruling race with 
marked kindness and the high courtesy and chivlary of the Barons of Oudh was conspicuous in their dealings. 
with the fallen masters who, in the days of their power, had from the best of motives inflicted on many of 
them grave wrong.” -Forrest’s introduction, vol, II, page 37. 



 

www.savarkarsmarak.com 

आली की, कानपूरला एकही इंग्रज िजवंत नाही! िवजयाने उ सािहत झालेले बंडवाले इंग्रजांवर 

चढाई क न िचनहतपयर्ंत येऊन धडकले.  

इंिग्लश लोकां या कानपूरला झाले या या भयकंर पराजयाने िजकड े ितकड े इंग्रजी स ता 
आमलूात डळमळू लागली होती. अशा या पराजयाचे काही तरी उटे्ट काढ यािशवाय केवळ 

लखनौ या रेिसडे सीचेच न हे तर खु  कलक या या फोटर् िव यमचेही जीिवत सरुिक्षत राहणे 

दधुर्र आहे असे पाहून सर हेन्री लॉरे सने कानपूरचा अपमान बंडवा यां या रक्ताने धुऊन 

टाक याचा िन चय केला. इंग्रजी ल कर तारीख १६ जनू या सकाळी लोखंडी पुलाजवळ जमले. 

समुारे चारशे इंग्रजी सोजीर, चारशे नेिट ह राजिन ठ िशपाई िन दहा तोफा इतके िनवडक सै य 

घेऊन सर हेन्री लखनौ सोडून िनघाला. चालत चालत िकती तरी पुढे आला तरी शत्र ू टीस पडनेा. 
परंतु अखेर शत्रचूी आघाडी िदस ूलागली. बंडवा यांची आघाडी पाहताच आप या उज या हाताला 
असलेले एक अ यंत मह वाचे खेड े िजकून घे यासाठी सर हेन्रीने नेिट ह ल करास हुकूम िदला, 
याप्रमाणे यांनी ह ला चढिवला िन ते मह वाचे खेड े इंग्रजांचे हाती पडले. इकड ेडा या हाताला 
असलेले अ माअलगंज नावाचे गाव हेही इंग्रजी सोिजरांनी ता यात घेतले. बंडवा यां या 
तोफांवरही इंग्रजी तोफखा यावर या नेिट ह िन इंग्रजी अमंलदारांनी असा मारा केला की या 
लवकरच बंद पडू लाग या. िचनहतची लढाई इंग्रजांनी िजकंीत आणली. इतक्यात या डा या 
बाजवूर या गावात लपत छपत येऊन बंडवा यांनी प्रवेश के याची बातमी उठली तोच इंग्रजी 
सोिजरांवर एकाएकी इतका जोराचा ह ला झाला की यांना या गावातून िपटाळून देऊन 

बंडवा यांनी याचा ताबा घेतला, िन तेथून इंग्रजी पा वर्भागावर िन म यावर िनकराचा मारा 
चालिवला. इंग्रज सोजीर जो जो हटत तो तो बंडवाला चेपीत चालला. इंग्रजांची सेना उधळू लागली 
िन आता उभे रािहले असता एकूण एक मनु य कापला जाईल असे पाहताच सर हेन्रीने िपछेहाटीचे 

िबगलू फंुकले! िपछेहाटीत या िदवशी इंग्रजांचे अपिरिमत हाल होऊ लागले. कारण नुस या 
िचनहत या िवजयानंतरच न थांबता बंडवा यांनी आता इंग्रजांमागे लढत चाल याचा उपक्रम 

केला. इंग्रजां या बाजलूा तोफखा यावर जे नेिट ह होते ते आता लढ यात कुचराई क  लागले. 

परंतु बाकीचे नेिट ह घोडे वार िन पायदळ यांनी खु  इंग्रजी सोिजरांपेक्षाही जा त शौयार्ने 

िपछाडीचे रक्षण चाल ू ठेवले. थो याच वेळात िपछेहाट सपंून पळाला आरंभ झाला! इंग्रजी सेना 
हताश होऊन आप या अपमानासदु्धा लखनौकड ेउधळू लागली. चारशे सोिजरांपैकी जवळ जवळ 

दीडशे सोजीर या िदवशी कामास आले! नेिट ह राजिन ठांना तर मोजावयासच नको. दोन तोफा 
िन एक थोरली हािव झर रणांगणावर इंग्रजांनी टाकून िदली! कानपूरचा सडूही यांना रणांगणांवर 

सोडावा लागला! अशा रीतीने मार खात खात सर हेन्री लॉरे स लखनौ या रेिसडे सीत घुस ूलागला, 
तरी शत्र ुमागे होतेच. रेिसडे सी या बंदोब तासाठी रोखले या तोफांचे सरंक्षणात जे हा इंग्रज 

राजिन ठ िशखादी नेिट हासदु्धा आला ते हा िचनहतची लढाई सपंली!!  
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पंरतु याचा पिरणाम अजनू सपंला न हता. आता रेिसडे सी िन म छीभवन या दो ही 
िठकाणांना बंडवा यांनी शह िदलेला अस याने सर हेन्रीने म छीभवनही सोडून दे याचा िन चय 

केला. यात साठिवले या मबुलक दा गो यासदु्धा तेथील श त्रागार आग लावून उडवनू दे यात 

आले. सवर् इंग्रज लोक आता रेिसडे सीत येऊन स ज रािहले. रेिसडे सीत सर हेन्रीने वे यात तग 

धर यासाठी फारच उ तम तयारी, रसद, श त्रा त्र,े दा गोळा साठवण क न ठेवलेली होती. या 
जागेत आता जवळ जवळ एक हजार युरोिपयन िन आठशे नेिट ह िशपाई इतके सै य बाहेर जमत 

चालले या बडंा या उग्र वालाक लोळांचा प्रितकार कर यासाठी स ज झालेले होते. िचनहतची 
लढाई हर यावर म छीभवन हातून सटुताच या इंग्रजी यो याने ही रेिसडे सी लढिव याचा 
हु प ध न ितथे ठाण मांडलेले आहे, हे पाहताच बंडवा यांनी ितला वेढा दे यास आरंभ केला.  

अशा रीतीने अयो या प्रांतातून इंग्रजी स तेला हुसकीत अखेर या एका िचमकु या रेिसडे सीत 

आपण क डून टाकली!4 शहरात अयो ये या वजीदअ ली शहाचे नावाने याची बेगम राजसतू्रे 
चालवू लागली. लखनौ या वे यात इंग्रजांशी लढ यासाठी अनेक शूर पुढारी आपआप या 
अनुयायांसह ितकड ेलोटू लागले. यांनी इंग्रजी लोकांना ते शरणागत िन अनाथ ि थतीत पळत 

असताना जीवदान िदलेले होते. ते सवर् जिमनदार, जहािगरदार िन राजेही या वेळी आपले औदायर् 
झटकून टाकून वदेशा या मकु्ततेसाठी लखनौकड ेलोटू लागले. राजा मानिसगं, इतर पुढारी िन 

मौलवी अहमदशाहसह झाडून मसुलमान पुढारी हातात हात घालनू इंग्रजी िनशाणावर तुटून पडले. 

राजा हनुमतंिसगं, शरण आले या इंग्रजांनी बंडवा यांपासनू सरंक्षण कर यात िजतक्या अ यंत 

प्रमखु वाने झटत होता िततक्याच प्रमखु वाने आता वदेशमोचनासाठीही झटून बंडवा यांसहच 

इंग्रजांशी लढू लागला.  

                          
4 The well known writer of the Red Pamphlet says, “All Oudh had been in arms against us -not only the 
regular troops but sixty thousand men of the army of the ex-king. The Zamindars. and their retainers, the two 
hundred and fifty forts-most of them heavily armed with guns - have been working against us. They have 
balanced the rule of the company with sovereignity of their kings and have pronounced, almost unanimously, 
in favour of the latter. The very pensioners who have served in the army have declared definitely against us 
and joined in the insurrection.” 
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प्रकरण दहावे 

संकलन 

िद ली, कानपूर, लखनौ, बरेली वगरेै मतृप्राय झाले या राजिसहंासनात पु हा वातं याचा 
पवन सचंरिवणार् या या अदभतू क्रांित फोटाचा थो याबहुत प्रमाणाने जीव ध न रािहले या या 
बाजू या इतर सं थानांवर काय िन िकती पिरणाम झाला? 

स तावन साली लोकमनाला हे कळून चुकलेले होते की, आप या देशावर जोपयर्ंत परकी 
स ता कायम आहे तोपयर्ंत नसलेली सं थाने िजतकी मतृवत ्आहेत िततकाच असलेली सं थानेही 
मतृवत ् झालेली असणार. िहदंु थान या पिवत्रतम िन मह तम येयाने उ ीिपत झालेले 

जनजलधी या िकंवा या रंकासाठी वा राजासाठी खवळून फोफावलेले न हते. यक्ती-रंक िन 

राजा- जगो वा मरो, देश िन रा य न मरावे, म  देणे नाही. गलुामिगरी या कालपाशाला तोडून 

देशाचे वातं य प्रित ठापन करणे- मग या लोकहेतूचे प्रा तीसाठी वाटेल िततक्या झोप यां या 
िन िसहंासना या राखे या िढगार् याव न चालत जावे लागो, अशी लोकपदाची रणघंटा घणघणली! 
एक राजा- जो देशाला वातं य देईल तो! इतर सवर् राजे असनू नसनू सारखेच!  

एतदथर् ग्वालेर, अदंोर, राजपुताना, भरतपूर वगरेै जीव ध न रािहले या सं थानांतील 

लोकपदाला सपंूणर् वतंत्र प्रदेशाप्रमाणेच क्रांितसमराची चेतना झालेली होती. आपला राजा िन 

आपले सं थान कायम आहे. मग इतरांसाठी आपण का धोक्यात पडावे, हा अमगंल िवचार 

कोणासही िशवेना. इतर? एका माते या, एका पुत्राला दसुरा पुत्र इतर? स तावन आलेले आहे! 

आता भारतमाता िततकी एक- इतर वाची ह  ित या ह ीबाहेर!  

तर ग्वालेरकर िशदें, तु ही आता आ हांस इंग्रजांिव द्ध लढ याचा हुकूम या. नुसता 
हुकूमच न हे तर तु ही आमचे धुरेचे धुरीण हा, रणांगणावर वदेश िन वधमर् ही मतं्रगजर्ना करा. 
चला ससै य महादजीचा अपूणर् हेतू पूणर् कर यासाठी रणांगणाकड.े सवर् देश एका जयाजीचे 

श दावर अवलबंून आहे. तु ही यदु्ध हणा की आग्रा पडला, िद ली मोकळी झाली, दिक्षण 

घनगजर्ना करीत उठली, गनीम देशपार झाला, देश वतंत्र आिण तु ही याचे वातं यदाते! 

िवदशकोटी लोकांचे आयु य एका िजभे या एका हल यावर अवलबंून आहे! असा क्षण जगात 

अ य प्रसगंी आलेला न हता!  
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परंतु िशं यांची ती एक जीभ पिह याने मळुीच हलेना आिण जे हा हलली ते हा ‘युद्ध’ 

हण याचे ऐवजी ‘ नेह’ हणनू हणाली! िशं यांनी ‘ नेह’- देशाशी न हे- इंग्रजांशी ठेव याचे 

ठरिवले. हे पाहताच िशदें युद्ध करीत नाही तर आ ही क ! देशमाते या मकु्ततेला तू धावत 

नसशील तर तु यावाचून- तु यािव द्ध आ ही धावू िन ितची मकु्तता क ! आज तारीख १४ जनू 

रिववार आहे. आजपयर्ंत आपण िश यांची वाट पािहली. आज या रिववारी फक्त 

सयूर्नारायणाचीच काय ती वाट पाहणार-सयूर् अ तास गेला की ‘हर हर महादेव’! गाडीम ये बसनू 

कोण चालले आहे? कूपलडं, मेमसाहेब! खबरदार कोणी यांना सलाम करील तर. गोर् याला सलाम? 

आज जनू या १४ तारखेला? या गोर् यालाच काय पण तो पुढे खु  िब्रगेिडयर साहेब आलेला आहे- 

पण मान िबलकूल कोणी लविवता िकंवा हात हलिवता कामा नाही. िब्रगेिडयर? कोणी केला याला 
िब्रगेिडयर? प्रासादिशखर थोऽिप काको न ग डायते। तर आपली टोळी या िब्रगेिडयर या 
छातीव न छाती पुढे क न पुढे चालवा.1 िन याप्रमाणे ते ग्वालेर काँिट जटंचे िशपाई िब्रगेिडयरला 
सलाम न करता पुढे गेले. दयगहेुत जागतृ झाले या आयर् वाचा िसहं आता अिभजाततेचे उ ाम 

चाळे असे क  लागला! तरी सं याकाळपयर्ंत अगदी गडबड कोणी न करावी. सं याकाळ झाली िन 

एका बंग याला आग लागली. हं- आता आली गडबडीची खरी वेळ. तोफखा या, ऊठ बंड क न, 

पायदळहो, एका हातात जळ या चुडीचे जाळ िन दसुर् या हातात लकाकणार् या तरवारीची पाती 
घेऊन धावा भतुाटकीसारखे िकंकाळत िखदळत दश िदशांना! जो जो वाटेत भेटेल याचा याचा 
रंग पहा. काळा अस यास पे्रमाची िमठी, गोरा अस यास घाला तलवार कंठी! मारो िफरंगीको! 
घरात लपला काय- लावा आग घराला. भागतो पहा, जाळाचे चटके बसताच घराबाहेर पटापट. हे 

कोण? गोरा- छाटा याचे िशर; हे कोण- गोरी? ‘मत मारो मत मारो’. जा, घे जीवदान. आ ही 
मेमसाहेब काही मारणार नाही! ’ या भयंकर भतुाटकीचा नाच थयथयत आहे! ग्वालेरला 
िशं यां या राजवा यातही कोणी गोरा उरला न पािहजे. गोरे सवर् िशं यां या रा याबाहेर 

आगर् यापयर्ंत िपटाळून िदले. गोर् या बायका एकत्र जमवून कैद के या. पण यां याशी थोड ेबोलणे 

चालणे न करणे हे इ टच नाही. उ हात तळमळत ही बाई समोर आहे. ित याशी बोल यास आरंभ 

क  या. हणनू एक गडी िवचारतो.” का मेमसाहेब, तु हाला अकडचे उ ह कसे काय आवडते? 

आताशी फारच चटके बस ूलागलेत नाही? तु ही तुम या थंड देशात रािहला असता तर या खा ट 

उ णतेचा चटका कशाला बसता बरे!”  या बाईला इतका डोळे िमचकावीत Devilish उपदेश 

देऊन; आता ही दसुरी बाई. ितला हा काय हणतो हे ऐका!” काय तु हाला आगर् याला धाडावे 

हणता. आग्रा? आगर् याला कधीच तुम या गोर् या पु षांची क तल उडाली िन आग्रा आता 
िद ली या बादशहाकड ेआहे. मग जाता ितकड?े” हणनू ते िखदळत एकच हशा िपकवू लागले! 

िशं यांला एखा या बाहु याइतके िनिजर्व क न ग्वालेर या काँिट जटं फौजेने बंड केले, इंग्रजां या 

                          
1 Mrs. Coopland’s Narratives. 
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रक्ताचा मनसोक्त सडा पाडला, गोर् या बायांना, गोर् या िनशाणाला िन गोर् या स तेला ग्वालेर 

सं थानचे ह ीबाहेर हुसकून िदले िन ग्वालेर सं थान अशा तर्  हेने सपंूणर् वतंत्र क न ते िशं यांला 
जोराने हुकूम देऊ लागले की, आता िहदंु थान देश वतंत्र कर यास आग्रा, कानपूर िन िद लीकडे 
ससै य तू आमचा सेनापती होऊन बाहेर पड.2 िश यांनी यांना आज बाहेर पडने, उ या बाहेर पडने 

अशा थापाथापीवर भलुवून आणखी काही िदवस िन चल ठेवले. ता या टोपेने गु त पाने 

ग्वालेरला येऊन यांची ती भलू घालवीपयर्ंत िशं यांची फौज अशीच िन चल राहणार.  

आिण हणनू आगर् याचे इंग्रजां या िजवात अजनू जीव आहे. कारण आगर् याला वाय य 

प्रांताचा मखु्य ले टनंट ग हनर्र सर कोलि हन हा मृ युची दर क्षणी वाट पहात थरकापत उभा 
रािहलेला आहे. मागे मीरत या उठावणीने िबथरले या िशपायांस याने एक राजिन ठेवर 

याख्यान िदलेले होते िन एक माफीचा जािहरनामाही काढला होता. माफीचा जािहरनामा! याची 
माफी माग यास ये याइतका एकही नेभळा िशपाई िनघाला नाही. इतकेच न हे तर या ‘माफी’ला 
उ तर हणनू यांनी ता. ५ जलुलैा आगर् यावर वारी केली! निसराबाद िन नीमच येथील बंड 

केले या रेिजमटस ् आगर् यावर चालनू गेले या आहेत तर करौली िन भरतपूर येथ या 
सं थािनकां या राजिन ठ फौजांस यां यावर धाडून या. या सं थानांनी धाडले या फौजा 
इंग्रजांना हणा या की, “आम या सं थानचा हुकूम हणनू तमु या िव द्ध उठणे नाही. पण 

हणनू आ ही आम या वदेशबांधवांवर ह यार िबलकूल उचलणार नाह!”  कोटा काँि टजटंने तर 

बंडच केले. अशी फसगत झाली. नेिट ह सं थाने राजिन ठ, पण यांचे लोकपद िन सै य सवर् 
वदेश बंधूंवर श त्र उचल यास तयार नाही! ते हा िश लक उरले या गोर् या फौजेसह िब्रगेिडयर 

पॉल हेल हा आगर् यावर येणार् या बंडवा यांवर चालनू गेला. तो िदवसभर उभय दलांची िससीआ 

येथे घनघोर लढाई झाली. शेवटी बंडवा यां या मार् यापुढे िटकाव धरणे अशक्य होऊन इंग्रजी फौज 

मागे परतली. हे पाहताच िवजयानंदाने धुंद झालेले बंडवाले यां या पाठीवर लांडगेतोड करीत पुढे 

चालले. आगर् यात ते पराभतू इंग्रज सै य येताच िन यां या मागे बंडवा यांचे िवजय वनी 
िशरताच आगर् याला िमळाली पािहजे होती ती सधंी िमळाली! हा ता. ६ जलुचैा िदवस होता. ते हा 

                          
2 “It was a most favourable moment for recovering his lost authority. It was merely necessary to accede to 
the proposal of the mutinious contingents and to revenge himself on the British. Had he so acceded and put 
himself at their head and accompanied likewise by his trusty Mahrattas and proceeded to the scene of action, 
the conseiquences would have been most disastrous to ourselves. He would have brought at least twenty 
thousand troops-and half of them drilled and disciplined by European officers -on our weak points. Agra and 
Lucknow would have at once fallen. Havelock would have been shut up, in Allahabad, and either that fortress 
would have been besieged or the rebels giving it a wide berth, would have marched through Banaras on to 
Calcutta. There were no troops no fortification to stop them.” -Red Pamphlet page 194. 
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आग्रा बंड क न उठला. आिण यात मखु्य पुढारीपण पोिलसांनी घेतलेले! हे सवर् पोलीस गु त 

तयारीने त पर झालेले होते. यांची, नागिरकांची, धमर्िन ठ िहदंूंची िन मसुलमानांची एक टोलेजंग 

िमरवणकू िनघाली. खु  शहराचा कोतवाल िन पोिलसांचे अिधकारी या िमरवणकुी या पुढे 

चालले, यांनी वधमार्चा िन वरा याचा जयजयकार करीत वाही िफरिवली की िफरंगी 
रा याचा अतं झालेला आहे िन िद लीचे बादशहास आ ही आमचे राज व िदलेले आहे!  

असा आग्रा वतंत्र होताच, तेथील इंग्रजासदु्धा, पराजयाने शरिमदंा िन भावी िचतंेने 

उ िवग्नमानस सर कोलि हन हा िक याम ये जाऊन बसला. याला आता एक धा ती होती की 
िशदंा काय करतो? िशदंा बंडवा यांस िमळाला या नुस या बातमीने तो प्रचंड िक ला 
बंडवा यां या हाती पडला असता! परंतु िशदंा िव द्ध नाही हे तो धाडीत असले या राजिन ठ 

पत्रांव न िन कुमकेव न प ट होताच आगर् याला इंग्रजी िनशाण पु हा जरा सजीव िदस ूलागले. 

परंतु या िनशाणा या भाराने खचलेला सर कोलि हन मात्र इंग्रजी राजस तेला दःुखात लोटून ता. 
९ स टबर १८५७ ला मरण पावला!  

लोकपदाची ग्वालेरला झालेली ही क्रांितचेतना अदंोरलाही अशीच भयंकर फोट पावलेली 
होती. अदंोरपासनू नजीक असले या महू या छावणीम ये असले या सवर् फौजेचे िन अदंरू या 
राजस तेचे गु त दळणवळण सतत चाल ूराहून अखेर बंडाचा िवचार ठरला िन ता. १ जलुलैा अंदोर 

दरबारातला सादतखान या मसुलमान सरदाराने रेिसडे सी या िफरंग्यांवर तुटून चला हणनू 

सै यास हुकूम सोडला. महाराजांची मला अशीच आज्ञा आहे असेही याने प्रिसद्ध केले. पण या 
प्रिसद्धीची फारशी ज र नसणार् या अदंोर फौजेने बंडाचे िनशाण ताबडतोब उभारले िन रेिसडे सीवर 

तोफांसह चाल केली. रेिसडे सीत असले या नेिट ह फौजेने इंग्रजांचे वतीने वदेशबांधवांवर गोळी 
सोड याचे नाकारले. इंग्रज हतबल झाले, यांनी मकुा याने आपले गाठोड ेबांधले िन अदंोरहून 

चंबुगबाळे उचलनू जीव बचावून पळ काढला. यांचे जीव मात्र सरंक्षण कर याची यां या नेिट ह 

फौजेने हमी िदलेली होती िन याप्रमाणे, शेवटपयर्ंत यांनी यांचे सरंक्षण केले. महाराज होळकर 

इंग्रजांना अनुकूल होते की बंडवा यांना होते हे नक्की िसद्ध कर याची इंग्रजी ग्रथंकार फार धडपड 

करतात. परंतु स तावनची ि थती िन स तावनचा इितहास जरा सू म रीतीने पाहणारा या हे 

झटकन यानात येईल की, या क्रांतीत बहुतेक नेिट ह सं थानांनी अशी सशंया मक वतर्णकू 

मु ामच ठेवलेली होती. मनु या या दयात नैसिगर्क असलेली वातं यलालसा यां यात 

मनु य वाबरोबरच होती. ते हा तदथर् यांनी क्रांती िवजयी झा यास आपलीही पवर्णी साधून घेता 
यावी हणनू धड इंग्रजांनाही िमळू नये िन उलट पिरणाम झा यास आपले हातचे न सटुावे, हणनू 

धड क्रांितलाही िमळू नये, असा डाव बहुतेक सं थानांनी राखलेला होता. आप या रेिसडे सीतनू 

इंग्रजांना लोक िन फौज हुसकून दे यास तयार झालेली पाहताच यांना तसे क  यावे हणजे 
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सं थान वतंत्र होईल; परंतु आपण इंग्रजांशी सख्य वाची बोलणी राखीतच चलावे की यांचा जय 

झा यास िनदान हाती होते ते तरी जाऊ नये. क छ, ग्वालेह, अदंोर, बुंदेले, राजपुताना वगरेै 

बहुतेक सं थानांत हेच राजवतर्न राखलेले िदसनू येईल.  

आिण या आ पलपोटेपणा या राजवतर्नांनीच क्रांितचा नाश झाला. यांनी वातं य वा 
मरण अशी करारी गजर्ना केली असती तर वातं यच िमळते- वातं य वा वाथर् अशी अधीर् 
क ची, उदा तानुदा त, उ चनीच लपंडावी के याने उ चता िततकी िवफल झाली, नीचता िततकी 
प्र ययास आली! वदेशाशी यानी पितयाळा वगरेै सं थानांसारखा प्र यक्ष द्रोह केला नाही- परंतु 
हा अप्र यक्ष द्रोह केला, केवळ वातं या या उ च अि त वाचे आशेतही वाथार्चे नीच व मनास 

िशवू िदले, एतदथर् ते िशपायाचे बंड िन देश पराजयाचा अिधकारी झाला.  

राजवतर्ना या या उ चनीचतेने वा नीच उ चतेने लोकवतर्नाला मात्र पशर् केला नाही िन 

या लोकवतर्ना या तेज वी आघातानेच पेशावरपासनू कलक यापयर्ंत रक्ताचा सडा पडू लागला. 
आगीचे ड ब धगधगले, वालामखुी या भयंकर धडधडाटासारखी इंग्रजी स तामिंदर कोसळून चूणर् 
झाले!3 

परंतु असा हा प्रलयकालीन धक्का बसणार याची कलक याला िन इंग्लडंला िकती अपुरती 
क पना होती! मीरत या बातमीचे आधी सरकार या मताने िहदंु थानात पूणर् शांतता नांदत होती. 
हे तर राहोच परंतु मीरत उठून िद लीला नवीन साम्रा याची वाही िफरली तरीही या फोटाचा 
वा तिवक अथर् कलक या या यानात उतरेना. मीरत या १० मेपासनू तो सावर्जिनक फोटा या 
३१ मेपयर्ंत बंडाची लाट कुठेही उठली नाही हे पाहताच िहदंु थानात काहीही गडबड नाही हीच 

क पना कलक या या डोक्यात जा त बळावली. ता. २५ मेला होम सेके्रटरीने प्रिसद्धपणे जाहीर 

केले की, “कलक यापासनू ६०० मलैांपयर्ंत प्र येक थली पूणर् शांतता नांदत आहे. म यंतरी 
वाटलेला क्षिणक िन तुरळक धोका आता न ट झाला असनू थोडचे िदवसांचे आत शांतता िन 

िनभर्यता नांद ूलागेल अशी आशा आहे.”  

                          
3 Wherever the chiefs of the native states hesitated to join the revolution, the people of the states became 
uncontrollable and tried to throw off the yoke even of their own chief, if he would not join the nation’s war. 
seeing this extraordinary upheaval of the populace Malleson says, - “Here too as at Gwalior, as at Indore, it 
was plainly shown that, when the fanaticism of the oriental people is thoroughly roused, not even their Kings, 
their Raja -their father, as all consider him, their God as some delight to style him -not even their Raja can 
bend them against their convictions.” The sepoys of the Rajas of Jaupur and Jodhpur refused point blank to 
raise their hands against their countrymen who were fighting for the nation, even when asked by their Rajas 
to do so. -Malleson’s vol. III, page 172. 
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हे ‘थोड े िदवस’ उलटले, ता. ३१ मे उजाडली -िजकड े ितकड ेशांतता िन िनभर्यता नांद ू

लागली! लखनौ या रेिसडे सीभोवती, कानपूर या मदैानात, झांशी या जोगन बागेत, 

अलाहाबाद या बाजारात, बनारसचे घाटावर िजकड े ितकड े ‘शांतता िन िनभर्यता! ’ तारायंत्रांचे 

राईराई एवढे तुकड,े आगगा या िन लोखडंी ळ िन रे वेचे पूल िचरडून भरडून धळुीस िमळिवलेले, 

न यांन यांतनू युरोिपयनांची मढी वहात चाललेली, र यार यातून रक्ताची तळी िथजलेली,-
िजकड ेितकड े‘शांतता िन िनभर्यता’!  

ते हा कलक याचे मोहपटल भगं पावले. ता. १२ जनूला सवर् युरोिपयन नागिरकांनी 
वयंसिैनकांचे पथक तयार कर यास आरंभ केला. युरोिपयन दकुानदार, क्लाकर् , लेखक, मलुकी 
अिधकारी वगरेै सवर् गोर् यांना भराभर ल करी यादीत न दवून टाकून यांना कवाईत िशकिव यास 

आरंभ झाला िन ते काम इतक्या झपा याने िन उ साहाने पार पडले की, तीन आठव याचे आत 

या नूतन िशिक्षत वयसेंवकांची एक िब्रगेडची िब्रगेड तयार झाली. घोडे वार, पायदळ िन 

तोफखाना अशा साम यार्सह कलक ता शहरांचे सरंक्षण कर याची यांना पणूर् शिक्त आ यामळेु 

यांना ते काम दे यात आले, तेथील युरोिपयन ल करी सोिजरांना बाहेर बंडाचे प्रदेशाकड े

धाड याची सरकारला सवड सापडली.  

ता. १३ जून रोजी कायदेकौि सलात वतः जाऊन लॉडर् कॅिनगंने नेिट ह 

वतर्मानपत्रकारां या िव द्ध अ यंत कडक िन भयंकर कायदा पास क न घेतला. कारण बंड सु  

होताच बंगालची नेिट ह पत्रे उघड उघड रीतीने बंडवा यांस सहानुभतूीप्रदशर्क िन उ साहदायक 

लेख िलहू लागली होती.  

ता. १४ रिववार रोजी मात्र कलक याला ‘शांततेचा िन िनभर्यतेचा’ खरा खरा महो सव 

कर यात आला. या िदवसाचे वणर्न इंग्रजी लेखणीनेच करावे.” िजकड ेितकड ेभयभीतता, धा ती, 
ग धळ िन पळापळ! अ यंत िविचत्र बात या! सवार्ंची अशी खात्री झाली की बराकपूरचे िशपाई 

कलक यावर चालनू येत आहेत, वाटेवरचे सवर् गावकरी बंडवा यांना िमळत आहेत, अयो येचा 
नबाब िन याचे अनुयायी गाडर्न रीच या बागेतनू सरुामारी करीत उठले आहेत! जे मखु्य 

अिधकारी होते तेच सग यांम ये प्रथम घाबरले होते. ग हमटचे सेके्रटरी, कौि सलचे सभासदांकड े

धावत आहेत, िप तुल भरताहेत, दारादारात अडगळी उभारताहेत, कौि सलचे सभासद कुटंुबासदु्धा 
घरेदारे टाकताहेत, धूम ठोकीत आहेत, तारवांवर जाऊन जीव लपवीत आहेत! यापेक्षा कमी दजार्चे 

अिधकारीही वरील महाजनांचा पंथ अनुस न आपापली चीजव तु गोळा क न िक याम ये 

घुसनू तोफां या आ याखाली िनज याची िभक्षा माग ूलागले! गोरे लोक घोड,े गा या, पालख्या, 
प्र येक तर्  हेची िन प्रकारची वाहने भरभ न जीव बचावत अत ततः पळत होते. शहराभोवतालचे 
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िख्र चन व तीचे घर न घर मोकळे पडलेले होते, अध डझन िन चयी धमर्वे यांनी शहराचा तीन 

चतुथार्श भाग जाळून फ त केला असता!”4 

इंग्रज सरकार या खु  राजधानीत नुस या एका बाजारग पेने इतकी ‘शांतता िन 

िनभर्यता’ नांद ू लागली! या शांत िनभर्यतेचे उ पादक बराकपूरचे िशपाई िन अयो ये या 
नबाबाचा कलक यात राहणारा वजीर अ ली नक्कीखान यांचे उ चाटन कर यासाठी सरकारने 

कंबर बांधली. ता. १४ जनू रोजी रात्री बराकपूरचे िशपाई बंड क न उठणार अशा आशयाची खबर 

यां यातीलच एकाकडून िमळा याव न ता. १४ जनूला बंड हो याचे आधीच यांना 
तोफखा यासमोर आणवून िनःश त्र केले िन ता. १५ जनूला अयो येचे नबाबानांच िन या या 
वजीराला एकदम जाऊन ‘रा याचे सरुिक्षततेसाठी’ हणनू पकडले, यां या जनानखा यासदु्धा 
सवर् थलांचे झाड ेझाले, यात काही एक पुरावा सापडला नाही; तरी नबाब िन या या विजरांना 
कलक याचे िक यात कैदेत टाक यात आले, अशा रीतीने खु  कलक ता शहरात साचत आलेले 

दा चे भयुार िठणगी पड याचे आधीच िरकामे कर यात आले.  

बंगालप्रांतभर असले या िशपायांत क्रांितरचनेची गु त तयारी करणारा िन कलक या या 
एका िन पद्रवी बागेत बसनू अयो ये या राजिसहंासनाचे पुनःप्र थापन कर यासाठी हे बंडाचे 

भयंकर जाळे िवणणारा हा वजीर अ ली नक्कीखान िक यात कैदेत पडताच बंगाल प्रांतातील 

क्रांतीचे म तकच काप यासारखे झाले. िक यात असताना बंडवा यांस दोष देणार् या इंग्रजांना 
तो वजीर एकदा प टपणे हणाला, ‘िहदंु थानने उभारलेले हे भयंकर बंड मा या मताने या य 

आहे. अयो ये या वतं य-हरणाचा तो यथात य सडू आहे. यायाचा राजमागर् सोडून तु ही 
फसवेिगरी या िन वाथर्साधूपणा या काटेरी मागार्त जाणनू बुजनू जर िशरलेले आहात तर आता 
यात का यांनी तुमचे पाय रक्तबंबाळ होऊ लागले असता यात आ चयर् ते काय आहे? सडूाची 
बीजे पेरलीत ते हा तु ही हसत होतात- आता याचा हंगाम आलेला आहे, याचा दोष लोकांवर का 
टाकता?”5 

कलक याला स तावन या अ युग्र उठावाची जर अ फुट अधंुक, िन अधेंर क पना होती 
तर या कलक या या टपाली िरपोटर्वर सवर् वी अवलबंून असणार् या इंग्लडं देशाची क पना प्रथम 

िकती अज्ञान-जनक सरुिक्षततेत िनिद्र त वा मागनू एकदमच कळ याने िकती भतूबाधा 
झा यासारखी िपसाळलेली झाली असावी ही क पना सहज करता येणारी आहे. पालर्मटम ये 

बराकपूर, रामपूर, डमडम वगरेै क्षु धतेची बातमी आ यानंतर िहदंु थानाकड े सग यांचे डोळे 

                          
4 Red Pamphlet page 105. 
5 Red Pamphlet. 



 

www.savarkarsmarak.com 

लागनू रािहले होते. परंतु म यंतरी काही एक मह वाचा वृ तांत न घड याने पु हा सवर्त्र सरुिक्षतता 
वाटू लागली. ता. ११ जनू रोजी पालर्मटात हाऊस ऑफ कॉम सम ये काही सभासदांनी प्र न 

िवचार याव न पे्रिसडट ऑफ िद बोडर् ऑफ कॉमसर्चे प्रमखु अिधकारी हणाले, “बंगालमध या 
अिलकडील असतंोषाने लोकांनी भेद न जा याचे आता मळुीच प्रयोजन उरले नाही. कारण आपले 

स मा य िन अिभजात िमत्र लॉडर् कॅिनगं यांनी दाखिवले या त परतेने, करारीपणाने िन तडफीने 

सै याम ये िदसनू आले या असतंोषाची बीजे पूणर्पणे िनमूर्लन पावलेली आहेत. (have been 

completely put an end to) ही वाक्ये पालर्मटात ता. ११ जनूने ऐकली! ता. ११ जनू! याच वेळेस 

िहदंु थानात घोडे वारां या ११ रोिजमटस ्तोफखा या या ५ िफ ड बॅटरीज, पायदळा या कमीत 

कमी ५० रेिजमटस ्िन जवळजवळ सवर् सॅपसर् िन मायनसर् हे उघड बंड क न उठलेले होते. सपंूणर् 
अयो या बंडवा याचे ता यात पडलेली होती’ कानपूर िन लखनौ ही शहरे वे यात क डलेली होती! 
सरकार या खिज यातून एक कोटी पयांहून जा त रक्कम बंडवा यांनी ह तगत केलेली होती! -
या क्षणी पालर्मटात ‘लॉडर् कॅिनगं या त परतेन, करारीपणाने िन तडफीने सै यात िदसनू 

आलेली असंतोषाची बीजे “have been completely put an end to”!! ! पुढे लवकरच या िवषारी 
बीजांची अकि पत झालेली वाढ इंग्लडं या म यरात्रीनाही झोप येऊ देईना! तरी कानपूरची तुटक 

बातमी येताच अ यंत दःुखी, भयग्र त िन सकं्षु ध झाले या इंिग्लश जनसमहूाने पालर्मटम ये 

जे हा प्र न िवचारले की कानपूरची गणुगणु खरी आहे काय? ते हा अलर् गॅ्रनि हल या े ठवर 

सरदाराने उ तर िदले की, ‘सर पेिट्रक गँ्रट या ल करी प्रमखुाकडून मला याचे वतःचे पत्र 

आलेले आहे की, कानपूर या क तलीची ही उठलेली बातमी सवर् वी अस य असनू ती केवळ ‘Vile 

fabrication’ आहे! एका िशपायाने ती बाजारग प प्रथम उठिवली आिण या या या नीचतेचा 
नुसता पिर फोट झालेला आहे, इतकेच नसनू या भयकंर कंडीब ल याला फासावरही चढिव यात 

आले आहे.”6 पालर्मट सभेतील हाउस ऑफ लॉडर्स म येही कानपूर या क तलीची ‘व तुि थती’ 
नररक्तमशी या नरमांसपत्रावर िहडीस अक्षरांनी खोदनू टाक यास पुरेपूर एक मिहनाही उलटून 

गेलेला होता! हाउस ऑफ लॉडर्स या सभेत या कंडीला ित या या का पिनक उ पादक 

िशपायासह फासावर चढवून इंिग्लश मु स ी जरा िनभर्यतेचा आराम घेत शांत होतात न होतात 

तो इंग्लडं या िकनार् याला ती व तुि थती येऊन थडकली आिण सवर् इंग्लडं देश दःुखाने, वेषाने, 

अिभमानभगंाने बेशुद्ध, वेडािपसा होऊन िपसाळलेला थयथयाट क  लागला! याचा तो थयथयाट 

अजनूपयर्ंत चाल ूआहे! बंडात बंडवा यांनी केले या क तलींची मनु यजाती या िनमर्ल यशावर 

कायमचा राक्षसी कािलमा चढिवला असा यांचा क्षु ध वर तरी यांनी िलिहले या इितहासा या 
ओळीओळीतून आतर्रवाने आजतागायत ओरडत आहे!  

                          
6 चालर्स बॉल, खंड 1 ला. 
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या भयंकर आरडाओरडी या अखंड गलक्याने जगाचीही कायमची कानठाळी बसनू गेली. 
५७ चे नाव घेताच या या या या अगंावर भयाचा काटा िन त डावर ल जेची छटा! बंडवा यां या 
नावांचा उ लेख, - यां या शत्रनूांच न हे, वेडगळ ितर्  हाअतासच न हे तर यां यासाठी या 
बंडवा यानी रक्त ओतले, या यां या वकीयांनाही या य वाटतो, िन ं य वाटतो, पापकारक 

वाटतो. यांचे शत्र ू यांना राक्षस, िपशा च, रक्तिप्रय, नरककृिम हणतात. यांचे ितर्  हाईत यांना 
अजाण, अमानुष, रानटी, अधोरी, हणतात िन यांचे देशबंधु यांना वकीय व दे यासही लाजू 
लागतात! असा भयंकर गलका िजकड े ितकड े आजतागायत चाललेला आहे! स याचा वर 

ऐक यास इतःपर वणक्षमता नसावी हणनू जगा या वणाची या अखंड गलक्याने 

एकसारखी कानठाळी बसवून टाकली आहे! बंडवाले राक्षस आहेत, बालह यारी आहेत, रक्तिप्रय 

आहेत, नरककृिम आहेत, अमानुष आहेत, खबरदार जगा दसुरे काही ऐकतील तर!  

कारण? कारण की बंडवा यांनी वदेशासाठी िन वधमार्साठी आ हा इंग्रजां या िव द्ध 

श त्र उचलले िन ‘सडू सडू’ अशी गजर्ना करीत आम या सरसकट क तली उडिव या!  

सरसकट क तली उडिवणे हे भयंकर पाप आहे! मनु यजाती ित या अिंतम स दयार्ला 
ई वरावतारांनी, देवदतूांनी, धमर्गु ं नी प्रवितर्ले या अ यु च भिव याला वतर्मान व येऊन या 
वेळेस यायाव थेला जाऊन पोचेल जे हा स याला ‘अ’ हा िनषेधप्र यय कधीही लावणार नाही िन 

जे हा एका गालात मारले असता दसुरा पुढे कर या ख्राअ ट या शांतीबोधाला, पिह या गालात 

मारणाराच कोणी न उर याने असभंा य व येईल, या पहृणीय दैवी युगात जर कोणी बंड केले, 

जर कोणी रक्तिबदं ुपाडला िन जर कोणी सडू हा श द उ चारला तर त काळ या कृतीनेच िन या 
उ चारानेच तो पापी अधम वाला पात्र होईल. कारण िजकड े ितकड े स याचे रा य प्र येक 

अतंःकरणात नांदत असता ‘बंड’ पापच असले पािहजे, िजकड े ितकड ेअिहसेंची समता प्र येक 

अतंःकरणात उमटत असता रक्तिबदं ुपाडणे हे पापच असले पािहजे, िजकड े ितकड े याया या 
चंिद्रकेने प्र येक अतंःकरणात शीतल व आणले असता ‘सडू’ हा श द उ चारणे हे पापच असले 

पािहजे. अशा अबािधत यायकालात असा अ यायमलूक उ चार ऐकताच कोणतीही जा त 

चौकशी न करता या उ चारानेच त कायार्ला अधम वा या िशक्षेचे शासन करणे हे सवर् वी 
अदषूणीय आहे.  

परंतु ते दैिवक युग जोपयर्ंत आलेले नाही, जोपयर्ंत या परमगंल सा याचे अि त व हे 

स कवी या प्रितभेत िन ई वरी पे्रिषतां या भिव यातच काय ते बसत आहे िन जोपयर्ंत ती 
यायैकभाजन अव थाप्राि त शक्य कर यासाठी त िवरोधी अ यायमलूक प्रवृ तीचे िनमूर्लन 

कर यात मानवी मन गुतंलेले आहे तोपयर्ंत बंड, रक्तपात िन सडू हे श द केवल अधम वाचेच 

अिधकारी होणारे नाहीत. रा य हा श द जोपयर्ंत अ यायमलूक वा यायमलूक अशा दो ही 
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स तांना लागत आहे, तोपयर्ंत तदिवरोधक ‘बंड’ हा श दही जसा अ यायमलूक तसा 
यायमलूकही अस ू शकेल. आिण तोपयर्ंत बंड, रक्तपात, सडू यां या कथानकांची िन 

कथानायकांची िशक्षे या आधी त काल िववरणा मक चौकशी झालीच पािहजे. बंड, रक्तपात िन 

सडू ही कृ ये जशी वयमेव अ याय व पी आहेत तशीच ती के हा के हा याया या सवंधर्नासाठी 
िनसगार्ने उ प न केलेली यायश त्रहेी झालेली आहेत.  

जे हा या भयंकर साधनांनी यायमतूीर् ‘शत्रु धीरदग्धपािण मखु िवकट पकट भरैवशी’ 
अशी झालेली असते ते हा ते हा या भयंकर वाचा दोष या यायमतूीर्वर नसनू या म तमदाने 

तो कू्रर प्रसंग ओढवून आणला या प्रबल अ यायावरच तो लादलेला असतो. हणनूच फाशीची 
िशक्षा देणारा यायाधीश रक्तपाताचा अिधकारी नसनू फाशीवर जाणारा अ याय या पापाचा 
जबाबदार होय. हणनूच ब्रूटसचा खंजीर पिवत्र होय! हणनूच िशवाजीची वाघनखे पु यपावन 

होत! हणनूच इटली या रा यक्रांिततील रक्तपात हा यशोधवल आहे! हणनूच पिह या 
चालर्सचा खून हा वध आहे! हणनूच बुअ यम टेलचा बाण हा मागर्ण आहे! आिण या सवर् 
कृ यांतील भयंकर वाचे अघोर पाप हे त तदािधकारी अ यायांचेच िशरावर वज्रघाताचे कोसळणारे 

आहे!  

िकंबहुना बडंाचे, रक्तपाताचे िन सडुाचे भय नसत ेतर आजला जलुमा या िन अ याया या 
अप्रितहत भयंकर भतूवतर्नानेच ही वसुधंरा करकर वाकत रािहलेली असती! लवकर िकंवा उिशरा, 
पण अशा या क्षिणक िवजयी अ यायाचा सडू यायी िनसगर् घेईलच घेईल, या िचतंेपासनू जर 

जलुमांची झोप सरुिक्षत असती तर अकुतोभयतेने झारांचा िन चोरांचा आज सवर्त्र सळुसळुाट 

झालेला असता! परंतु प्र येक िहर यक यपूला नरिसहंाचा सडू, प्र येक दःुशासनाला भीमसेनाचा 
सडू िन प्र येक मदमिलन गडं थलाला हिरनखरांचा सडू हा आप या रक्ताने थबथबले या िन 

िवक्राळतेने लवलवणार् या िज हेने भेडसावीत आहे. हणनूच अ यायप्रवृ तींचे उ चाटन हो याची 
काहीतरी आशा दयात उ प न होते. असला सडू हे अ यायाचे िनसग दभतू शासन असते िन 

हणनू या यातील कू्ररतेचे, अमानुषतेचे पाप हे अ यायप्रवतर्कांवरच उलटून जाते!  

अशाच सडूाची भयंकर वाला स तावन साली िहदंु थान या अतंःकरणात भडकलेली 
होती. यांची िसहंासने मोडलेली, यांचे मकुुट फोडलेले, यांचा देश िहसकलेला, यांचा धमर् 
तुडिवलेला. यां या जहािगर् या ज त झाले या, अनामे बुडिवलेली, कायदे िधक्कारलेले, वचने 

मोडलेली, अपमानांचा, मानभगंांचा, जीिवत-िवफलतेचा कळस झालेला! िवनं या यथर्, अजर् यथर्, 
तक्रारी यथर्, रडणे यथर्, ओरडणे यथर्! ते हा िनसगार्ची प्रितिक्रया सु  झाली िन िजकड ेितकड े

सडू सडू अशी कुजबूज ढवळू लागली. वरीलपैकी एकेका प्रसगंाने सडुाची यथाथर्ता भासिवलेली 
असते असे अनंत जलुमी प्रसगं यां यावर गदुरलेले होते. अशाही प्रसगंी बंड न होते तर िहदंु थान 
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मेले असेच हणावे लागते! एतदथर् तो सडू ही अ यायाची अपिरहायर् प्रितिक्रया होती आिण एकदा 
सवर् रा ट्र खळबळून उठले हणजे मग एखादे दसुरे िठकाणी सतं त जनसमहूांनी सरसकट 

क तली के या हे नवल नसनू तशा क तली प्र येक िठकाणी कशा झा या नाहीत हेच नवल आहे. 

कारण जेथे क तली झा या िन यांनी या के या यांचे सतं त तकर् शा त्र सहजच उदगा  लागले 

की ‘शठे शा यं समाचरेत!् ’ काली नदी या लढाईत पकडले या िशपायांस फाशीवर 

लटकिव या या आधी इंग्रजांनी िवचारले की, “तु ही आम या बायकामलुांना का मारले?” ते हा 
यांनी एकदम प्र यु तर िदले “साहेब, सापाला मारताना याची िपले कोणी िजवंत ठेवतात काय?” 

कानपूरला िशपाई हणत, “िव तव िवझिवणे िन िठणग्या ठेवणे, सापाला मारणे िन िपले 

वाढिवणे हे ज्ञा याचे लक्षण न हे!7 

साहेब, सापाला मारताना याची िपले कोणी िजवंत ठेवतात काय? काली नदी या 
िशपायांनी िवचारले या या अडाणी शंकेचे समाधान साहेब लोक कसे करणार आहेत? 

ही अडाणी शंका केवळ िहदंु थानातील जनतेने िकंवा काही इंग्रजी लेखकांनी 
कि प याप्रमाणे केवळ एिशयािटक लोकां याच मनाने उ प न केलेली नाहीत. जेथे जेथे 

अ याया या परमावधीने रा टे्रची रा टे्र पेटू लागली, जेथे जेथे रा ट्रीय युद्धे जुपंलेली असतात ितथे 

ितथे रा ट्रीय अ यायाचे सडू रा ट्रीय वधानेच उगिवले जातात! जे हा पेन देशाने मरू लोकांपासनू 

आपले वातं य िहसकावनू परत िमळिवले ते हा मरू लोकांची यांनी काय दशा केली? पॅिनश 

लोक तर एिशयािटक न हते िकंवा िहदंीही न हते. मग यां या देशात जवळ जवळ पांच पांचशे 
वषार्वर वा त य करणार् या या मरू मिु लमां या अनाथ कुटंुबांची, पु ष बायकामलुांसह यांनी 
केवळ िविश ट धमर्-जाती वा या अपराधाब ल भयंकर क तल का उडिवली? ग्रीस देशाने १८२१ 

साली जवळ जवळ एकवीस हजार तुकीर् शेतकर् यांची पु षबायकामलुांसह अ यंत अघोर क तल का 
उडिवली? युरोपम ये या गु त सं थेला पिवत्र मािनली जाते या ‘िहटेिरया’ने या क तलीचे काय 

समथर्न िदले? ग्रीस देशातील तुकीर् सखं्या थोडी असनू ती आमचे शत्रु व सोडणारी नाही हणनू 

या सवार्ंना ठार मारणे ही तोडच काय ती “a necessary measure of wise policy” 

(शहाणपणा या धोरणाचा आव यक उपाय) आहे असेच यांनी सांिगतले की नाही? सापाला 
मारताना याची िपले कोणी िजवंत ठेवतो का, हीच अडाणी शंका यां या मनातील नसैिगर्क 

दयाशीलतेला जाळून भ म करीत होती! आिण या भयंकर वलनाचा सपंणूर् दोष या जहरी 
सापा या कालकूट िवषाकडचे असला पािहजे. िकंबहुना िवषदंशा या िव द्ध असली भयंकर सडूबुद्धी 

                          
7 “To extinguish the fire and to leave spark, to kill a snake and preserve its young is not the wisdom of the 
wise.” 
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मानवी िनसगार्त बसत नसती िन या िहडीस शासनाचा जर जहरी सापास धाक नसता तर यांची 
ती कालकूट िज हा आज या इतकी देखील िबळािबळातून दडत िफरतीच ना!8  

एतदथर् अ याया या अितरेकाने मानवी मनात सडूाची प्रितक्रीया जे हा जे हा अपिरहायर् 
वेगाने उसळू लागते ते हा ते हा पृ वीवरील सवर् रा ट्रांम ये सरसकट क तली, सडू िन रक्तपात हे 

अमानुष क्रौयार्ने हटकून सु  होतातच होतात, ही इितहासाची साक्ष ऐकली असता िहदंु थानात 

स तावन साली चारपाच िठकाणीच असले कू्रर प्रकार घडले या गो टीचे नवल वाटणे सपंून िजचे 

खरे खरेच नवल वाटते ती गो ट ही होय की चार पाचच िठकाणी या कू्रर क तली इतक्या थो या 
प्रमाणावर घड याचे ऐवजी सवर् िठकाणी याहून िव ततृ रीतीने ही सडुाची अघोरता कशी िखदळत 

गेली नाही? 

वरील ग्रीस िन पेनसारखी या य सतंापमय उदाहरणे तर राहोतच, पण िहदंु थान तर 

अ याया या जाळाने होरपळलेला होता िन क तलीला या एका पिरि थतीम ये यायदंडाचे 

व प येते या दजुर्नपीडाग्र ततेचा िहदंु थानवर असीम मारा झालेला होता. परंतु क्रॉमवेल जे हा 
आयलर्ंडात ससै य िशरला, जे हा तेथील लोकां या यथाथर् देशािभमानाने तो जा तच खवळून 

गेला. जे हा यातील लढव यांवरच न हे तर अशरण गिरबांवर याची तलवार सरसरत आदळली, 
जे हा या ददुवी देशात रक्ताची नदी फोफावत वाहू लागली िन जे हा या रक्तात क्रॉमवेल या 
तरवारीने अनेक अनाथ बायका आप या कडवेरील मलुांसदु्धा चरचर काप या जाऊन तरंग ू

लग या ते हा आयलर्ंड िजकं याचा मलूहेतु पापकारी असताही या क्रॉमवेलने आप या 
वधमीर्यांवर िजतका कू्रर जलुमू केला, कू्ररतर सडू उगिवला िन कू्ररतम रक्तपात कोसळिवला 
िततका देखील िहदंु थानाने स तावन साली या या परधमीर्, परवणीर्यांवर रक्तपात 

कोसळिवलेला नाही, जलुमू केलेला नाही, सडू उगिवलेला नाही! इंग्रजां या बायकांना वाचिव याचा 
नानासाहेबांनी, िद ली या बादशहांनी अयो ये या बेगमेने शेवटपयर्ंत प्रय न केला. परंतु 

                          
8 Sir W. Russell, the famous correspondent of the London Times remarks:- We, who suffered from it, think 
that there never was such wickedness in the world; and the incessant efforts of a gang of forgers and utterly 
base scoundrels have surrounded it with horrors that have been vainly invented in the hope of adding to the 
indignation and burning desire for vengeance which hatred failed to arouse. Helpless garrisons surrendering 
withont condition have been massacred ere now. The history of Mediaeval Europe affords many instances of 
crimes as great as those of Cawnpore. The History of the more civilised periods could afford some parallel to 
them in more modern times and amid most civilised nations. In fact, the peculiar aggravation of the Cawnpore 
Massacre was this-that the deed was done by a subject race, by black men who dared to shed the blood of 
their masters and that of poor helpless Iadies and children. Here we had not only a Servile War and a sort 
of jacquerie combined, but we had a war of religion, a war of race and a war of revenge, of hope, of 
national determination to shake off the yoke of a stranger and to reestablish the full power of native chiefs 
and the full sway of native religions.” - Russell’s Diary, page 164. 
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कानपूरला नानां या या जीवदानाची फेड इंग्रजी बायांनी कशी केली? िफतुरी कर यात! जे हा 
जे हा इंग्रजी ऑिफसरांना िशपायांनी बडं होताच जीवदान िदले ते हा ते हा या ऑिफसरांनी या 
उपकाराची फेड कशी केली? तर नवीन आले या इंग्रजी सेनेला प्रदेशाची उ तम मािहती दे यात, 

यांचे सेनाधरुीण व प कर यात िन जो हात िशपायांनी िजवंत सोडला याच हातात तलवार ध न 

या प्राणदा या या ग यावर ती सपकन चालिव यात! तरी अतक्यर् नवल हे की, अस या 
कृतघ्नतेतही िनसगर्शांत िहदंी लोकांनी आपली शांती या प्रलयकालातही डगमग ूिदली नाही. िकती 
इंग्रजी पळपु यांचे जीव शेतातील कुण याने सरंिक्षलेले आहेत? िकतीक इंग्रजी बायकांना आपले 

पोषाख देऊन खेडवळ बायांनी यांचे प्राण वाचिवलेले आहेत! िकतीक गोरी ऑिफसरे पळ याची 
शक्ती सपं याने र यांवर िन चे ट पडलेली असताना जवळून जाणार् या ब्रा मणाने दधू पाजून 

शुद्धीवर आणलेली आहेत! फारे टने कबूल केलेल नाही काय की, अयो येने - या अयो ये या 
अतंःकरणात इंग्रजांनी आपली जलुमाची क यार िनघृर्णतेने खुपसलेली होती - या अयो येने 

इंग्रजी लोकांना आप यावर झालेले अ याचार िवस न जाऊन यां या पलायनात अतु य 

उदार वाने वागिवले! बंडवा यां या जािहरना यात यां या पुढार् यांनी िठकिठकाणी ‘ त्रीवधाने 

िन बालह येने आप या पिवत्र कामाला अपयश येईल’ असे आप या सतं त अनुयायांस 

सांिगतले नाही काय? नीमच, निसराबाद येथील बंडवा यांनी प्राणदान िद यानंतर, पळून 

चालले या गोर् यांना पाहून वाटेतील गावकरी जे हा ओरडू लागले, ‘मारो िफरंगीको’ ते हा तथेील 

एका कुटंुबाने पुढे येऊन सांिगतले की, “ते आम याबरोबर नुकतेच जेवलेले आहेत. ते हा ते कटे्ट 

शत्र ुअसले तरी आता यांना कसे मारता येईल?”9 यां या यि कि चंत गावकर् यांम ये ही उदा त 

वीरता नांदत आहे तो शांत िहदंु थान स तावनसारख्या िजतक्या कू्रर क तली करील िततक्या 
यां या धवल िनतीला तीळमात्र लघुतम व येत नाही. तर क तल झाले या अ याया या दु ट 

अ याचारांचा िहडीसपणा मात्र पवर्तप्राय बुिद्ध पावतो! आिण अशाच प्रसगंी मेकॉलेचे ते प्रिथत 

वाक्य यथाथर् व पावते की, “The more violent the outrage, the most assured we feel that a 

revolution was necessary.” (अ याचार िजतका भयंकर, िततकीच याची प्रितक्रीयाही अटळ! ).  

स याचा हा यथाथर् वर ऐक यास जगाचे कणार्ना वणक्षमता नसावी हणनू 

िहदंु थानातील लोकां या कू्ररतेब ल दश िदशांना प्रथन करणारा गलका कोणी इंिग्लश लोकांनी 
करावा? असा गलका कर याचा हक्क देवदतूांनीही वीकारलेला नाही मग मनु य जातींना तो 
हक्क कुठून िमळणार? परंतु या मनु य जातीत जर कोणाला तो हक्क काडीमात्रही िमळणारा 
नसेल तर तो इंिग्लश लोकांना होय! िहदंु थानने िनरापरा यांची शके यांनी क तल केली, हे कोण 

इंग्लडं सांगणार? नीलला ज म देणारे िन नीलची तुती करणारे इंग्लडं? या अयो येने यांना 

                          
9 Charles Ball’s Indian Mutiny, vol I. 
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प्राणदान िदले या अयो येतील गावेची गावे बायकामलुांसदु्धा जाळून पोळून फ त करणारे 

अ◌ंंग्लडं? कोणीही ऐटीने चालताना पािहला की, याला बंडवाला समजनू फाशीवर देणारे इंग्लडं? 

फाशीही कमी वाटून या वदेशासाठी झगडणार् या पां य सिैनकांना अक्षरशः िजवंत भाजनू 

काढणारे इंग्लडं? फाशीला िकंवा या िजवंत भाज यालाही या या धाकाने यांनी पे्रमाने िमठी 
मारली असती असा धमर् छल कर यासाठी गरीब िहदं ुगावकर् यांना पकडून यांना फाशीची िशक्षा 
देऊन, यांना बेयोनेटांनी भोसकणारे िन मर याचे आधी यां या त डात गाईचे रक्तबंबाळ मांस 

तरवारीने भोसकणारे इंग्लडं? फ काबाद या नबाबाचे वंशजास फाशीवर चढिव याचे आधी तो 
मसुलमान अस याने या या सवर् देहाला डुकराची चबीर् चोळून िन नंतर याला डुकराचे कात यात 

गुडंाळून, भगं्याकडून चाबूक मारवून मग फाशी देणारे िन हे सवर् कृ य खु  कमा डर-इन-चीफ सर 

कोिल स या डो यादेखत चाल ू ठेवणारे इंग्लडं? हॉडसनला वीर हणणारे, आउटरामची तुती 
करणारे, िन ही सवर् कृ ये बंडवा यां या वरचा यथाथर् सडू हणनू यांचे कौतुक करणारे इंग्लडं? 

कानपूर या िभतंीवर िनरगर्ल नीचता वह ताने िलहून ती वाक्ये मेले या ि त्रयांनी िलिहली 
आहेत असा मलूभतू चोरटेपणा करणारे इंग्लडं? “यथाथर् सडू”! कोणाचा? शंभर वष भरडून मेले या 
देशमातेसाठी सतं त झाले या पां य पक्षाचा की या अ याया या चरकावर देखरेख करणार् या 
आंग्ल पक्षाचा? कोणाचा सूड यथाथर्? 

अ याया या अशा भयंकर दा खा यािशवाय या शमप्रधान िहदंु थानचा हा असला 
भयंकर फोट शांत झाला नसता! या अ यायांनी या या अतंःकरणाची लाही लाही केली. िहदं ुिन 

मसुलमान आपले अज्ञानज य वैर िवस न देशमाते या त यरसाने एकरस झाले. िजतका िहदंी 
िततका एका िवलक्षण चेतने या वार् याने थयथयाट क  लागला. यक्तीिवषयक वाथार्ची, 
सखुाची, आयु याची तु छ आशा न टप्राय झाली िन एका उदा त येयात सवर् िहदु थान अपूवर् 
एकता पावू लागले. देशसेवेसाठी या भयंकर ि थतीने दगडालाही पाझर फुटू लागला.  

कोण भयंकर फोट! िकती अक मात तिडत वेगाने! एका क्षणाम ये हा शांत िदसणारा 
वालामखुी िदग्गजांची कानठळी बसेल अशा कडकडाटाने तडाडकन फुटून दभुगं, शतभगं, 

सह त्रभगं झाला! शत्र ूिजथे पाय ठेवील ितथे याचे भ म. एक इंग्रजी इितहासकार िलिहतो की, 
“ यां या िजवावर आमची सरुिक्षतता अवलबंून होती ते सरकारी नोकरच एकसमयाव छेदाने 

आम यावर एखा या नागासारखे उलटून चालले. िफतूर झाले या सरकारी नोकरांची यादी देईन 

हटले तर बंड क न उठले या िव तीणर् प्रदेशातील सरकारी नोकरांची सवर् नाविनशी मला 
सांगावी लागेल. अपवाद असा तुरळक. या सरकारी नोकरांतील अ यंत प्रमखु काजी उदल कुझल, 

नॉथर्वे टनर् प्रांताचा मखु्य अिधकारी, आगर् याचा िप्रि सपल सदर अमीन, आगर् याचा मनुसफ, 

तेथील कोतवाल, िद लीचा िप्रि सपाल सदर अमीन, कानपूरचा िप्रि सपल सदर अमीन, 
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कानपूरचा डे युटी कलेक्टर, फ तेपूरचा डे युटी कलेक्टर, याने राबटर् टकरचा प्राण घेतला, 
फ तेपूरचे बाकीचे नेिट ह अिधकारी, अलाहाबादचा मनुसफ; याच प्रांतांतील आणखी एक 

मनुसफ, बरेलीचा िप्रि सपल सदर अमीन; अिझमगडचा डे युटी कलेक्टर; J-येथील िप्रि सपल 

सदर अमीन; G- येथील िप्रि सपल सदर अमीन!! आिण ही यादी अ यंत अपुरी- केवळ 

िदग्दशर्नासाठी िदलेली!”10 असा प्रलय फोट कडाडला! पोलीस बंड क न उठले. िशपाई बंड क न 

उठले! गावकरी बंड क न उठले! इंग्रजांशी अमानदारी हणजे धमर्द्रोह िन देशद्रोह होय अशी एका 
िनिमषमात्रात जेथे तेथे धमर्समजतू होऊन गेली. जो कोणी इंग्रजांकड े राहील याला भराभर 

जाितबिह कार पडू लागले. याचे पंक्तीला कोणी बसणार नाही, याला क या कोणी देणार नाही, 
या या पूजेला ब्रा मण नाही, या या िचतेला अग्नी देणारा नाही! सवार्त अ यंत अपमाना पद 

िन अथार्त िशवी हणजे ‘िफरंग्याचा नोकर’ ही होय!  

एक इंग्रजी लेखक हणतो, “Revolt had, in consequence swept before it, in many 

cases, all regard to personal interest and all attachment to the former master. The 
imputations of remaining faithful to government, in such circumstances has been 
intolerable. It is well known that the few sepoys who have remained in our services are 
deemed out-castes, not only by their comrades but their caste people in general. These 
even say they cannot venture to go to their homes; for, not only would they be reproached 
and denied brotherly offices,but their very lives would be in danger.” Rev. Kennedy.  

 अशी पिरि थती अस यामळेु, व न अगदी शांत भासणारा तो वालामखुी इतका प्र वलीत 

झालेला होता की, कोण याही क्षणी याचा फोट हावा! क्रांतीदतू आकाशातून भरार् या मारीत 

लवकरच साजर् या होणार् या या समारंभाला हजर रहा याचे िनमतं्रण प्र येकाला देत होते. या 
आमतं्रणाचा वीकार क न, ते पिवत्र येय सा य कर यासाठी दश िदशांतील युद्धदेवता लगबगीने 

िनघा या. रणवा ये, युद्धघोष, समरगजर्ना आिद आव यक सवर् साधने योग्य िठकाणी मांडून 

मडंप स ज कर यात आला आहे. वालामखुी या पा वर्भागी जुलमाचा कहर िनभर्यपणे उसळत 

आहे, परंतु क्रांतीचा क्षण जसजसा जवळ येत चालला आिण व न िहर यागार िदसणार् या 
पवर्ता या अतंभार्गात जलुमाचा कहर कोसळला याबरोबर वालामखुीचा फोट झाला! हा आता 
सावधान, क्रांतीचा उदे्रक झाला आहे! क्रांती या वाला बाहेर पडू लाग या आहेत. रक्ताचा वषार्व 

होऊ लागला आहे -कानठ या बसिवणार् या िकंका या, तरवारीचा खणखणाट -भतुे बेहोष नाचत 

आहेत -योद्धे वीर गजर्ना करीत आहेत! व न थंड िन िहरवा िदसणारा वालामखुीचा पवर्त दभुगंला 
- याचे शतशः तुकड े उडले -अरे, हजारो जागी तो पेटून भडकला आहे -सवर् पृ वी अग्नीने िन 

तरवारी या खणखणाटाने यापून टाकली!  

                          
10 Rev Kennedy M. G. page 43. 
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काठेवाडातील काही भागात िवठ  नावांचा एक चम कािरक जलप्रवाह आहे. याचा पृ ठभाग 

कठीण भमूीसारखा भासतो. यासबंंधी मािहती नसलेले ितर्  हाईत यावर सहज िव वासाने पाऊल 

ठेवतात. तो व न कठीण िदसलेला पृ ठभाग थोडासा हल ूलागताच ते ितर्  हाईत या पृ ठभागावर 

अिधक खबंीरपणे उभे राह याचा प्रय न क  लागतात. ते असे करतात तोच तो पृ ठभाग कलू 
लागतो िन ते गरीब पांथ थ ितर्  हाईत खोल पा यात बुडून जातात. आिण िवठ प्रमाणेच हा 
क्रांितप्रवाह सवर् िहदंु थान यापून रािहलेला आहे! व न िदसणारा काळा रंग पाहून जलुमू 

करणार् यांना असा भास झाला की, काहीही कुरबूर िकंवा तक्रार न किरता अ याय सहन करीत 

असलेला हा नेहमीचा साधाच भपूृ ठभाग शांत आहे. हणनू जलुमाने आपले पाऊल यावर 

िनधार् तपणे ठेवले -तोच काळा पृ ठभाग हल ूलागला! ते हा जलुमी अ यायाने गवर्भराने या 
फस या भपूृ ठावर जोराने पाऊल रोवले! आिण आता लक्षपूवर्क पहा! तो भपूृ ठभाग कलडंला पहा 
आिण ित याखाली असलेला लाटांवर लाटा उसळणारा, फेसाळलेला िधराचा अमयार्द सागर 

उफाळून वर आला! जलुमी अ याय यात बुडून गेला! जलुमी अ याया! तू कोठेही पाऊल टाक, 

पण कठीण पृ ठभाग तुला सापडणारच नाही. आता, अतंःकाळी तरी आता तुला कळून येईल की, 
व न का या िदसणार् या भपूृ ठाखाली रक्ताचे-लालभडक रक्ताचे -प्रवाह असतात. आिण एका 
कानठ या बसिवणार् या वालामखुी या प्र फोटाचे ते प्रचंड आवाज अजनू तरी ऐका!  

-----------भाग दसुरा समा त----------- 
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भाग ितसरा 

अिग्नक लोळ 
प्रकरण पिहले 

िद ली लढते 
 ११ मे या िदवशी आपले वातं य घोषीत के यानतंर िद ली शहर या प्रचंड ल याची 

िसद्धता कर यात िन गाजले या अदंाधुंदीस िश त लाव यात गुगं होते. िद ली या परंपरागत 

तख्तावर म गल बादशहाला बसवून क्रांतीकारकांनी जे एक शक्तीकद्र िनमार्ण केले ते इतके 

साम यर्शाली होते की, या या केवळ नावां या प्रभावानेच लोकांचा वातं य लढा ि थर झाला. 
परंतु जु या म गलांचे हे तख्तारोहण जनुी मोगली स ता पु हा थाप यासाठी न हते िकंवा जु या 
रानटी परंपरा चालिव यासाठीही न हते. िहदंु थान या बादशाही पदावर हातार् या बहादरुशहास 

बसिवणे हणजे सकुंिचत अथार्ने जरी परंपरागत तख्तावर याला थापन करणे असे भासत 

असले तरी िवशाल अथार्ने िन स याथार्ने तशा प्रकारचे ते आरोहण न हते! जनुी मोगली राजस ता 
काही देशांतील लोकांनी आपणहून िनवडली न हती तर िहदंु थानावर जेतेपणा या भावनेने िन 

आक्रमक वृ तीने िन वािभमानशू य देशद्रोही कारवायांमळेु ती म गली स ता बळाने लादली 
गेलेली होती. बहादरुशहाला आज काही अशा बळाने बादशाही पदावर आ ढ केले न हते; न हे तसे 

करणे अशक्यच होते, कारण अशी िसहंासने िजकंावी लागतात- ती वागताहर् मानली जात नाहीत. 

तसे कारणे आ मघातकच ठरले असते, कारण तसे करणे हणजे गेली तीन चार शतके या िहदं ु

शहीदांनी- हुता यांनी- आप या वातं याथर् रक्त सांडलेले होते ते यथर् गेले असे ठरले असते. 
अरब तानातील रानटी टो यांनी इ लामचा वीकार करताच या आक्रमक वृ तीने पूवस िन 

पि चमेस आक्रमणे क न प्रदेश पादाक्रांत करीत सटु या. यांना प्रितकार असा कोठेच झाला 
नाही, यामळेु देशामागून देश, मानव जातीमागून अनेक मानव जाती जबरद तीने मसुलमान 

करीत इ लामी स ता दौडत चालली. या अिवरोध वावटळीला पिह या प्रथमच कोणतीही तडजोड 

न करता महान पराक्रमाने िन िनभर्य िन चयाने कोणी िवरोध केला असेल तर तो भारतानेच होय! 

इतर रा ट्रां या इितहासात असला िवरोध अपवादानेच आढळून येईल! हा लढा पांच शतकांहून 
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अिधक वष चाललेला होता. या परकीय आक्रमकांशी वतः या ज मिसद्ध अिधकारासाठी िहदंूंनी 
पांच शतकांहून अिधक वष सरंक्षणा मक युद्ध चाल ू ठेवलेले होते. पृ वीराजा या मृ यपुासनू 

औरंगजेबा या मृ युपयर्ंत तहाची- सधंीची तमा न बाळगता युद्धामागनू युद्ध चालले, आिण असखं्य 

वष चालले या या दैदी यमान झुजंीत भारता या पि चम घाटात स याद्रीवर एका नवीन शक्तीचा 
उदय होऊन, आप या जाती या मानरक्षणासाठी या सह त्रावधी िहदंूंनी प्राण याग केला, या 
मानाची पिरपूतर्ता कर याचे कंकण या न या िहदं ुस तेने हाती बांधले. पु याहून एक िहदंवुीर 

भाउसाहेब पेशवे समथर् सै यासह आक्रमण करीत बाहेर पडून यांनी िद लीचे तख्त- िसहंासन 

बळकावले आिण िहदं ुसं कृतीला लागलेला पारतं याचा कलकं धुऊन टाकला. जेताच िजकंला 
गेला आिण िहदंु थान गलुामिगरी झगुा न देऊन िन पराजय पुसनू टाकून पु हा वतंत्र झाला. 
िहदंूं या भमूीचे िहदंचु पु हा मालक झाले-धनी झाले!  

हणनू अगदी खर् या अथार्ने बोलावयाचे झाले तर आ ही असे हणतो की, िहदंु थान या 
तख्तावर- िसहासनावर बहादरुशहाला जे बसिवले गेले ती जु या मोगली स तेची पुनः थापना 
न हती. परंतु दीघर्कालपयर्ंत या देशात जे िहदं ुमसुलमान यां याम ये एक प्रकारे युद्ध चाल ूहोते ते 
युद्ध सपं या या घोषणेचे प्रतीक, जलुूम अ याचार सपंु टात आ याची िनशाणी, या देशा या 
मातीतच ज मले या देशबांधवांना आपला राजा कोण असावा हे िनवड याचे वातं य या सवार्ंचे 

प्रतीक हणून ते रा यरोहण होते. कारण िहदं ुिन मसुलमान या दो ही जमातीनी, नागिरकांनी, 
सै याने एकमताने बहादरुशहास बादशाही तख्तावर या वेळी आ ढ केलेले होते िन या वातं य 

समराचे नेतृ वही यालाच िदलेले होते. ता.११ मे ला िद ली या िसहंासनावर बहादरुशहाने जे 

आरोहण केले ते जु या म गली परंपरेतील अकबर िकंवा औरंगजेबाप्रमाणे आरोहण न हते- कारण 

ते म गली तख्त वीर मराठे बहादरुां या हातो यां या घावांनी के हाच िछ निविछ न झालेले होते- 

परंतु परकीय आक्रमकांशी वातं याचे युद्ध चालिव यासाठी लोकांनी याला राजा हणनू 

िनवडलेले होते. हणनू आता िहदं ु मसुलमान जनतेने खर् या जािणवेने मनःपूवर्क आिण 

िन ठापूवर्क ता.११ मे १८५७ या िदवशी आप या मातभृमूी या बादशाही पदावर बसिवले या 
बहादरुशहास सवार्ंनी मानवंदना दे यास पुढे यावे अशी वाही िफरिव यात आली.  

या वाहीप्रमाणे जवळ या िन दरू या थानांहून, अनेक राजांकडून, अनेक सिैनकी 
पथकांकडून िन िहदंु थानांतील अनेक प्रमखु शहरांतून- नगरांतून िद ली या राजाकड ेनजराणे 

(भेटी) येऊ लागले. पंजाबमधील िब्रिटशांिव द्ध उठाव केले या नेिट ह िशपायां या पलटणी 
अयो या, नीमच, रोिहलखंड आिण अ यत्र िठकाणचे बंडवाले आपापले वज िन पताका घेऊन 

िद लीकड ेचाल ूलागले िन क्रांतीचे धुरीण व ि वकारले या बहादरुशहाशी आपली िन ठा यक्त 

क  लागले. अनेक सिैनकी पथकांनी िद लीकड ेयेत असता वाटेने यांनी इंग्रजी खिजने लटुलेले 

होते ती सपं ती यांनी बादशहा या कोषागारात- खिज यात प्रामािणकपणे भरणा केली. इतकी 
सालकृंत िसद्धता होताच सवर् िहदंु थान देशाला उ ेशून एक घोषणापत्र- जािहरनामा प्रिसद्ध 
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कर यास येऊन यात प्रकटपणे घोिषत केले की, “अतःपर परकीयांचे साम्रा य िन िफरंग्यां या 
राजस तेचा अतं झालेला आहे िन सवर् देश आता वतंत्र िन परदा यमकु्त झाला आहे.” प्रारंभीच 

इतकी यश वी ठरलेली ही क्रांती पूणर् कर यासाठी प्र येकाने या क्रांितयुद्धात आपले एक ई वरी 
कतर् य हणनू, खोटा यिक्तिवषयक अिभमान िवस न, दैवी पे्ररणेने सहभागी हावे असे 

आवाहन लोकांना कर यात आले. यात हटले आहे की, “प्र येकाने हे यानात घ्यावे की, आपली 
ही उठावणी केवळ वधमर्रक्षणासाठीच आहे, दसुरे कोणतेही आिमष यामागे नाही. यांना 
यांना परमे वराकडून िन चय िन इ छाशक्तीचे वरदान िमळाले असेल या सवार्ंनी ऐिहक 

लाभाची िन क्षणभगंरु देहाची आशा सोडून आप या प्राचीन धमार्चे रक्षण कर यासाठी आम याशी 
सहकायर् करावे. सावर्जिनक िहतासाठी लोकांनी वाथार्ला ितलांजली यावयाचे ठरिवले तर या 
आप या पिवत्र भमूीवर एकही इंग्रजी मनु य राहू शकणार नाही. प्र येकाने हे यानात ठेवावे की, 
आप या आयु याची दोरी तुट यािशवाय कोणीही मरत नाही आिण जे हा काळाची उडी पडते 

ते हा कोणीही आपले प्राण वाचवू शकत नाही. पटकी या साथीत िन इतर अनेक रोगांनी माणसे 

मरत असतात, पण वधमर्युद्धात प्राण अपर्ण करणारा शहीद होतो- हुता मा होतो. आिण हणनू 

िहदंु थान या पिवत्र भमूीव न प्र येक िफरंग्यांस हाकलनू देणे िकंवा याला ठार मारणे हे प्र येक 

त्रीपु षाचे पिवत्र कतर् य आहे. ऐिहक लाभाची कोणतीही आशा न धरता जे धािमर्क 

कतर् यभावनेने पे्रिरत झालेले असतील यांनी आ हांला येऊन िमळावे.” 

वरील उतारे वेळोवेळी अयो या िन िद ली येथून समानाथार्ने जे जािहरनामे (घोषणापते्र) 

प्रिसद्ध केले गेले होते यांतूनच घेतलेले आहेत. आणखी एक जािहरनामा खु  िद ली या 
बादशहाने प्रिसद्ध केलेला होता िन याची प्रिसद्धी सवर् िहदंु थानभर मो या प्रमाणावर झालेली 
होती. देशा या अगदी दिक्षण टोकापयर्ंत या या प्रती हातोहात बाजारांतून िन सै यातसदु्धा 
पोचले या हो या. यात हटले होते, “हे िहदं ु िन मसुलमान बांधवहो! आपले पिवत्र धािमर्क 

कतर् य पार पाड यासाठी आ ही जनतेशी हातिमळवणी केली आहे. अशा वेळी कोणी िभत्रेपणा 
दाखवील िकंवा ढ गी इंिग्लशां या फस या आ वासनांवर िव वास ठेवील या या त डाला थो याच 

काळात काळे फासले जाईल आिण इंग्लडचे वािम व प क न यां याशी मतै्री जोडणार् या 
लखनौ या नबाबाला जशी िशक्षा िमळाली तशीच यांनाही िमळेल. हणनू यापुढे सवर् िहदं ु िन 

मसुलमानांनी या इंिग्लशांशी चालले या झग यात एकत्र येऊन आिण आप या कोण याही 
आदरणीय ने या या धोरणाने वाग यास िसद्ध हावे. अशा प्रकारे देशात शांतता िन सु यव था 
थापन कर यास आ हांस साहा य करा. गरीब लोकांना सतंु ट ठेव यास झटा िन यांना वरचे 

अिधकार िन प्रित ठा प्रा त कर याची सधंी या. यांना यांना शक्य होईल यांनी यांनी या 
जािहरना या या प्रती क न गावातील मह वा या थानी या िचकटा या. असे करताना योग्य 

ते शहाणपण वाप न आपण पकडले जाऊ नये याची दक्षता घ्यावी आिण याचा प्रचार होतो न 

होतो तोच आपाप या तलवारी उपसनू िफरंग्यांवर प्रहार करावा!” 
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इंग्रजी स तेिव द्ध वतं ययुद्ध पुकारताच थो याच अवधीत ते युद्ध चाल ू ठेव यासाठी 
िद ली या क्रांितकारकांनी श त्रा त्र े िन दा गो याची िनिमर्ती कर यास प्रारंभ केला. तोफा, 
बंदकुा िन छोटी ह यारे बनिव यासाठी एक मोठा कारखाना चाल ू कर यात आला आिण या 
श त्रा त्र िनिमर्तीवर देखरेख ठेव यासाठी काही फ्रचांना नोकरीवर ठेवून घेतले. दा गोळा 
ठेव यासाठी दोन तीन मोठाली गदुामे बांध यात आली आिण रात्रिंदवस काम चालू ठेवून 

कामगारांकडून भरपूर दा गोळा िनमार्ण कर याची सोय केली. सवर् देशभर काय याने- िनबर्ंधाने- 

गोवधास बंदी कर यात आली आिण एकदा काही माथेिफ  मसुलमानांनी िहदंूंचाच अपमान 

कर यासाठी यांचे िव द्ध िजहादची घोषणा केली ते हा या वदृ्ध बादशाहाने आप या 
लवाज यासदु्धा ह तीवर बसनू सवर् शहरातून एक भ य िमरवणकू काढून असे जाहीर केले- प्रकट 

केले की आपला हा िजहाद केवळ परकीय िफरंग्यांिव द्ध आहे, िहदं ूिव द्ध नाही! जो कोणी गाईचा 
वध करणारा आढळेल याला तोफे या त डी दे यात येईल िकंवा याचा हात छाटला जाईल! 

िनरिनरा या िशपायां या रेिजमटना- पथकानंा राजवा यांतील िनरिनरा या राजपुत्रांची नावे 

दे यात आली. इंग्रजी राजस तेिव द्ध क्रांितकारकां या बाजनेू लढणारे काही युरोिपयन सदु्धा 
आढळून येत.  

बुंदेल की सराई या लढाईनंतर इंग्रजी सै याला पुढील सिैनकी हालचाली कर यास 

अितशय सोइ कर ठाणी िमळालेली होती. िद ली या तटबंदी या जवळ जवळ एका टोकापयर्ंत 

येऊन पोचलेली आिण यमनुा नदी या पुढेच चार मैलापयर्ंत दरू पसरलेली टेक यांची रांग- इंग्रज 

िजला Ridge हणतात- या टेक यांचा नैसिगर्क उंचवटा युद्धा या टीने फारच लाभदायक 

होणारा होता. आसपास या सपाट प्रदेशापेक्षा हा उंचव याचा भाग ५०- ६० फूट उंच अस यामळेु 

याव न तोफांचा सतत िन पिरणामकारक मारा कर यास या थानाचा चांगला उपयोग होणारा 
होता. पु हा या उंचव या या प्रदेशामागनू लगतच यमनेुचा एक ं द कालवा वहात असनू यावषीर् 
जोराचा पाऊस पड यामळेु जनू मिह यात सदु्धा या काल यात भरपूर पाणी होते. तो कालवा 
पाठीमाग या बाजसू अस याने इंिग्लशां या शत्रपूासनूही या काल यास घोका पोच याचा सभंव 

न हता. मात्र, समोर या बाजनेू िद लीतून क्रांितकारकांकडून जशा प्रकारचे ह ले होत असत, 

तशाच प्रकारे माग या बाजनेू पंजाबकडूनही इंिग्लशांवर जर ह ले झाले असते तर मात्र इंिग्लशांची 
धडगत न हती; इंिग्लशां या सदैुवाने पंजाबने यां या बाजनेूच लढ याचे ठरिवले. नाभा, िझदं िन 

पितयाळा या राजांनी पंजाबकडील राजमागार्ंचे सरंक्षण क न इंिग्लशांची बहुमोल सेवा बजावली 
िन अशा प्रकारे इंिग्लशांना धा य, माणसे िन दा गोळा यांचा भरपूर पुरवठा िबनधोक होऊ शकला. 
ही सवर् घटना अशा प्रकारे जळूुन आ याने िहदंु थान या ददुवाने इंिग्लशांना अ यंत अनुकूल अशी 
पिरि थती िमळाली. िद लीवर मारा होऊ शकेल असा उंचवटा, शत्रू या मार् यापासनू सरुिक्षत 

राहील असा इंिग्लश सै या या तळाला िमळालेला सपाट प्रदेश, शत्रू या हेरांनाही प्रवेश िमळू 

शकणार नाही अशी तटबंदी, जवळच ताजे िन भरपूर पाणी िमळ याची सोय, पंजाबकडून येणारे 
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मोठे र ते- मागर् िन ठावान सं थािनकांनी पदर या भाकरी खालनू सरुिक्षत आिण खुले ठेवलेले, 

इ यादी सवर् अनुकूल पिरि थतीने िब्रिटश कमांडर बनार्डर् िन या या हाताखालील अिधकारी यांचा 
आ मिव वास वाढला िन ते गवर्भराने हण ूलागले की, “आता िद ली िजकंायला एक िदवसही 
लागणार नाही!” 

आिण मग जी िद ली िजकंणे हे एक िदवसांचेही काम नाही याला दोन िदवस कशाला 
थांबा? आता याच क्षणाला ते पापी िन देशद्रोही शहर- नगर चोहोबाजूनंी चढाई क न धुळीस 

िमळवून टाक याची आज्ञा आपण आप या इंग्रजी िशपायांस का देऊ नये? पंजाब हा आप या 
सै याचा पाठीचा कणा आहे िन तो वािमिन ठेने आप या पाठीशी असताना िद ली 
िजकं यासाठी दीघर्काळ वेढा घालनू बस याचा दबुर्लांचा मागर् कशाला अनुसरावयाचा? या नादात 

शहरावर सरळ चढाई क न एका धडाक्यातच ते भईुसपाट क न टाकणे अिधक शहाणपणाचे 

नाही का? आता आप या सै याचे दोन भाग क न एका भागाने लाहोर वेशीवर चढाई क न जावे 

तर दसुर् या भागाने काबूल वेस उ व त करावी आिण बाकी या सवार्ंनी एकाच वेळी िद लीत 

घुसनू वाटेतील सवर् ठाणी एका पाठोपाठ िजकंीत, वाटेत एका क्षणाचीही उसतं न घेता थेट 

राजवा यावरच चढाई करावी! िव बर फोसर्, गे्रटहेड िन हॉडसन यां यासारखे वीराग्रणी असली 
साहसी िन धडाकेबंद चढाई कर यास फार आतुर झालेले असनू ती िवजयी कर याची जबाबदारी 
(दािय व) यांनी ि वकारली आहे. मग आता वाट कशाची पाहाता? याप्रमाणे ता.१२ जूनला 
जनरल बनार्डर्ने चढाई कर याची गु त आज्ञा सोडली. कोणी जमवाजमव करावयाची, कुठे 

जमावयाचे, रात्री या काळोखात तुक यांनी कुठून िन के हा िनघावे, डावी उजवीचे नेतृ व कोणी 
कोणी करावे, हे सवर् बेत आधीच ठरिवलेले होते. या सवर् इतर चढाई या योजना िनि चत कर यात 

आ या आिण आता पहाटे दोन वाजता इंग्रजी सै य पूवीर् ठरिवले या परेड मदैानावर गोळा होऊ 

लागले. उ या रात्री आप याला बादशाही राजवा यातच झोपावयास िमळ याची यांची खात्री 
अस याने आज रात्री आपणास झोप िमळणार नाही अशी कुरकूर कर याइतके ते काही मखूर् थोडचे 

होते? िन चयाने असभंवनीय पण इंग्रजां या ददुवाने ऐन मोक्या या वेळी यां या सै याचा काही 
िवभाग बेप ता झा याचे आढळून आले. अशा धोकादायक ि थतीत िद लीवर चढाई करणे 

उतािवळपणाचे होईल असे िब्रगेिडयर गे्र जला वाटले आिण इतर काही अिधकार्  यांनीही असे 

सचुिवले की अशी उतावळी सवर् िहदंु थानातील िब्रिटश स तलेा मारक ठरेल. हणनू सरळ 

चढाईची िन झटपट िवजयाची िब्रिटश सै यात जी व ने पडत होती ती िद ली या राजवा यात 

खरी न ठरता, या रात्री आप या तळावरील िबछा यातच िव न गेली!  
दसुर् या िदवशी सकाळी िव बरफोसर् िन गे्रटहेड यांनी पुढील चढाईची योजना आखून ती 

सेनापती बनार्डर् यां या िवचारासाठी याचेकड ेधाडली. सेनापती बनार्डर् हा िक्रिमयन यदु्धात एक 

नामांिकत योद्धा हणनू गाजलेला होता. परंतु या वेळी मात्र तो फार िध मा िन कचखाऊ वृ तीचा 
होता अशी शकंा येते. ता.१४ जनूला याने यदु्धमडंळाची, वॉर कौि सलची बैठक भरवून आप या 
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अिधकार्  यांशी ह या या िवषयावर िवचारिविनयम केला. ह या या योजनेचे जोरदार भाषेत 

गे्रटहेडने समथर्न केले असताही इतर अिधकार्  यांना िवजयाची खात्री वाटेना, आिण यापुढे जाऊन 

यांनी असेही प्रितपादन केले की, जरी ह ला क न आपणास िवजय िमळाला तरी याम ये 

प्र यक्ष पराभवाइतकीच आप या शक्तीची िन प्रित ठेची हानी होणारी आहे. सरळ चढाई क न 

िद ली िजकंली तरी ितचे रक्षण कसे करावयाचे? र यार यांव न िन घराघरांतनू छु या 
बंडवा यां याकडून होणार् या सतत या गोळीबारातून िकती इंग्रज सोजीर वाचू शकतील? यािवषयी 
वतःचे असे ठाम मत बनार्डर्लाही सांगत येईना! या सवर् चचनंतर चढाईिवषयी िभ न मत 

हो यातच या युद्धमडंळाचे एकमत झाले! आिण अशा प्रकारे १२ जनूला यांना पडले या 
रात्री व नाप्रमाणेच ता.१५ जनूलाही चढाईचे बेत सोडून देऊन ताि वक मते मात्र पक्की ध न 

यांची िदवा व नेही हवेत िव न गेली. ता.१६ जनूला युद्धमडंळाची बैठक पु हा भरली. पण 

मतिभ नता हो यात िन मनोधैयर् खच यातच ितचा शेवट झाला.  
कारण इंग्रजी अिधकारी एकीकड ेजोरदार िन सरळ चढाई या योजना आखीत होते याच 

वेळी दसुरीकड े िद ली शहरात न या त ण रक्ताची, नवीन खिज याची- सपं तीची िन नवीन 

उ साहाची भर पडत होती. आिण क्रांितकारकांनी आजवर अवलिंबलेले केवळ सरंक्षणा मक 

बचावाचे धोरण टाकून देऊन प्रसगंी आक्रमणा या धोरणाचा अवलबं क न िभ न िभ न िठकाणी 
अधून मधून िब्रिटश सै यावर छापे घातले िन प्रसगंी यात यांना यशही िमळाले. सवर् 
िहदंु थानभर या िशपायांनी िब्रिटशांिव द्ध उठावणी के या हो या या िशपायांची यांनी आप या 
बरोबर आणलेले खिजने, श त्रा त्रे िन दा गोळा यांसह िद लीम ये एकसारखी रीघ लागलेली 
होती. यामळेु क्रांितकारकांना युद्धसामग्रीची िकंवा लढाऊ िशपायांची वाणच भासत न हती. आिण 

अशा पिरि थतीत साहिजकपणे यांनी आक्रमक धोरण अवलिंबले आिण इंग्रजी सै याला एक 

पाऊलही पुढे टाकू िदले नाही. म येच एखादा धाडसी ह ला शत्रवूर करावा, लहानमो या 
चकमकीत शत्रचेू थोड ेफार रक्त सांडावे िन वतःची फारशी हािन होऊ न देता शहरात परत यावे, 

असे शत्रलूा सतावणारे धोरण क्रांितकारकांनी वीकार यामळेु इंग्रजी सै यावर यांनी आपली 
दहशत बसिवली िन यांना आक्रमक धोरण सोड यास भाग पाडले! ता.१२ जनूला काही 
क्रांतीकारक शहराबाहेर पडले, झाडाझडुपा या िन खाचखळग्यां या आ याने इंग्रजां या 
आघाडीचा भेद क न ५० याडार्हून अिधक आत घुसले आिण इंग्रजांना चाहूल लाग यापूवीर्च यांनी 
यांचेवर ह ला चढिवला. इंग्रजी तोफखा यावरचे बरेच लोक गारद झाले आिण एका िशपायाने 

अचूक गोळी झाडून नॉक्सला ठार केले. याच वेळी क्रांितकारकां या दसुर् या तुकडीने इंग्रजां या 
िपछाडीवरही ह ला चढिवला. तेथे यांना मो या प्रितकारास त ड यावे लागले. ‘िहदंरुावाचे घर’ 

हणनू ओळख या जाणार् या इंग्रजी सै या या उज या बगलेवरही िशपायांनी मोठी जोराची चढाई 

केली. “ यां या राजिन ठेवर इंग्रजांचा पूणर् िव वास होता अशी नेिट ह पायदळाची एक तुकडी 
शत्रवूर चालनू गेली. पण यांनी िव वासघात केलेला उघड होताच यां या पुढील हालचाली 
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इतक्या जलद घडून आ या की, आ ही यां यावर गोळीबार चाल ू केला असताही ते यातून 

सखु पणे पसार झाले.”11 या िठकाणी नेम यात आलेला मेजर रीड हणतो की, “ते िशपाई जणू 
काही शत्रवूर चढाई कर यास चालले आहेत असे वाटत होते. पण शत्रशूी िभडताच ते यांनाच 

जाऊन िमळून यांचेबरोबर चाल ूलाग यामळेु मला धडकीच भरली. मी हे पाहताच यांचेवर तोफा 
डाग याचा हुकूम सोडला. पण तेव या अवकाशात ते िव वासघातकी इतके दरू गेले होते की 
यां यापैकी फारतर पाच सहाच िशपाई मारले गेले असावेत असे मला वाटते.” 

या ह यानंतर बंडवाले शत्रवूर ह ला कर यासाठी शहराबाहेर पडत आहेत हे प्र येक 

िदवस पाहू लागला आिण ह ला सपंवून शहरात ते परत येत आहेत हे प्र येक सं याकाळ पाहू 

लागली. िशपायांचे जे जे पथक बंडवा यांना िमळ यासाठी िद लीत प्रवेश करी ते ते पथक लगेच 

दसुर् या िदवशी बाहेर पडून शत्रवूर धाड घाल यास बाहेर पड.े ता.१३ जनूला िहदंरुावां या घरावर 

पु हा ह ला कर यात आला. ता.१२ ला बंडवा यांना जी ६० वी रेिजमट येऊन िमळाली होती ितनेच 

हा ह ला चढिवलेला होता. मेजर रीड िलिहतो की, “गँ्रड टं्रक या मागार्व न ते िशपाई सरळ 

तुक यांनी सचंलन करीत येत होते. या पलटणीचे नेतेपण सरदार बहादरु याने केले होते. आप या 
डा या बगलेवर वळ याचा यांचा हेतु अस याने आप या लोकांस मागे रहा यास सांगनू तो वतः 
आघाडीवर राहत असे. या िदवशी त ेिशपाई िजवावर उदार होऊन लढत होते. परंतु सरदार बहादरु 

याचा ऑडर्लीर् लालिसगं याजकडून मारला गेला. या या छातीवरील िहदंु थानी सै याची 
िनशाणीची फीत काढून घेऊन ती याने मा या बायकोकड ेपाठवून िदली.” ता.१७ जनूला िहदंी 
सै याने अदगा अमारतीवर तोफांचे मोच बांध याचा प्रय न केला. कारण तेथून इंग्रजां या 
िरजवर- आघाडीवर चांगला भिडमार करता आला असता. हे पाहताच मेजर रीड िन हेन्री ट स 

यांनी बडंवा यांवर दो ही बाजूनंी ह ला चढिवला िन प्रितकार होऊ शकणार नाही अशा शक्तीने 

यांची क डी कर याचा प्रय न केला. पण अदगा अमारतीत क डले गेलेले ते मठूभर बंडवाले काही 
मळुीच शरण गेले नाहीत. जे हा यां याजवळचा दा गोळा सपंला ते हा यांनी बंदकुा फेकून 

देऊन आप या तलवारी उपस या िन आप या िब्रिटश शत्रवूर त ेप्राणपणाने तुटून पडले. आपला 
शेवटचा सिैनक आपाप या जागी लढाई देत मरेपयर्ंत यांनी अदगा घरात शत्रलूा प्रवेश क  िदला 
नाही!!  

ता. १८ जनूला निसराबादला उठावणी केलेले िशपाई िद लीला येऊन पोचले आिण 

आप याबरोबर आणलेला खिजना यांनी शाही अिधकार्  यांचे वाधीन केला; यां या प्रितिनधींचे 

बादशहाने आप या राजवा यात वागत केले िन यांचा योग्य तो आदर िन मानमरातब ठेवला. 
भर दरबारात या पलटणीतील िशपायां या प्रितिनधींनी ता.२० ला इंग्रजी सै यावर ह ला 
कर या या शपथा घेत या. ठर याप्रमाणे २० जनूला सकाळी, शत्रवूर चढाई क न जा यासाठी 

                          
11 Kaye’s Indian Mutiny, Vol. II, page 411. 
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बंडवा यां या सेना शहरा या वेशीतून बाहेर पडले या िदस या. इंिग्लशां या तळावर िपछाडी या 
बाजनेू ह ला कर या या हेतूने िशपाई स जीमडंीमधून लपत छपत चालले िन इंिग्लशांना क पना 
ये यापूवीर्च यांचेवर अचानक गो यांचा वषार्व चालू केला िन इंग्रजांवर जोराची चाल केली. कॉट, 

मनी, टो बस आिण इतर इंग्रज अिधकार्  यांनी तोफखा याचा भिडमार क न ही चढाई 

थांबिव याचा प्रय न केला; परंतु िहदंी सै य इतक्या िचकाटीने चढाई करीत होते की, यांचा 
प्रितकार करणे कठीण होते. निसराबाद या या पलटणीने चढिवलेला ह ला इतका प्रभावी िन 

भयानक होता की, शूरवीर टो बस हाही अगदी रडकंुडीस येऊन ओरडला, “धाव, डॅली धाव! नाहीतर 

मा या तोफा शत्रू या हाती पड याच हणनू समज!” पंजाबी नेिट ह िशपायांसह डॅली धावूनही 
आला, पण थो याच वेळात बंडवा यांकडून झाडले या एका गोळीने या या खां याला जखम 

झा याने याला मागे िफरावे लागले. सं याकाळ होत आली िन िशपायांची सरशी झा याचे प ट 

िदसत होते. यांनी पु हा चढाई केली आिण िब्रिटशां या तोफा जवळ जवळ ह तगत के या. ९ वी 
भालाईत (Lancer) तुकडी िन राजिन ठ पंजाबी फौज पुनः पु हा पुढे घुस याचा प्रय न करीत 

आिण पराभव पावून मागे हटत रात्र पडली तरी लढाईचा रंग अिधकच भीषण होत होता. 
इंिग्लशांनीही पराक्रमाची शथर् केली तरी आप या तोफा वाचिव यापलीकड े यांना काही करता 
आले नाही. लॉडर् रॉबटर्स ् िलिहतोः “बंडवा यांनी आमची दाणादाण उडिवली.” (The mutineers 

routed us. ) होप गँ्रट या मांडीखालचा घोडा ठार झाला, तो वतःही भयंकर घायाळ झाला. याचे 

बाजसूच राजिन ठ मसुलमान घोडे वार उभा नसता तर तो क्षणाधार्त ठार झाला असता. 
म यरात्रीपयर्ंत अशा झटापटी चाल ूरािह या, परंतु िशपायां या चढाईला अटकाव करणे अशक्य 

झा याने शेवटी इंिग्लशांनी युद्धके्षत्रातून माघार घेतली िन िब्रिटश तळा या िपछाडीवरील एक 

प्रमखु ठाणे बंडवा यां या हाती पडले.  

या रात्री िब्रिटश कमांडरला िचतंमेळेु झोप येणे शक्यच न हत.े क्रांितकारकांनी 
पराक्रमाची शथर् क न िजकूंन घेतलेले ठाणे यां या ता यात रािहले असते तर िब्रिटशांचे 

पंजाबकडील दळणवळण तुटले असते. हे सकंट टाळ यासाठी या िवजयी वदेशी सै याला 
प्रितकार कर या या िसद्धतेला िब्रिटशांनी भ या पहाटेपासनूच सरुवात केली. परंतु दा गो या या 
अभावी िन सै याची अिधक मदत िमळिव यासाठी ते िशपाई शहरात परतले होते, यामळेु 

िब्रिटशांना सोडावे लागलेले ठाणे पु हा यापताही आले. या लढाईतील िवजयाची िन िशपायांनी 
मारले या मसुडंीची बातमी ऐकून िद लीवासीयांचा उ साह वाढला आिण या उ साहा या भरात 

िक या या तटावर यांनी लांब प याची तोफही चढवून तीमधून िब्रिटश सै यावर सतत 

गो यांचा भिडमार चाल ू केला. िद लीतील सै या या या प्रभावी आक्रमक धोरणामळेु िब्रिटश 

सै या या चढाईला पायबंद बसला िन आपले सरंक्षण कसे करता येईल या िचतंेनेच यांना यग्र 

हावे लागले. आप या ता यात असलेली ठाणी कशी िटकवावीत या िचतंेत असले या इंिग्लशांना 
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पंजाबमधून नवीन कुमक िमळा यािशवाय एक पाऊलही चढाई करणे अशक्य होऊन बसले आिण 

अशा अडचणीत भर पड यासाठीच की काय- ता.२३ जनू १८५७ चा िदवस उजाडला!  
२३ जनू १८५७ हाच लासी या लढाईचा शतसांव सिरक िदवस होय! शंभर वषार्ंपूवीर् बरोबर 

याच िदवशी साम्रा यस ते या जगुारात लासी या रणके्षत्रावर िहदंु थानचा फासा ददुवाने उलटा 
पडला. नवीन नवीन अपमानात नवीन नवीन मानहानीत भर पडत पडत शंभर वष उलटली. या 
शंभर वषार्त साठले या अपमानाचे उटे्ट काढावे, रा ट्राचा अपमान धुवून काढावा िन रा ट्राची 
चाललेली िवटंबना रक्तपाताने पुसनू टाकावी असा िब्रिटशांवर भयानक सडू उगिव या या 
लालसेने िद ली शहरातील सवर् िशपायांचे डोळे जण ूकाही आग ओकू लागले. वार् या या प्र येक 

झळुकेतून, सयूार् या प्र येक िकरणातून, तोफे या धुमधडाक्या या गजर्नेतून, िन तलवारी या 
प्र येक खणखणाटातून ‘ लासीचा सडू! लासीचा सडू!‘ असा एकच घनघोर वनी उमटत होता! 
लासी या दःुखदायक रणके्षत्राचा हा शतसांव सिरक िदवस उजाडताच क्रांितकारकां या तुक या 
शहरा या लाहोर वेशीतून बाहेर पडू लग या. इंिग्लशांनाही या िदवशी आपणाला या भयानक 

सकंटाला त ड यावे लागणार आहे, याची पुरेपुर जाणीव होती िन हणनू तेही रात्रीपासनू 

युद्धा या िसद्धतेत गकर्  होते िन यांनी आपला सिैनकी यूह पुरा रचून ठेवला. इतकेच नाही तर या 
भयानक सकंटाची जाणीव यांना यापूवीर्च झा याने यांनी काही िदवसांपूवीर्च पंजाब सरकारकड े

सै याची कुमक मागिवली होती आिण यां या सदैुवाने पहाटेसच नवी सेना येऊन पोचली. 
पंजाबहून नवे सै य आ या या बातमीसरशी इंिग्लशांना एकदम मन वी आ मिव वास वाटू 

लागला. इंिग्लशांना सै याची नवीन कुमक िमळाली ही बातमी असो िकंवा इंिग्लशांनी आप या 
िपछाडीचा एक पूल उडवून िद याची बातमी असो, क्रांितकारकां या उ साहावर याचा काहीही 
पिरणाम घडून आला नाही. स जीमडंीमधून ते सरळ पुढे घुसले िन िब्रिटशांवर बंदकुां या 
गो यांचा मारा क  लागले. िब्रिटश पायदळाने ह यामागनू ह ले चढिवले; पण ते जसे पुढे 

सरकत तसे क्रांितकारकही यांस प्र येक वेळी मागे िपटाळीत. िक या या तटावरील 

तोफखानाही आपले काम चोखपणाने बजावीत होता. ‘िहदंरुाव या घराचाही’ क्रांितकारक योग्य तो 
परामषर् घेत होते, दपुारी १२ वाजता लढाई ऐन रंगात आली. पंजाबी तुक यांवर, गरुखा पलटणीवर, 

िन िब्रिटशां या गोर् या सै यावर क्रांितकारकांनी एकामागनू एक ह ले चढिवले. मेजर रीड हणतोः 
“मा या सवर् ठा यांवर बडंवा यांनी अितशय िनकराची चढाई केली. यापेक्षा अिधक शौयार्ने 

कोणीही लढू शकणार नाही. रायफलधारी िशपायांवर, वाटा यांवर िन खास मा याजवळ या 
माणसांवर यांनी पु हा पु हा ह ले चढिवले िन एकदा तर मला असे वाटले की आज आपण 

हरलो!” 

प्र यक्ष या रणके्षत्रावर लढत असले या एका शूर िब्रिटश अिधकार् याने अशा श दात 

िलिहणे हणजेच क्रांितकारकांचे ह ले िकती प्रखर असतील याचे त े प्र यंतर आहे. यातही 
अग्नीसारख्या प्र विलत िन शक्तीशाली िवखुरले या घटकांना किद्रत क  शकेल असा प्रबल नेता 
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क्रांितकारकांना लाभला न हता. वदेशाला पु हा वतंत्र कर याची ददुर् य इ छा िन लासी या 
रा ट्रीय अपमानाची चीड या दोन समान बंधनानीच काय ते ते क्रांितकारक एकत्र झाले होते. िहदंी 
सै या या हातात प्र यक्ष इंिग्लशांचा तोफखाना पड याचा धोका िनमार्ण झाला होता आिण शवेटी 
आप या सै यास उ साह देत असलेला मखु्य अिधकारी कनर्ल वे शमन हाही मारला गेला. सबंंध 

िदवसभर इंग्रजी छावणीतील प्र येक मनु य िनकराने लढत रािहला िन थकत चालला आिण आता 
ते तग ध  शकणार नाहीत असे वाटू लागले. असे असले तरीही िब्रिटश सेनापतीने आशा 
सोड याचे कारण नाही. कारण याच सकाळी तेथे येऊन पोचले या ता या दमा या वािमिन ठ 

पंजाबी तुक या आपणास आघाडीवर जा याची सधंी के हा िमळेल यािवषयी अ यंत उ सकु िकंवा 
उतावीळ झाले या आहेत! यांना आघाडीवर चालनू जा याची आज्ञा वरीत सोड यात आली 
आिण या ता या तग या िशपायां या न या ह यास सवर् िदवसभर अिवरत लढत असले या 
क्रांितकारकांना असमान लढत देणे प्रा त झाले. तथािप तशा या िवषम पिरि थतीतही रात्र 

पडपेयर्ंत क्रांितकारक एकसारखे लढतच रािहले आिण नंतर आपलाच िवजय झाला आहे असे 

हणत उभय पक्षांची सै ये रणके्षत्राव न आपाप या तळावर परत िफरली. अशा प्रकारे कोणाचाही 
हण यासारखा पराभव न होता तो लासीचा शतसांव सिरक िदवस सपंला आिण उभय पक्षांची 
सै ये आपाप या शौयार्ची िन धयैार्ची वाखाणणी करीत आपाप या तळावर परत लोटली.  

जसजसे िदवसामागनू िदवस लोटत तसेतसे नवीन सिैनकी पथके दो ही पक्षांना िमळत 

होती. पंजाबकडून सतत सिैनक भरती होत रािह यामळेु या घटकेस इंिग्लशांचेकड ेसात हजाराहून 

अिधक सिैनकांची सखं्या झाली होती; तर दसुर् या बाजसू रोिहलखंडात बडं क न उठलेली 
िशपायांची पलटण बख्तरखानाचे नेतृ वाखाली िद लीत येथून पोचली होती. लॉडर् रॉबटर्स ् हणतो 
: “रोिहलखंडाचे बंडखोर सै य नावांचा पूल ओलांडून कलक ता वेशीतून शहरात प्रवेश क  लागले. 

हातात मोठमोठे झड ेिन फलक फडकावीत, लढाऊ घोषणा करीत िन अ यंत िश तीने िन सचंलन 

करीत शहरात प्रवेश करीत असलेले हजारो िशपाई आ हाला आम या छावणी या टेहाळणी 
टेकडीव न िदसत होते.” िद लीत असले या िभ निभ न सिैनक पथकांना एकत्र आणणारी जी 
एक शक्ती होती ती हणजे यांचे त वपे्रम! ते नसते तर िभ निभ न भागातील िभ निभ न 

जातीं या िन धमार्ं या पूवीर् एकमेकांची त डहेी कधी न पािहले या आिण केवळ योगायोगाने िन 

क्षोभा या वादळामळेु एके िठकाणी आले या या सह ावधी िशपायांना एकत्र राहताच आले 

नसते. शहरातील लटुमार िन बेबंदशाही थांबिव यास वतः बादशहा िन याचे स लागार मिंत्रगण 

जरी एकसारखी खटपट करीत असत िन उपदेश करीत होते तरीही प्र येक िदवशी काहीतरी 
िशपायां या लटुमारीची, दडपशाहीची िन दंगल माज याची बातमी येतच होती. क्रांितकारकांत हे 

घडणे वाभािवकच असते. अशा पिरि थतीत, या असखं्य िन िभ निभ न सिैनकी पथकांना 
सघंिटत क न एक पता िनमार्ण क  शकेल अशा एखा या पुढार् याची गरज आव यकता होती. 
या वेळी, क्रांितकालात साहिजकपणेच प्रकट होणार् या लोकां या दु ट प्रवृ तींना िन वाममागीर् 
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मनोवृ तींना जरी भयंकर उत आलेला होता तथािप अशाही पिरि थतीत िद ली शहराने इंग्रजी 
सै यावर ह यावर ह ले क न यां यात आप यािवषयी भय िनमार्ण क न यांना आप या 
काबूत ठेवले होते. परकीय शत्रलूा देशाबाहेर हाकलनू दे याची जी अ यु कट इ छा सिैनकांत िन 

सवर्सामा य नागिरकांत िनमार्ण झालेली होती ित या बळावर हे ह ले चालले होते. पंरतु अिंतम 

िवजय िमळवावयाचा तर केवळ प्रबळ इ छाशक्तीने काम भागत नाही. तर यासाठी सघंिटत िन 

पद्धतशीर प्रय न आिण कतृर् ववान नेतृ व यांची आव यकता असते. यामळेु आप या सै यासह 

िन अपार सपं तीसह रोिहलखंडाचा शूर बख्तरखान िद लीस पोचला ते हा याला देवानेच धाडले 

आहे असे वाटू लागले. बख्तरखान येऊन पोचला यावेळी िद लीतील लोकांची मनःि थती कशी 
होती याचे वणर्न याच वेळी िद लीम येच वा त य करणार् या एका गहृ थाने आप या 
रोजिनशीत- दैिनकीत िलहून ठेवले आहे. या काळचे िद लीतील केवळ दशर्न घडिवणारा हणनू 

न हे तर एकंदर लोकां या िवचारसरणीवर िन घटनांवर पकाश टाकणारा या रोजिनशीतील एक 

उतारा पुढे देत आहोत. “रोिहलखडंातून उठाव केले या तुक या लवकरच येणार आहेत अशा 
अपेक्षेने यमनुानदीवरील पूल दु त कर यात आला. रोिहलखडंाचे सै य दरू होते ते हापासनूच 

बादशहा याकड ेदिुबर्णीतून पहात होता. ता.२ जलुै या सकाळी नबाब अहमद कुलीखान आप या 
सरदारांसह िन नागिरकांसह रोिहलखडं या सै याचे वागत कर यास सामोरा झाला. या वेळी 
हकीम अहसन उ लाखान, सेनापती सनदखान, अब्रािहम अलीखान, गलुाम कुलीखान िन इतर 

प्रिति ठत पढुारीसदु्धा हजर होते- रोिहलखंड या सै याचा सेनापती असलेला महंमद बख्तरखान 

याने बादशहाला आपली सेवा मा य क न घे याची िवनंती केली. बादशहाला याची काय इ छा 
आहे हे सांग याचा बख्तरखानाने जे हा आग्रह धरला ते हा बादशहा हणाला, ‘लोकांना सपंूणर् 
सरंक्षण िमळावे, यां या जीिवताची िन िव ताची शा वती िमळावी, आिण िब्रिटश शत्रचेू िनदार्लन 

कर याचे कायर् यश वीपणे पार पडावे हीच माझी ती  इ छा आहे.’ यावर सेनापती हणाला की, 
बादशहाची इ छा असेल तर क्रांितकारक सै याचा सर सेनापती हणनू काम कर यास मी तयार 

आहे. या वेळी बादशहाने पे्रमभराने सेनापतीचा हात दाबला. तसेच िभ निभ न पलटणीं या 
प्रमखुांना एकत्र बोलावून िवचार यात आले की बख्तरखान यांची सवर् सै याचे सर सेनापती 
हणनू िनवड कर यास ते तयार आहेत का? सवर् एका आवाजात ‘हो हो! ‘ हणनू हणाले िन सर 

सेनापती या आज्ञा मान याची ल करी िकंवा सिैनकी शपथही सवार्ंनी घेतली. हा शपथिवधी 
आटोप यावर बादशहाने पु हा बख्तरखानाची खासगी भेट घेतली. सवर् शहरात दवंडी िपट यात 

आली की, सरदार बख्तरखान यांची सर सेनापती हणनू नेमणकू कर यत आली आहे. तरवार, 

एक पदक आिण सेनापती ही पदवी यांना अपर्ण कर यात येऊन यांचा स मान कर यात आला. 
राजपुत्र िमझार् मोगल यास उप-सरसेनापतीपद दे यात आले. याने बादशहास कळिवले की, 
“शहरात लटुालटू िकंवा रक्तपात करताना प्र यक्ष राजपुत्रही आढळला तर त काळ याचे कान िन 

नाक काप यात आपण मागेपुढे पाहणार नाही.” बादशहाने उ तर िदले, “आपणाला सवर् अिधकार 
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िदलेले आहेत. जराही कुचराई न करता आपणाला योग्य वाटेल ते करा.” शहरा या कोतवालालाही 
दटाव यात आले की, या या हलगजीर्पणामळेु जर गावात लटुालटू िकंवा दंगाधोपा झाला तर 

यालाही फाशी िदले जाईल. बख्तरखानाने सांिगतले की, याने आप या समवेत चार पायदळा या 
तुक या, सातशे घोडे वार, सहा घो यांवरील तोफा, तीन भईु तोफा, इ यादी ल करी सािह य 

आणलेले आहे. या याबरोबर आले या िशपायांचा सहा मिह यांचा पगार आधीच िदलेला असनू 

यािशवाय चार लक्ष पयांची रोकड याचेपाशी अस याने िशपायां या पगारािवषयी िकंवा 
पैशा या नडीिवषयी बादशहाने काळजी कर याचे कारण नाही असेही बख्तरखानाने सांिगतले. 

इतकेच काय पण जो काही पैसा लढाईत या या हाती पडले तोही बादशहा या खिज यात 

ताबडतोब भरला जाईल. यानंतर बादशहाने चार हजार पये िकंमतीची मेवािमठाई सवर् सै यात 

वाटली. आगर् याचे िशपाई, निसराबाद िन जालदंर या पलटणी या सवार्ंवर सरसेनापती बख्तरखान 

याचा अिधकार होता. शहरातील प्र येक नागिरकाने श त्र धारण केलेच पािहजे अशी पिहली आज्ञा 
सरसेनापती या ना याने सोडली गेली. प्र येक गहृ थाने िन दकुानदारानेही श त्र बाळगले पािहजे. 

या यापाशी श त्र नसेल याने विर ठ ठा यावर जाऊन िवचारणा के यास त काल यास ह यार 

पुरिवले जाईल, पण कोणीही िनःश त्र असता कामा नये. एखादा िशपाई लटुालटु करताना आढळून 

येईल तर याचा हात तोडला जाईल. बख्तरखान श त्रा त्रां या कोठारात गेला िन याने पाहणी 
क न श त्रांची िन दा गोळा िनिमर्तीची िश त लावली. रात्री आठ वाजता सरसेनापती 
राजवा यावर गेला. बादशहाने बेगम झीनत महल, हकीम अहसनु लाखान िन अहमद कुलीखान 

यांचे बरोबर रा यातील घडामोडींब ल िवचारिविनमय केला. ता.३ जलु ै या िदवशी झाले या 
सवर्साधारण परेडचे सचंलनाचे वेळी जवळजवळ वीस हजार िशपाई हजर होते.”12 

बख्तरखाना या आगमनामळेु िद लीतील क्रांितकारक पक्षाला काही सघंटना मक प 

दे यास याने या वेळी सरुवात केली होती याच वेळी दसुरीकड े इंग्रजी पक्षालाही पंजाब या 
बाजनेू िन अ य भागातूनही उ साही िन धडाडीची नवीन कुमक िमळत होती. पंजाबमधून नुकताच 

येऊन पोचलेला िब्रगेिडयर जनरल चबलन याची शौयार्त, उ साहात िन क पनाशक्तीत बरोबरी 
क  शकतील. अशी अगदी थोडीच माणसे इंग्रज सरकारजवळ होती. प्रख्यात ल करी इंिजनीयर 

बेअडर् ि मथ हाही यांना येऊन िमळाला. िशखां या बरोबर नुक याच झाले या लढाईत यांनी 
नाव कमावले होते असे सवर् िशपाई जॉन लॉरे सने िद ली या इंग्रजां या मदतीस धाडून िदले. 

नंतर सेनापती बनार्डने पवूीर् अनेक वेळा िद लीवर चढाई कर याचा बेत ठरिवला होता पण तो 
अमंलात आणला गेला न हता; आता नवीन कुमक िमळा यामळेु याने िद लीवर सरळ िन 

धाडशी चढाई कर याचा िन चय केला. पूवीर् प्रमाणेच याही ह याची सपंूणर् योजना आख यात 

आली. आिण ता.३ जलुलैा चढाई या तयारीने खड ेअसलेले इंग्रजी सै य कूच क न िनघालेही. पण 

                          
12 Native Naratives by Metcalfe,page 60. 
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काय? कोणी तरी अशी बातमी आणली की, सरसेनापती बख्तरखानने इंग्रजांचे िद लीवर चालनू 

जा याचे म वाचिवले आहेत! कराण तो खु  वतःच यांचेवर चालनू येत आहे. ता.४ जलुलैा 
बख्तरखान पु हा चढाई क न आला िन इंग्रजांना याने अिलपूरपयर्ंत मागे रेटले!!  

िद लीला गेलो, िद ली शहरावर नुसती नजर गेली- टी गेली की ती सहज आपण 

िजकंलीच, अशी प्रौढ िद लीला वेढा घाल यापूवीर् जे इंग्रज करीत असत या इंग्रजांना पंजाब 

भागातून न या प्रबल पलटणी येऊन िमळा यावरसदु्धा एका सपंणूर् मिह यात एक पाऊलही पुढे 

टाकता आले नाही, हे पाहून ती भावने या सेनापती बनार्डर्ला अितशय दःुख िन लाज वाटू लागली. 
इंग्रज िद ली िजकंावयाला िजतके उ साही होते याहून अिधकतर असणारा िद ली सहज 

िजकं याचा यांचा आ मिव वास होता.  इतका की मुबंई, कलक ता िन मद्रासपयर्ंत िद ली 
पड याची बातमी पसरली! आिण या बात या िनराधार आहेत असे इंग्रजांना जे हा वारंवार 

िदसनू येऊ लागले ते हा सवर् िहदंु थानातील लोक एकमेकांस िवचा  लागले की, “िद लीला इंग्रज 

सै ये करीत तरी काय आहेत?” हीच िचतंा िन शरम- ल जा बनार्डर् या मनात घर क न रािहली 
होती. पूवीर् या या अधंकारमय पिरि थतीपेक्षा पुढील काळ काही वेगळा येईल असे याला 
वाटेना. उलट भावी काळाचा िवचार करताना याला तो अिधकच अधंःकारमय वाटू लागे. 

िशपायां या एकसारख्या होत रािहले या ह यांमळेु याला क्षणभरही उसतं िमळेना, एवढेच न हे 

तर क्रांितकारकां या या राजधानीवर सरळ िन धाडसी चढाई कर याची याची मह वाकांक्षा 
नवीन उगवणार् या प्र येक िदवशी एकसारखी िव न जाते आहे असे याला िदसे. सरते शेवटी 
शरीराने थकलेला, मानिसक िचतंेने ग्रासनू गेलेला, िन िनराशेने खचलेला िब्रिटश सेनानी बनार्डर् 
ता.५ जलूलैा पटकी या साथीला बळी पडला! या बातमीने इंग्रजां या तळावरील सै यास दःुखाचा 
प्रचंड धक्काच बसला. िद लीत प्रवेश कर याचा प्रय न करणारा हा दसुरा इंग्रज सेनापतीही 
िद लीत न हे पण थडग्यात प्रवेश कर यात यश वी ठरला! यानंतर सेनापती रीडने सै याची 
अिधकारसतू्रे हाती घेतली. तो इंग्रजी सै याचा ितसरा सेनापती झाला!  

िब्रिटशां या ठा यावर चढाई कर याचे असे बेत चाललेले असतानाच िद लीतील नागिरक 

ते प्र यक्ष कृतीत उतरवीत होते. थलाभावी या सवार्ंचे वणर्न येथे करता येत नाही. असे असले 

तरी ता.९ जलु ैिन पु हा ता.१४ जलु ैया िदवशी या शथीर्ने क्रांितकारक लढले िन इंिग्लशांप्रमाणेच 

क्रांितकारकांनीही शौयार्ंची कमाल केली ते प्रसगं मह वाचे िन फूित र्दायक अस याने वगळता 
येत नाहीत. पिह या िदवशी इंग्रजी घोडदळाचा पाडाव क न यांना िपटाळ यात आले. इंग्रजी 
तोफखाना बंद पाड यात आला. एका शूर िशपायाने िहल िन याचा घोडा या दोघांना गारद केले. 

िहलने मरता मरता वतःला साव न आपली तरवार उपसली तोच या यावर तीन िशपायांनी 
धाव घेतली. िहलने दोनदा गोळी झाड याचा केलेला प्रय न फसला. परंतु एक िशपाई आपली 
तरवार उपस यात यश वी झाला. उभयतांची हातघाईची झुजं जुपंली, यांची झटापट झाली आिण 

दोघे खाली कोसळले. िहल जिमनीवर उताणा पडलेला होता िन या या छातीवर एक पाय देऊन 
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िन हाती तरवार ध न एक िशपाई उभा होता. मेजर टॉ बसने तीस फूट अतंराव न हे य पािहले, 

िन याने नेम ध न िशपायावर गोळी झाडून याला ठार केले. मेजर टॉ बसने िहलला 
जिमनीव न उचलले िन याला हालवू लागला असताना याच वेळी दसुरा िशपाई िहलचे िप तुल 

हाती ध न यांचेवर चाल क न येत अस याचे पाहून तो आ चयर्चिकत झाला. तो िशपाई दोन 

िकंवा तीन इंिग्लशांशी एकाकी लढत असताना, एकाला याने आप या तलवारीने जखमी केले, 

दसुर् याला ठार केले आिण ितसर् या या तलवारीचा तो वतःच बळी ठरला. टॉ बस िन िहल या 
दोघांनाही यांनी दाखिवले या शौयार्ब ल ‘ि हक्टोिरया पदके’ दे यात आली. आिण सर जॉन के 

हणतो की याशूर िशपायालाही ‘बदादरुशहा पदक’ िमळावयास हवे होते! या वातं ययुद्धात 

शहीद झालेले, हुता मा झालेले िकतीतरी वीर ‘बहादरुशहा पदक’ िमळिव यास पात्र होते! पण शूर 

वाथर् यागी िशपायांना बहादरूशहा पदके िमळत नसली तरी याहूनही अिधक गौरवाहर् शहीद 

हो याचे हुता मा हो याचे कतर् यपदक प्र यक्ष मतृदेवतेकडून िमळ याचे भाग्य यांना लाभते 

येवढे मात्र खरे! या िदवशी इंग्रज िशपायांचा अपमाना पद असा पराभव झाला पण याचा सडू 

क्रांितकारकांवर उगवता न आ याने ते शूर (?) इंग्रज आप या ठा यात परतले िन तो सडू यां या 
चाकरीत असले या िनरपराध िभ यांवर िन अ य िहदंी लोकांवर यांचे रक्ता या थारो यात 

तुकड े उडवून ठार कर यात उगिवला!13 आिण खरोखर पाहता याच िभ यांनी िन इतरांनी 
इंिग्लश सै याला यांची चोख सेवाचाकरी क न लढ या या ि थतीत ठेवेलेले होते! पण ता.१४ 

जलुै या ह यात यापेक्षाही अिधक वाईट ि थती झाली. कारण याच िदवशी शूर चबलनला 
एका िशपायाने गोळी घालून ठार केले. या या या मृ युमळेु झाले या रा ट्रीय हानीचे िन दःुखाचे 

वणर्न इंग्रजी इितहासकार पुढील श दांत करतातः “आप या पक्षातील पिहला योद्धा, कीतीर्ने 

पिहला िन स मानात पिहला! चबलनचे पे्रत या िदवशी आम या तळावर परत आणले गेले तो 
आम या इितहासातील एक अ यंत दःुखदायक िदवस होय!” 

अशा प्रकारे ता.१५ जलु ैउलटून गेली तरी िद लीतील प्रासाद िशखरे, आप या म तकांवर 

सयूर्िकरणनी चमकणारे वज, पताका, गु या उभा न जगाला ओरडून सांगत होती की, िद ली 
शहर हे आता वातं याचे िनवास थान झालेले आहे. आिण शेवटी आपले मरण डो यांसमोर 

प ट िदसत अस यामळेु वतः रीडने राजीनामा िदला, अिधकार याग केला िन िहमालया या 
टेक यांत जाऊन तेथे िनवास केला! इंग्रजी सै याचा हा ितसरा सेनापती होता. दोघांना थडग्यात 

                          
13 “It is related that in the absence of tangible enemies, some of our soldiery. who turned out on this occasion, 
butchered a number of unoffending camp-followers, servants and others who were huddling together, in vague alarm 
near the Christian Church Yard. No Ioyalty, no fidelity, no patience, good service on the part of these good people 
could extinguish, for a moment, the fierce hatred which possessed our white soldiers against all who wore the dusky 
livery of the East”, Kaye and Malleson’s Indian Mutiny, Vol. II, Page 438. 
One of the Christian prisoners in the prison of Nana Sahib tells the same account and one of the Ayahs (nurses) 
deposes to the same effect. 
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गाडले गेले िन ितसर् याने आपला अिधकार सोड यानेच केवळ याचे प्राण वाचले! इतके झाले 

तरीही िद ली अिजकं्यच रािहली! क्वॉटर्र मा टर जनरल बेचर िन अॅ यटंूट जनरल चबलन 

आप या तळावरच मृ युची घटका मोिजत पडले होते- तरी िद ली िजकंता येईना! इतकेच नाही 
तर क्रांितकारकांकडून होणार् या सतत िन त्रासदायक ह यांपासनू वसरंक्षण तरी कसे करावे हा 
प्र न इंग्रजांना पडला. कारण क्रांितकारकांची सखं्या या घटकेला वीस हजारापयर्ंत झाली होती! 
क्रांितकारकांनी चढिवले या प्र येक ह यात याचे बरेच मनु यबळ खचीर् पडत असले तरी याचा 
इंग्रजांना काहीच लाभ होत न हता.  पण यांचे मठूभर सिैनक प्र यही मरत गे याने इंग्रजांचे 

सखं्याबळ घटत होते. हणनू इंिग्लशांनी आता केवळ सरंक्षणा मक धोरण वीकारले. कारण 

ह याम ये होणार् या मृ युने क्रांितकारकांची शिक्त िवशेष दबुर्ळ होत नसे वा यां या ह यांतही 
खंड पडत नसे. उलट ते अिधक िन चयी िन िनभर्य होऊन अिभमानाने उघड सांग ूलागले की, 
“इंिग्लशां या िवजयाचे मू य पराभवाइतकेच आहे!” सवर् िहदंु थानात पसरलेले इंग्रजही टीका 
क  लागले, गार्  हाणी क  लागले िन उघडपणे िलहू लागले की, “वेढा घालणारेच वे यात अडकले 

गेले आहेत!” आिण जे हा अशा पिरि थतीत ितसरा सेनापती िनवृ त झाला ते हा गे्रटहेड, चबलन 

िन रॉटन यासारख्या लढव यांना िद लीवर ह ला कर याची आशा सोडून यावी लागली. प्र यक्ष 

हेडक्वॉटर्सर्म ये मखु्य छावणीतच िद लीचा वेढा उठिव याची भाषा िन चचार् चाल ूझाली. जे हा 
ितसरा सेनापती रीडने राजीनामा िदला िन याचे जागी चौथा सेनापती िब्रगेिडयर जनरल िव सन 

आला. ते हा िद ली या वे याची ही क णा पद ि थती झालेली होती.  
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प्रकरण दसुरे 

हॅवलॉक 

जे हा शीख िशपायांनी अलाहाबादचा िक ला क्रांितकारकां या हाती सोपिव या ऐवजी इंिग्लशांचे 

हाती सोपिवला ते हापासनू इंिग्लशांनी तो आप या हालचालींचा मखु्य तळ बनिवला. उ तर 

िहदंु थानातील मलुकी िन ल करी हालचाली कलक यासारख्या दरू या कद्राव न या करा या 
लागत यातील धोका या न या कद्रामळेु उरला नाही. बंडाचा बीमोड होईपयर्ंत अलाहाबादेलाच 

राजधानी हलिव याचा लॉडर् कॅिनगंने िनणर्य घेतला िन याप्रमाणे थो याच िदवसांत तो 
अलाहाबादेसच वतः वा त यास आला. पण तेव यात कानपूरला इंिग्लशां या पळापळी या 
बात या िन यांनी मदतीसाठी फोडले या आतर् िकंका या ऐकू येऊ लाग या हणनू जनरल 

नीलने अलाहाबा या सरंक्षणासाठी थोडसेे सै य ठेवून बाकीचे सवर् सै य मेजर रेनॉ डचे 

नेतृ वाखाली कानपूरचा वेढा उठिव यासाठी धाडून िदले. हे सै य वाटेतील खेडगेावांना मन मानेल 

तशा आगी लावीत चालले. याच समुारास कानपूर या इंिग्लश सै याचा सेनापती हणनू 

नील या जागी हॅवलॉक याची नेमणकू झाली. तो जनू मिह याचे शेवटी अलाहाबादला येऊन 

पोचला. तो सिैनकी हालचालीत पारंगत िन अनुभवी अिधकारी होता. इंिग्लशां या सदैुवाने इकड े

बंडाची प्र यक्ष उठावणी हो याचे वेळीच इंिग्लशांचे इराणशी चाललेले युद्ध आटोपले होते िन या 
वारीत गुतंलेले सवर् युरोिपयन सै य हॅवलॉकसारख्या उ तम सेनानीसदु्धा िहदंु थानात अगदी 
आणीबाणी या वेळेलाच येऊन पोचले. हॅवलॉक अलाहाबादेस मखु्य अमंलदारीवर आ यामळेु 

आप याला याचे हाताखाली राहावे लागणार हे पाहून नीलला मनात जरी पु कळ म सर वाटू 

लागला तथािप याने सावर्जिनक कतर् याम ये म सराने वा खेदाने यि कंिचतही िशिथलता पडू 

िदली नाही. हॅवलॉक या हाताखाली जाणार् या सै याची याने वतः या सै याइतकी उ तम 

यव था लावली, यांना दाणावैरणीची मदत केली िन हॅवलॉक येताच या या वाधीन आपला 
चाजर् िबनबोभाट रीतीने क न िदला. हे सै य कानपूर या इंग्रजांचे मदतीसाठी जा याचीही िसद्धता 
होऊन हॅवलॉक मो या उ साहाने ितकड े जा यास जो िनघणार तो यास बातमी कळली की 
कानपूरला सर हो हीलर पराजय पावून बंडवा यांस शरण गेला िन या या सदु्धा इंग्रजी 
पु षमात्राची गगें या काठावर भयंकर क तल उडाली!  
िजवंतपणी यांचे सरंक्षण कर यास आपण असमथर् झालो यां या मरणाचा तरी आता िन ठुर 

सडू उगिवला पािहजे, अशा प्रबळ इ छेने हॅवलॉक अलाहाबादेहून कानपूरकड े वरेने िनघाला. 
या याबरोबर एक हजार िनवडक युरोिपयन पायदळ, शंभर दीडशे शीख, एक युरोिपयन 
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घोडे वारांची छोटीशी तुकडी िन सहा तोफा इतकी सेना वेषाने िजवावर उदार होऊन िनघालेली 
होती. नवीन अिधकार्  यांना िन सोिजरांना या प्रदेशाची मािहती दे यासाठी, लढाईत वतः 
लढ यासाठी िन लढाईनंतर कू्रर सडू उगिव यासाठी, बंड केले या िशपायां या रिजमटमधून िकंवा 
बंडखोर नागिरकांनी दयेमळेु जाणनू बुजनू िजवंत सोडलेले िकंवा हयगयीने िजवंत सटुलेले 

िक येक ल करी अिधकारी िन मलुकी अमंलदार, या सेनेबरोबरच चाललेले होते; िन जे जे एकेकटे 

हाती सापडले असता एका श दाबरोबर बंडवा यांकडून राख झाले असते तेच हे इंग्रज लोक आज 

पु हा एकत्र होताच यां यापुढे गावेची गावे अग्नीम ये राख होऊ लागली!  
रीड या हाताखाली असलेली इंग्रजांची तुकडी फ तेगडाकड ेचालनू येत आहे ही वातार् कानपूरला 
कळताच नानासाहेबांनी बंडवा यांपैकी बरेचसे सै य ितकड ेधाडून िदले. वालाप्रसाद, टीकािसगं 

िन अलाहाबादचा मौलवी यांचे नेतृ वाखाली रीड या मठूभर इंग्रजांना पिह या घडाक्यातच चीत 

क न कानपूरला िवजय ीसह शीध्रतेने परत िफ  अशा अवसानात िनघालेले बंडवा यांचे सै य 

फ तेगडजवळ येऊन पोचले. याचवेळी आकि मक रीतीने रीड या तुकडीला हॅवलॉकचे सै य 

येऊन िमळालेले होते. या िमलाफ झाले या इंग्रजीसेनेने बंडवा यांची फौज आली आहे असे 

कळताच आप या तोफांना ब ती िदली. ही लढाई ता.१२ जलुलैा झाली. आता रीड या तुकडीला 
बोल बोलता गारद क  अशा िव वासाने बंडवाले जो इंग्रजी सेनेवर चाल क न येतात तो मठूभर 

लोकांचे ऐवजी तोफखा यासदु्धा सवार्ंगपूणर् असलेले हॅवलॉकचे गोरे सै य रणांगणात उडी घेऊन 

ठाकले. ही फसवणकू एकाएकी उघडकीस येऊन बडंवा यांना जोराची दहशत बसली िन ते आप या 
तोफा रणांगणावर टाकून धूम ठोकीत पळू लागले! यांचा पाठलाग करणे शक्य नस यामुळे 

याना नादी न लागता इंग्रजी सेनेने फ तेपूर शहरात प्रवेश केला. या फ तेपूर शहराने जे हा बंड 

केले होते ते हा तेथील पुढारीपण इंग्रज सरकार या नोकरीत डे युटी मॅिज टे्रट या अिधकारावर 

असले या िहकमत उ ला नावा या एका मसुलमानाने प करलेले होते िन या शहरात युरोिपयन 

अिधकार्  यांचे रक्तही बंडवा या नागिरकांची तरवार यालेली होती, या या रक्तिप्रय शहरावर 

आता सडूाची तरवार पडली! बंड होताच लोकांनी न मारता सोडून िदलेला या शहराचा पूवीर्चा 
मॅिज टे्रट शेरर हा या िवजयी सै याबरोबर आलेला असनू फार िदवस तुंबनू रिहलेली याची 
मॅिज टे्रटी गाजिव यास तो आता उ सकु झालेला होता! हणनू प्रथम ल करी लटुीचा हुकूम 

सटुला. या शहरात आता लटु यास काहीही उरलेले नाही इतकी खात्री झा यावर ते शहर पेटवून 

दे याचा दसुरा हुकूम सटुला. परंतु या हुकमाचा मान फक्त शीख िशपायांनाच दे यात आलेला 
अस याने गोरे सै य फ तगेडाहून िनघताच िशखांनी आपली िविश ट कामिगरी बजावून त ेशहर 

आग लावून पेटवून िदले िन नंतर पुढे मखु्य सै यास जाऊन िमळाले.  

फ तेपूर शहराला इंग्रजी सै य िजवंत भाजनू काढीत असता यां या वालाचे लोट पसरत पसरत 

लवकरच कानपूरला खटका देऊ लागले. मेजर रीड या तुकडीला मार यासाठी आपले सै य तुटून 

पडले असता हॅवलॉक या सै याने यांना अक मात छापा घालनू िपटाळून लावले, फ तेपरू 
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शहरात इंग्रजांनी प्रवेश केला िन येथील मालम तेचे लटुीने िन माणसांचे आगीने भ म क न 

टाकले, या वातार् नानां या दरबारात येऊन सतंापा या, िनराशे या िन वेषा या लाटांनी तो सवर् 
दरबार खवळून गेला. कानपूरवर चालनू येणार् या इंग्रजांना पांडू नदीवर अडकिव यासाठी 
नानासाहेबां या हाताखाली आणखी एक सै य धाडून देऊन नानांचा दरबार जो परत िफरतो तो 
इंग्रजांकड ेगेलेले काही िफतुरी हेर पकड यात आ याची वदीर् िमळाली. या िफतुरी हेरांची चौकशी 
करताना असे िसद्ध झाले की, यां यापैकी काहीजणांबरोबर नानां या कैदेत असले या गोर् या 
बायकांनी अलाहाबादे या इंग्रजांकड े िफतुरीची पत्रे िलिहली आहेत!1 िशपायां या क तलीतून 

यांचा अबला हणनू नानांनी बचाव केला यां या या गु त कार थानाचा बभ्रा होताच या 
कृ णकार थानी गौर ि त्रयांचे काय करावे हा मह वाचा प्र न उपि थत झाला. फ तेगड 

इंिग्लशांनी जाळला तसा हा ‘िबबीगड’ ही आपण का जाळू नये? या िदवशी या खाजगी सभेत 

टीकािसगं हणाले की, “ या बाया कानपूर या िबबीगडात अशाच रािह या तर आपला पराजय 

झाला असता कानपूर शहराची इंग्रज राख करावयास सोडणार नाहीत. या या पुरा या या 
आधारावरच हजारो लोक इंग्रजां या वेषाला खास बळी पडतील. हणनू मा या मताने 

कानपूरास इंग्रज िभड या या आधी येथील अतंगर्त बातमी दे यास एकही गोरे कातड ेन उरावे.2 

िबबीगडात या बाया हो या यातील िक येक तर कानपुरात दहा दहा वष रािहले या हो या- 
इंग्रजांिव द्ध लढलेले िक येक नागिरक यांना नावािनशीसदु्धा मािहत होते. ते हा यां या 
अि त वाचा िवषमय पेला भगंनू न टाक यास तोच कानपूर या जीिवताला अपायकारक हो यास 

चुकणार नाही असा या सभेत सवार्ंचा िवचार ठरला! या कैदखा याला जरी िबबीगड हणत तरी 
यात नानां या हुकुमाने वाचलेले काही पु षही होते. या सवार्ंना यांची िफतुरीची पत्रे नेणार् या 
हेरांसदु्धा ठार मारावे असा सवर्समंत िन चय ठरवून या घोर रात्रीचीही घोरतर सभा िवसजर्न 

पावली! दसुरे िदवशी प्रथमतः या हेरांना िन कैदेतील गोर् या पु षांना बाहेर ओढ यात आले, एका 
रांगेत ते उभे रािहले िन वतः नानासाहेबां या समोर प्रथमतः या हेरांची डोकी सपासप 

उडिव यात आली िन नंतर कैदेतील गोर् या पु षांना पुढे आणनु गोळीसरसे ठार कर यात आले. 

नानासाहेब तथेून उठून जाताच या गोर् या पु षां या पे्रताजवळ येऊन लोक चे टा क न लागले 

की, “हा मद्रासचा ग हनर्र, हा मुबंईचा, हा बंगालचा!!!” 

                          
1 “After the defeat of Nana Sahib’s forces  at Fattehpur, some reputed spies were brought to Nana Sahib. They were 
accused of being the bearers of letters supposed to have been written to distant stations by the helpless women in 
prison. In the correspondence, some of the Mahajans and Babboos of the city were believed to be complicated. It 
was, therefore, resolved that the said spies together with the women and children, as also the few gentlemen whose 
lives had been spared should all be put to death. “----Narration of the Revolt page 113. One of the Christian 
prisoners in the prison of Nana Sahib tells the same account and one of the Ayahs (nurses) deposes to the same 
effect. 
2 Forrest’s Introduction याम ये फॉरे टही हणतो, ‘पुढे पुरावा िमळू नये हणून क तलीचा आग्रह -पिहले प्रपोजल हणून टीकािसगंाने 
केला.’ 
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ही िहडीस चे टा इकड ेचाललेली असताना ितकड ेिबबीगडावर असले या पहारेकरी िशपायांस आत 

घुसनू क तल कर याचा हुकूम सटुला! पहारेकरी अशा क तली कर यास धजेनात ते हा अस या 
िशपायांपेक्षा जा त योग्यतेचाच कायर्कतार् मनु य पािहजे असे पाहून या िबबीगडाची मखु्य 

अमंलदारीण बेगमसाहेब िहने कानपूर शहरातील खािटक वा याकड ेतो हुकूम धाडला. थो याच 

वेळात हातात नंग्या तलवारी िन ती ण सरेु पाजळणारे खाटीक लोक या िबबीगडात दात करकरा 
चावीत सं याकाळचे समुारास आत घुसले िन रात्री काळोखाचे समुारास ते बाहेर िनघाले. यां या 
या घुस या या िन िनघ या या दर यान गोर् या रक्ताचा लालभडक समुद्र पसरलेला होता! 
िबबीगडात घुसताच यांनी हातातील तरवारींनी िन सरु्  यांनी भोसभोसकून समुारे दीडशे गोर् या 
ि त्रया िन गोरी मलेु कापून काढली! या खोलीत रक्ताचे तळे साचले िन या रक्तात नरमांसाची 
खांडोळी तरंग ूलागली. आत घुसते वेळेस ते खाटीक लोक जिमनीव न चालत गेले परंतु बाहेर 

िनघते वेळेस यांना रक्ताचा जलप्रवास करावा लागला. रात्री िबबीगडात अधर्मेले यां या 
िकंका या, मरणो मखुांची खोल क हणी िन सरसकट भोसकाभोसकीत तनुलघु वाने बचावले या 
एक दोन अभर्कांची केिवलवाणी रडणी ऐकू येत होती! पहाटे या समुारास िबबीगडात या ददुवी 
प्रा यांना फराफर बाहेर ओढ यात आले िन शजेारी असले या एका िविहरीत ढकलनू दे यास 

प्रारंभ झाला! पे्रतांचे िढगांतून वरील भार हलका होताच एक दोन मलेु वर िनघाली िन या िविहरीचे 

काठाने पळू लागली इतक्यात एक धक्का बसनू ितही कोसळली ती मेले यां या थरांवर िन लगेच 

पु हा मेले यांचा थर यावर! आजपयर्ंत मनु ये िविहरीचे पाणी पीत आली, परंतु आज िविहरीने 

मनु यांचे रक्त िप यास आरंभ केला! फ तेगडातील जळणार् या िकंका या इंग्रज लोक आकाशात 

िभरकािवत असता िबिबगडातील रक्तबंबाळणार् या गोर् या िकंका या पांड ेपाताळात िभरकावीत 

होते! मनु यप्रा यां या या िभ न जातीमधील शंभर वष तुंबले या रकमा िहशोबात अशा बाद 

होऊ लाग या.3 कानपूरची िवहीर! िहला बुजिव याचा जो जो प्रय न चालला तो तो िवफल झाला. 
बंगालचा उपसागरही कालप्रवाहात बुजनू जाईल परंतु ही कानपूरची िवहीर अतःपर बुजणे नाही!  
याच समुारास ितकड ेपांडुनदीवर धाडले या नानां या सेनेचा पराभव करीत करीत हॅवलॉक पुढे 

घुसत चालला. नानां या सेनेचे सेनापती बाळासाहेब पेशवे यां या खां यात गोळी लागनू ते परत 

कानपूरला येताच नानांनी ताबडतोब एक युद्धसभा बोलािवली. लढाई न देता कानपूर सोडावे की, 
कानपूर सोड याचे आधी रणावर एक िनकराची टक्कर घेऊन पहावी या दोन क्रमांचा या 
युद्धसभेत बराच खल होऊन शेवटी दसुर् या मागार्चेच अनुसरण कर याचे ठरले. ता.१६ जलु ैरोजी 

                          
3 The refinements of cruelty -the unutterable shame - with which, in some chronicles of the day, this hideous 
massacre was attended, were but fictions of an excited imagination, too readily believed without inquiry, and 
circulated without thought. None was mutilated, none were dishonoured... This is stated, in the most unqualified 
manner by the official functionaries, who made the most deligent inquries into all the circumstances of the massacres 
in June and July” -Kaye and Malleson’s Indian Mutimy Vol. II, page 281. 
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इंग्रजी फौज कानपूर या नजीक येऊ लागली. कानपूर या िविहरीची कथा यांना अ यािप 

समजली नस याने हीलरचा गड जरी हातातून िनसटला तरी िनदान िबबीगडास बंडवा यां या 
कचाटीतून सोडवू अशी ईषार् यांना उ हातून, मांतून िन लढाईतून एक क्षणभरही िवसावा घेऊ 

देत न हती. कानपूर शहरांची िशखरे िदस ूलागताच हॅवलॉकला या ईषने अ ट समय आ याचा 
उ साह चढू लागला. याने पां यां या सै याची नीट तपासणी चालिवली. ते सै य कानपूरचे 

रणावर इतक्या उ तम रीतीने यूहबद्ध झालेले होते की, रणांगणावर सवर् ज म घालिवले या या 
यो याला बडंवा यांत अपेक्षेपेक्षा तरी अप्रितम ल करी चातुयर् भरलेले आहे असे वाटू लागले. 

याने आपले अिधकारी एकत्र केले िन यांना हातातील तलवारीचे टोकाने धुळीवर ल करी 
ह याचा आपला नकाशा रेखाटून दाखिवला. बंडवा यांवर समो न चालनू जा याचे ऐवजी 
यां या डावीवर प्रथम मारा केला पािहजे, हे हॅवलॉक आप या सै याला समजावून देत असताना 
ितकड े यूहबद्धतेने बडंवा यां या सै याला, रचले या सै याम ये एका पांढर् या शुभ्र घो यावर 

वार होऊन ीमतं नानासाहेब येऊन िमळाले. िशपायांना उ तेजन देत या टोकापासनू या 
टोकापयर्ंत नानासाहेब घोडा फेकीत िफरत असताना इंिग्लशां या तळाव न प ट िदसत होते. 

दपुारचे समुारास अिंग्लशंाचा ह ला नानां या डा या बाजवूर चढला. या एकदम िन अनपेिक्षत 

भागी आले या इंग्रजां या िनकरा या मार् याला रोखून धर यासाठी बंडवा यां या तोफा गडगडाट 

क  लाग या. इंग्रजांचा तोफखाना ये यास उशीर लाग यामळेु तर बंडवाले जा तच जोर क  

लागले. परंतु बंडवा यांची सरशी पाहून जा तीच खवळलेला हॅवलॉक जे हा पु हा एकदा चढाई क  

लागला. जे हा इंग्रजी हायलँडसर् त ड े िफरवून देऊन नीट तोफांवर धावून गेले िन जे हा एक 

पाऊलही मागे न िफरता मरण वा िवजय असा कृतिन चय क न इंग्रजी रणगजर्ना िवजेसारखी 
तुटून पडली ते हा यां या या एकीकृत, िश तबाज िन अनपेिक्षत मार् याला सहन कर यास 

पूणर्तः असमथर् झालेली बंडवा यांची डावी बाज ूतोफा टाकून उधळू लागली. डावी बाज ूउधळते तो 
ितकड े इंिग्लशां या पायदळाने बंडवा यांची उजवी बाजहूी पराभूत केली. इंग्रजी सै य िवजयी 
झालेले पाहताच बंडवाले कानपूर या र याने मागे िफ  लागले. परंतु आता िनराशेचे अवसान 

भरलेले अस याने पु हा एकदा यांना नानांनी एकत्र केले िन राखून ठेवले या तोफांचे मदतीने 

पु हा रण माजिव याचा घाट घातला. या वेळेस नानांनी उ तेजन दे याची िन वतः पुढाकार 

घेऊन अवसान चढिव याची पराका ठा केली. तथािप हताश झालेले िशपायी िन िवजयाने धुंद 

झालेले इंग्रजी सोजीर यां यातील अतंर काटणे फार दु कर होते. इंग्रजांचा आणखी एक ह ला 
चढ याचा अवकाश तो ही िनराशेची टक्करही िवफल झाली िन कानपूरचे रणावर िवजय ी टाकून 

देऊन बंडवाले ब्र मावतार्कड ेपळू लागले.4  

                          
4 रेड पॅ लेटचा प्रिसद्ध लेखक हणतो, “अशी कानपूरची लढाई झाली. बंडवा यांनी चांगलीच झुजं घेतली. यां यापैकी िक येकांनी तरवारीस 
तरवार िभडवली तरी हटले नाहीत. तोफा नेटाने सभंाळ या िन यांची गोलदंाजीही अचूक नेमाची होती. 
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ता. १७ जलु ैरोजी सकाळी हॅवलॉकचे िवजयी सै य कानपूर शहरात प्रवेश क  लागले. अ तंगत 

झाले या िब्रिटश इभ्रतीला पुन जीवन येणारी ही यशाची पिहली लाट कानपूरला रेटीत 

आणणार् या हॅवलॉकचे िन या या सै यांचे िहदंु थानात िन अिंग्लडंात िजथे ितथे हणनू गोरे 

रहात होते ितथे ितथे ध यवाद सु  झाले. अिंग्लडंातील प्र येक र या या कोपर् यावर, दकुानां या 
पा यांवर, गु यां या िभतंीवर िजकड ेितकड ेहॅवलॉकचे नाव खोदलेले!  

कानपूर शहर लटु याची परवानगी िमळताच हजारो इंग्रजी सोजीर, अिधकारी िन शीख िशपाई या 
शहराचे िगधाडासारखे लचके तोडू लागले. िबिबगडात इंग्रजी बायकांचे रक्त सांचलेले पाहून त े

धुवून काढ यासाठी हॅवलॉकने शहरातील यां यावर बंडात सामील अस याचा वहीम होता अशा 
ब्रा मण लोकांना ध न आणले. प्रथम यांना फाशीची िशक्षा देऊन फासावर चढिव याचे आधी ते 
सांचलेले रक्त िजभेने चाटावयास लावून नंतर तो भाग हातात झाडू घेऊन धुवून टाकावा लागे. 

यांना एका क्षणानंतर ठार मारवयाचे आहे यांचेवर ही अप्रितम िशक्षा दे याचे कारण इंग्रजी 
अिधकारी देतात, “िफरंगी रक्ताला पशर् करणे िन ते भगं्या या झाडूने धऊुन काढणे ही गो ट 

उ च जाती या िहदंुंना धमर् भ्र ट करणारी आहे हे मला मािहत आहे. इतकेच न हे तर माहीत आहे 

हणनूच मी ते यांचेकडून करवीत आहे. आप या वधमार्त मे याचे अ प समाधानही यांना न 

उरावे हणनू यां या धमर्समजतुींना जाणनू बुजनू पायाखाली तुडवून मग यांना फाशी 
चढिव यािशवाय खरा सडू उगिवला जाणार नाही.” इंग्रज लोकां या झाले या क तलीत 

बंडवा यांनी यांचे धमर्िवषयक हाल यि कंिचतही केलेले नाहीत. इतकेच न हे तर जे हा जे हा 
इंग्रजांनी मरणाचे पूवीर् बायबल वाचावयास परवानगी मािगतली ते हा ते हा ती यांना दे यात 

आली होती. परंतु िद लीकड े िन कानपूरकड े मरणार् या लोकांना वधमार्त मरण पाव याचेही 
समाधान इंग्रजांनी उ  िदले नाही.  
तथािप अस या ददुर्शेतही यांनी मरणाला त विन ठे या धयैार्ने हसत हसत िमठी मारली अशा 
धीर जनांनीही कानपूर या फाशीला काही थो या प्रसगंीच अलंकृतता िदली होती असे नाही. चालर्स 

बॉल िलिहतोः “जनरल हॅवलॉकने सर हो हीलर या मृ युब ल भयंकर सडू उगिव यास आरंभ 

केला. नेिट हांचे तांडचेे तांड ेफाशीवर चढू लागले. या बंडवा यांपैकी काही लोकांनी मरणकाली जी 
मानिसक अचलता िन धीरोदा तता प्रदिशर्त केली ती एखा या त विन ठेसाठी आ मयज्ञ 

करणार्  यांना भषूणभतू होणारी होती. कानपूर या वदेशी मॅिज टे्रटांपैकी यांनी बंडाम ये 

नानांना अ यतं सा य केलेले होते िन जो िफरंग्यांचा कट्टा वे टा होता अशा एका मॅिज टे्रटाची 
चौकशी चालली असताना िन याला अधम, नीच जनोिचत मृ यचुी िशक्षा ठोठाव यात येत असता 
तो इतका बेिफकीर िदसत होता की जण ू काय ती मरणाची िशक्षा याला िदली जात नसनू 

दसुर् याच कोणाला िदली जात आहे! प्रशांत ि थरतेने उठून याने ज जाकड े पाठ िफरिवली. 
या यासाठी उभारले या फाशीकड ेतो ढपद यासाने चालत गेला, मांग लोक फाशीची शेवटची 
तयारी करीत असता लवलेशही चलिबचल न झाले या िन चल मदेु्रने तो मांगां या हालचालीकडे 
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सहजगत पहावे तसे पहात रािहला िन यि कंिचतही चकुवाचुकव न करता योगी समाधीत िशरतात 

तसा तो आप या समाधान युक्ततेने फाशीत िशरता झाला! या या धमर्िन ठेने याला मरणाची 
िभती उरलेली न हती. िफरंग्यां या दु ट ससंगार्पासनू सटुका क न परलोकाचे अढळ सखु देणारा 
मागर् हणजे मरण होय, अशी यां या धमार्ची िन ठा होती याला मरणाचे भय ते कसे पशर् 
करणार!5 

कानपूर शहराम ये िब्रिटश सै याचा असा मनमरुाद सडू उगिवला जात असताना, मठूभर इंग्रज 

सै याने िन राजिन ठ शीख िशपायांनी अलाहाबादेपासनू चाल के यानंतर जी यवि थत, 

िश तबाज, सघंिटत िन िनधार्रयुक्त ल करी शूरता दाखिवली होती ितची यथाथर् तुित क न 

आप या सै याला उ तेजन दे यासाठी हॅवलॉकने पढुील ल करी ऑडर्र प्रिसद्ध केली, “सो जसर्, 
तुम या सेनापतीला तुम या वतर्नाने सतंोष- अितशय सतंोष झालेला आहे. िन ठेत िन िनधार्रात 

िनपुणतर असणारी अशी दसुरी सेना याने पािहलेली नाही. ७ या िन १६ या तारखे या 
म यंतरात, जलुै या ती  सयूार्ला न जमुानता तु ही एकशेवीस मलै चाल केलीत िन चार लढाया 
मार यात.” परंतु हाती घेतलेले कायर् पूणर् सपं यािशवाय खोटे समाधान मानीत हॅवलॉक व थ 

बसणारा जनरल न हता.  समा तीिशवाय सपंणे नाही, हा याचा बाणा असे. याने सै यास वरील 

उ तेजन देऊन पुढे सांिगतले, “तुमचे लोक लखनौला सकंटग्र त आहेत. आगर् याला वेढा पडला 
आहे. बंडा या क्रांती या हातात िद ली अ यापही वेढलेली आहे. तु हास महत ्यशाची प्रा ती हवी 
असेल तर तु हांस मह वाथर् यागच केले पािहजेत, तीन शहरे सरंक्षावयाची आहेत- दोन 

बंधमकु्त करावयाची आहेत. ही सवर् कामिगरी िनि चततेने पूणर् कराल, याची तुम या सेनापतीला 
बालबंाल खात्री आहे. फक्त तु ही िततक्याच उ साहभराने याला सा य हावे, िन तुम या 
शौयार्प्रमाणेच तुमची िश तही अचलप्रित ठ असावी!!” 

हॅवलॉकचे मागोमाग जनरल नीलही अलाहाबादेला सरंक्षण कर यापुरते इंग्रजी सै य ठेवून 

बाकी या फौजेसह कानपूरला येऊन पोहोचला. समानािधकाराचे हे दोन ऑिफसर एकत्र येताच 

दोघांनाही आपले े ठ वाखाली सवर् फौज असावी अशी मह वाकांक्षा उ प न होऊन आधीच 

अ यंत बेिश त झाले या इंग्रजी सेनेत जा तच बेबंदशाही माज याचा सभंव आहे असे पाहून 

हॅवलॉकने नीलला भेटताच प ट सांिगतले, “जनरल नील, आता एकमेकांस आपण प ट 

ओळखून रहाणेच बरे. जोपयर्ंत मी येथे आहे तोपयर्ंत सवर् स ता माझीच असेल. तु ही कोणताही 
हुकूम सोडता कामा नये!” या सावर्जिनक कायार्त यिक्तिवषयक म सराला थान नसावे, 

एतदथर् या दोघा अमंलदारांनी यापेक्षा जा त थराला गो टी न पोचू देता कानपूरला नीलने 

                          
5 Fortified by the assurances of his creed, death to him was but a transition from the hated association of the infidel 
Feringhies to the blissful enjoyment of paradise.” -Charles Ball’s Indian Mutiny vol. I, page 388. 
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सांभाळावे िन लखनौ या मकु्ततेकिरता िनघणार् या सेनेवरील सेनापती व घेऊन हॅवलॉक 

अयो येकड ेकूच क  लागला. नीलने कानपूर या रक्षणाकिरता एक नवीनच तोड काढली. ती ही 
की, तेथील महारांनी एक सेना तयार क न ित या बंदोब तात सवर् शहर सोपवून िदले. या 
शहरातील उ च जातींिव द्ध अितशूद्रांना चढवून देणे ही तोड अथार्तच उ तम रीतीने िसद्धीस गेली. 
मसुलमान िन िहदं ुयां यात फूट पाडता आली नाही, ते हा जाितभेदाचे नवेच भतू उभे कर यात 

आले िन ते यश वीही झाले!  

 

िहदंधुमार्किरता िन िहदंरुा याकिरता 
 

कानपूरला पराभव झा यानंतर ी. नानासाहेब पेशवे ब्र मावतार्हून खिजना, श त्रा त्रे िन सै य 

घेऊन गगंापार झाले होते. अधंार पड यावर नावा स ज क न यात वर उ लेिखलेले सामान 

भर यानंतर बाळासाहेब अ यािदकांना िनरोप दे यासाठी जे सह त्रावधी नागिरक गगें या तीरावर 

जमले होते, या सवार्ंना नौका हाकार यापूवीर् नम्रपणाने नम कार क न िकंिचत स गिदत होऊन 

ीमतं बाळासाहेब हणाले की, “कानपुरावर आमचा मोड झाला या प्रसगंात ता या टोपी, जळका 
रामभाऊ िन लालपुरी बाबा गोसावी इ यादी आमचे सरदार कोठे गेले याचा आ हास प ता नाही, 
असो. ते शूर आहेत, यांजब ल आ हांस िबलकूल काळजी नाही. तु हांस सोडून जाणे मात्र आमचे 

िजवावर आले आहे. परंतु अलाज नाही. िहदंधुमार्किरता िन िहदंरुा याकिरता पु हा एकदा झटले 

पािहजे! याजकिरता हे जे सकंट ई वराने आमचे हातून तुम यावर ओढिवले याजब ल कृपा 
क न आ हास क्षमा करा.”6 

नानांचा गगंा उतर यानंतर पिहला मकु्काम फ तेगडास असताना इंग्रजी सै याने ब्र मावतार्चा 
राजवाडा धुळीस िमळवून पुढे अयो येकड ेमोचार् िफरिवला. नानां या पुढील हालचालींची काहीच 

बातमी न कळ यामळेु हॅवलॉक लखनौकड ेवळला. जनू मिह या या शेवटी शवेटी सवर् अयो या 
प्रांत हे बंडाचे एक िजवंत मोहोळच होऊन बसलेले अस याने या प्रांतातून मागर् काढीत लखनौला 
पोचणे िन तेथील वेढा उठवून सर हेन्री लॉरे सला मकु्त करणे हे कृ य फार दघुर्ट असताही 
िवजया या पिह या आवेशात कानपूरपासनू गगंानदी उत न लखनौला िभडणे हे हॅवलॉकला िन 

या या सै याला अ यंत सलुभ वाटू लागले. िद लीला जाणे हणजे िद ली िजकंणे होय, ही 
समजतू जशी पंजाबातून उतरणार् या इंग्रजी सेनानींना पछाडीत होती तशीच गंगा उतरणे हणेज 

                          
6 माझा प्रवास, ले. िव णुभट गोडसे, पृ ठ ३७. 
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लखनौ घेणे ही समजतू अलाहाबादेकडून येणार् या हॅवलॉकला आता पछाडू लागली. कानपूरपासनू 

लखनौ शहर हे फार लांब न हत.े हे खरे आहे. हेही खरे आहे की, अलाहाबादेहून कानपूरपयर्ंत येताना 
हॅवलॉकने जी नेटाची तडफ दाखिवली ती वाटेल ते दु कर कायर् करिव याची फूित र् आणणारी 
होती. परंतु अयो येम ये िजथे बंडाची वाला पेटलेली न हती अशी एक पाऊलभरही जागा या 
वेळेस िश लक न हती. िहदंु थानात या पुरभ या िशपायांनी बंडाचा आरंभ केला या 
पुरभ यांचा अयो या हा पाळणा अस यामळेु तेथील खे याखे यांतून, झोपडीझोपडीतून या 
पुरभ यांचे आईबाप, मलेुबाळे, सगेसोयरे, अ टिमत्र सवर् रा यक्रातंी या अिनवायर् चेतनेने पेट घेत 

होते. तथािप िवजयाने फुरफुरले या आगं्ल सेनानीला ही पिरि थती िभववू शकली नाही. उलट 

याचा उ साह इतका वाढला की, मी ि टपाताबरोबर लखनौ िजकूंन घेऊन मगच िद लीला जाईन 

िन िद लीही घेऊन पु हा आगर् याला मकु्त करीन, अशा िहमंतीने तो हॅवलॉक समुारे २००० 

इंिग्लशांचे गोरे सै य िन १० तोफांसह, ता.२५ जलुलैा गगंानदी उतरता झाला. कानपूरला जनरल 

नील रािहला आहे िन लखनौला हॅवलॉक चालला आहे असा तर्  हेची इंग्रज सै याची ि थती जलुै या 
शेवट या िदवसाने पािहली होती.  
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प्रकरण ितसरे 

िबहार 
वाय य प्रांत, अलाहाबाद, आग्रा येथील भमूीम ये जे वातं याचे वारे भरले होते या या 
सचंारापासनू बहार प्रांत (िबहार) िन याची राजधानी पाटणा शहर अिल त रािहले न हते. पाटणा 
भागाम ये असले या िनरिनरा या िज यांपकैी गया, अरा, चप्रा (छप्रा) मोितहारी िन 

मझु फरपूर ही प्र येकी मखु्य शहरे असनू या भागा या बंदोब तासाठी ठेवलेले ल कर पाटणा 
शहरापासनू नजीकच असले या दानापूर शहरी छावणी देऊन राहत असे. ७- बी, ८ बी िन ४० बी 
नेिट ह पायदळ रेिजमट िन नेिट ह सै याला दाबात ठेव यासाठी युरोिपयन तोफखाना िन एक 

युरोिपयन रेिजमट इतके सै य खु  दानापुरतला मेजर जनरल लॉईड या हाताखाली िन नेिट ह 

घोडे वारांची १२ वी रेिजमट िसगंवली िसहारी या शहरी मेजर हो स या हाताखाली होती.  

पाटणा शहर हे मसुलमानी धमार्तील बहावी नावां या अ यंत कड या जातीचे इितहासप्रिसद्ध कद्र 

अस यामळेु या शहराला स तावनचे वारे पछाड यावाचून राहणार नाही अशी तेथील इंग्रजी 
किमशनर टेलर याची पूणर् समजतू अस यामळेु या जाती या पुढार्  यांवर याने एकसारखा डोळा 
ठेवलेला होता. इंिग्लशांचे जोखड अ यंत अिप्रय असले या या पाटणा शहराने इंग्रजांचे रा य 

उलथून पाड यासाठी गु त मडंळाची थापना केलेली होती. या गु त मडंळात मोठमोठाले ीमान 

यापारी, पेढीवाले, जिमनदार असले असले लोक सामील झालेले अस यामळेु रा यक्रातंी या 
कायर्िसद्धीसाठी या मडंळाचा द्र यिनधीही भरपूर जमलेला होता. मोठमोठे मौलवी या मडंळाचे 

प्रमखु व वीकारीत अस यामळेु यां या प्रय नांना धमार्ंचे पािव य िन गांभीयर् प्रा त झाले होते. 

लखनौ या क्रांितमडंळाशी िन दानापूर वगरेै शहरी असले या िशपायांशी यांचे दळणवळण िन 

पत्र यवहार सु  होते. पाटणा शहरातील पोिलसापासनू तो पु तकिवक्या दकुानदारांपयर्ंत ते सवर् 
शहर वरा य िमळिव यासाठी इंग्रजी स तेवर पिहला घाव के हा पडतो अशी वाट पहात 

उ सकुलेले होते.  

या गु त मडंळाचे पाटणा हे मखु्य िठकाण असनू तेथील िव तीणर् व ती या कोनाकोपर् यापयर्ंत 

क्रांितकारक मडंळाची जाळी पसरलेली होती. शहरातील प्रख्यात मलवी या मडंळाचे नेतृ व 

वीकारीत अस यामळेु यां या रा यक्रांितकारक उपदेशांना िन प्रय नांना धािमर्क ओज, पािव य 

िन गांभीयर् प्रा त होऊन लोकपदाचा अगंीकार करणारांना िफरंगी हे नाव हालाहल िवषासारखे जाळू 
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लागले. मोठमोठाले ीमान यापारी, पेढीवाले, जिमनदार असले असले लोक या गु त मडंळाचे 

सभासद झा याने रा यक्रांती या कायर्िसद्धीसाठी द्र यबलाची कोणतीही उणीव न उ न 

सरह ीसारख्या दरू या प्रदेशातही इंग्रजी रा यािव द्ध बंड उपि थत कर यासाठी पैसे धाडता 
येतील इतका जबरद त धनिनधी साचत गेला.1 या क्रांितकटात पोिलसांचे लोकही सामील झालेले 

अस याने रात्री या गु त बैठकी िबनबोभाट पार पडू लाग या. ऐनसमयी इंग्रजांिव द्ध लढ यास 

तयार असले या शेकडो लोकांना आप या सभासदां या िनरिनरा या नावांवर नोकरीस ठेवून या 
गु त ल कराचा पगार क्रांितमडंळातून दे यात येई. पोिलसापासनू तो पु तकिवक्या 
दकुानदारापयर्ंत पाटणा शहर इंिग्लशां या वेषान िन वरा या या चेतनेने आत या आत पेट 

घेऊन भडकून रािहलेले असता या या वाला या िव तीणर् प्रांतात दशिदशांना गु त चेतना देत 

धावत चाल या. मोठमोठा या जिमनदारांशी िन या भागातील िज यां या प्रमखु शहरांशी 
पाट या या क्रांितमडंळाने दळणवळण सु  क न या भागात सरंक्षणाथर् ठेवले या नेिट ह 

ल करां या छाव या आप या कटाम ये पूणर् सामील क न घेत या. या प्रांतातील दानापूर या 
िशपायांची छावणी रात्री या काळोखात झाडाखाली गु तसभा भरवू लागली. इंग्रजी टोळी आप या 
टेहळणीस आिलशी वाटली की ितला अंधकारात गारद क न टाक यासही आरंभ झाला!! पाटणा 
प्रांतातील िनरिनरा या लोकशक्ती अशा रीतीने क्रां यु सकु होताच यांची लखनौ या, िद ली या 
िन इतर शहरां या क्रांितमडंळाशी गु त खलबते चाल ूझाली.  

असे हे रा यक्रांतीचे, आंग्लद्रोहाचे िन असतंोषाचे भयंकर भयुार आप या उदरात साचिवले या 
दा चा भडका होऊन के हा फुटावयाचे याचा खल अखेर करीत असता पाटणा शहराचा आंग्ल 

किमशनर टेलर या या कानी मीरतची वातार् येऊन आदळली. या वात या मागोमाग दानापूरास 

असले या िशपायांतही चलिबचल चाल याची बातमी याला लागली. तो किमशनर धतूर् होता.  
सवर् िहदंु थान राजद्रोही बनू लागले तरी शीख लोक अजनू अ सल राजिन ठ हते. एतदथर् रॅटरे या 
हाताखालील समुारे २०० शीख िशपाई पाटणा शहरा या सरंक्षणासाठी टेलरने ताबडतोब बोलावले 

िन या बोलाव याप्रमाणे ते पाट याकड ेयावयास िनघाले, परंत ु वाटेम ये सवर् प्रांतभर यांची 
अहोरात्र छीथू चाल ू झाली! वदेशाशी िनमकहरामपणा करीत अस याचा यां यावर आरोप 

                          
1 Sir William Hunter proved that 5 years before 1857 there existed at Patna a great treasonable organisation, 
supplying men and money to the fanatical camp on the frontier, that this organisation was the organisation of the 
Wahabis, and that one of the wahabis arrested by Mr. Taylor, was the determined and resolute leader. He was 
subsequently tried, convicted of treason and teansported to the Andaman. 
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कर यात येई, वाटेची गावे यांना वक्रोक्तीने िवचारीत “तु ही अ सल शीख आहात की बाटे 

िफरंगी आहात?” गु त िन उघड रीतीने यांना उपदेश दे यात येई की वेळ येताच तु ही 
वदेशीयां या वतीने लढावे! या सवर् प्रांतांचे िश याशाप म तकावर घेत घेत हे राजिन ठ शीख 

िशपाई जे हा पाटणा शहरात घुस ूलागले ते हा तर लोक वेषा या वाला र यार यांतून यांना 
चाटीत जाऊ लाग या. यांना पाहताच या मानी शहरातील प्र येक नागिरक यांची सावलीही 
आप या अगंावर पडू देईना! फार काय, पण या वातं यिप्रय नगरीतील मखु्य शीख 

उपा यायानेही आप या शीख मिंदरात या वधमर्द्रोही अनुयायांना येऊ दे याचे साफ नाकारले! 

परक्यां या स तेला प्रणाम करणारे प्राणी डोक्यावर केसांची चुंबळ ठेवली तरी गु  गोिवदंिसगंा या 
शीख धमार्चे ते खरे भक्त होत नाहीत अशी या शीख गु चीही समज झालेली होती. अशीच 

मसुलमानी मौलवींची समज, िहदं ु प्रयागबळांची िहदं ु समाजािवषयी समज झालेली होती. 
याव न वधमर् िन वरा य या त व वयांची िकती यथाथर् एकवाक्यता झालेली होती याचे 

पाटणा शहर हे उ कृ ट उदाहरण होय!2 

शीख लोकांचे सै य पाटणा शहरात येताच मग टेलरने बंडाची िठणगी िचरडून टाक यासाठी कंबर 

बांधली. पाटणा भागापकी ितरहूत िज याम ये असले या पोिलसांचा जमादार वारीस अ ली 
या या वतर्नािवषयी तथेील अिधकार्  यांस शंका आ याने यांनी या या घरावर एकदम छापा 
घालनू यास पकडून आणले. हा इंग्रजी नोकरीत या पोिलसांचा जमादार गये या अ ली करीम 

नावा या क्रांितकारक पुढार् याला नुकतेच एक पत्र िलिहत होता! या या घरी सापडले या बडंखोर 

पत्र यवहाराव न याला लवकरच देहा ताची िशक्षा दे यात येऊन जे हा फाशी जवळ आणले 

ते हा तो एकदम जमले या लोकांकड ेवळून ओरडला, “ वरा याचा जर अथे कोणी खराखुरा भक्त 

असेल तर तो माझी येथून मकु्तता करो!” याची ही िवनवणी वरा या या भक्तांना ऐकू 

जा यापूवीर्च याचा िनजीर्व देह फाशीवर ल बत होता!  

या वारीस अ ली या पत्राम ये सापडले या पुरा याव न वरील मसुलमानी पुढारी अ ली करीम 

यालाही पकड याचा हुकूम सटूुन या कामावर एक यरुोिपयन टोळी धाड यात आली. िम. लईु हा 
समोर िदसतो न िदसतो तो अ ली करीम आप या ह तीवर चढला िन तो पढेु िन लईु पाठीमागे 

अशी जगंी शयर्त सु  झाली. परंतु लवकरच शयर्ती या वेळेस जमले या पे्रक्षकांनी मात्र आपले 

                          
2 As soon as the Sikhs entered the town, a wild fakir rushed into the road and with savage menaces and threatening 
gestures reviled them as traitors and accursed. -Patna Crisis by Taylor. 
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पे्रक्षक वाचे अिधकार उ लघंन क न पक्षपातीपणास आरंभ केला. आजबूाजू या गावकर्  यांनी 
आप या वदेशबंधूंवर हा िफरंगी मनु य तुटून पडतोसा पाहताच याला त्रास दे यास सुरवात 

केली. याची वाट चुकिवली गेली िन या यापाशी असलेले एक छोटेसे तटू्टही पळवून ने यात 

आले! ‘ माने िन िनराशेने िखजलेला’ तो इंग्रजी अमंलदार आप या नेिट ह ह तकाकड े या चपल 

करीमाचा पाठलाग कर याचे सोपवून देऊन दसुरे िदवशी हात हलवीत परत आला. याचा नेिट ह 

ह तकही िफरंग्यांचा कट्टा वे टा अस यामळेु याने करीमास खुशाल सोडून िदले िन आप या 
गोर् या ध याकड ेगोरेमोरे त ड करीत परत आला.  

पाटणा प्रांताम ये ही धराधरी चालली असता पाटणा शहरातील िक येक पुढार्  यांची नावे टेलरला 
िनरिनरा या मागार्ने कळ यात येऊन याने यां यावरही आकि मक घाला घाल याचा िनधार्र 

केला. क्रांितपक्षा या प्रमखु पुढार्  यां या घरी क्रांितकारकां या बैठकी रात्री या अमंलात भरत 

असताही यातील गु ततेने सभासदांची नाविनशी िकंवा कायर्क्रमाचा साधार सगुावा जरी टेलर या 
हाती न हता तरी या शहरा या तीन अ यंत वजनदार मौलवीं या कार थानाब ल मात्र मळुीच 

शंका नस याने यांना प्रथम बंदीत टाकणे टेलरला ज र वाटले. पण जर उघड रीतीने यांना धरावे 

तर क्विचत दंग्याधो याला तेथूनच आरंभ होईल अशा भीतीमळेु या इंग्रजी अमंलदाराने एक 

दसुरीच युक्ती योजली. एके िदवशी या शहरातील िनवडक लोकांना रा य यव थेब ल पोक्त 

स ला दे यासाठी टेलर साहेबा या घरी आदराित यपूवर्क आमतं्रणे दे यात आली. याप्रमाणे सवर् 
लोक टेलर या बंग यावर येताच िशखां या तलवारीसह टेलर तेथे आला िन काही सभंाषण 

झा यावर आमिंत्रत पाहु यांना िनरोपही दे यात आला, परंतु ते तीन मौलवी जाऊ लागताच यांना 
टेलरने थोपवून धरले िन हसत हसत कळिवले की, “प्र तुत या क्षु ध ि थतीम ये आप याला 
वतंत्र राहू देणे हे रा यास अपायकारक अस याने तु हांस कैद कर यात आले आहे.” अशा या 
िब्रिटश का याब ल ‘के’ हा इितहासकार हणतो “परंतु कोण याही स यवादी मनु या या हे 

यानात येईल की िब्रिटशांनी केले असता जे कृ य ‘कार थानीपणा’ होऊ शकते तेच कृ य जर 

एखा या मसुलमानाने िब्रिटशांिव द्ध केले असते तर फार िनरा या नावाखाली मोडले जाते. 
नेहा या ना याने काही गहृ थांस बोलािवणे, िब्रिटश सरकारचे पाहुणे हणनू यांना िनमतं्रण 

देणे िन नंतर ते िव वासाने आप या घरी आले असता यांना कैद करणे हे कृ य जवळजवळ 

िव वासघात आहे, असे नसनू प्र यक्ष िव वासघात आहे. या मौलवींनी जर िकंिचतही प्रितकार 

कर याचा प्रय न केला असता तर यास ठारही मार यात येते!” तथािप रा याला अ यंत 
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िहतकारक अशा सबबीवर या कृ याचा सवर्त्र गौरवच झाला िन टेलर या तडफीचे सवर् इंग्रज 

कौतुक क  लागले.  

रा यक्रांितकारक पुढार्  यांना असे रक्ताचा एक िबदंहुी पाड यािशवाय पकड याबरोबर या 
आकि मक घाताने ि तिमत झाले या पाटणा शहराला याची ही धीराव था सपं यापूवीर्च 

आणखी दोन टोले मा न िन चेि टत क न पाडावे हणनू टेलरने नागिरकांना िनःश त्र कर याचा 
िन रात्री ९ चे नंतर घरातनू कोणीही बाहेर न पड याचा हुकूम सोडला. या हुकमामळेु क्रांितपक्षा या 
रात्री या गु त बैठकीही अशक्य झा या. श त्रसचंयाचीही बंदी झाली. इतके वेळपयर्ंत पाट याचे 

क्रांितमडंळ उठावणीची िनशाणी दानापूरचे िशपायांकडून ये याची वाट पहात होते. परंतु या या 
आधीच हे प्राणघातक प्रहार सु  झा यामळेु आता धाडसाने याखाली िचरडून जा यापेक्षा 
उठावणीच करावी असा यातील पुढार्  यांचा बेत ठरला. जलुै या ता.३ ला पाटणा शहरातील 

पीरअ ली नावा या पुढार् या या घराकड ेमसुलमान लोटू लागले. थोडक्याच वेळात या घरातून 

एकामागनू एक िहरवे वज बाहेर पडून ‘दीन बोले दीन’ हणनू गजर्ना उठली! समुारे दोनशे 

िजहादी लोकांनी या िहर या वजांना िमरवीत िमरवीत चचर्वर ह ला केला. इतक्यात एक लायल 

नावाचा गोरा काही िशखांसदु्धा चालनू येताना िदसताच पीर अ लीने याला गोळी घालनू पाडले िन 

मग या गोर् या रक्ताचा पिहला बळी पड याबरोबर बाकी या मसुलमानांनी या गोर् यावर इतके 

वार केले की याचे त ड ओळखणेही मु कील झाले. परंतु जे हा रॅटरे आप या िशखांसदु्धा चालनू 

आला, जे हा या राजिन ठ िशखांनी या वदेशबांधवांवर िनकराचा ह ला केला, जे हा आप या 
िहदंु थान या पोटात िशखांनी आपली तरवार खुपसली िन जे हा िशखांची शरीरे िहदंमाते या 
रक्ताने लाल होऊन शोभ ूलागली ते हा या िनकरा या मार् यापुढे या मठूभर क्रांितकारांचा जमाव 

फुटून िछ निभ न झाला. इंग्रजांनी दंगेखोरां या पुढार्  यांना भराभर कैद केले. यातच लायलला 
मारणारा पीरअ ली हाही यां या हाती पडला.  

पीरअ ली हा मळू लखनौचा रिहवासी असनू तो अलीकड ेपाटणा शहरी पु तकिवक्रीचा धंदा करीत 

होता. िवक्री या पु तकांना वाचता वाचताच याला देश वातं याची गोडी लाग ूलागली. याला 
वधमर्प्रित ठापनेची मह वाकांक्षा आली. या या मनाला पारतं यांची जखम िन या या 
पायाला गलुामिगरीची बेडी अस य होऊ लागली. िद ली िन लखनौ शहरातील क्रांितमडंळांशी 
याने दळणवळण पाडून इंग्रजां या रा यािवषयी या या दयात सलत असले या 
ल जाश याचे तो अतरां या दयांतही रोपण क  लागला. तो जातीने पु तकिवके्रता होता परंतु 
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पाट या या क्रांितमडंळात याचे इतके वजन वाढले की या या पदरी अनेक सश त्र नोकर 

मडंळातील ीमतं लोकां या द्र यसाहा याने ठेवले जाऊन या सवार्ंना आज्ञा िमळताच इंग्रजी 
रा यािव द्ध युद्ध कर याची शपथ िदलेली असे. पाट या या इंग्रजी अिधकार् याने भयंकर जलुमुाला 
िन जाचाला आरंभ करताच पीरअ ली या कडक वभावाला मळुीच व थ बसवेना. तो वतर्नाने 

अ यंत करारी, बाणेदार िन शूर होता. याला वदेशाचे हाल पहावेनात हणनू यानेच 

सांिगत याप्रमाणे “अपक्व ि थतीतच उठावणी केली!” फाशीची िशक्षा दे यात आ यानंतर 

यां या हातात जड जड बे या आहेत, अगंावर झाले या जखमांनी याची व त्रे रक्तबंबाळ 

झालेली आहेत िन मरणा या भयानकतेला आप या मदेु्रवरील वीर ि मताने जो िधक्कारीत आहे 

असा तो पीरअ ली फासापुढे उभा रािहला. या या िप्रयकर मलुाचे नाव घेताना याचा कंठ 

स गिदत झाला. इतक्यात इंिग्लश अिधकार्  यांनी िवचारले, “िपरअ ली, तू इतरांची नावे सांगत 

असशील तर तुला जीवदान िमळ याचा सभंव आहे.” शांत रीतीने या इंग्रजांकड े वळून तो 
धीरोदा त वरात हणाला, “आयु यात काही प्रसंग असे असतात की या क्षणी आपले रक्षण 

करणे हे अ ट असते- पण काही असे असतात की या क्षणी प्राणांची आहुती देणे हेच अ टतर 

असते- हा क्षण आयु यातील या प्रसगंापैकी एक आहे की या प्रसगंी िचरंजीवनाचे उ तम साधन 

हणजे त काल मरणाला िमठी मारणे हेच होय!” नतंर इंिग्लशांनी केले या अनंत अ यायांची 
िनभीर्ड भाषेत िनदंा क न तो लोकोपकाराथर् आ मापर्ण करणारा शहीद हणाला “मला तु ही 
फासावर चढवाल, मा यासारखे इतर लोक फासावर चढवाल परंतु तु हाला आमचे येय फासावर 

चढिवता येणे शक्य नाही. मी मेलो तरी मा या रक्तातून हजारो नवीन कायर्कत उ प न होतील 

िन तुम या अमंलाचा उ छेद करतील!”3 

अशी भिव यवाणी बोलनू हा देशवीर आप या अि त वाने वदेशावर यि कंिचतही ल जेची छाया 
न टाकता आप या मरणाने वदेशा या देशवीर मडंळा या तेजोमय प्रभावळीत प्रित ठा पावता 
झाला!!  

                          
3 Commissioner Taylor himself says : “Peer Ali himself was a model of a desperate and determined fanatic. 
Repulsive in appeaarance with a brutal and sullen countenance, he was calm, self-possessed, almost dignified in 
language and demeanour. He is the type of a class of men whose unconquerable fanaticism renders them dangerous 
enemies and whose stern resolution entitles them in some respects to admiration and respect.”-Kaye Vol. III, page 
86. 
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“मा या रक्तातून हजारो नवीन कायर्कत उ प न होतील” हा या शहीदाचा जो शेवटचा वण चार 

होता तो काही खोटा होणारा नाही- वा तो काही खोटा झालेला नाही! या या वधाची बातमी 
कळताच अ यंत राजिन ठ हणनू गणलेली दानापूरची नेिट ह फौज ता.२५ जलु ैरोजी बंड क न 

उठली. दानापूरला युरोिपयन तोफखाना िन गोरी रेिजमट असताही या तीन नेिट ह रेिजमटस 

आप या श त्रांसदु्धा कंपनीचे युिनफामर्स ितर काराने फेकून देऊन शोण नदाकड े िनघनू गे या. 
या िठकाणचा मखु्य अिधकारी मेजर जनरल लॉअड या या भयग्र ततेमळेु िन वाधर्क्यामळेु 

याला िशपायांचा ताबडतोब पाठलाग कर याची छाती झाली नाही.  

इंिग्लशांचा मेजर जनरल आप या वाधर्क्यामळेु जरी असा पंग ुझालेला होता तरी या िदशेला या 
नेिट ह रेिजमटस ्चालले या हो या या िदशेकड े या या तलवारीत िन या या भजुदंडांत अजनू 

ता याचे तेज खेळत होते असा एक अप्रितम वदृ्धयुवा आप या वाधर्क्याला न जमुानता 
जगदीशपूर या राजवा यात िमशांवर पीळ भरीत उभा रािहलेला होता- िन या याच वजाकड ेहे 

िशपाई दौडत चाललेले होते!  

इंग्रजां या अमंलाचे जोखड झगुा न िद यानंतर या एका यनूतेने आजपयर्ंत वातं या या 
िशपायांचे िन लोकांचे सवर् पिर म िवफल होत होते ती धुरंधर वाची यूनता या शहाबाद 

िज यात तरी जगदीशपूर या वा याने उ  िदलेली नस यामळेु या जगदीशपूर या 
िहदंरुाजा या वजाकड े शोण नदी उत न हे िशपाई दौडत चाललेले आहेत! कारण 

वरा यसगं्रामाला साजेल असा एक धुरीण अखेर या सिैनकांना जगदीशपूरकडचे लाभणार होता! 
रजपूत पूतवंशखनीतच या वातं यिप्रय धुरीणाचा ज म झालेला असनू कंुवरिसहं हे यांचे नाव 

होते! शहाबाद तालकु्यातील िव तीणर् भमूीचे वािम व या कंुवरिसहंा या उदारचिरत वशंांत 

सपु्रित ठ झालेले होते िन या राजवंशावर तेथील लोकपदाची िनसगर् फुिरत प्रीती जडलेली होती. 
मोठमोठा या बादशा यांची तुफाने िहदंु थान या राजकारणसमदु्रात उठून या प्रदेशात 

आकाशातून गडगडत जात येत असता परम का िणक रजपूत राजछत्राखाली तो प्रदेश 

वरा यसखुाचा िन वातं यचैत याचा अखंिडत लाभ घेत आलेला होता. राजकारणातील क्रांतीचे 

ऋतु बदलत असता यां या आतप- विृ ट- शै यादींचे अस य आघात आप या िशरावर तोलनू 

ध न कंुवरिसहा या या ि थर वंशवकृ्षाने आप या छायेखालील प्रजा पी पाखरांना वरा य 

वसतंात प्रितपाळीलेले होते िन या प्रजेची या रा यावर िन राजवशंावर अकृित्रम राजिन ठा वसत 

होती, िन या राजा या आप या प्रजेवरील व सलतेला सीमा न हती!! परंतु परवशते या 
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हालाहल दयाला, न हे ित या दयभावाला ही वरा य- राजिन ठेची जोडी श यासारखी सलू 
लागली. ितने आप या भा यातील भीषण वादळातून एक प्रबल म सराची वीज बाहेर काढली िन 

या राजवंशांवर ितचा िन ठूर आघात कडकडत येऊन कोसळला! वरा यछत्र मोडून जाऊन तो 
देश उघडा बोडका झाला- वरा या या िवरहाने ते झाड जळून खाक होऊन या या छायेखालील 

पांखरे िव तवात फडफडू लागली! - आिण वदेशाची ही दघुर्र अव था झालेली पाहून मनात 

उ प न झाले या क्रोधाग्नीमळेु तो वदृ्ध कंुवरिसहं आप या जगदीशपूर या वा यात िमशावर पीळ 

भरीत उभा रािहलेला होता!  

वदृ्धयुवा- होय तो वदृ्धयुवा होता. कारण आजपयर्ंत जवळजवळ अशी शर तु या या अगंाव न 

गेलेले असनूही या या आ याचे तजे अजनू िजवंत िनखार्  यांसारखे कढतचे कढत आहे! 

आजपयर्ंत जवळ जवळ अशी ग्री म ऋतु आप या प्रखर उ हासदु्धा तळपलेले असताही याची 
भजुलता ही अजनू त णची त ण आहे!! अशी वषार्ंचा कंुवरिसहं- अशी वषार्ंचा कुमार! आिण 

यातूनही िसहं! याला या या देशाचे इंग्रजांनी केलेले अपहरण कसले खपावयाचे! अयो येचे 

रा य डलहौसीने िगळंकृत के यानंतर सवर् िहदंु थान ‘सपाट’ कर यासाठी जे हा इंग्रजी तरवार 

भरतभमूीतील उंचव यांना खणनू फेकून देत चालली ते हाच या धडाक्यात कंुवरिसहंा या 
देशालाही इंग्रजी तलवारीने घायाळ केले होते. आप या वदेशाचा िन आप या वरा याचा अघोर 

िन अ यायी अपहार करणार् या या इंग्रजी तलवारीचे तुकड ेउडवीन हणनू कुवरिसहंाने गजर्ना 
केली िन तो ीमतं नानासाहेबांशी चाल ू बोल ू लागला! भयंकर चाल िन भयकंर बोल! हरहर 
महादेवाचा बोल- अफजलुखान वधावरील पोवा याची चाल!  

आिण या चालीवर हे भीषण रणगीत चाल ूहोते. कंुवरिसहंा या मनात रा यक्रांतीचे िवचार घोळत 

आहेत, वदेशा या वातं यासाठी याने सवर् िहदंु थानातील क्राितकद्राशी दळणवळण सु  

ठेवलेले आहे, या पाटणा भागातील हजारो िशपाई गु त रीतीने याला सामील झालेले आहेत, 

अशा िनरिनरा या वातार् पाट याचा किमशनर टेलर याला कळू लाग या तरी हा अशी वषार्ंचा वदृ्ध 

राजा सरणाचे ऐवजी स-ु रणाकड े धावत जाऊ शकेल ही क पनाच मळुी टेलरचे मनाला 
असभंवनीय वाटू लागली. तथािप या टेलरने कुवरिसहंांस कळिवले की, “आपण फार वदृ्ध आहा, 
आपली प्रकृती फार अ व थ आहे! ते हा आप या अविश ट रािहले या साि न याचा लाभ मला 
घडावा अशी माझी प्रबळ इ छा अस याने आपण पाट याला माझ ेपाहुणचारासाठी याल तर मी 
आपला फार आभारी होईन. हे आमतं्रण अ वीकृत होणार नाही अशी आशा असलेला आपला- 
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टेलर.” मागे अफजलुखानाने िशवाजीस असेच भेटीचे आमतं्रण िदलेले होते! या धूतर् रजपतुाने 

ते हाच ताडले की, पाट या या चीफ किमशनरचे हे पे्रमिनमतं्रण हणजे तु ं गाचे दार, िबलकूल 

प्रितकार करावयास न देता हळूच उघडणे होय! हणनू यानेही उ तर िलिहले, “आभार आभार! 

माझी प्रकृती- मी फार अ व थ आहे हे आपण िलिहता ते स य होय िन हणनूच स या मला 
पाट याकड ेयेता येत नाही! मी बरा होताच ितकड ेताबडतोब िनघनू येतो!” कंुवरिसहंा, तझुी प्रकृती 
अ व थ खरीच आिण ती रणांगणातील रक्तप्राशनाने जरा बरी होताच तू पाट याकड ेताबडतोब 

जाणार आहेस हेही खरेच आहे! कशाला? हा मात्र प्र न वेगळा!  

इतक्यात ही ‘अ व थ प्रकृती’ सधुारावयास जी औषधी पािहजे होती तीच घेऊन दानापूरचे बडं 

केलेले िशपाई जगदीशपुरास येऊन धडकले! मग आता थांबतोसच कशाला? तु या देशमातेची 
शपथ आहे, तु या वधमार्ची शपथ आहे, तु या मानभगंाची शपथ आहे, कुवरिसहंा, यान फेकून 

दे िन वातं यासाठी तरवार उपस! तू आमचा राजा, तू आमचा नेता. तू आमचा सेनानी आहेस! 

रजपूत वंशा या िशरोभषूणा, तुझा हा उदा तचिरत देह ‘श येवरी न पडाया योग्य रणिक्षतीवरीच 

हा काय! ‘ असे ते वरा यासाठी हपापलेले िशपाईगडी ओरडू लागले. असेच कंुवारिसहंाचे 

कुलोपा याय शुिच त ब्रा मण उपदेश ूलागले.4 असेच याची तरवारलेली तरवार याला सांग ू

लागली! ते हा पाटणा शहरी अबंारीत बसनू जाणे अशक्य हो याइतकी याची प्रकृती अ व थ, तो 
अशी वषार्ंचा वदृ्ध रजपूत कुवरिसह खाडकन उठून उभा रािहला- िन ग्णश येव न याने जी 
उसळी घेतली ती एकदम रणिक्षतीवरच!!  

शहाबाद िज याचे मखु्य िठकाण असले या आरा या नावां या शहरी जगदीशपुराहून िनघालेले 

िशपाई धावत गेले िन यांनी तेथील िब्रिटश खिजना, िनशाण, तु ं ग, कचेर् या यांचा उ पात क न 

टाकून शेवटी एका लहानशा तटबंदीवर आपला मोचार् िफरिवला. बंड झा यास वेळप्रसगंी 
वसरंक्षण करता यावे हणनू या शहरा या धूतर् आंग्लजनांनी या तटबदंीत दा गोळा, श त्र,े 

अ नव त्र इ यादी सामग्री ठेवलेली होती. िशवाय या शहर या मठूभर इंग्रजांना मदत दे यासाठी 
पाट याहून ५० िशखांची तकुडीही आलेली होती. अशा तयारीने हे िशखांसदु्धा समुारे ७५ लोक या 
तटबंदीत बंदोब ताने रहात असता या प्रसगंाची ते मागर्प्रतीक्षा करीत होते तो प्रसगं येऊन 

गदुरला िन या तटबंदीला बंडखोर िशपायांनी वेढा िदला.  

                          
4 The Brahmins have incited him to mutiny and rebellion! -Major Eyre’s official Despatch. 
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या छो याशा तटबंदीत हे २५ इंग्रज िन ५० शीख लोक हटातटाने आपले सरंक्षण करीत असता 
बाहेर िशपायांचे शेकड े या तटबंदीवर एकदम चढाव क न जा याचे ऐवजी आजबूाजनेू शत्रचूा 
क डमारा कर या या नादी लागलेले होते. क्विचत असेही असेल की, तटबंदी हातात 

आ यासारखीच अस याने ित यावर ह ले कर यात यथर् कालक्षपे वा मनु यहानी कर यापेक्षा 
आजबूाजू या मलुखाचा िन इतर इंग्रजी ठा यांचा बदंोब त करणे बंडवा यांना जा त फायदेशीर 

वाटले असेल. काही अशंी यामळेु िन काही अशंी तटबदंीतील लोकां या जबर गोळीबारामळेु 

िशपायांनी या तटबंदीवर प्र यक्ष ह ला कर याचे ऐवजी तोफा चढवून मारा चालिव यास आरंभ 

केला. एक- दोनदा गु त भयुारे खणनू तटबंदीचे खाली सु ं गही लाव यात आले. आतील लोकांना 
थोडचे िदवसात पा याचा लवलेशही िमळेनासा झाला. परंतु आप या गोर् या अ नदा यांचे हे हाल 

पहात व थ बस याइतके काही शीख लोक नामदर् झालेले न हते! यांनी एका चोवीस तासात या 
तटबंदीत नवीन िविहर खणली! हे िविहरीचे काम चालत असतानाच ते राक्षसासारखे अ याहत 

रीतीने लढतही रािहलेले होते! तटबंदीत जे लोक लढत आहेत ते केवळ युरोिपयन नसनू यां यात 

बहुतेक शीखच आहेत असे जे हा उघडकीस आले ते हा बंडवा यांना अ यंत खेद झाला. कारण हा 
वेढा इंिग्लशांना िहदंु थानीयाने िदलेला नसनू गु  गोिवदंाला कंुवरिसहंाने िद यासारखा होता! जे 

इंिग्लशां या बाजनेू इतक्या िवलक्षण शौयार्ने परंत ुअस या नीच दशद्रोहाने लढत आहेत या 
िशखांना आप या बाजसू वळिव यासाठी रोज सं याकाळी बंडवा यांचे दतू एका खांबामागे उभे 

राहून मो याने उपदेशू लागत की हे िशखांनो, तुमी िफरंग्यां या बाजनेू लढून कोण या नरकाचे 

साधन करीत आहा? यांनी आपले रा य बुडिवले, जे आप या देशमातेवर बळजबरी क  पाहात 

आहेत, यांनी आपला धमर् पोरका केलेला आहे यां या बाजनेू लढून तु ही कोण या नरकाचे 

साधन करीत आहा? परंतु बंडवा यांनी वधमार्ची वदेशाची, विहताची, वातं यांची वाटेल ती 
शपथ घालनू इंिग्लशांचा पक्ष सोड यािवषयी केले या दयद्रावक िवनं याचा िकवा तु ही असा 
देशद्रोह अतःपरही क  लाग यास तु हांस आ ही ठार मार याला सोडणार नाही अशा यांनी 
दाखिवले या धमक्यांचा शीख लोकांवर ितळमात्रही पिरणाम झाला नाही. उलट वकीयां या या 
दतूाने केले या िवनंतीला उ तर हणनू यांनी गो यांचा पाऊस पाडावा- िन हे पाहताच भले! भले! 

भले! हणनू युरोिपयनांनी यांची पाठ थोपटावी! अशा ि थतीत या वे याचे तीन िदवस लोटले. 

ितसर् या िदवशी हणजे ता.२९ जलुचेै रात्री या तटबदंीतील ती छोटीशी इंग्रजी सेना लांबव न ऐकू 

येणार् या तोफां या आकि मक गडगडाटाने दचकून उठली! आनंदाने यांची त ड ेप्रमिुदत झाली. 
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अखेर बंडवा यांना ठार मा न वेढा उठिव यासाठी हे िवजयी िब्रिटश सै य तर चालनू येत नसेल 

ना? 

होय, ते िब्रिटश सै यच वेढा उठिव यासाठी अखेर चालनू येत आहे. दानापूरला जी गोरी रेिजमट 

होती यापैकी दोनशे यरुोिपयन गोरे लढव ये िन शंभर काळेकुट्ट लढव ये असे कॅ टन डनबार या 
धाडसी यो याचे हाताखील एकत्र होऊन आराला पडलेला वेढा उठिव यासाठी शोण नदा या 
काठावर आले. या इंग्रजी सेने या मखु ीम ये जो उ साह िन िवजयिनि चतता िदसत आहे तशी 
कधीही िदसलेली नसेल. यांना पोचिव यासाठी आले या आगं्ल नरनारींनी हसत हसत यांना 
िनरोप िदले. शोण नदात नावा चाल ूलाग या िन सं याकाळी सातचे समुारास आरा शहरचे तीराला 
ती सेना पशर् करती झाली. शुक्लपक्षाचे मनोहर शिशिबबं या भमूीवरील िवजयी सेने या 
िवजयो साहाचे भागीदार हो यासाठी आकाशातून यां याबरोबर चाल ूलागले. कॅ टन डनबार, 

या शुभ्र चांद यात आप या सेनेचा यूह वेळेवर उ तम रीतीने रचून घे. कारण पुढे चांदणे पडले 

की काळोख पडले याची काय शा वती आहे! या यूहात िन यक्रमाप्रमाणे हे राजिन ठ शीख 

लोकच पुढे आघाडीला उभे केले पािहजेत. आप या शौय कषार्चा हा मिूतर्मतं स मानच की काय 

हणनू तहेी आघाडीला राह यास एका पायावर तयार आहेत. आरा या दाट जगंलात आपणास 

नेणारा काळ वाटा या कुठे आहे? याला पुढे करा िन चला. िवजयी सिैनकांचे रणरंगासाठी 
उ सकुले या आप या तलवारी या चांद यात चमकावीत पुढे चला. झाडामागनू झाड चालले, 

जिमनीमागनू जमीन चालली, मलैामागनू मलै मागे पडत चालले िन हा आरा शहर या नजीकचा 
पूलही लागला. पण हे काय? शत्र ुकोठे आहेत? अजून तर एकही पां या आप या तिृषत तलवारीला 
तर राहोच पण दीघर् टी बंदकुीलाही आढळत नाही हे कसे? पळाले याड! नुसते डनबार येतो आहे 

हे ऐकूनच त ेनामदर् लोक सवर् पळून गेले! िशकंदराचा देखील या या शत्रूनंा इतका दरारा नसेल! हे 

चंद्रा, रणसमरा या आशेने तू इतका वेळ थंडीवार् यात कुडकुडत उभा रािहलास. पण या याड 

बंडवा याचे हे पलायनचातुयर् काय त ेतुला पहावयास िमळाले! तर आता जा त िनराशा क न 

घे यापेक्षा तू सखुश या कर यासाठी आप या िव वमिंदरावर रात्रीचा पडदा सोडून श यागहृात 

परत जा. परंतु चंद्र परत िफरला तरी डनबार, तू मात्र परत िफ  नकोस. चंद्र बोलनू चालनू 

शशलां छन! पण तुझ ेयशाला िसहंानेदेखील लांछन लाव यास न धजले पािहजे, हणनू तू परत 

िफ  नकोस. आता ही आबंराई लागली आहे िन त े याड पांड ेआप या हाती लाग याचा सभंव 

उरला नाही. पण हा आवाज कसला? आंबराईतील पाने तर सळसळत नाहीत ना? सू ंसू ंसू!ं अरे 
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बापरे, सावध! आंग्ल सिैनकांनो सावध! गो यांचा पाऊस चार िदशांनी झोड देत उठला! आंबराईचे 

प्र येक झाड आप या अनतं शाखाह तात बंदकुा घेऊन या आंग्ल सै यावर तुटून पडले! आला 
कुवरिसहं आला! अशी वषार्ंचा हा योद्धा िन तू त ण बांड! चल बधू या कोण हटतो! इंिग्लशां या 
सै याने लढ याची िशक त केली, पण लढणार कोणाशी? शत्रकूडील एकही मनु य िदसेल तर 

शपथ! आं या या या गदर् झाडीत, म यरात्री या या घन अधंःकारात, या उंचसखल प्रदेशा या 
आडवळणात दबून बसले या कंुवरिसहंा या सेनेतील एक मनु यही इंग्रजी सिैनकांस िदसेना! 
आकाशातील तारे िन भमूीवरील झाड े यांिशवाय काही िदसेना िन या दोह वरही बंदकुा चालवून 

यांना िजकंणे शक्य होईना. वायुदेवतेचा कोप होऊन ितने आप या झझंावाताने लालेलाल 

गो यांचे वादळ फु कारीत धावत िहडंावे तसे या इंिग्लश सै यावर को यातरी अदेहधारी देवतेचा 
मारा होऊ लागला. डावीकडून मारा, उजवीकडून मारा, समो न मारा, पाठीमागनू मारा!  

इंिग्लशांचे पोषाख पांढर् या रंगाचे अस याने कंुवरिसहंाला ते िदसत होते. परंतु कंुवरिसहंाचे लोक 

काळे, यांचे पोषाख काळे िन ती रात्र काळी! सग या का या व त्रांचा असा एकिदल झा यावर 

या काळदेहापुढे इंिग्लशांचे पांढरे पाय, पाय कसे ध  शकणार! इंग्रजांचे पाढरे आिण िशखांचे काळे 

दो ही पायांनी रणांतून पळ काढला! यांचा कमा डर डनलाप हा पिह या बारातच ठार झालेला 
होता. आपले जीव घेऊन पळत असता जवळ या ख यात ते आगं्ल सै य कोसळले, ितथे यांनी 
िकंिचत वेळ दबा ध न बस याचा प्रय न क न पहाटचे समुारास, या घोर रात्री रणांगणावर 

आपले मेलेलेच न हेत तर जखमी बांधवांना रणांगणांवर सोडून देऊन, आप या कमांडरचे पे्रत 

तसेच टाकून, उपाशी, ता हेले, रक्तबंबाळ झालेले, ल जेने काळे िठक्कर पडलेले ते िब्रिटश सै य 

िजवा या आशेने शोण नदाकड ेधावू लागले!  

परंतु कंुवरिसहंापुढे धावणे हणजे काही साधी गो ट न हती. प्र येक पावलाला याचे रक्त गळत 

चालले! एखादे रानडुक्कर िशकारी या भा याने भोसकले जात असता अगंातून रक्ता या धारा 
अखंड वहात असता शिक्तक्षयाने या वा या बाजलूा वारंवार कोलमडत एखा या रक्ता या 
िवतळले या मेघाप्रमाणे लाल शोिणताचा सडा घालीत धावत पळते तशी िब्रिटश फौज 

शोणनदापयर्ंत धावत आली. पण अथे तर िवनाशाची परमावधी झाली! बोटी सापडनेात, सापड या 
या वाळूत तून बस या, या तून बस या नाहीत यांना पां यांनी आग लावून िदली!! शेवटी 
एक दोन बोटी िजवंत सटु या! आराचा वेढा उठवून तेथील शूर लोकांसदु्धा िवजय गीते गात आपले 

सै य परत आलेले असेल हणनू िदनापूर या आगं्ल नर- नारी जो नदीिकनार् यावर येतात तो 
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यांस नावांतनू एकही उ तेजक हसणे ऐकू येईना. िनशाण नाही, बँड नाही, कोणी वर त ड काढीत 

नाही, सवार्ंची छाती धडधडू लागली. माझा मलुगा, माझा भाऊ, माझा बाप, माझा नवरा कालच 

येथून हसत हसत मोिहमेत गेला होता आिण आज- देवा कृपा कर िन अडा िपडा टाळ!! हा 
टा याचा आवाज देवाकड ेिमळ याचे आधीच ते अपयशी िब्रिटश लोक िदनापूर या घाटावर येऊन 

थडकले िन लवकरच ही भयंकर वातार् िजकड े ितकड ेपसरली की चारशे पंधरा लोकांपैकी फक्त 

समुारे प नास लोकच कंुवरिसहंा या तावडीतून िजवंत परतलेले आहेत. एक इंग्रज लेखक िलिहतो, 
“ या वेळी त्रीजनांनी मांडले या शोकाचा िवलाप यांनी ऐकलेला असेल ते तो आज मात 

िवसरणार नाहीत. काहीजणी ककर् श िकंका या देत आपली छाती बडवू लाग या, काही 
ओक्साबोक्शी ओरडत आपले केस तटातट तोडू लाग या. यां या या शोकभरात जर का जनरल 

लाअड यां या टीस पडता तर या नाशा या मलू उ पादकाला यांनी िजवंत फाडून टाकले असते 
यात काही शंका नाही.” 

परंतु या आंग्ल ि त्रयां या रोदन वराने िदनापूरचे आकाश इकड े दभुगं होत असताच यां या 
दःुखाचा सडू घे यासाठी मेजर आयर ितकड ेआराकड ेचाललेला होता. याला अशा पराजयाची जरी 
अजनू बातमी िमळालेली न हती तथािप आराला इंग्रजी सै य वेढलेले आहे हे ऐकताच तो ितकड े

धावत चालला. ता.२९ िन ता.३० जलुलैा डनबार या फौजेची राखरांगोळी क न कंुवरिसहंांचे िशपाई 

जो परत िफरतात तो आयर सै य ितकड े येत अस याची बातमी या वदृ्ध सेनानीला लागली. 
क्षणाचाही िवसावा न घेता याने आपले सै य गोळा केले. मेजर आयर िजकडून येत होता 
ितकड या वाटेतील प्र येक अडथ याचा फायदा घेत घेत याने लढाईचे त ड झुजंिवले िन शवेटी 
ऑग ट ता.२ ला िबिबगजं गावाजवळ लढाईची टक्कर घेतली. समोर या एका झाडीकड े या 
दो ही फौजा आपाप या ता यात घे यासाठी दौडत हो या. या वदृ्ध त णां या भयंकर शयर्तीत 

अखेर तो वदृ्ध कंुवरिसहंच या झाडीम ये पिह याने येऊन पोचला िन याने आयरचा हा डाव 

हुकवून जोराचा मारा चालिवला. आयरपाशी तीन उ तम तोफा हो या िन यां या आधारावर तो 
पुढे ढकलीत चाललेला अस याने या लोकांवर कंुवरिसहंाचे िशपाई तीनदा तुटून पडले. ित ही 
वेळा या अिग्नवषार्ंवी तोफांचे त डापयर्ंत यांचे ह ले पोचले, परंतु इंिग्लशांनी तोफांचा मारा जवळ 

जवळ अखंड चालिवला. इतक्यात कॅ टन हेि टंग्स हा इंग्रजी योद्धा आयरकड ेधापा टाकीत आला 
िन हणाला, “आयर, आपले इंग्रजी पायदळ हटू लागले! आप या हातून िवजय िनसटला आहे!” 

ही िनवार्णीची ि थती आणखी अधार् तास तशीच राहती की कंुवारिसहंाने ती लढाई िजकंलीच 
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हणनू समजावे! आता कसे तरी िवजय िनसटतोच आहे ते हा धाडसाची तरी परीक्षा एकदा का न 

पहावी? असे हणत आयरने इंग्रजी फौजेस हुकूम सोडला की बेयोनेटस घेऊन हातघाई करावी. 
ताबडतोब इंग्रजी सै य बेयोनेटा रोखनू बंडवा यांवर तीरासारखे चालनू गेले. तोफां या त डावर 
देखील जे िशपाई लोक तुटून पडताना डगमगत नसत, ते बंडवाले िशपाई िब्रिटश लोकां या 
बेयोनेटा या ह यापुढे उभे राह यास का कोण जाणे पण नेहमीच धजत नसत िन येथेही ते धजले 

नाहीत. आयर यांना या झाडीतून हुसकून देऊन पुढे घुसला, आरा या तटबंदीकड ेचालनू गेला. 
या जागेत क डून पडले या िब्रिटश फौजेची याने मकु्तता केली िन अशा रीतीने आरा शहर पु हा 
इंिग्लशां या ता यात आले.  

आरा शहराचा वेढा समुारे आठ िदवसच काय तो चाललेला होता. या आठ िदवसांत हा वेढा 
सभंाळून जगदीशपूर या या शूर रजपतुाला दोन लढाया लढा या लाग या. या या अगंातील 

िहमंतीला, धाडसाला िन शौयार्ला जरी पारावार न हता तरी या या बाजारबुणग्या अनयुायांम ये 

तोडीस तोड देणारे धा याच िततकेसे वा त य नस याने आयर या हातून पराजय पावताच 

कंुवरिसहं जगदीशपुराकड ेिनघून गेला होता. इंग्रजांना आर् या या सै याची िन इतर नवीन कुमक 

िमळून ते सै य फुगत चाल याचे कळताच कंुवरिसहंाने जगदीशपुरापाशी शक्य िततके लोक गोळा 
कर यास आरंभ केला. इंग्रजी सिैनकांना कंुवरिसहंा या कतृर् वाची काही थोडीशीच ओळख झालेली 
नस याने या या या हालचालीव न क्विचत तो पु हा आरा शहरावर चालनू यावयास कमी 
करणार नाही असे वाटून आयर जगदीशपुराकड ेससै य चाल ूलागला. आराचा वेढा उठ यामुळे 

यांचा उ साहभगं झालेला आहे अशा अनुयायांसह इंिग्लशांसारख्या िश तीने, एकिदलाने िन 

िवजयाने सबल असले या शत्रशूी राजधानी या एका शहरापायी उघड झुजं दे यात सवर् वी 
नुकसानी क न न घेता गिमनी का याचा आ य करावा अशा थाटाने इंग्रजी फौजेशी दोन 

चांग याच चकमकी झा यानंतर कंुवरिसहं जगदीशपुराहून बाहेर पडला िन इंग्रजी सै यासह 

आयर ता.१४ ऑग ट रोजी कंुवरिसहंा या वा यात आपला तंबू ठोकून उतरला!  

न या रीतीने जगदीशपूर जरी इंग्रजांचे ता यात पडले, यांनी जगदीशपूरचे राजवा याचा, िहदं ु

देवळांचा िन अमारतीचा जरी नाश केला तरी या वा याचा राजा, या देवळाचा देव, िन या 
अमारतींचा मालक योद्धा कंुवरिसहं हा लढाईचे पूवीर् िजतका अिजंक्य होता िततकाच लढाईनंतरही 
अजनू अिजंक्यच होता! राजधानी पडताच इतर राजे पड घेवोत, परंतु या जगदीशपूर या 
वा याची गो ट काही तशी न हती. जेथे तो तेथे याचे जगदीशपूर- अशी याची प्रितज्ञा 
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अस यामळेु याला धर यािशवाय नसुते जगदीशपूर ध न बसणे हणजे केवळ यथर् प्रयास 

होत! याने घर गमावले होते, पण रणांगण हेच आता याचे घर झाले होते!  
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प्रकरण चौथे 

िद ली पडते 
िद लीसमोरील इंिग्लश फौजे या ितसर् या मखु्य कमा डरने ते शहर घे याची िनराशा होऊन 

राजीनामा िद यानंतर िब्रगेिडयर िव सनने मखु्य कमांडरचा जे हा चाजर् घेतला ते हा 
बंडवा यां या ह यांनी वेडावून गेलेले िब्रिटश सै य िद लीचा वेढा उठवून मागे िफरवावे की काय 

असा हताश िवचार इंिग्लश अिधकार्  यांम ये चाल ूझाला. हा वेढा उठिव याचा िवचार जर कायम 

ठरला असता तर स तावनचा इितहास कसा पालटत गेला असता हे नक्की सांगणे जरी कठीण 

आहे तथािप बंडवा यां या हजारो ह यांनी इंिग्लशांचे िजतके नकुसान होणारे न हते िततके 

िपछेहाट घेऊन इंिग्लश लोक आप या हातानेच क न घेते इतके अगदी साफ िदसणारे आहे. 

िद लीला वेढा दे यात शत्रचेू शहर काबीज क न घे यापेक्षा दसुरा एक जो ल करी फायदा इंग्रजांस 

सहजग या िमळत होता, तो बंडवा यांचा सेना समुद्र िद लीसारख्या शहरी एकत्र तुंब या ऐवजी 
जर मोक या प्रदेशावर पसरत गेला असता िन त ेलहान लहान सै यपथकां या िनरिनरा या 
भागांनी चहूबाजचेू झुजं घेत राहते तर अस या या वकृयुद्धाने बंडवा यांना इंिग्लशांवर चोहोबाजूनंी 
कठीण ह ले चढिवता येऊन यां या मठूभर सै याची लांडगेतोड करणे सलुभ जाहले असते. परंत ु

िद लीला वेढा िद याने ही िव तीणर् रणधुमाळी सुपंु टात आण यासारखी होऊन इंग्रजांना अस य 

ताण न बसता सवर् बंडवाले एका शहरात जमा होऊन आयतेच आटोक्यात आलेले होते. अशा 
ि थतीत िद लीचा वेढा उठिवणे हणजे हा अफाट सेनासागर आपण होऊनच सवर् प्रदेशावर 

धांगडिधगंा घाल यास बधंारा फोडून मोकळा सोडणे होते. िद ली िजकूंन घेतली असताही ते सवर् 
िशपाई आजबूाजसू पसरणारच होते. परंतु यांना अपयशाने िन साही क न मग िद लीतून 

हुसकून दे यात िन अिंग्लशंांना वेढा उठिव यास आपण भाग पाडले अशा यशाने प्र फुिरत क न 

अगंावर चढवून घे यात फार भयंकर अतंर होते! इंिग्लश कमांडर या यानात हे अतंर येत 

असताही हताशतेने, िन साहाने िन बडंवा यांनी केले या क डमार् याने जे हा तो िद लीचा वेढा 
उठवून परत िफर याचा िन चय क  लागला ते हा या क्षणी इंग्रजी साम्रा यांचे सवर् िनदान 

या या वतर्नावर अवलबंून होते. अशा समयी िद ली या इंग्रजी तळात बेअडर् ि मथसारखा 
धाडसी ऑिफसर बसत होता हे याचे खरोखरच सदैुव होय! इतर सवर् इंिग्लश अिधाकरी पळ 

काढ या या िवचारात असता याने या सवार्ंस िनकू्षन सांिगतले की, “िद लीवरची पकड एक 

अणमुात्रही िढली करणे अ ट नाही. िन ठुर काळपाशा- प्रमाणे ित या कंठात पडलेला हा आपला 
पाश अभे य िन अढळ रािहला पािहजे. िद लीचा वेढा आपण उठिवला की पंजाब हातचा सटुणार, 

िहदंु थान हातचे सटुणार, साम्रा य हातचे सटुणार!!” 
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बेअडर् ि मथ या या करारी उपदेशाने उ सािहत होऊन िद ली घेत यािशवाय परत िफरावयाचे 

नाही असा ढ िन चय इंग्रजांचा कमांडर िब्रगेिडयर िव सन हा करीत असता बंडवा यांनी 
इंिग्लशांना मार दे याचे काम िबलकूल िढले पडू िदले नाही. इंग्रजां या उज या िकंवा डा या 
बाजवूर ह ला क न, मारवतील िततके लोक मा न, इंग्रज जोरावून उठले की, बंडवाले अशा काही 
घाईने मागे िफरत की, यांचा पाठलाग कर याची अपिरहायर् इ छा इंग्रजांचे मनात उ प न होई 

िन इंग्रजी सै याला अशा रीतीने तटाजवळ आणले न आणले की, तोफांचा भयंकर मारा सु  होई. 

या न या युक्तीने बंडवा यांनी इंिग्लशांना इतक्या वेळा अचून रीतीने फसिवले िन यांची इतकी 
नुकसानी केली की, काही झाले तरी िशपायांचा पाठलाग करता कामा नये असा इंग्रजी कमांडरला 
िवशेष हुकूम सोडावा लागला! बंडवा यां या या न या युक्तीने इंग्रजी सेना जो जो सपंत चालली 
तो तो यां या कमांडरचे पजंाबकडून येणार् या न या सीजटे्रनकड ेचातकासारखे डोळे लाग ूलागले. 

िद लीचे दिक्षणेस इंग्रदी सै याची काय अव था आहे, कलक याहून िनघालेले इंग्रजी सै य 

कुठपयर्ंत येऊन पोचलेले आहे, लखनौ, कानपूर िन बनारस वगरेै शहरांची काय हालहवाल आहे, 

इ यादी वातार्, उ तर िहदंु थानातील दळणवळणांचे सवर् मागर्, तारा, रेलवे, पो ट खाते तमाम न ट 

क न टाकलेले अस याने, िद लीला क डून पडले या आंग्लसेनेला काडीइतके कळेनासे झाले 

होते. सर हो हीलरचे िशर या या धडापासनू कानपुरास वेगळे होऊन एक मिहना लोट यानतंर 

िद लीचे कँपम ये इंग्रजांना खात्रीलायक बातमी लागली की, सर हो हीलर गोर् या सै यासह 

आप या मदतीस धावून येत आहे! कलक या या बाजनेू मदत ये याची अशी िनराशा झालेली 
अस याने िद ली या इंग्रजांचा सवर् भार पंजाबवर पडलेला होता िन आजपयर्ंत गोर् या िन का या 
सै याची वारंवार नवीन नवीन कुमक धाडून जॉन लॉरे सने तो भार शक्य िततका सांभाळलेलाही 
होता. तरीही िद लीकडून आले या सीजटे्रनचा िन कुमके या नवीन मागणीचा अनादर न करता 
जॉन लॉरे सने पंजाबातून समुारे २००० िनवडक सै य िनक सन या हाताखाली धाडून िदले. हे 

सै य आ याची बातमी इंग्रजी छावणीत पसरताच िजकड े ितकड ेआनंदाचे, उ साहाचे िन ईषचे 

तेज सिैनकां या मदेु्रवर झळकू लागले. या तेजात २००० सै य आ याचा फारसा भाग न हता तर 

या सै याचे अिधप य या याकड ेहोते तो िनक सन आ यामळेु ते तेज िवशेष झळकू लागलेले 

होते. िनक सनसारखा एक पुढारी हणजे हजारो सिैनकांचा केवळ शौयार्कर्  असतो! िन साही 
झाले या इंग्रजी फौजेत जो तो हण ूलागला “िनक सन आला आहे, आता िवजयाची शंका नको!” 

परंतु कत अिधपती लाभत गे याने िवजयाची शंका इंग्रजी सेनेत जो जो कमी होत चालली तो तो 
िद ली या तटांम ये अपजयाची खात्री ढतर होत चालली. कारण यांची मखु्य उणीव ही क यार् 
पुढार्  यांचीच होती. यांनी नूतनोद्धृत िसहंासनावर याला प्र थािपत केलेले हते तो बादशहा 
शांतकालाहर् दयाशीलतेत जरी िकतीही तु यचिरत्र असला तरी युद्धकालात अ यंत आव यक 

असणार् या रणपटु वात िन नेतृ वात असमथर् िन पूणर् अन य त होता. रणपटु सिैनकांचा 
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िद लीला तोटा होता असे नाही. इंग्रजां या िनकरा या युद्धाम ये यांनी आंग्ल सेनेलाही 
लाजिवलेले होते, इंग्रजां या हाताखालीच याचे श त्रा त्रांचे, कवायतीचे िन िश तीचे िशक्षण पूणर् 
झालेले होते, यां या तलवारीनेच इंग्रजांसाठी अफगािण ताना- पयर्ंत साम्रा याची रेखा आखीत 

नेलेली होती, असे जवळजवळ प नास हजार योद्धे या िद ली या तटांमधनू आजपयर्ंत मी मी 
हणत असणार् या इंग्रजांना िठक या िठकाणी पाशबद्ध क न वेडावीत रािहलेले होते. परंत ु या 
प नास हजार डोक्यांना एकीभतू करणारे असे एक तरी डोके िद लीला पािहजे होते. या इतक्या 
िनरिनरा या म यांची वातं यो सकुते या सतू्रात ओवती झाली होती. परंतु शेवट या सतू्रम याचे 

बंधन िमळालेले नस याने ही बंधनरिहत माला एका िहसक्यासरशी आजपयर्ंत ओघळून गेली 
नाही हेच आ चयर् होते. वातं या या वार् याने हे वाळूचे कण एका ढगात िमसळून गेले होते; परंतु 
वार् याने उ प न केले या ढगाइतकीच असघंिटत रािहलेली होती. अशा ि थतीत यांना एक कतार् 
मनु य पािहजे होता. यांनी याला मखु्य थानािधि ठत केले होते तो वदृ्ध बादशहा देखील कोणा 
तरी क यार् मनु यासाठी या हजारो िशपायांइतकाच हपापलेला होता. याने बख्तरखानाचे हाती 
सवर् स ता देऊन पािहली. नंतर याने तीन जनरल नेमनू यांचे हाती पुढारीपण देऊन पािहले. नंतर 

पु हा तीन िद लीचे नागिरक िन तीन िशपायांचे प्रितिनधी अशा सहा जणां या प्रितिनधीमडंळाने 

मखु्य कारभार सघंिटत रीतीने िन एकवाक्यतेने करावा असे ठरिवले िन ते प्रितिनधीमडंळही जे हा 
िन फळ झाले ते हा मग या उदार िन देशािभमानी बादशहाने आप यासाठी रा यक्रांतीचा नाश 

होत असेल िन आप या रा यछत्रा या भयाने कत लोक इंिग्लशांकड ेजात असतील तर आपली 
स ता सोडून दे यासही आपण तयार अस याचे याने जाहीर केले! िहदंु थान देश इंग्रजां या 
अमलाखाली अस यापेक्षा, िहदंु थानात परक्याचे भ्रमण चाल ू रहा यापेक्षा िन िहदंु थान 

कोण याही प्रकार या राजकीय गलुामिगरीत िखतपत पड यापेक्षा वदेश वातं य िमळवून 

देणारा कोणताही वदेशीय अिधपती पुढे येईल तर आपणास शतपट जा त आनंद वाटेल असे या 
वदृ्ध म गलाने सवार्ंस कळिवले िन वद तुर या सहीने जयपूर, जोधपूर, िबकानेर, अलवार वगरेै 

प्रमखु रा यांना पत्रे धाडली. “इंिग्लशां या बे यांचे तुकड ेउडिवलेले पहावे िन िहदंु थान कसेही 
क न वतंत्र हावे ही माझी अ यु कट इ छा आहे. पंरतु या िनवार्णीचे प्रसगंात जो सवर् रा ट्राची 
धुरा धारण कर यास समथर् आहे, रा ट्रीय शक्तीला जो सघंटना देऊ शकेल िन याचेम ये सवर् 
रा ट्र एकवाक्यता पावू शकेल असा कोणता तरी कायर्धुरंधर पुढारी पुढे आ यािशवाय ही 
रा यक्रांती सफल होणारी नाही. िहदंु थानला इंिग्लशां या अमंलातून वतंत्र क न यावर 

माझीच अिधरा य स ता थापन करावी अशी माझी यक्तीिवषयक मह वाकांक्षा उरलेली नाही. 
वदेश वातं या या युद्धकायीर् स जख ग होऊन इंिग्लशांना ह पार कर यास जर आपण सवर् 
सं थािनक तयार असाल तर िहदंु थानातील सं थािनकांनी थािपले या कोण याही राजमडंळाचे 
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अिधपित व मा य क न माझ े साम्रा याधी वर वाचे सवर् हक्क मी याचे हातात दे यास 

आपखुषीने िन आनंदाने तयार आहे.”1 

हे पत्र मसुलमानी धमार्चा पुर कतार् िद लीचा बादशहा, िहदंु थानातील िहदंधुमार् या मांडिलक 

राजांस धाडीत आहे! स तावन साली वातं य, वरा य, िन वदेश िन वधमर् या उदा त 

श दांचा िकती यथाथर् बोध िहदंु थानातील लोकांस झालेला होता हे हे अदभतु पत्र प ट सांगते 
आहे. िहदं ु िन मसुलमानांची धमर्िभ नता ही वदेशा या एकतेत इतकी इतकी िवलीन झालेली 
पाहून चालर्स ्बॉल हणतो “असले अनपेिक्षत, आ चयर्कारक िन िवलक्षण ि थ यंतर जगा या 
इितहासात क्विचतच आढलेल.” 

हे िवलक्षण ि थ यंतर िहदंु थान देशा या क्षेत्रातील एका आकंुिचत प्रांतातच काय ते पूणार्ंशाने 

घडून आलेले अस यामळेु याचा ता कािलक पिरणाम यश वी होऊ शकला नाही. िद लीचे 

तटासमोर गलुामिगरीचा िन देश वातं याचा सामना सु  होता हे एका अथीर् िन प्रमखु वाने जरी 
खरे आहे, तरी दसुर् या िन आनुषंिगक िदशेने पािहले असता ितथे वपरबलाबलाचा खरा सामना 
जुपंलाच न हता असे िदसनू येईल. ‘िद लीचा वेढा’ या प्रिसद्ध ग्रथंाचा कतार् हणतो की, 
“आम या तळात एका युरोिपयनामागे १० नेिट ह होते. िजतके युरोिपयन तोफखा यावर असत 

यां यापेक्षा चौपटीने जा त नेिट ह लोक िन घो यामागे दोन नेिट ह घोडे वारात होते. 

नेिट हां या भरतीिशवाय एक पाऊलही पुढे टाकणे शक्य न हत.े” देशा या एका भागातील चेतना 
देशा या दसुर् या भागातील अचेतनेने हाणनू टाकली होती. अशा ि थतीत बंडवा यांनी आग ट 

उलटत आला तरी इंग्रजांना आपणावर मार दे याची सधंी न देता आघातक पद्धतीचा केलेला 
अवलबं अजूनपयर्ंत ठेवनू ते इंग्रजी तळावर अखंड जोमाने ह ले चढवीतच होते हे यां या 
त विन ठेचे काही सामा य योतक नाही!  
तोफखा यांनी इंग्रजांचे सवर् सै यावर असा मारा कर यास आरंभ केला की सर कोिलनला तळ 

सोडून सै याची पु कळशी हालाचाल िन इंग्रजी तोफांतून बराच वेळ गोळा फेकणे बंद करणे भाग 

पडले. बंडवा यांनी ही िधटाईची केलेली रणा हाने आजपयर्ंत मकुा याने ऐक याची सर कोिलनला 
जी पाळी आलेली होती ती या ५ या तारखेनंतर मात्र येणारी न हती. कारण आता याने या या 
सै याची उ तम एकबद्धता क न मागार्तील सवर् अडचणी दरू केले या हो या, िन हणनू 

िदवसिदवस प्र यक्ष इंिग्लश कमा डर- इन- िचफचे तंबूवर गोळीबाराची चडुफळी खेळत बसणार् या 
हट्टी, घीट िन उ ाम बंडवा यांशी ता.६ रोजी आपण होऊनच िनकर कर याचा याने िन चय केला. 
या वेळेस बंडवा यांकड ेसमुारे आठदहा हजार ल करी िशक्षण िमळालेले िशपाई असनू यां या 
डा या बाडूकड ेखुद्ध नानासाहेब, उजवीकड ेग्वा हेरचे सै य िन या सवार्ंवर ता या टोपे हे सेनापती 

                          
1 Two Native Narratives by Metcalfe, P. 226. 
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झालेले होते. इंिग्लशांकड ेएकंदर गोरी िन काळी िमळून पांच हजार पायदळ, सहाशे घोडे वार िन 

३५ तोफा िमळून समुारे ६००० लोक इतकी फौज स ज झालेली होती. चालर्स बॉल हणतो ७५०० 

फौज होती िन या सवार्ंवर खुद्ध कमा डर- इन- चीफ सर कोिलन हे सेनापित व करीत होते.  

अशा या त विन ठेला कतृर् वाचे बल देणारा एखा या नेता बंडवा यांकड े ये याचे ऐवजी इंग्रजी 
छावणीलाच िनक सन या आगमनप्रसगंाने तो लाभ िमळा याने िद लीत िनराशेची छाया पडू 

लागली. नीमचचे सै य िन बरेलीचे सै य हे एकमेकां या डोक्यावर िनराशेचे खापर फोडू लागले िन 

वारंवार पगार िमळाला असताही बदफैली िशपाई पनुःपु हा पगाराचा तगादा क न तो िमळेनासा 
झाला हणजे शहरातील ीमान लोकांवर बळजबरी कर याचा धाक घाल ू लागले. ते हा 
बख्तरखानाने बादशहा या इ छेव न सवर् पढुारी, सवर् सै य िन िनवडक नागिरक एकत्र क न 

यांना प्र न केला की ‘लढाई चालवावयाची की शरण जावयाचे! ‘ आकाश दभुगंनू जाईल अशी 
गजर्ना उठून सवार्ंनी उ तर केले, ‘लढाई, लढाई, लढाई!! ‘ िद लीचा हा अढळ िन चय पाहून पु हा 
सवर्त्र जोर आ यासारखा िदसला िन बरेली या िन नीमच या सै याला बरोबर घेऊन इंग्रजां या 
सीजटे्रनवर ह ला कर यासाठी नजफगडकड े बंडवा यांची सेना चाल ू लागली. नजफगडपयर्ंत 

पोच यावर बरेली या िब्रगेडने िजथे तळ िदला ितथे तळ दे याचे ऐवजी िन एकत्र िमळून शत्रवूर 

तुटून पड याचे ऐवजी नीमचचे सै य बख्तरखानाचा हूकूम न जमुानता एका शेजार या गावी 
जाऊन उतरते झाले. इंिग्लशां या कानावर ही बातमी जाताच यांचा ता या दमाचा सेनापती 
िनक सन हा िनवडक िन भरपूर सै यासह अ यंत वेरेने नजफगडचे बाजवूर चाल क न गेला िन 

बख्तरखानाची आज्ञा न जमुानता एकीकड ेउतरले या नीमच या िब्रगेडवर याने अक मात छापा 
घातला. बंडवाले असावध, एकाकी िन अ यवि थत तर तो आलेला छापा सावध, सनायक, 

यवि थत िनक सन या सेनापती वाखाली! मग बंडवा यां या ददुर्शेला सीमा उरली नाही. ते 
लढले, पु कळ शूर वाने लढले, शत्रनूी तुती करावी इतक्या शूरतेने लढले! पण ती िन फळ शूरता! 
बुंदेल की सराई या लढाईपासनू बंडवा यांचा असा पराजय झाला न हता. नीमचची सबंंध िब्रगेड 

या िदवशी पार गारद झाली! आपणच याला अिधकारि थत केले होते या या हुकूमाखाली न 

राहता वयमं यतेने केले या आचरणाचे हे असे फल िमळाले! बेहुकमी शूरता ही 
शोयार्भावाइतकीच िन फल असते!  
ता. २५ ऑग ट रोजी िमळाले या या िवजयाने इंग्रजी छावणीत आजपयर्ंत बसत असलेले 

िनराशापटल पार िवतळून गेले. जनू मिह यापासनू खरा िवजय असा यांना आज िमळाला! 
िद लीला कधी धडक देऊ असे आता याला याला होऊन गेले. कमांडर िव सनने शेवट या 
ह याचा नकाशा तयार कर यास बेअडर्ि मथला हुकूम िदला. इंग्रज लोक िनराशे या भरात 

िद लीहून परत िफरत असता याने केवळ आप याच नेटाने यांना थोपवून धरलेले होते या 
बेअडर्ने तो नकाशाही तयार केला. पंजाबमधून येणारी नवीन सीजटे्रनही ह याची अप्रितम 
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साधनसामग्री घेऊन इंग्रजी छावणीला सखु प पोचली िन या शहराने इंिग्लशां या अ यु कृ ट 

सेनेला, सेनापती वाला िन समरपटु वाला आज तीन मिहने रणांगणात खड ेचारलेले होते या 
िद लीला धुळीस िमळवून आजपयर्ंत सोसले या तुम या माचे साफ य हो याचा समय अखेर 

िनि चततेने नजीक आलेला आहे. असा उ साहक सदेंशलेखही इंग्रजी सेने या कमांडरने ल करात 

प्रिसद्ध केला.  
पंजाबची नवीन मदत आ यानंतर आता इंग्रजांचे एकंदर सै य साडतेीन हजार युरोिपयन, पांच 

हजार नेिट ह शीख पंजाबी वगरेै िशपाई िन अडीच हजार काि मरी फौज िमळून समुारे अकरा 
हजार लोक असनू िशवाय आपले शेकडो िशपाई घेऊन खु  िझदं सं थानचा राजाही “िद ली या 
िवजयाची पवर्णी साध यासाठी” इंिग्लशांना येथून िमळाला होता. स टबर या पूवार्धार्त इंग्रजी 
कमांडरने िवघातक पद्धतीने आक्रमण क न नवीन नवीन बॅटरी बांध यास सरुवात केली आहे असे 

पाहताच िद लीम ये बंडवा यात भयभीतता उ प न झाली िन तटाचे बाहेर इंग्रज लोक एका 
यक्तीसारखे हुकुमबंद िश तीने रेटीत चाललेले असताना तटाचे आत बेहुकमी, बेलगामी िन 

गरैिश त वतर्नाचा कळसही होऊ लागला. इंग्रजांकड े जे नेिट ह होते ते तोफांचे मार् यात बॅटरी 
बांध याचे कामात इतक्या नेटाने झटत की फारे ट िलिहतो, “नेिट ह लोकांम ये उ कषार्ने वसत 

असले या िन चल शौयार्ची यांनी कमाल केली. एकामागनू एक मनु ये ठार होऊ लागली असता 
यांनी आपले काम अढळ चाल ूठेवले. गो यांने पुढचा मनु य ठार झाला की यांनी एक क्षणभर 

थांबावे, मतृांसाठी एक दोन अ ू ढाळावे, पे्रतां या रांगेत हे नवे पे्रत ठेवावे िन पु हा या भयंकर 

थली काम सु  करावे!!” इंग्रजां या हाताखाली नेिट हांनी अशी अढळ िश त दाखवावी िन 

िद ली शहरातील नेिट हांनी कामाची एकमेकांवर ढकलाढकली करावी, या िभ नतेपासनू पु कळ 

बोध घेणे अव य आहे. अिधकार्  यांचा योग्य स मान िन हुकमा या श दाला योग्य मान हे 

िश तीचे मखु्य बीज आहे. परंतु िद लीम ये या बीजाला सवर्त्र पायाखाली तुडिवले जात होते. 

बहुतेक दोष असमथर् अिधकार्  यांकड े िन बाकीचा बेबंद वतर्नी अनुयायांकड े िन आता यात 

िनराशे या अवसानघाताची भर!  

िद लीबाहेरील वाढत चाललेला नेट िन िद लीचे आत मावळत चाललेला हा उ साह या दोह चेही 
पयर्वसान कर यासाठी अखेर स टबरची चौदावी तारीख उजाडली. इंग्रजी सै याचे चार िवभाग 

क न यांपैकी पिहले तीन िवभाग िनक सन या हाताखाली का मीर दरवा यातून घुस यासाठी 
धाड यात आले िन काबूल दरवाजातून घुस यासाठी चौथा भाग मेजर रीड या हाताखाली 
इंग्रजां या उजवीकड ेउभा रािहला. या दोन िठकाणी तटाला भोके पाड याचे कायर् चाल ूझाले. 

सयू दय होताच इंग्रजां या तट फोडणार् या तोफा एकदम बदं पड या. इंग्रजां या तळात एक 

क्षणभर अिंतम समयाची िनःश दता होऊन लगेच िनक सनसह तो तळ एखा या िजवंत 

िभतंीसारखा एकदम पुढे धावत िनघाला. यां या पिह या नंबर या कॉलमने का मीर बे टनपाशी 
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तटाला जे भोक पाडलेले होते ितकड ेधडक घेतली. आतून गो यांचा मारा सु  झाला. खंदकात 

इंग्रजांची पे्रते धडाड धडाड कोसळता कोसळता काही तटापयर्ंत आले. तटास िशडी लागली. िशडीवर 

चढला की खाली पडला. अशा िनकरा या मार् यातून इंग्रजी फौज पुनः पु हा तट चढू लागली. 
इंग्रजी फौज या तटा या भोकातून आत घुसली. तटाचा तो भाग सर झाला- िवजयाचे िशगं फंुकले 

गेले!  

या का मीर बे टनप्रमाणेच वॉटर बे टन या भोकाकडहेी भयंकर हातघाई होऊन मरता मरता िन 

मारता मारता इंिग्लशां या दसुर् या नंबर या कॉलमने ते भोक सर क न तटात उडी घेतली.  
ितसर् या नबंरचा कॉलम का मीर दरवा याकड ेचालला होता. ले टनंट होम िन सालके ड हे तो 
दरवाजा सु ं ग लावून उडवून दे यासाठी या दरवा यासमोर येताच िभतंीव न, िखडकीतून 

तटाव न गो यांचा पाऊस पडू लागला. का मीर दरवा यासमोरचा खंदकावरील पूल पाडलेला 
आहे. फक्त एक तुळई काय ती िश लक रािहलेली िदसते. ब स, चला ित याच व न पुढे. साजर्ंट 

मेला, हा महाद ूपडला- पण चल होम पुढे चल. होमने पुढे धावून हातातील सु ं ग अखेर दरवा यात 

ठेवला. ते हा आग लावणारी दसुरी टोळी तुळईवर घसु ूलागली. ले टनंट सालके ड गोळी लागून 

पडला, कॉरपोरल तू पुढे घुस- तुलाही गोळी लागली? पण कुछ पवार् नही. मरता मरता शूराने 

िठणगी तर िदली टाकून! धडाड धडाड धडाड! का मीर दरवाजा या भयंकर सु ं गाने धडाडून गेला. 
परंतु हा आवाज का मीर दरवाजा उघड याची वाट पहात असले या इंग्रजी सेनापतीला या 
रणिनकरा या घनगजर्नेत प ट ऐकू गेला नाही. ते हा याने पुढे यावे की न यावे? िन का न यावे? 

िवजयाचे िशगं जरी मला ऐकू आले नाही तरी ते पढेु गेलेले इंग्रजी वीर आिण ते अपयशी झाले 

असतील हे शक्य नाही. आता बराच वेळ झाला आहे. ते हा आपण पुढे तर चलावेच, अशा िनध या 
आ मिव वासाने कॅ पबेलने ह याचा हुकूम िदला. खंदकाला ते िभडले. यांनी खंदकात पडले या 
आप या िवजयी मरणो मखुांना पािहले िन यांनी घेमार करीत का मीर दरवा यातील मोडले या 
भागातून िद लीत उडी घेतली. तो याच वेळेस ितकडे आपआपली कामे यश वी रीतीने बजावून 

िद लीत घुसलेले ते पिहले दोन कॉलमही यांना िमळाले. िनक सन या हाताखालील हे ित ही 
भाग युद्धभमूीतील कामे रंगभमूीवरील पात्रां याइतक्या टापिटपीने क न सै याचा चौथा कॉलम 

कुठे आहे असे एकमेकांस पुस ूलागले.  

इंग्रजी सै याचा चौथा भाग मेजर रीड या हाताखाली काबूल दरवा यातून ह ला कर यासाठी 
इंग्रजां या उज या बाजनेू िनघाला होता. सबजीमंडीपयर्ंत तो चालनू येतो न येतो तो याला 
अडथळा कर यासाठी िद लीतून बाहेर पडले या िशपायांशी याची गाठ पडली. पिह या 
साम यातच मेजर रीड खाली आ याने इंग्रजी फौज िकंिचत दबून ित यात हुकमाचा घोटाळा उडून 

िन बडंवा यांना फुरण चढून इंग्रजांची बाज ूउधळते की काय असा रंग िदस ूलागला. परंत ुहोप 

गँ्रट अचूक रीतीने आप या घोडे वारांसह ितकड ेदौडत आ याने पु हा दो ही पक्षांचे रण अटळ 
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मांडले गेले. इंग्रजांनी तोफांचा मारा जबर चाल ूकेला असताही िकशनगजं या बागेतून, घराघरातून 

बंडवा यां या गो या सू ंसू ंकरीत रक्ताचा पाऊस पाडीत हो या. इंग्रजांचे घोडे वारांना पुढे ह ला 
रेटणे अशक्य झाले- तोफा बंडवाले िजकूंन घेतील या भयाने मागे िफरणे अशक्य झाले. ते इंग्रजी 
घोडे वार िठक या िठकाणी पटापट मर यासाठी िखळून गेले. एक मनु यही खाली पड यािशवाय 

मरणाला िभऊन इकड े ितकड ेहलेना. इंग्रजांकडील नेिट ह घोडे वारां या या अपूवर् शूरते या िन 

हुकूमबंदी या अपूवर् सिंम णाब ल यांचा कमांडर होप गँ्रट हणतो, “नेिट ह घोडे वार अढळ 

रािहले, यां या िशपाईिगरीची शथर् आहे. मी यांना उ तेजन देऊ लागलो तो ते हणाले, “िचतंा 
नको, या जागी आ ही आपण सांगाल िततका वेळ उभे राहू!” 

या इंग्रजांचे बाजसू िमळाले या नेिट ह शौयार् या तोडीस तोड देणारे शौयर् वातं या या बाजसू 

िमळाले या नेिट हांनीही प्रकट केलेले होते. हट्टास पेटलेले ते बडंवाले तस ूतस ूजमीन लढवीत 

लढवीत आता अदग्यावर हाणामारीचा कळस क  लागले. पुनः पु हा चवताळून ह यांवर ह ले! 

अदगा ता यात घेऊ पहाणारी इंग्रजी फौज, लागली डगमगावयास- चढवा पु हा ह ला; इंग्रजी 
फौज हटली- चढवा पु हा ह ला; अदग्यापासनू मार खात खात इंग्रजी फौज वरील शूर 

घोडे वारां या िन इंग्रजी तोफां या आ यास आली- तरी चढवा पु हा ह ला. आता मात्र इतकेवर 

सभंाळा. ते ठाणे सोडून या इंग्रजी फौजा परत चाल या! शाबास बंडवा यांनो! भली केलीत झुजं! 

जर तुम यापैकी सग यांनी असेच केले असते- !  
या थौ या भागाचा असा मनोभगं होत असताना इंिग्लशांचे शहरात घुसलेले तीन भाग का मीर 

दरवा यापाशी थोडा वेळ थांबवून मग शहर काबीज कर यासाठी उसळी मा न िनघाले. कॅ पबेल, 

जो स िन योद्धा िनक सन हे तीन प्रमखु सेनापती आप या िनध या फौजेला “चला, मदर्हो चला” 

या युद्धगीताने आ हान देत काबूल दरवाजाकड ेलढत िनघाले. जी जी तोफ वाटेत सापडले ती ती 
काबीज झाली. जो जो उंचवटा वाटेत लागेल यावर पु हा िब्रिटश िनशाणे चढू लागली िन हाणमार 

होत होत िब्रिटश सेना बजर्बे टन या ठा यापयर्ंत जाऊन धडकली. परंतु येथनू आता िरका या 
तोफा, िनिजर्व उंचवटे िन शूरशू य रण यां या ऐवजी ‘दीन बोलो दीन’ची भयकंर िकंकाळी भेटली 
िन बंडवा यां या गो यांचा मारा उठला, िनकराचा रक्तपात उठला, मृ युची घेमार उठली, 
िवजयाने धडक घेत आलेली इंग्रजी फौज नामोहरम होऊन हटली. समो न हे हटणे पाहताच तो 
हट्टी वीर िनक सन वाघासारखा चवताळून धावला. ‘शूरवीराला जगात काहीही असा य नाही’ हा 
याचा बाणा होता तो िनक सन वॉटर वे टनवर झाले या अपमानाने िचडून जाऊन पु हा या 

ग लीत जे हा घुस ू लागला ते हा पु हा रणधुमाळी माज यास आरंभ झाला. या २०० याडर् 
लांबी या ग लीत या िदवशी जी धुम चक्री माजली ती पानपतसारख्या रणाची एक संिक्ष त 

आवृ तीच होती. जो इंग्रज पाऊल पुढे टाकी याला या वातं याथीर् िजहादींनी समरावर कोसळून 

िदलाच हणनू समजावे. छपराव न, िखडकीतून, िदं यांतून, ओ याव न ती वातं यािभमानी 
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हट्टी ग ली आप या सह त्रावधी बंदकुांतून गो यां या वाला ओकू लागली, िन या हट्टी 
िनक सनलाही हटव ू लागली- शूर मेजर जेकबलाही ितने दाताखाली भरडून टाकले! वीर 

िनक सन, आता तूच पुढे हो! तु यािशवाय इंग्रजी सेनेतला एकूण एक पुढारी या ग लीने गारद 

केलेला आहे. आला, हे वातं यािभमानी ग ली, हे वीरते या गहेु, आला, खु  िनक सन तु यावर 

धावून! आता खरी परीके्षची वेळ आहे! िनक सन या ग लीवर िन ती ग ली िनक सनवर! 

बेसमुार झुजं ूलागली! इतक्यात इंग्रजी सेनेत िव यु लता पड याप्रमाणे एकच हाहाकार उडाला. 
िनक सन! िनक सन? आता कसला िनक सन! को या शूर िशपायाने या इंग्रजी महार याला 
अचूक नेमाने जिमनीवर घायाळ क न धडाडून िदले, एकच हाहाकार झाला. ‘हटा, हटा’ हणनू 

इंग्रज सेनेत िन ‘छाटा, छाटा’ हणनू या ग लीत एकच आरोळा उठला! िजची नखे 

िनक सन या रक्ताने भरली ती ही भयकंर ग ली! िज या लांबीचा तस ूतस ूको या तरी इंग्रजांचे 

थडगे झालेला!  
या वीयर्वान ग लीतून दसुर्  यांदा पळून चालले या या इंग्रजी सेनेचा भाग काबूल दरवाजापयर्ंत 

जेमतेम पोचतो न पोचतो तो जु मा मिशदीपाशी येताच ित यात असले या िजहा यांची 
रणगजर्ना ऐकू आली. यांचा कमांडर कॅ पबेल जखमी झाला िन या सै यिवभागाने िपछेहाटीचे 

िबगलू फंुकले.  

िद लीवरील ह याचा पिहला िदवस येथेच सपंला. असा भयकंर िदवस इंग्रजां या रा यावर 

िहदंु थानात कधी उगवलेला न हता. यां या चार भागांपैकी तीन भागांचे प्रमखु कमांडर जायबंदी 
झाले, ६६ ऑिफसर समरावर पडले, ११०४ लोक कामास आले! सं याकाळी या िवलक्षण 

मृ युसखं्येने काय िमळिवले हे पाहू लागता जनरल िव सनला समजले की, िद ली या तटाचा 
चतकोर भाग काय तो हातात आहे! भयाने, िचतंेने िन िनराशेने वेडा झालेला तो इंिग्लश कमांडर 

हणाला, “िद ली सोडून आता या आता िपछेहाट केली पािहजे. सवर् शहर अजनू अिजंक्यचे 

अिजकं्य आहे. मा या हाताखालील शूर लोकांची या एक ग लीने रक्षा केलेली आहे िन जे मठूभर 

लोक अजनू िजवंत आहेत यांना हजारो बंडवाले घराघरांतून पुढे ये यािवषयी ऐटीने आ हान देत 

आहेत. अशा ि थतीत एकूण एक मनु य गारद करणार का पीछेहाटीचे अपशय पदरी घेणार.” 

इंिग्लशांचा मखु्य कमांडर जनरल िव सन हणाला, हणनू आता िपछेहाटच केली पािहजे.  

िपछेहाट केली पािहजे? मरणो मखु झालेला िनक सनला हॉि पटलम ये ही बातमी कळताच तो 
वीर हणाला, “िपछेहाट? या िपछेहा या िव सनला गोळी घाल याइतकी शक्ती देवाचे दयेने 

मजम ये अजनू िश लक आहे!” या मरणार् या वीराप्रमाणेच सवर् िजवंत इंग्रजांचेही हणणे पडले 

िन स टबर या १४ या रात्री काबीज केलेला भाग सांभाळून इंग्रजी फौज अढळ रािहली.  
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जनरल िव सन या िपछेहाटीचे बेताला इंग्रजी यो यांनी िजतके हाणनू पाडले यापेक्षाही जा त 

रीतीने या रात्रीपासनू बंडवा यां या तळाम ये चालले या हालचालीने िव सन या भयाचे वयै यर् 
उघड कर यास आरंभ केला. िद ली जा त वेळ न लढिवता आपण बाहेर प्रदेशात युद्ध 

चालिव यास िनघून जावे हे एका पक्षाचे मत पडले िन दसुर् या पक्षाने मरण आले तरी िद लीने 

शरण जाऊ नये असा आग्रह धरला. इंग्रजांकड े िकतीही मतांतरे झाली तरी यापैकी बहुमताला 
मान िमळून शेवटी िभ नतेची एकवाक्यता कर याचा जो अमोल स गुण तो िशपायां या 
बजबजपुरीत आप या अभावानेच वसत अस यामळेु वरील दो ही पक्ष एका िदशेत िवलीन न 

पावता िनरिनरा या मागार्ने चाल ूलागले. काही िशपाई लोक िद ली सोडून बाहेर पडले, काही 
शेवटपयर्ंत िद ली या भमूीव न एकही पाय मागे न घे याचा िन चय क न रणांगणात अचल 

रािहले. ता.१५ स टबरपासनू ता.२४ स टबरपयर्ंत िद लीला या पक्षाने लढिवले आिण ते इतक्या 
िन चयाने, शयार्ने िन ढतेने की, मिशदीत वा राजवा यांत इंग्रजी फौज घुसत असता या सवर् 
फौजेपुढे एकेक पहारेकरी आप या बंदकुीस हात घालनू उभा राही. इंग्रज लोक जवळ येताच 

सावकाशीने बंदकू रोखून धरी, हाताशी हात िभडताच शत्रवूर बंदकुीचा शेवटचा बार सोडी िन 

वदेशासाठी िजवंतपणाची ही अिंतम सेवा क न नतर मरणा या सेवेला वाहून घेई. इंग्रज 

इितहासकार हणतात, “ या वेळेला वा यात इंग्रजी सेना घुसू लागली ते हा ितथे फक्त काही 
िजहादी लोक उभे रािहलेले आढळले. यांनी रांगही धरली नाही, कारण रांग कर याइतकीही यांची 
सखं्या िबलकूल न हती. तथािप या शत्रशूी आज तीन मिहनेपयर्ंत हटातटाने यांनी झुजं घेतली 
या िफरंग्याचे हाडवैर आयु या या अिंतम क्षणापयर्ंतही िढले झालेले नाही हे िसद्ध कर यासाठी ते 
िशपाई िवजयाची काडीइतकीही पवार् न धरता ते अचाटकमीर् लोक आ हांला वेडावीत अढळपणे 

रािहलेले होते!’ 

इंग्रजांचे हाती िद लीचा तीन चतुथार्ंश भाग गे यानंतर कमांडर- इन- चीफ बख्तरखान हे 

िद ली या बादशहाकड े गेले िन हणाले, “िद ली तर आप या हातातून िनसटली आहे. परंत ु

हणनू जयाचा सवर् सभंवही आप या हातातून िनसटलेला आहे असे नाही. क डले या िठकाणचे 

रक्षण कर यापेक्षा मोक या प्रदेशात शत्रलूा िपसाळून सोड याचा डाव अजूनही िनि चत िवजयी 
होणारा आहे. आप या फौजेपैकी जे या वातं ययुद्धात मरेतोपयर्ंत तरवार उपसलेली ठेव यास 

िसद्ध आहेत अशा यो यांना िनवडून मी यां यासह िद लीहून लढाई घेत दसुरीकड ेिनघनू जात 

आहे. शत्रलूा शरण िरघ यापेक्षा लढाई घेत बाहेर पडणेच मला अ ट वाटत आहे. अशा वेळेला 
आपणही आ हांबरोबर चलावे िन आप या वजा या आ याखाली आ ही वरा यासाठी असेच 

लढत राहू.” बाबरा या, हुमायुना या, िकंवा अकबरा या तेजातील शतांश जरी या वदृ्ध म गलाचे 

अगंात असता तरी याने हे शूर वाचे आमतं्रण मा य क न या धाडसी बख्तरखानाबरोबर 

िद लीहून कूच केले असते. परंतु वाधर्क्याने हताश, राजिवलासाने मितमदं िन पराजयाने भयभीत 
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झाले या या बादशहाने शेवट या क्षणापयर्ंत आपली अिनि चतता िन चचंलता कायम ठेवली. 
शेवट या िदवशी हुमायनुाचे कबरीत तो बादशहा लपून बसला िन बख्तरखानाचे आमतं्रण 

नाका न अलाहीबक्ष िमझार् या या उपदेशाप्रमाणे इंग्रजांस शरण िरघ याचे ठरवू लागला. हा 
अलाहीबक्ष हणजे अ सल िफतुरी होता! याने ही बातमी इंिग्लशांना िदली. इंिग्लशांनी ताबडतोब 

कॅ टन हॉडसनला ितकड े धाडले. जीवदानाचे वचन घेऊन बादशहा वाधीन झाला. याला 
वा यापयर्ंत आणनू इंिग्लशांनी कैदेत टाकले. इतक्यात पु हा ते िफतुरी कुत्रे अलहीबक्ष िन मनुशी 
रजबअ ली धावत येऊन हणाले “पण राजपुत्र अजून हुमायुनाचे कबरीतच दडलेले आहेत.” पु हा 
हॉडसन धावला, राजपुत्र याला शरण आले िन यांना यांनी गाडीत घालनू िद लीकड ेचालिवले. 

या शहरात पाय टाकताच हॉडसन या राजपुत्रां या गाडीकड ेदौडत गेला िन ओरडून हणाला, 
“इंिग्लशां या बायकामलुांचा वध करणार्  यांना देहा त िशक्षाच िदली पािहजे!” थरकाप भरलेले, 

गाडीतून खाली ओढलेले िन यां या अगंावरील सवर् व त्रे िहरावून घेतलेली आहेत अशा या 
शरणागत राजपुत्रांकड ेहॉडसनने त ड िफरिवले िन तीन गो यांसरशी या तीन राजपुत्रांचे याने 

भराभर खून पाडले! तैमरूवंशवकृ्षांची ही शेवटची पालवी हॉडसनने खुडून टाकली! परंतु यां या 
कू्ररतेचे समाधान या प्रिथत राजवंशीय कुमारांना नुसते गो या घालनू ठार मार याने मळुीच 

होईना. मरणापयर्ंत तर रानटी मनु ये देखील सडू उगिवतात. मग सधुारले या मडुात अमानुषता 
ती कोठे रािहली? हणनू या राजपुत्रां या पे्रतांना उचलनू नेऊन िद ली या कोतवालीकड े

फेक यात आले. िगधाडांना या तैमरू या वंशजांवर यथे छ मेजवानी िद यावर या कुजले या 
पे्रतांना फरफर ओढीत नेऊन नदीत झोकून िदले. अकबरा या वंशाला मठूमाती दे यासही कोणी 
नसावे हे, कालचक्रा, तुझ ेकोण खेळ आहेत? आता िशखांना खरेखरेच वाटले की यां या ग्रथंातील 

भिव य पूणर् झाले! पण ते कोण या अथार्ने? कोण या प्रकारे? िन काय पिरणाम होऊन? 

नंतर िद लीम ये भयंकर क तलीला िन लटुीला आरंभ झाला. याची हकीकत ऐकूनच लाडर् 
एि फ टन जॉन लॉरे सला िलिहतो, “िद लीचा वेढा सपं यानतंर आप या सै याचे िद लीचे 

कलेले हाल दयद्रावक आहेत. शत्र ूिन िमत्र यांचा भेद न पाहता सरसकट सडू उगिवला जातो आहे. 

लटुीत तर आपण खरोखरच नािदरशहावरही ताण केली!”2 जनरल औटराम िद ली जाळावी 
हणनू हणतो.  
युरोिपयन िन नेिट ह िशपायांसदु्धा इंग्रजांची िद ली या वे यात गुतंलेली फौज जवळ जवळ दहा 
हजारपयर्ंत वाढलेली होती िन यापैकी मृ युमखुात पडलेले िन जायबंदी झालेले समुारे चार हजार 

लोक या युद्धात कामाला आले. िक्रिमयन वॉरसारख्या प्रचंड युद्धातही मनु यहानीचे असले भयंकर 

                          
2Life of Lawrence, Vol, II, page 262.  
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प्रमाण आढळत नाही.3 बडंवा यां या बाजकूड ेजी मनु यहानी झालेली असेल ितचे िव वसनीय 

प्रमाण काढणे हे इंग्रजी लेखांव न जरी अशक्य आहे तरी कमीत कमी पांचपासनू सहा हजारांपयर्ंत 

तरी यांचे नकुसान झाले असलेच पािहजे.4  

अशा रीतीने हे इितहासप्रिसद्ध शहर वदेश वातं या या िन वधमर्रक्षणा या िद य चेतनेने 

सचंािरत होऊन समुारे १३४ िदवसपयर्ंत इंग्रजांसारख्या सबळ िरपू या समरकौश याचा िधक्कार 

करीत करीत अहोरात्र झुजंत रािहले. एकंदरीत त विन ठेला शोभेल अशीच िनकराची ही झुजं 

झाली! आप या तटावरील िफरंगी िनशाण झगुा न देऊन वकीय िनशाणाची वाही िद लीने 

या िदवशी िफरिवली, गलुामिगरीचे मायाजाळ फाडून टाकून वातं यप्रथनाचे धाडसी कृ य 

िद ली या िदवशी करती झाली, सवर् िहदंु थान या नावाने वधमर्प्रित ठेचा रा ट्रीय वज 

उभा न या िव ततृ देशा या ऐक्य सवेंदनेचा िद लीने या िदवशी प्रथमो चार केला या 
िदवसापासनू तो बहादरुशहा या राजवा यात इंग्रजी तलवारीने शेवटचा वदेशी रक्तिबदं ु

पाडीतोपयर्ंत या शहराने वदेश वातं या या िजहादीला शोभेल अशी वीरताप्रचुर, 

वाथर्िनविृ तमय िन उदारचिरत कृ ये काही थोडी केली नाहीत! पुढारी नसता, सघंटना नसता, 
इंग्रजांसारख्या कसले या शत्रशूी गाठ असता िन िवशेषतः अ सल िफरंगी तलवारीपेक्षा 
कमअ सल वकीयां याच तलवारी आपले प्राण घे यासाठी िद लीवर तुटून पडत असता पिह या 
अडचणीपासनू अनाथता, दसुरीपासनू िव किळतता, ितसरीपासनू अस यता िन चौथीपासनू 

उ प न होणारी उ िवग्नता या सवर् सकंटांना न जमुानता रणभमूीवर देशवीरासारखे िन 

धमर्वीरासारखे अचल मरण वरणारे लोक िद ली या वे यांचा इितहास िन फळ होऊ देणार 

नाहीत! यां या हातून झालेले दोष िन यां या हातून घडलेली स कृ ये ही दो हीही भावी िपढी या 
अिभमानाहर्तेला पात्र होतील! हणनू ल जा पद न हे या दोषां या िन या स कृ यां या ओळीत 

एका अद्भतु त विन ठेचे तेज, वधमार्िभमानाचे तजे, वदेश वातं याचे तेज तळपत अस याने 

ती उभयकृ ये ही नैितक िशक्षणाची मतूर् याख्याने आहेत!  

हे िद ली नगरी, तू पडलीस यात ल जा कसली! कारण तू वरा याकिरता- वधमार्किरता- 
वदेशाकिरता लढत होतीस! ते हा “द तछेदो ही नागानां लाघ्यो िगिरिवदारणे!” पवर्ताशी झुंज 

घेताना चूणर् झालेला दातच गज े ठाला भषूणभतू असतो!  
 

 

                          
3Forrests’ Introduction to Vol. II.  
4Rotten सारखा गं्रथकारही हणतो : The casualties of the mutineers were often manifested beyond all due bounds. page 
195. 
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प्रकरण पाचवे 

लखनौ 
अ यवि थत रा यपद्धतीपासनू प्रजेचे सरंक्षण कर यासाठी अयो ये या घरातील 

कोनाकोपर् यापयर्ंत वापर घालीत असलेली िब्रिटश स ता जनू मिह याम ये क्रांितकारकांनी मारीत 

झोडीत अयो ये या एका लहानशा रेिसडे सीत नेऊन क डून टाक यानंतर ितथे ितला सर हेन्री 
लॉरे सने धीर दे यास आरंभ केला. िचनहत या लढाईत पराभव पावून सर हेन्रीने ज हा 
रेिसडे सीत पाय टाकला िन या िठकाणी अयो येतील अिधरा य वाचा प्र न सोडिव याचा जे हा 
घाट घातला ते हा या या जवळ या रेिसडे सीत समुारे १००० यरुोिपय स िन ८०० नेिट ह लोक 

जमलेले होते; या ल करी लोकांबरोबरच इतरही गोरे िन काळे िख्र चन लोक जे आलेले होते 

यासदु्धा एकंदर माणसे ३००० पयर्ंत होती. िचनहत या पराजयानंतर हे सै य जे हा प्रथमतः 
रेिसडे सीत क डले गेले ते हा या घाईम ये िन अक मात आले या सकंटाम ये रेिसडे सीची 
जागा, िभतंी िन कोट ही सवर् अ यंत दबुर्ल ि थतीत पडलेली होती. या इंग्रजां या असहायतेचा 
ते हाच फायदा घेऊन िन यां यावर जोराचा ह ला चढवून ती रेिसडे सी सर कर याची 
बंडवा यांना फार ससुधंी आलेली होती. परंतु या सधंीचा फायदा घे यासाठी अव य असणारी जूट 

िशपायांम ये मळुीच नस याने लखनौला क डमारा झा यानंतर समुारे दोन आठवड े आप या 
भोवती तटबंदी िन उ तम सरंक्षक ल करी बंदोब त कर यात इंग्रजांना खिचर्ता आले.  

बंडवा यां या फौजेला िचनहत येथील लढाईत या िदवशी िवजय िमळाला या िदवशीच 

अयो येतील िब्रिटश राजस तेचा शेवट होऊन बंडाला रा यक्रांतीचे व प प्रा त झालेले 

अस यामळेु िशपायांनी, सं थािनकांनी िन नागिरकांनी प्रथमतः लखनौ या िरक्त िसहंासनावर 

वसमंत स तेची प्र थापना कर यास आरंभ केला. िचनहत या रणानंतर पिह या आठव यात 

िजकड े ितकड े माजले या अराजकतेची अदंाधुंदी मोड यािशवाय पुढील युद्धकायार्स सघंटना 
येणारी नस याने या आठव यात इंग्रजांना आप या तटबंदीची बंदोब ती बळकट कर याची 
सवलत देऊनही बंडवाले प्रथम लखनौ या रा यरचने या कायार्स लागले. लखनौचे माजी नबाब 

वजीद अ लीशाह हे कलक यास इंग्रजां या कैदेत अस यामळेु यांनी या वदृ्ध नबाबाचा पुत्र 

युवराज बिजर्स कादर यालाच लखनौ या गादीवर सवर्समंतीने बसिवले. बिजर्स कादर हा अ पवयी 
अस याने अयो ये या रा याचा सवर् अिधकार राजमाता हजरत महल िह या हाती दे यात आला 
होता. िद ली या राजवा यातील बादशाह अ यंत वदृ्ध अस याने या या नावाने बहुतेक 

चालक वाची कृ ये बेगम िझनत महाल हीच चालवीत असे तर लखनौ या राजवा यातही तथेील 

नबाब अ पवयी अस यामळेु तेथील राजप्रितिनधी व बेगम हजरत महल िह या कतृर् वावर 

अवलबंून असे. ही अयो येची बेगम स तावनची दसुरी ल मीबाई जरी नसली तरी पराका ठेची 
कतृर् ववती, वातं यैकरसा िन साहससकं पा होती यात काही शंका नाही. ित या दरबारात 
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ममैबूखान नावा या सरदारावर ितची फार प्रीती असे. िशपायां या िनवडक प्रितिनधींना, 
ममैबूखानािदक सरदारां या धुरीणांना िन अयो या प्रांतातील िनरिनरा या िठकाणांहून लखनौकडे 
वातं ययुद्धासाठी धावत आले या क यार् लोकांना समंत असलेले असे िनरिनराळे पु ष बेगम 

हजरत महल िहने याय, वसलू, ल कर, पोलीस वगरेै खा यातील अिधकारांवर नेमनू टाकले. 

दररोज िनरिनरा या राजकारणाची चचार् कर यासाठी दरबार भरिव यात येत असनू तेथे वतः 
बेगमसाहेब आप या अ पवयी नबाबा या नावाने सवर् राज वािधकार बजावीत असे. अयो याप्रांत 

वतंत्र होऊन इंिग्लश राजस तेचा येथे लवलेशही उरलेला नाही ही वातार् बेगमे या 
सहीिशक्यािनशी िद लीचे बादशहाकड े नजर नजरा यासह धाड यात आली. आजबूाजूचे सवर् 
जिमनदार मांडिलक राजास तर लखनौला िनघून ये यािवषयी पत्र े गेली. िनरिनरा या 
अिधकार्  यां या झाले या नेमणकुा, राज यव थे या सवार्ंगाची केलेली यव था, दररोज 

राजसभेचे भरणारे दरबार वगरेै पकाराव न अयो येतली बंडाचे बंडखोरपण सपंून याला 
राजक यार्ंचे सघंटन प्रा त झाले असे सवर्त्र िदस ूलागले.  

पण फक्त िदस ूलागले आहे- कारण हे अिधकारी िन ही यव था िन हे दरबार ताबडतोब 

नेम यात िजतकी शा त्रशुद्धता बडंवा यांनी दाखिवली िततकी यांनी वरील नेमणकुांचे 

आज्ञापालनात िबलकूल दाखिवलेली न हती. रा यक्रांतीम ये साम यातः हाच दोष घड यात 

येऊन ित या आरंभातच ित या नाशाची बीजे पेर यात येतात यांचे रा य उलथून टाकावयाचे 

असेल या या काय यांना तलवारीने िच न टाकणे हणजे रा यक्रांती होय! परंतु एकदा 
परक्यां या काय याला तलवारीने िचरड याची सवय लागली की मग या धुंदीम ये या सवयीचे 

पयर्वसान वाटेल या काय याला वतः या लहरीप्रमाणे तुडिव याची खोड लाग ूलागते. दु ट 

काय यांचा नाश कर याचे कामी चटावलेली तरवार काय याचाच नाश क  लागते. परक्यां या 
अमंलाचा िनःपात क  िनघालेले वीर शवेटी अमंलाचाच िनःपात क  पाहतात. पररा याची बंधने 

छेदनू टाक या या रणमदात यांना राजबंधनेच नकोशी होतात. आिण अशा रीतीने रा यक्रांतीचे 

पयर्वसान अराजकतेत, स गणुांचे पयर्वसान दगुुर्णात िन िहतप्रय नांचे पयर्वसान अिहतात होऊ 

लागते, अराजकता ही पररा याइतकीच िन बंधनरिहतता दु ट बंधनाइतकीच यक्ती या, 
समाजा या िन रा ट्रा या नाशाला कारणीभतू होणारी आहे. या समाजस याचे िव मरण या 
या क्रांतीत घडू लागले या या क्रांतीचा ित या क्रांित वामळेुच िवनाश झालेला आहे! काही 

रोगांचा पिरहार कर यासाठी म यसेवनास आरंभ केला असता सा याची भलू पडून साधनामळेु तो 
रोग गेला तरी हलके हलके ते म य िप याची सवय जशी जात नाही तशीच 

दु टबंधनपिरहरणासाठी घेतलेले बंधन छेदनाचे म य दु ट व गे यानंतरही यसनी लोकांस 

अदंाधुंद िन बेशुद्ध क  लागते. जी रा यक्रांती अ यायांचे िन जलुमांचे उ छेदन करणारी आहे तीच 

रा यक्रांती पिवत्र होय! परंतु एका अ यायाचे िन जलुमाचे उ छेदन क न या या जागी या 
क्षणी रा यक्रांती ही दसुर् या एखा या अ यायाचे िन जलुमाचे बीजारोपण क  लागते याच क्षणी 
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ती रा यक्रांती अपिवत्र ठ  पाहते िन अपिवत्रते या सहगामी असणारी िवनाशकतेची िवषबीजे 

लवकरच ितचे प्राण हरण करतात!  

 एतदथर्, पारतं यरोगाचे पिरहरण कर यासाठी यांना रा यक्रांतीचे म य यावयाचे 

असेल यांनी या म याचे यसन आपणास न लागेल अशी नेहमी दक्षता ठेवलीच पािहजे. परकीय 

स तचेा िधक्कार करीत असतानाच वकीयस तेला स मान दे याची मनाला ढ िशक्षा देत जावी. 
दु ट बंधनांचा उ छेद करताना बेबंदशाहीची चटक न लागेल अशी खबरदारी घ्यावी. पररा याचा 
िन परिनिमर्त अिधकाराचा िनःपात करताना वरा याला िन विनिमर्त अिधकाराला अ यंत 

पू यतेने वं य मानीत जावे. परस तेचा उ छेद होताक्षणीच वदेशाचे समाजात अराजकतेचे 

नाशकारक पिरणाम घडू नयेत हणनू त क्षणी बहुमतसमंतीने जी रा यघटना िनमार्ण होईल 

ितला सवार्ंनी वं य मानली पािहजे. या रा यघटनेकडून जे अिधकारी नेम यात येतील यां या 
आज्ञांना िशरसामा य केले पािहजे. यां या हुकमाप्रमाणे वतर्न ठेवले पािहजे. यक्तीची लहर 

िवस न जाऊन सम टी या त वांशी त मयता केली पािहजे िन या बहुमतिनिमर्त 

वरा यघटनेत जर काही बदल करणे आप या िववेकबुद्धीला या य वाटले तर ते बहुमत 

िनयमानुसार असणार् या कायदेशीर मागार्नेच घडवून आणले पािहजे. सारांश बाहेर परक्यांशी 
रा यक्रांती, पंरतु आत जगिनिमर्ती, बाहेर तरवार परंतु आत कायदा!  

रा यक्रांती या यशःिसद्धीसाठी अ यंत आव यक असणारी ही रा यघटनेची त वे 

स तावनसाली पूवार्धार्त पु कळ चांग या रीतीने पाळली गेली होती. बंड होताक्षणीच शक्य 

िततक्या वरेने िद ली, लखनौ, कानपूर वगरेै शहरी यवि थत रा यघटनेची कतृर् वे कर याकड े

लक्ष दे यात आले. यिक्तिवषयक अ यायी अपहरणे छेने या सवर् प्रमखु शहरी कोणीही तोतया 
शेवटपयर्ंत उभा रािहला नाही. िनिवर्वादिसद्ध अशाच राजपु षांची वंशपरंपरागत लोकसमंत 

िसहंासनावर सवर्त्र योजना झालेली होती. या सवर् राजपु षांनी या क्रातीचा फाजील फायदा 
घेऊन आपले पूवार्िजर्त हक्क वाढिव याचा नुसता हेतुही दशर्िवला नाही. इतकेच न हे तर उलट 

आप या यक्तीसाठी देश वातं या या या िव तीणर् समराला अपयश ये याचा सभंव असेल तर 

पूवीर्चे हक्क सोडून दे यालाही ते तयार झा याचे लेखी पुरावे प्रिसद्ध आहेत.  

येथपयर्ंत रा यघटनेचा पूवार्धर् भषूणीय उदा ततेने स तावन सालाने पाळीत आणला. 
परंतु ही घटना कर याम ये अ यतं प्रमखु भाग ल करी आडदांड लोकांचा अस याने 

पररा यबंधने तोडताच यांना कोणतीच बंधने सहन करवेनाशी झाली िन रा यक्रांती या या 
गदीर्म ये यांची सवर् िश त िबघडून गेली. यामळेु वरा य चेतने या पिह या पिवत्र लाटेम ये 

यांनीच नेमले या अिधकार्  यांचा पुढे तेच अपमान िन अवज्ञा िन उपहासही क  लागले िन 

रा यक्रांतीचे पयर्वसान अराजकतेत होऊ लागले. अशा ि थतीत यां या वाथार्ने दिुषत झाले या 
त विन ठेला आप या यिक्तिन ठे या ऐ वयार्ंने शुद्धता देऊन वपराक्रमाचे िद य वाने याचे 

मनोहरण क न जो यांना पु हा वरा यघटने या िश तीत आणनू बसवील असे अपूवर् पुढारीही 
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काही िद य अपवाद खेरीज क न- या अिधकार्  यांत पैदा झाले नाहीत. यामळेु बरेच िठकाणी 
क्रांितपक्षा या छावणीत सघंिटत सै याचे ऐवजी बाजारबुणगेच अिधक भरलेले असत. हे जे 

बाजारबुणगे होते यांनीच या क्रांितयुद्धाला अपजयाचे वाटेकरी केले. क्रांितकारकांत जे शूर, 

वाथर् यागी िन वातं ययुद्धा या समरात पद यास कर यासारखेच पिवत्रचिरत होते यांनी हे 

प्रचंड यदु्ध तीन वषपयर्ंत लढिवले.  

लखनौ या छावणीम ये या दसुर् या वगार्पेक्षा पिह या वगार्चाच हणजे बाजारबुणग्यांचा 
फार भरणा अस यामळेु बेगम हजरत महल िह या दरबारातून नेमले या िनरिनरा या 
अिधकार्  यांचे हुकूम कधीही मा य होत नसत िन िशपाई लोक बेमवुर्तीने, जलुमाने िन बेिश तीने 

व छंद वतर्न करीत असत. या पिह या वगार्ची सखं्या जरी मोठी होती तरी या दसुर् या वगार्तील 

जे थोड ेलोक यां यात बसत होते यां या अगंातील शूर वा या िन उदा त िवचारां या नसैिगर्क 

तेजाने यांचाच पगडा िशपायांवर जा त बसलेला असे िन अशा करारी लोकां या आग्रहाप्रमाणे 

आज ता.२० जलुलैा रेिसडे सीत क डले या इंग्रजांवर पिहला टोलेजगं ह ला करावयाचा बेत 

िनि चत झाला आहे.  

ता. २० जलुलैा सकाळचे समुारास इंग्रजांवर चाल ूअसणार् या बंडवा यां या तोफा एकदम 

बंद झा या. साकळचे ८ चे समुारास इंग्रजी रेिसडे सीचे नजीक बंडवा यांनी लावलेला सु ं ग 

धडाडून फुटताच बंडवा यां या फौजा पुढे ह ला घेऊन उसळ या. याच वेळेस यां या तोफांचाही 
इंग्रजांवर जबर मारा सु  झाला. रेडनवर, अ नेस या घराचे बाजूवर, इंग्रजां या कानपूर बॅटरीवर 

अशा िनरिनरा या िदशांनी बंडवा यांची सेना इंिग्लशांवर तुटून पडली. या सेनेम ये जो भाग 

कानपूर बॅटरीवर चालनू गेला होता यातील आघाडीने इंग्रजां या तोफांवर िनध या छातीचा ह ला 
केला. “चलो बहादरु चलो! चलो बहादरु चलो!” अशा घोषणा देत त ेपुनः पु हा या तोफांवर उसळत 

जात. या या हाती यांचा वरा य वज फडकत होता या यां या वीयर्वर नायकाने वतः तो 
वज उभारीत धावत जाऊन या तोफखा यातील खंदकात उडी घेतली िन अतरांना ‘चलो आगे 

बढो! ‘ हणनू आ हान देत तो खंदक ओलांडून इंग्रजी तोफेवर आप या हातातील क्रांती वज रोवू 

लागला! परंत ु या िवलक्षण धाडशी पु षाला इंग्रजां या गोळीने त क्षणी चीत केले. अशा वेळेस 

या एकाचे पे्रताव न लगट क न हजारांनी पुढे रेट याचे ऐवजी िन यासाठी तो धमर्वीर पडला 
या िरपुरक्तभाजन या या मरणाचे साथर्क करावयाचे ऐवजी याला मरताना पाहताच बंडवाले 

पुढे रेट याचे ऐवजी मागे रेटू लागले. तरी शाबास रे िशडीवा यांनो! या बाजारबुणग्यांप्रमाणे मागे 

न रेटता तु ही पुढेच धावत आलात. रोवा या िश या या खदंकात! िफरंगी गो यांचा वषार्व 

चाललेला असताही चढा पटापट या िश यांवर- पिहले िशडीदार पडले- चला दसुरे पुढे घुसा- पण 

दसुरे कोण पुढे घुसणार? हाच तर इंग्रजी सेनेत िन बंडवा यांत भेद! इंग्रजी मतृांचे रक्त यांचे 

अनुयायी कधीही वाया जाऊ देत नाहीत. एक पडला की दहा पुढे, ही यांची रीत- एक पडला की दहा 
मागे ही आमची रीत! मागे येणारे कशातही पडोत पण पुढे जाऊन मरणार्  यांनो- तु ही मात्र खात्रीने 
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वगार्त चढाल! वरा याचा झडा याड लोकां या िजवंत मृ यनेु िवटाळू नये हणनू याला 
हातात घेऊन यांनी शत्रू या आग ओकणार् या तोफांवर याला रोव यास आरंभ केला या िद य 

भीमक यार्ंनो, तुम या रक्ताने तो झडा सदोिदत शदु्ध, सतेज िन पिवत्र तेजासह लकाकत राहो! 
अस या रक्तबंबाळ भुजलतांतच वतंत्रतेचा झडा खराखुरा खुल ू लागतो! यां यापाशी 
रक्तबंबाळ होणारी मनगटे नसतील यांचे हात अशा वतंत्रते या वजाला पशर् क न िवजयाचे 

ऐवजी या वजाला िवटाळ मात्र करतात!  

हा पिहला ह ला परत यानंतर इंग्रजी सेनेशी बंडवा यांनी दररोज लहान लहान चकमकी 
करीत असावे. यांनी रेिसडे सीत या घरांना सु ं ग लावून उडिव याची मात्र िनकराने शथर् 
चालिवली होती. व न तोफांचा िवलक्षण मारा िन खालनू सु ं गा या वाला, फोट, आप या 
पायाखालील जमीन के हा आ वासनू आपणास िगळून टाकील याची इंग्रजी मनु यास काही एक 

खात्री नसे. िब्रगेिडयर अ नेस यां या वतः या को टकाप्रमाणे बंडवा यांनी एकंदर ३७ वेळा सु ं ग 

लावलेले होते. बंडवा यां या तोफांचा माराही अखंड रीतीने चालला होता. आजबूाजू या 
अडग यांचे आधाराने िशपायां या बंदकुांतून सटुणार् या अचूक गो या, यांना इंग्रजांची िमळणारी 
प्र यु तरे, एकमेकां या तळातील गु त बातमी आण यासाठी रात्रीचे काळोखात िनघाले या 
टो यां या प्राणघातक कु या, तटबंदीचे आत िन बाहेर कुजबुजत असले या लोकांची कार थाने, 

दसुर् या बाजलूा दडले या परपक्षाने ऐकली आहेत हे कळताच यांचा होणारा पाणउतारा, इंग्रजां या 
िनशाणावर अचूक गोळा फेकून याचा चुरा कर यात बंडवा यांची चाललेली करमणकू, िन या 
िनशाणाला वारंवार िचरडून टाकले जात असताही रात्र पडताच पु हा नवे िनशाण रेिसडे सीवर 

अचूक फडकवीत ठेव याची इंग्रजांनी मांडलेली शथर्, या यदु्धातील भीषण िवनोदांनी आपला 
अक्राळिवक्राळ जबडा िबचकून लखनौची समरभमूी के हा के हा खदखद हसतही असे!  

परंतु इंिग्लशांकड ेअसणार् या नेिट ह िशपायांनी अ यतं पकषार्ने जे शौयर् दाखिवले याला 
पाहून रणांगणातील भतूिपशा चे िजतकी हसली िततका बीभ स हा यरस कोणीही िपकिवला 
नसेल. दररोज रात्री बंडवा यांचे दतू शीख लोकां या िकंवा इतर नेिट ह लोकां या हाताखाली 
असणार् या तटबंदी या भागाकड े लपत जात िन यांना प्र न करीत की, तु ही वदेशाशी 
िनमकहरामपणा क न िफरंग्यां या तलवारीला आप या आई या पोटात का खुपसता? 

बंडवा यां या या प्र नांची एखादे रात्री जर फारच िनकड लाग ूलागली तर मधून थोडीशी मजा 
कर यासाठी तटबंदीतील राजिन ठ नेिट ह हणत, ‘िकंिचत जवळ या, हणजे आ हांस बोलता 
येईल! ते जवळ येऊ लागले की एखा या लपिवले या गोर् या साहेबाला समोर उभा करीत’ या 
िफतुरीला पाहताच बंडवाले िहरमसुले होऊन िनघनू जात. बंडवा याचे जे अचूक िन अिव ांत 

बंदकुबाज होते या सवार्ंत अयो ये या, माजी नबाबाचे पदरचा एक अिफ्रकन खोजा इंग्रजां या 
रेिसडे सीत अ यंत भयभीतता उ प न करीत असे. याला इंिग्लश लोक ‘अथे लो’ हणनू 

हणत असत. चालर्स बॉल िलिहतो, “जोहा स या घरावर बसनू या आिफ्रकन खोजाने 
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इंिग्लशांवर अहोरात्र मारा सु  ठेवला होता. या या अचूक नेमाने िन या या प्राणहारक गो यांनी 
युरोिपयन लोकांना पटापट ठार करावे. बंडवा यां- कड या कोण याही यक्तीपेक्षा या खोजाने 

जा त युरोिपयनांचे प्राण घेतलेले आहेत!” 

सर हेन्री लॉरे स ठार झा यानतर अयो ये या चीफ किमशनर या कामाचा याने चाजर् 
घेतला होता या मेजर बॅक्सला याच समुारास बंडवा यां या गोळीने ठार क न टाकले. हा 
इंिग्लशांचा दसुरा चीफ किमशनर लखनौ या वे यात ठार झाला! परंतु यां या सै याची 
वे यासारख्या अिनि चत भयकंरतेतही असले या पायाशुद्ध, िनयमबद्ध िन िश तवार रचनेमळेु 

एखादा सोजीर मरणे िकंवा पुढारी मरणे यव थे या टीने जवळ जवळ सारखेच असे. हा दसुरा 
किमशनर पडताच सवर् अिधकारांचा चाजर् िब्रगेिडयर अिंग्लस याने घेतला िन वे याचे काम 

जसे या तसेच चाल ू झाले. आतापयर्ंत झाले या नुकसानीने, मृ युसखं्येने, क यार् लोकां या 
देहा ताने, अ ना या तुटीमळेु िन शत्रू या पेचामळेु इंग्रज लोक िनराश जरी नसले तरी हताश होत 

आलेले होते.  

इतक्यात कानपूरहून अगंद परत आला. हा अगंद नावांचा नेिट ह गडी पवूीर् इंग्रजी 
ल करात नोकरीस असनू ह ली पे शनदार झालेला होता. लखनौला वेढा पड यापासनू बाहेरची 
काहीही खबर आणणे हे कोण याही गोर् या दतूाला अशक्य झालेले होते. याची गोरी कातडी, याचे 

भरुके केस, िकंवा याचे घारे डोळे हे याला िशपायां या तरवारींतून कधीही िजवंत परत जाऊ 

देतेना. हणनू या आंग्लदौ यावर को यातही का याचीच योजना करणे भाग अस याने पु कळ 

राजिन ठ काळे इंग्रजांनी आजपयर्ंत लखनौहून बाहेर प्रदेशी धाडलेले होते. परंतु या सवार्ंत हा 
एकटा अगंद काय तो िजवंत परत िफरला. बंडवा यां या धा तीने याने बरोबर पत्रिबत्र जरी काही 
आणलेले न हते तरी इंग्रजी फौज कानपुराहून लकनौ या मदतीला िनघालेली आहे ही प्र यक्ष 

पािहलेली हकीगत याने कमा डर अंिग्लस याला कळिवली. या वातने उ हािसत झालेले इंग्रज 

लोक या अगंदाला हणाले, ‘तू पु हा परत जा िन हॅवलॉकचा लेखी जबाब घेऊन ये. ‘ ता.२२ ला 
लखनौ सोडून तो अगंद ता.२५ ला रात्री ११ चे समुारास पु हा परत आला. या याबरोबर हॅवलॉकचे 

पत्र होते की, “वाटेल या अडचणीचा समाचार घे याअक्या सबळ सेनेसह हॅवलॉक येत आहे. पाच 

सहा िदवसांत लखनौ मकु्त होईल.” आप या मकु्तते तव येणार् या या शूर हॅवलॉकला लखनौची 
अ यंभतू मािहती िमळावी हणनू ल करी नकाशे हाती देऊन इंग्रज अगंदाला हणाला, तू पु हा 
हॅवलॉककड ेजा. तो िवलक्षण दतू पु हा हॅवलॉकचे तळाकड ेजाऊन यांना लखनौचे सवर् ल करी 
नकाशे देता झाला. आता हॅवलॉक या िवजयी सै याचे वज लखनौ या म याव न के हा चालत 

येतील इकड ेइंग्रजांचे डोळे लागले. दरू अंतराव न तोफांचे बार चाललेले आहेत असाही यांना भास 

होऊ लागला. या हॅवलॉक या तोफा तर नसतील ना!  
अशा आशेने तोफांचे बार जो इंग्रज लक्ष देऊन ऐकू लागतात तो यां या यानात आले की 

आज आप या शत्रचूा हा दसुरा ह ला चालनू येत आहे! कानपुरी बॅटरी, जोहा स हाऊस, बेगम 
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कोठी वगरेै िठकाणांवर बंडवा यांनी मारा चालिवला. या िदवशी बंडवा यांचा सु ं ग तर फारच 

उ तम काम क न उडाला. सवंर रेिजमटची रेिजमट िश तबाज रीतीने आत िशरेल एवढे भगदाढ 

इंग्रजां या तटबंदीत फुटूत िनघाले! परंतु या भगदाडात िशरणारी रेिजमट कोठे आहे? इंग्रजां या 
सै याने शत्रू या तटात तर असे भगदाड पाडले असते तर यांनी एका अ यार् तासात या 
रेिसडे सीचा चुरा क न टाकला असता! दपुारी दोन वाजेपयर्ंत बंडवा यांपैकी काही िनधार्री वीरांनी 
जोराची झुंज घेतली. इंिग्लशांकड े असले या नेिट हांनी मात्र शौयार्ची, िश तीची िन 

मरणतु छतेची कमाल करावी! हा कोण दैवदिुवर्लास! देशद्रो यांत हे शौयर् िन देशभक्ती या 
पक्षाला हे भी व असावे हा कोण दैवदिुवर्लास! धावा, कोणी तरी या दैवदिुवर्लासाचा कंठ छेद 

कर यास धावा! दपुारचे पाच वाजले आहेत िन ह ला बहुतेक परतला आहे. तथािप त कािलन 

िवजयासाठी नसले तरी सवर्कालीन यशासाठी कोणी तरी धावा! कॅ टन सडंसर्, सभंाळ आता या 
त विन ठे या धावेपुढे! आिण ही खवळले या कृतांतांची टोळी नीट चालनू आली. इंिग्लशां या 
गो यांना न जमुानता ती तशीच पुढे चालली- ती यां या तटाला िभडून प्र यक्ष छातीने धडक मा  

लागली- इंग्रजांनी बंदकुा टाकून या हातघाई या वेळी बेयोनेटा घेत या- जय वतंत्रते! वारे वीर! - 

याने वतः या हाताने तटबंदीचेव न मारा करणार् या या आंग्ल बेयोनेटेला दाबून िहसकावून 

घेतली! वारे वीर- शत्रू या गोळीने पडला शेवटी! वदेशाची काही तरी लाज राख यासाठी, 
समराम ये परपक्षांनी देखील त डात बोट घालावे असे हे शौयर् गाजवून शहादती या रक्ततीथार्त 

रक्तसमाधी घेता झाला! तो पडला, दसुरा पडला, ितसरा पडला ठीक झुंज झाली! आप या 
तटबंदीवरील बेयोनेटेशी वतः या हाताने िहसकािहसक करणार् या िन मरेपयर्ंत बेहोश लढणार् या 
या वीरांची र यिचत्रे इंग्रजी इितहासकारांनी कौतुकाने यावी, अशी झुजं झाली!1 

ता. १८ ऑग ट रोजी बंडवा यांनी इंग्रजांवर आणखी एक ह ला चढिवला. या िदवशीही 
नेहमी- प्रमाणेच प्रथमतः सु ं गाने भगदाड पाड यात येऊन या आवाजाबरोबर बंडवाले तुटून 

पडले. मॅलेसन िलिहतो, “शत्रूनंी हे भगदाड पाहताच अ यंत आवेशाने याचा फायदा घे यास 

आरंभ केला. यां यापैकी एका अ यंत शौयर्शाली अंमलदाराने या भगदाडाचे भागात वरेने उडी 
घेतली िन आपली समशेर िफरवीत आप या अनुयायांना ‘चलो! चलो! ‘ हणनू आ हान देऊ 

लागला. या या आ हानाला उ तर दे याचे आधीच एका गोळीने याला खाली पाडले. परंतु 
त क्षणी याचे जागेवर दसुर् याने उडी मारली- यालाही गोळीने खाली पाडले. या तकुडीचा 
पुढारीही गोळीने पडला. हे पहाताच बाकीचे िशपाई दबकून मागे सरले,” वरील तीन वीरांचे 

परकीयांनीच विणर्लेले शौयर् िनक सन या िद लीकडील धाडसा या तोडीस तोड होते. परंत ु

अनुयायां या याडपणाने असले शौयर् िवफल हावे िन तीन असम पडताच जा त खवळून पुढे 

                          
1 Charles Ball, Vol, II.  
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मसुडंी मार याचे ऐवजी हजारो लोकांनी मागे परतावे या ल जा पद गो टीत फार ता पयर् 
भरलेले आहे!!  

वारंवार जरी ते परत िफरिवले गेले तरी वारंवार होणारे ह ले िन यािशवाय दररोज 

चालले या बंडवा यां या तोफांचा िन बंदकुांचा अखंड मारा यां या जाचापुढे आता अिग्लशांना, 
यां या राजिन ठ नेिट हांची अ यंत मदत असताही, िटकाव धरणे अस य होत चालले होते. 

इतक्यात अगंद पु हा लखनौला परत आला! मागे िदले या वचनाप्रमाणे हॅवलॉक िकती जवळ 

आला आहे असे अ यंत उ सकुतेने इंग्रजी कमा डर याला जो िवचा  लागतो तो अगंदाने 

हॅवलॉकचे पत्र िदले. “आणखी िनदान २५ िदवस तरी मला लखनौकड ेयेता येणार नाही!” आशेनंतर 

आले या िनराशेसारखे या जगात काहीही िवषमय नाही. आज उ या हॅवलॉक येणार हणनू 

लागले या उ सकुतेला हे ददुवी उ तर! मरणारे रोगी, रोडावले या ि त्रयाच न हेत तर लढणारे 

सोजीर िन अिधकारावरील कमा डर यांनाही अ यतं खेद, उदासीनता िन भयभीतता उ प न 

झाली. वे यातील सवर् आंग्ल सेनेवर मृ युची कळा चढू लागली. अ नाची महगर्ता झाली िन सवार्ंना 
अधर्पोटी राह याचा हुकूम सटुला! लखनौ या मकु्तते या मह कायीर् हॅवलॉकसारख्या 
यो यालाही हा िवलबं का बरे करावा लागत आहे!  

लखनौचा क डून टाकले या आप या देशबांधवांची मकु्तता कर यास क्षणाचाही िवलबं 

लावू नये हणनू ता.२९ जलुलैाच हॅवलॉक कानपूर सोडून गगंापार झालेला होता. या याबरोबर 

१५०० लोक िन १३ तोफा असनू या सै यासह मी पाचसहा िदवसात तुमची मकु्तता करीन असे 

याने लखनौला आ वासक पत्रही धाडलेले होते. परंतु गगंानदी उत न अयो येत पिहला पाय 

ठेवताच हॅवलॉकची ती का पनीक सलुभता धुक्याप्रमाणे िवतळून जाऊ लागली! अयो ये या 
मागार्तील प्र येक अचं बंड क न उठलेला! प्र येक जिमनदार हाताखाली पाचसहाशे लोक जमवून 

वदेशांचे वातं य झुजंवीत असलेला! प्र येक खेडगेाव बंडवा यां या वजाची गढी झालेले! अशा 
भयंकर ि थतीला पाहणारा हॅवलॉक मनात उ िवग्न झाला. उ िवग्न झाला परंतु तो िनराश मात्र 

झाला नाही. याने तसेच पुढे कूच केले. उनाव गावापाशी बंडवा यांनी याला पिहली धडक िदली 
िन धडक देताच ते पुढे पळाले. ही उनावची लढाई लढून थकले या या या सिैनकास हॅवलॉकने 

फक्त जेवणापुरता िवसावा िदला. जेवण उरकताच पु हा पुढे कूच! पु हा बिशरतगजंला 
बंडवा यांनी दसुरी धडक मारली िन धडक देताच ते पु हा पुढे पळाले! हॅवलॉक या तलवारीने एका 
ता.२९ रोजी अशा दोन लढाया लढ या िन असे दोन िवजय िमळिवले!  

परंतु हे िवजयच आहेत काय! या एका िदवसात या या मठूभर सै यातील एक ष ठांश 

लोक मार यात आलेले आहेत! िन बंडवा यांचा या जयाने एका काडीइतकाही मोड झालेला नाही! 
फार काय, पण लढाई जुपंताच हाणमार क न ते जे पळून जात ते यांचा खराच पराजय 

झा यामळेु की इंग्रजी सेनेला थो या खचार्त िपसाळून सोड याची ही सलुभ युवतीच अस यामळेु, 

हे देखील सशंया मकच आहे! आिण यातूनही दानापूरचे िशपाई बंड क न उठ याची बातमी 
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आलेली. ही भयंकर पिरि थती पाहताच दचकलेला हॅवलॉक ता.३० रोजी पुढे जा याचे ऐवजी मागे 

परत आला!  
हॅवलॉकचे सै य कानपूरहून िनघाले आहे असे ऐकताच नानासाहेब पेश यांनी िफ न 

कानपूरभोवती गदीर् उडिवली होती. हॅवलॉक कानपूरला गगंा उत न अयो येत घुसताच नाना 
अयो येला गगंा उत न कानपूरकड ेघुसत होते! या नानां या ल करी पेचात आपण अडकतो की 
काय अशा िचतंेने हॅवलॉक मगंलवाडला ता.४ ऑग टपयर्ंत िखळून पडला गेला. पाच सहा िदवसांत 

लखनौला जाऊन गोमतीचे पाणी बंडवा यांस पाज याचे ऐवजी याला अजनू गगेंचे तीरावरच 

नाना पाणी पाजत होते! इतक्यात या या आघाडीवरचे बंडवालेही पु हा बशीरगजंला धावून आले. 

ते हा यां या या उ ामपणाने सतंापलेला हॅवलॉक िजवावर उदार होऊन िन आलेली नवीन कुमक 

घेऊन लखनौकड ेिनघाला िन याने बिशरगजंला बंडवा यांशी कु ती खेळून यांना तेथून िपटाळून 

लावले. परंत ु यात पु हा हा अपजय की जय हा प्र न उपि थत झालाच. कारण या कु तीने 

हॅवलॉकचे ३०० लोक कामास आले- अशी हाड े िखळिखळी झाली की, लखनौकड े पुढे रेट याचे 

ऐवजी आंग्ल सेना मागे गंगेकड ेहटत चालली! या िदवशी सं याकाळी या यांबरोबर िनघाले या 
१५०० लोकांपैकी फक्त ८५० लोक कायते िश लक रािहले!  

हॅवलॉक ता.५ ऑग टला मागे हटून मगंलवाडला पुनरपी परतला हे ऐकताच बडंवाले पु हा 
बिशरगजंला ता यात घेऊन बसले. बंडवा यां या या सेनेत बहुतके स य जिमनदार लोकांचाच 

भरणा असे. काल या लढाईत पडलेले बहुतेक जिमनदारच होते.2 आप या वातं यासाठी िन 

आप या वरा यासाठी मऊमऊ िबछा यांना सोडून देऊन कंटककांतारातील रणिक्षतीचा आ य 

या जिमनदारांनी केलेला होता. यां या या अवसानाला पाहून इंग्रजी इितहासकार अ नेस 

हणतो, “िनदान अयो येतील लोकां या प्रय नास तरी ‘ वातं ययुद्धाचेच’ व प आलेले होते!” 

हॅवलॉक या भोवती बंडवा याचे सै याचे िक्षितजासारखे डावपेच चाललेले होते. आपण जो जो पुढे 

जावे तो तो िक्षतीज मागे मागे हटत जाते; परंतु ते मागे हटले असे समजनू आपण जो आप या 
मळू िठकाणी परत यावे तो िक्षतीजही या या मळू िठकाणी चालनू आलेले असते! हॅवलॉकची 
मगंलवाडातून िपछेहाट झाली की बंडवा यांची बिशरगजंला पु हा चाल झालीच! हणनू ता.११ 

ऑग टला हॅवलॉक ितसर्  यांदा बिशरगजंवर चढाई करीत िनघाला- ितसर्  यांदा बिशरगजं पडले- 

ितसर्  यांदा बंडवाले पळून गेले- पण पु हा हॅवलॉक मनास िवचा  लागला, हा िवजय की पराजय?’ 

तो केवळ िवजयही न हता िकंवा केवळ पराजयही न हता- तर तो पराजयाचा िवजय िकंवा 
िवजयाचा पराजय होता! आिण हणनू हॅवलॉक पुढे जा याचे ऐवजी पु हा मगंलवाडास परतला. 
म यंतरी नानांचा पडणारा पेच पूणर् रंगात येत चाललेला होता. सागरचे बंडवाले, ग्वालेरचे बंडवाले 

िन इतर वयंसेवक लोकां या टो या अशा सै यांसह नाना िवठूरवर चालनू जाऊन कानपूर या 

                          
2 Kaye and Malleson’s Indian Mutiny, Vol, III, page 340. 



 

www.savarkarsmarak.com 

आसपास लढाईचा धाक देऊ लागले. यां यावर चालनू जा याची शक्ती कानपूरला असले या 
जनरल नीलचे अगंात नस याने याने हॅवलॉकला ही िनकडीची वातार् कळिवली. आता लखनौकडे 
जा याचे नाव घेणेही अशक्य होते. हणनू ता.१२ ऑग ट रोजी हॅवलॉक गगंा उत न परत 

कानपूरला आला! िब्रिटश सै या या या भयंकर िपछेहाटीचा िबगलू जे हा अयो येला ऐकू येऊ 

लागला ते हा िजकड े ितकड े वदेशमकु्ततेचा हा जयदुंदंभीच कडाडत आहे की काय असा 
हषर् वनीचा जयनाद होऊ लागला! अयो ये या दारात घुस ूपाहणार् या परवशतेला अशी गगें या 
पार हुसकीत नेऊन धारातीथार्त रक्तसमाधी घेतले या िव वास ूजिमनदारांनो, तु ही वदेशा या 
जिमनीची भली जिमनदारी केलीत! अ नेस िलिहतोः “ या िपछेहाटीचा अतक्र्य पिरणाम घडून 

आला. अयो येतील िफरंगी अमंल सपं याची ही इंिग्लशांनी िदलेली कबुलीच आहे असे प ट बोल ू

लागनू तेथील तालकुदारांनी लखनौ या दरबाराचा प्र थािपत रा यस तेचा हक्क मा य केला. 
यांचे हुकूम ते पाळू लागले. आजपयर्ंतची बेबंदशाही सपंू लागली िन लखनौ या मागणीप्रमाणे 

िनरिनरा या मांडिलक राजांची सै ये ितकड ेयुद्धभमूीकड ेलोटू लागली!”3 

परंतु बंडवा यांना िमळालेला हा िवजय हा प्र यक्ष िवजय नसनू अप्र यक्ष िवजय होता. 
हॅवलॉक या सै याने केले या चारपाच लढायात यांचा प्र यक्ष पराजय होऊन जर तो कानपूरला 
परतला असता तर याला क डमारीने हुसकून िद यानंतर बंडवा यांना तो उ साह आला याहून 

जा त ढतर आ मिव वास यां या सै यात िन धैयर् युतीचा अमंल इंग्रजी सै यात उ प न झाला 
असता. कानपूरला जरी िपछेहाट घेणे भाग पडले तरी या अपमानाचे कारण शौयर्भाव हे नसनू 

सै याभाव हे आहे असे समज यामळेु इंग्रजी सेनेची आशा जरी िवफल झाली तथािप आ मिन ठा, 
जोम िन करारीपणा ही काही या अप्र यक्ष पराजयाने कमी झालेली न हती. िन हणनू गोर् या 
सै याची नवी कुमक येताच लखनौ सोडिव यास मी पु हा लवकरच िनघेन अशा िहमंतीने हॅवलॉक 

कानपूरला तळ देऊन उतरला. या प्रसंगी नीलम ये िन हॅवलॉकम ये यक्तीिवषयक म सराने 

िकती िवतु ट माजलेले होते हे हॅवलॉकने नीलला िलिहले या पुढील पत्राव न प ट रीतीने िदसनू 

येतेः “अस या पकाराची वतर्णकू यापुढे मळुीच खपावयाची नाही. आपण मला िनदेंचे, धाकाचे 

िन उपदेशाचे पत्र पाठिवता! पण यापैकी एकही गो ट मा या हाताखाल या एका ऑिफसरने मला 
सांगावी हे सहन करणारा मनु य मी नाही! हे तु ही जाणनू ठेवावे! जर सावर्जिनक िहताला काहीही 
बाध येणारा नसता तर मी तु हास आता या आता कैद करावयास कधीही सोडले नसत.े स या 
तु हांला नुसते बजावून ठेवतो. पु हा असला ल धप्रिति ठतपणा िबलकूल चालणार नाही. अ.” 

या पत्राम ये एक वाक्य आंग्लजनां या हाडीमासी मरुले या रा ट्रकतर् याचे अ यु तम योतक 

आहे. सतंापा या भरातही हॅवलॉक हणतोः “सावर्जिनक िहताला काहीही बाध येणारा नसता” तर 

मी मा या अपमानाचा सडू आता उगवला असता! नील िकंवा हॅवलॉक या रणपटु यो यांम ये 

                          
3 Sepoys’ Revolt by Innes, page 174. 
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ऐन िनकरा या प्रसगंी उ प न झाले या या िचरडीने या दोघांनीही शत्रू या यानात येईल िकंवा 
याला फायदा िमळेल अशी एकही कुचराईची गो ट केली नाही इतकेच न हे तर ल करी 
ना याप्रमाणे पूणर् हुकूमबंदीने राहून पर परांस सा यही िदलेले होते. यिक्तगजा या मदमिलन 

गडं थलावर रा ट्र वाचा हा ती ण अकुंश जेथे असा खोवलेला असतो याच समाजात ी. धी, 
धतृी, िकतीर् वतंत्रता यांचे वा त य असणार!  

कानपूरला येताच हॅवलॉकला पिहली बातमी जी कळली ती ही होय की नानासाहेबांचे 

सै याने खु  ब्र मावतर् शहर पु हा ता यात घेतलेले आहे. कानपूरला असले या इंग्रजी फौजे या 
अगदी खां याशी खांदा िभडवून बंडवा यांनी िदलेला भयंकर शह पाहताच हॅवलॉक ससै य ितकडे 
चालनू गेला. या िदवशी ब्र मावतार्स झाले या लढाईत बंडवा यांकडील ४२ या रेिजमटने इंग्रजी 
फौज लढत लढत २० याडार् या अतंरावर येताच बेयोनेटा रोखून हातघाईला आरंभ केला, आजपयर्ंत 

इंग्रज लोक बंडवा यांना भेदरिव याचे बेयोनेटा हे अिंतम साधन समजत असत. परंतु आज या 
शूर वतं यवीरांनी आपण होऊनच िफरंग्यांवर बेयोनेटा रोखून रणधुमाळी मांडली! याच वेळेस 

बंडवा यां या घोडे वारांनी इंग्रजांचे िपछाडीवर तुटून पडून यांची रसद मा न नेली! असा मागनू 

िन पुढून इंग्रजी फौजेला बंडवा यांतील शूर लोकांनी मारा केला, इंग्रजी कमा डर याही हे लक्षात 

आले की िदवसिदवस बडंवा यांचे समरधा टर् वाढतच चाललेले आहे. परंतु या धा यालार् िन 

शौयार्ला इंग्रजांसारख्या पायाशुद्ध सघंटनेचे सा य नस याने ब्र मावतार् या लढाईत या सवर् 
पराक्रमानंतरही बंडवा यांस पराजय घेऊन हटणे भाग पडले. ऑग ट ता.१७ रोजी बंडवा यांचा हा 
पराजय क न हॅवलॉक जो मागे कानपूरला येतो तो या या लक्षात आले की, ब्र मावतार्स नानांची 
सवर् फौज ठेवलेली नसनू यमनुातीरी का पी शहराम येही यांनी ज यत सेना उभारलेली आहे. 

का पीकडून ताण, ब्र मावतार्कडून ताण, अयो येतनू ताण,- गगें या या थडीला ताण, या थडीला 
ताण!! असा चोहोबाजूनंी ताणलेला तो ‘िवजयी’ हॅवलॉक कलक याला िलहू लागला की, “भयंकर 

पेच पडला आहे, नवीन कुमक न येईल तर कानपूर सोडून अलाहाबादेपयर्ंत िपछेहाट कर याचा 
भयंकर प्रसगं िब्रिटश सै यावर लवकरच गदुर यािशवाय राहणार नाही!” 

या तक्रारीचे उ तरी आप याला नवीन कुमक धाड यात येईल िन मग आपण आजपयर्ंत 

सोसले या जयांचे िन अपजयांचे पारणे लखनौ या रक्तप्राशनाने फेडून टाकू, अशा भावी आशेने 

हॅवलॉक जो कलक याचे पत्राची मागर्प्रतीक्षा क  लागतो तो यास हुकूम आला की, लखनौला 
जाणार् या िब्रिटश सै याचे आिधप य तजुाकडून काढून घेतलेले असनू ते जे स आउटराम या 
यो याकड े दे यात आलेले आहे! िब्रिटश िश त िकती कडक असते! जय आलेला असताही 
कानपूरकड े जय हो यास िकंिचत उशीर झाला हणनू नीलसारख्या यो याला दरू क न 

हॅवलॉकला नेम यात आले. जय आलेले असताही लखनौकड ेजा यास याला अिनवायर् उशीर 

झाला हणनू हॅवलॉकसारख्या यो यालाही दरू क न सर जे स आउटरामला सेनापती कर यात 

आले! ही बातमी कळताच हॅवलॉकला अ यंत वाईट वाटले. या वैभवासाठी याने िजवापाड 
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पिर म केलेले होते ते लखनौ या मकु्ततेचे वैभव आय या वेळेस दसुर् या या पदरात पडणार! या 
अपमानाने याला अितशय िख नता आली. तरी मॅलेसन िलिहतो, “मनोभगंाने आले या 
उ वेगाचा पगडा मनावर िकतीही बसला असला तरी सावर्जिनक कतर् यरततेत अणमुात्रही कसर 

न करणे हा आप या रा ट्राचा अ यंत भषूणाहर् सदगणु आहे. इंग्रजी मनाचे सवर् मनोिवकार 

कतर् यबुद्धी या अधीन झालेले असतात. भोगा या लागणार् या अ यायी उपेक्षेने इंग्रजी मन 

िकतीही याकूळ होत असले, तथािप याचे रा ट्र हे या या शक्तीवर सदोिदत अिधि ठत झालेले 

असते. आप या रा ट्राची उ तम सेवा कशी करता येईल याब ल याचे यिक्तिवषयक मत 

काहीही असो, परंतु जे हा सरकारचे िकंवा या रा ट्राचे मत या या मताहून िभ न असेल ते हा 
आपले खाजगी मत बाजूला ठेवून देशस ते या हुकुमाचा िजकडून जय होईल ितकडून प्र येक 

इंग्रज अहोरात्र झटू लागतो! नीलने असेच उदा त वतर्न केले िन आता हॅवलॉकनेही असेच उदा त 

वतर्न केले, या या म तकाव न भावी िवजयाचा मकूुट िहसकला गेला असताही दसुर् याला ेय 

देणार् या िवजयासाठी तो पूवीर्इतकेच पिर म कर यात अहोरात्र दंग झाला!”4 

जो िवजय यिक्तशः दसुर् याचा आहे या िवजयासाठी केवळ रा ट्रीय कतर् य हणनू 

अहोराक्ष झट यात आंग्लवीर हॅवलॉक दंग झाला असता ता.१५ स टबरला सर जे स आउटराम 

कानपूरला येऊन पोचला. हॅवलॉकचा अिधकार सपंून या आंग्लसेनेचे मखु्य सेनापती व 

आउटरामचे हाती येताच याने पिहला ‘हुकूम’ जो सोडला तो हा की “ या वीर पु षाने लखनौ 
मकु्त कर यासाठी आजपयर्ंत असले अप्रितम शौयर् गाजिवलेले आहे या पु षाकडचे ते मकु्त 

कर याचे ेय िमळणे योग्य, या य आहे. एतदथर् माझ े सेनापती वाचे सवर् अिधकार जनरल 

हॅवलॉकला अपर्ण क न लखनौ मकु्त होईपयर्ंत मी वयंसेवक िशपायाचे काम करणार आहे!!” 

कमा डरचा हा पिहला ‘हुकूम’ पाहताच या आंग्लसेनेला केवढे नैितक िशक्षण िमळाले असेल! 

यक्ती रा ट्रात कशा िवलीन झा या असतील! पिह या हुकमासरशी आउटरामने आपले मखु्य 

सेनापती व हॅवलॉकला देऊन टाक यात आउटरामाने जे अ िवतीय उदार व, वाथर्पराङ्मखु व 

िन रा ट्रिहतत पर व दाखिवले ते पाहताच “वद या जग त्रयी तइं ‘वीरवरा, साधु, साधु!’ 
साधुतती!” 

या वीर साधु वा या नैितक िशक्षणाने प्र फुिरत झालेले िन नवीन ता या दमाची आंग्ल 

सेना कलक याहून आयर, आउटराम, कूपर अस या यो यांसह मदतीस अस यामुळे 

िवगणुीत उ साह पावलेली ती कानपूरची आंग्ल सेना स टबर या २० या तारखेस लखनौ या 
मकु्ततेसाटी पु हा गगंानदी उत  लागली. “पांच- सहा िदवसांत लखनौ मकु्त कर यासाठी,”- 

ता.२५ जलुचैा उतावळा हॅवलॉक, पाच िदवसात लखनौकड ेपुढे जाणे तर सोडाच परंतु अयो येत 

अढळ पाय ठेवणेही मु कील झा याने कानपूरला िपछेहाट करणारा ता.१२ ऑग टचा ददुवी 

                          
4 Malleson Vol. III, page 346, Indian Mutiny. 
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हॅवलॉक, िन आता स टबर या ता.२० ला हा ढिन चयी वीराशेने मसुमसुलेला हॅवलॉक!! 

हॅवलॉक या या तीन फोटोत केवढा भेद होता! या यापाशी आता अडीच हजारांवर िनध या 
शौयार्चे गोरे सै य असनू शीखलोकांसदु्धा एकंदर सेना स वातीन हजारांपयर्ंत सजलेली होती. 
िनवडक घोडे वार, अ यु कृ ट तोफखाना िन नील, आयर, आउटरामासारखे ल करी अमंलदार हे 

आता या याबरोबर होते. आता तो अयो येतील बडंवा यां या अडथ याला कसचा दाद देतो! 
वदेशाला िफरंगी पशार्पासनू अदिूषत ठेव यासाठी जो जो जिमनदार रणांत आला तो तो ठार 

झाला. आपण िजवंत असता आप या भमूातेवर परकी घोड े दौडत चाललेले पाहून या या 
मानधनी खेडगेावानी समर िनकर केला यांची यांची राख झाली. जो जो र ता, जे जे शेत, जी जी 
नदी आप या वातं यासाठी रणात झुजं ू लागली ित या ित यावर अयो ये या वीरपुत्रांचा 
रक्तपजर् य धो धो करीत कोसळू लागला! अशी ही बलवती इंग्रजी सेना या अयो येत जबरीने 

घुस ू लागली! लढाई मागनू लढाई घेत िन बंडवा यांना पढेुपढेु पळवीत स टबर या २३ या 
तारखेला हॅवलॉक अलमबागेला येऊन पोचला!! सवर् िदवसभर अलमबागेला बडवंा यांशी जगंी 
लढाई लागलेली होती. यां या पाच तोफा इंग्रजांनी िजकूंन घेत या. बंडवा यांनी यापैकी पु हा 
अके तोफ िजकूंन परत नेली. उभयपक्षांनी रणांगणावरच रात्र काढ याचा िन चय केला. परंतु 
इंग्रजी सेना िचखलात, दलदलीत िन मदैानात रात्रीचा िवसावा घेऊ लागताच बंडवा यांनी सवर् 
िवसावा सोडून देऊन पु हा मारामारी चाल ूकेली. या रात्री पजर् यही आकाशातून खाली कोसळत 

होता िन वीर िशरांची मांदी जिमनीव न वर उसळत होती! अशा ि थतीतही या इंग्रजी सेनेत 

उ साहा या लहरी या पजर् या या लहरीहून जा तच जोराने गजूर् लाग या. कारण याच रात्री 
िद ली शहर पड याची िव यु वातार् लखनौला येऊन धडकली!  

सरतेशेवटी तो ता.२५ चा िनणर्याचा िदवस उगवला. लखनौ शहरातील म यव तीचे र ते 

सोडून देऊन एका आडवळणी मागार्ने हॅवलॉकची आंग्लसेना रेिसडे सीकड े िनघालेली आहे हे 

कळताच बंडवा यांकडून तोफांचा जबर मारा चाल ूझाला. आलमबागेपासनू या शत्रू या मार् याला 
सहन करीत इंग्रज लोक नेटाने चाल क न चारबाग या पुलापयर्ंत येऊन िभडले. या पुलाला 
ओलांडताच लखनौम ये प्रवेश होणार अस यामळेु या मह वा या नाक्यावर उभय पक्षांनी 
हटातटाची झुजं जुपंू लागली. मॉडने आप या तोफखा याचा मारा या पुलावरील बंडवा यांवर सु  

क न समुारे अधार् तास होत आला तरी तो पूल िरकामा होत नाही िकंवा यावरील तोफाही बंद 

पडत नाहीत, इतकेच न हे तर इंग्रजांचे एकवीस लोक यलो हाउसवर िन आणखी िक येक या 
पुलासमोर आधीच ठार झाले आहेत! सवर् आंग्लसेना या एका हट्टी पुला या धडकीने िन चल उभी 
रहावी काय? ते हा जवळच उभा असले या हॅवलॉक या त ण पतु्रास मॉड हणालाः “त ण वीरा, 
याला काहीतरी तोड काढ!” हे ऐकताच तो त ण हॅवलॉक नीलकड ेआला िन हणाला की, तोफां या 
माराला बंडवाले दाद देत नाहीत तर आता या पुलावर ह ला चढिव याचाच हुकूम सटुावा. परंतु 
आउटराम या िवचारािशवाय असा हुकूम आप याला देता येत नाही असे जनरल नील हणू 
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लागला, ते हा आता काय तोड काढावी? त ण हॅवलॉकला या प्र नाचे उ तर त काल सचुले. याने 

आप या घो याला टाच मारली. मखु्य कमा डर जनरल हॅवलॉक उभा होता या िदशेकड े याने 

थोडीशी दौड केली िन जण ूकाय आपण मखु्य कमा डरची भेट घेतलीच आहे असा बहाणा क न तो 
नीलकड ेपरत आला. नीलला लवून मजुरा क न तो त ण हॅवलॉक हणतोः “महाराज, पुलावर 

ह लाच चढिव याचे ठरले!” हे ऐकताच जनरल नीलने ह याचा हुकूम सोडला! पंचवीस 

इंिग्लशांची पिहली तुकडी घेऊन वतः त ण हॅवलॉक पुलाकड ेउसळून िनघाला. भयंकर िनकराचा 
समय! या पंचवीस जणातून एका दोन िमिनटाचे अवकाशात कोण िजवंत उरला? आिण खु  हे 

त ण हॅवलॉक सभंाळ- सभंाळ- एक शूर िनध या छातीचा वातं यवीर या पलुावर उडी घेत आहे 

िन या या हातातील ती बदंकू नीट तु यावरच रोखली जात आहे! हा शूर िशपाई त ण 

हॅवलॉकपासनू दहा याडार्ंवर येऊन उभा रािहला िन इंग्रजी यो यां या छातीसमोर अटळपणाने 

याने हॅवलॉकवर नेम धरला- गोळी सटुली- केवळ अ यार् अंचाचा फरक! हॅवलॉकचे डोक्यात 

घुस याचे ऐवजी ती या या टोपीत गुगंनू घुसली! तरी तो धाडसी िशपाई- अनेक आंग्ल बंदकुा 
या यावर रोखले या असताही मागे हट याचे ऐवजी तेथेच अटळ राहून पु हा बदंकू भ  लागला! 
वारे बहा र! अखेर हॅवलॉक या गोळीने वीरोिचत अशा वातं यसमरात मािरता मािरता मेला! 
क्षणा दोन क्षणांत इंग्रजी सेनेचा समदु्र धडकीवर धडकी देत या पुलाला डळमळू लागला. बंडवाले 

मागे पडत िन इंग्रज पुढे चढत िनघाले. पूल पडला, लखनौचा पिहला र ता पडला; दसुरा पडला; 
ितसरा पडला; इंग्रजी सेना चालली पुढे घसुत. दोन- चार पावले सपंली की पु हा एकदा तलवारीवर 

तलवारी िन बदंकुावर बंदकुी उडा या, रक्ताचे मबुलक तळे ितथे साचले की, पु हा ती िजवंत लढाई 

पुढे चाल ूलागे. सं याकाळ झाली ते हा तर ित या या भयंकर चालीत अस यच ठेचा बसत 

चाल या. हणनू आउटराम हणतो आजची रात्र येथेच काढावी. पण छे, छे ! थांब याचे नावही 
काढणे या शूर हॅवलॉकला चणार कसे? ितकड े रेिसडे सीम ये आज मिहनोगणती मृ यु या 
दाढेत चेपून टाकले या या या वदेशबंधूंना आणखी एक रात्र हणजे एक युगासारखी जाणारी 
आहे. हणनू हॅवलॉक पुढे चालला. नील पुढे चालला. पूवीर्चा बदललेला मागर् चुकून इंग्रजी सेना 
बंडवा यां या जा त जा तच मार्  ्यात येत चालली होती, तरी नील पुढे चालला. खास बाजारा या 
जगंी कमानीत घुसताच या या यानात आले की इंग्रजी तोफा जरा मागे पड या आहेत. एतदथर् 
घो याला खेचून तो आंग्लवीर नील आपली मान वळवून मागे पाहू लागला. हीच सधंी! हीच सधंी! 
वदेशा या सडुाची हीच सधंी! कमानीवर चढले या कृतांता, तुझा प्राण गेला तरी बेह तर पण ही 
सधंी साधलीच पािहजे! पळ िवपळांचा अवकाश तोच या कमानीवर टपून बसले या एका 
िशपायाने अचूक नेम धरला िन या जनरल नील या मानेम ये याची गोळी एखा या 
चवताळले या िवषारी नािगणीसारखी फणफणत येऊन बसली! पडला इंग्रजी सेनेचा किलजा 
पडला! असा शूर, असा धिृतयुक्त िन असा मदर्, असा िनध या छातीचा िन असा उल या 
काळजाचा, मनु य जाती या ददुवाने वा सदैुवाने दसुरा पु ष सापडणे फार दिुमर्ळ आहे!  
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परंतु इंग्रजी सेनेचा िन शौयार्चा हाच िवशेष आहे की याचे प्रय नसात य हे कोण याही 
एका यक्तीवर- मग ती यक्ती एखा या अ िवतीय नीलची का असेना- अवलबंून नसत.े नील 

पडला तरी एक काडीचाही घोटाळा न होता इंग्रजी सेना रेिसडे सीकड ेतशीच दौडत चालली. या 
खास बाजार या कमानीत नीलची मान तुटून पडली या खास बाजारात गोर् या रक्ताचा सडा पडू 

लागला. तरी इंग्रजी सेना तशीच लढत चालली. या बाजारातून वाट िनघताच यांना 
रेिसडे सीतील अ यानंिदत जयगजर्ना ऐकू आ या! यांनीही परत जयगजर्ना के या! मरणा या 
दाढेत हात घालनू हॅवलॉकने या या वदेशबांधवास बाहेर काढले! या वेळचा प्रसंग ितथे 

असले या कॅ टन िव सन या लेखणीनेच वणर्न करतो. “र यातनू पावलोपावली यांची माणसे 

मरत असताही गोरी फौज शहरातून आपणाकड ेचालनू आलेली िदसताच मग रेिसडे सीत या 
लोकांचे सवर् भय िन सवर् कुशंका लप या गे या िन यांचे जागी जयगजर्नांचा िन आनंदा या 
टा यांचा समो न लढत येणार् या वीरांवर पाऊस पडू लागला. हॉि पटलमधून रोगी लोकही 
सरपटत बाहेर पडले िन आप या मकु्ततेसाठी समो न लढत येणार् या वकीय शूर सेनेला 
िवजय वागताने आमतं्र ू लागले. लवकरच ती वकीय सेना आ हांस येऊन भेटली! तो प्रसगं 

अवणर्नीय आहे! यांनी आपले पती मेले आहेत असे ऐकलेले होते या अिवधवा आकि मत 

पतीलाभाने सनाथ होऊ लाग या िन यांनी आप या िप्रयजनां या भेटीसाठी आज चार मिहने 

प्राण धारण केलेले होते यांना पिह यानेच कळले की ते िप्रयजन पु हा भेट याची आशा नको!” 

लखनौ या रेिसडे सीत आज ८७ िदवस अहोरात्र लढणार् या या इंग्रज फौजेतील ता.२५ 

स टबरपयर्ंत समुारे ७०० लोक मृ युमखुी पडले. जखमी िन धडधाकट असे समुारे पाचशे युरोिपयन 

िन चारशे नेिट ह लोक िजवंत होते. या लोकां या मकु्ततेसाठी िनघाले या हॅवलॉकचे सै यातील 

रेिसडे सीत पोचेतोपयर्ंत ७२२ लोक कामास आले इतक्या शूर लोकांचे रक्त िदले ते हा लखनौचा 
िवजय सपंािदता आला!  

परंतु हे दु ट िनराशे, तू मात्र अिजकं्यची अिजकं्य आहेस! हॅवलॉकने शत्रचूी पाठ िकतीही 
जरी पुरवली असली तरी तू मात्र याची पाठ काही सोडीत नाहीस! कारण इतके िवजय, इतका 
रक्तपात, इतकी हाणामार क न लखनौ या रेिसडे सीत िशरताना याला वाटले होती की, अखेर 

मी बंडवा यां या वे यातून आंग्लस तेची मकु्तता तर केली. परंतु आता याचा भ्रम िनघनू 

चालला आहे िन गगें या काठी असताना याला जसे िवचारणे भाग पड ेतसेच तो आप या मनाला 
लखनौ या रेिसडे सीत पोच यावरही िवचारीत आहे की, मी रेिसडे सीत जी आणली ती “ही मदत 

की मकु्तता!” 
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हॅवलॉक आ याने रेिसडे सीचा वेढा उठिव याचे ऐवजी रेिसडे सीसह या हॅवलॉकलाच 

बंडवा यांनी वेढा घातला! हणनूच जो तो िवचा  लागला की “हॅवलॉकने आणलेली ही मदत की 
मकु्तता!”5 

ती फक्त मदत होती! हॅवलॉक िन आउटराम या दोन िवख्यात आंग्ल यो यांनी 
लढायांवर लढाया मा न लखनौ या इंिग्लश लोकांस पां यां या कचाटीतून सोडिव यासाठी जे 

सै य आणले होते ते या लोकांची वे यातून मकु्तता कर याचे ऐवजी आपणही वे यात अडकून 

पडले आहे. हॅवलॉकचे इंग्रजी सै य रेिसडे सीत घसुताच पां यांचे सै य लखनौहून िनघून जाईल 

अशी जी इंग्रजांना आशा होती ितची पूणर् िन फलता झालेली आहे असे थो याच वेळाने सवर् 
िहदंु थान या प्र ययास आले. लखनौला सोडून दे याचे ऐवजी िकंवा इंग्रजांशी तहांचे बोलणे 

लाव याचे ऐवजी रणांगणांत हट्टास पेटलेले ते पां यांचे दल हॅवलॉक रेिसडे सीत घुसतो िन घुसतो 
तो पु हा पिह यासारखे या रेिसडे सी भोवती घेर ध  लागले. रोिसडे सीत जाताना 
आलमबागेम ये इंग्रजांचे सै याचा जो काही भाग मागे ठेवलेला होता याला आप या सै या या 
मखु्य भागाला िमळ याची सधंी देखील न देता, काल सं याकाळी झाले या भयंकर रक्तपाताने 

र यातून वहात असले या लोटाचा पिहला पूर उतरला नाही तोच आप याला आले या अपजयाने 

िन शत्रलूा आले या िवजयाने उ प न झाले या उ साहभग्नतेला िनरामय मग्नतेत िझडका न 

देऊन या वातं यो सकु लखनौ शहराने इंग्रजी स तेला पु हा एकदा क डून टाकले.  

वातं यरणातील पां यां या या ढिन चयी ◌◌््अढळ ठाणामळेु केवळ लखनौला 
असले या िब्रिटश सै यातच पेच पडला होता असे नसनू कलक यापासनू तो तहत अिलगडपयर्ंत 

सवर् प्रदेशात इंग्रजी सै याला जगंी ताण पडू लागला. हॅवलॉकचे हाताखाली इंग्रजांचे होते न हत े

िततके सै य लखनौवर तटूुन जा यासाठी रवाना झालेले होते िन जे हा या सै या या मदतीने 

लखनौला क डलेले िब्रिटश सै य मोकळे हो याचे ऐवजी तेच तेथे अडकून पडले ते हा खाल या सवर् 
प्रदेशांवर इंग्रजी स ता लुळी पडू लागली. याच समुारास िद ली शहर पडले अस याने तेथील काही 
इंग्रजी सेना जरी िरकामी झालेली होती. तरी ती िद ली या आजबूाजू या प्रदेशात शांतता 
कर याचे कामात गुतंलेली होती. अशा ि थतीत लखनौ या रेिसडे सीत िन आलमबागेत पु हा 
एकदा क डून टाकले या िब्रिटश सेनेला यां या ढ वेषी शत्रसूह झटापट घेत सोडून देऊन िब्रिटश 

स तेला बसलेला हा ताण कमी कर याचे कामच जा त िनकडीचे अस याने इंग्रजी कमा डर- इन- 

चीफ तदथर् काय पिर म करीत आहे इकडचे प्रथम लक्ष िदले पािहजे.  

                          
5 “Before closing this chapter a few remarks on the result of the siege generally are required. First it must be 
observed that, with the weak and unfinished defences which we had to protect us, it would have been quite 
impossible for us to maintain the defence for a single week, if we had been surrounded by a courageous enemy. 
When they attacked, they lacked that determinous courage which faces dangers with resolution. Brave men among 
them there were, no doubt and these were sacrificed in their attacks. But the brave were not many; the mass were -
poltrous”. --Gubbin’s ‘Mutineers in Oudh’. page 348. 
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ऑग ट तारीख १३ रोजी इंग्रजांचा नवा कमा डर- इन- चीफ सर कोिलन कॅ पबेल हा 
कलक यास येऊन दाखल झालेला होता. या तारखेपासनू तारीख २७ ऑक्टोबरपयर्ंत या आंग्ल 

सेनापतीने िहदंु थान देशाला बंडखरां या हातून परत िजकूंन घे यासाठी लवकरच सु  होणार् या 
मोिहमेप्री यथर् जगंी तयारी चालिवलेली होती. मद्रास, िसलोन िन चायनावर जाणारे इंग्रजी सै य 

जसजसे कलक यास उत  लागले तसतसे याची योग्य िवभागणी कर यात, कािसम 

बाजारा या श त्रशाळेत नवीन तोफा ओत यास िन श त्रा त्रांचा, रसदेचा, रणव त्रांचा, 
सै यवाहनांचा सवर् बाजूनंी शक्य िततका उ तम बंदोब त कर यात हे दोन मिहने खचर् क न 

पुढील मोिहमेची बरीचशी ज यत तयारी तो करतो न करतो तोच सर कोलीनला हॅवलॉक िन 

आउटराम यां या क डमारीची वातार् येऊन पोचली. ते हा या “पिततम ्पिततम ्पुन पिततम”् 

अशा हट्टी लखनौ शहराचा समाचार वतः आपणच घेतला पािहजे अशा िन चयाने याने 

ऑक्टोबर या २७ तारखेला कलक याहून जातीने कूच केले.  

याच समुारास कनर्ल पॉवेल कॅ टन िव यम पील यां या हाताखाली “Naval Brigade” 

नावाची एक समदु्रसेना तयार क न ितला अलाहाबादकड े जलमागार्ने धाडून िदलेली होती. 
कलक यापासनू तो तहत अलाहाबाद, कानपूरपयर्ंत जे राजर ते पसरलेले होते या र यांचे 

आजबूाजवूर बंडवा यां या लहान लहान टो या अ◌ंंग्रजी सै यास अितशय त्रास देत हो या. या 
टो या एकत्र सापड या अस या तर यां याशी लढाई देणे तरी इंग्रजांस शक्य झाले असते. परंतु 
कंुवरिसगं या तालमीतील पां य सनेने इंग्रजी सै या या भोवती िघर या घालनू लढाईचा प्रसगं 

नेहमी टाळीत राहून, आप या अि त वाची अचानक ह यािशवाय दसुरी कोणतीच सचूना 
इंिग्लशांना न िमळू देऊन या प्रांतभर गिनमी का याचा धुमाकूळ घाल यास सरुवात केलेली होती. 
अशाच एका बंडखोर तकुडीला कांजवा नदीपासनू हुसकून दे याचा प्रय न करीत असता या 
समदु्रसेनेचा नायक पॉवेल हा ठार होऊन पडला! पॉवेलसारख्या आंग्लवीराचे उ ण रक्त या 
िदवशी पां यांची तरवार पीत होती याच िदवशी कमा डर- इन- चीफ कानपूर शहराला येऊन 

पोचला होता. बंडवा यां या टो यांनी र ते कसे रोखून टाकलेले होते याचे भयंकर प्र यंतर 

कानपूरकड ेपोच याचे आधी खु  कमा डर- इन- चीफलाही िमळाले होते.  

अलाहाबादेहून कानपूरकड ेजा यासाठी तर कोिलन एका गाडीत बसनू चाललेला होता. 
इंग्रजांना वाहनांची जरी िवलक्षण अडचण पडलेली होती िन यांचा खु  कमा डर- इन- चीफ एका 
िकरकोळ गाडीत बसनू कानपूरकड ेचाललेला होता तरी याच र याने चाललेली बंडवा यांची एक 

पायदळ तुकडी दहाबारा ह तीवर िमरवत िनघालेली होती. यां यापाशी पंचवीस घोडे वारांचीही 
तैनात होती. सर कोिलनबरोबर सै य वगरेै िबलकूल न हते. याचा गाडीवान जो घाटीं या जवळ 

येतो तो बाजू या र याने बंडवा यांची टोळी याच टोकाला येऊन िमळत असलेली याला 
आढळली’ या गाडीत कोणचा माल भरलेला आहे हे पां यांस मािहत नस यामळेु यांचे जरी 
ितकड ेलक्ष गेले नाही तरी या गाडीतील मालाची मात्र पाचावर धारण बसली! िहदंु थान परत 
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िजकं यासाठी कानपूरकड ेजाणारा तो कमा डर- इन- चीफ आप यासमोर ते कदर्नकाळ बंडवाले 

भयाण भरैवासारखे अचानक येऊन उभे रािहलेले पाहताच पुढचा र ता टाकून देऊन मागची वाट 

सधुारता झाला! एका क्षणाचा अवकाश होता! कोण िशकार साधणार होती? या गाडीवा याने 

नुसते एका बोटाने बंडवा यांस खुणिवले असते की, हजारो वीरां या रणसत्राने जो बळी पाडता 
येणारा न हता तो इंिग्लशांचा मखु्य कमा डर- इन- चीफ त क्षणी काबीज कर याचे भाग्य या 
गाडीवानास लाभणारे होते! ते एका क्षणाचे अतंर होते- नाहीतर सर कोिलन इंिग्लशांचा कमा डर- 

इन- चीफ बंडवा यांनी कैद क न आप या वदेशी कमा डर नानांपुढे िकंवा कंुवरिसगंापुढे िकंवा 
एकदम यमापुढे नेऊन उभा केला असता!  

या गडंा तरातून सटुताच सर कोिलन कानपूरला नो हबर या ितसर् या तारखेस येऊन 

पोचला. या पूवीर्च इंग्रजांचे सै य िब्रगेिडयर गँ्रटचे हाताखाली जमिवलेले होते. मागे सांिगतलेली 
समदु्रसेना कलक याहून धाडले या नवीन युरोिपयन भसेूनेसह ितथे आलेली होती. िद ली या 
आजबूाजचेू प्रदेशात बंडवा यांचे िनमूर्लन करीत करीत िद ली या वे यातून िरकामे झाले या 
सै यासह गे्रटहेड हाही खाली उत न ितथेच आलेला होता. िद ली पड यानंतर ित या 
भोवताल या प्रदेशात ‘शांतता’ करताना या गे्रटहेडने अलाहाबादे या नीलचा गवर्पिरहार कर यात 

जे शौयर् गाजिवले ते अप्रितम िन अनुपमेय आहे. बंड झा यापासून तो नो हबर मिह यांपयर्ंत तो 
प्रदेश बंडवा यां याच ता यात होता. परंतु या प्रदेशातील रिहवाशांना यांनी इतका कमी त्रास 

िदलेला होता की खु  इंिग्लशांचा कमा डर- इन- चीफ आप या पु तकात िलिहतोः “The people 

not only cultivated, but in many districts as extensively as ever. In fact bcyond supplying 
their necessity the rebels did not venture to assume the characters of tyrants of the 
country. 6 

आप या सेनेला ज र असणार् या रसदीपलीकड ेशेतकर्  यांवर जा त जलुमू बंडवा यांनी 
सहसा केलेला न हता. क्रांितयुद्धा या भयंकर प्रलयातही दरसालाप्रमाणेच शेतांची िव ततृ लागवड 

झालेली असून जिमनी हंगामांनी खुलले या हो या. वदेशा या वयंसिैनकाला शोभेल अशाच 

रीतीने पां यांनी या प्रदेशाला सरंिक्षलेले होते. पण गलुामिगरी या अ वयूर्ना शोभेल अशाच रीतीने 

या वातं यो मखु देशाला िचरडून टाक यासाठी िनघाले या िब्रिटश लोकांनी तो बेिचराख क न 

टाकला! आिण ते सवर् शांततेकिरता! गावांवर गावांना आगी लावीत, जो धडधाकट मनु य सापडले 

याला फासावर चढवीत चढवीत, आकाशवासी प याहूनही जा त िन काळजीपणाने ग्रामवासी 
मनु यांना ठार मारीत मारीत गे्रटहेडची सेना िद लीव न कानपूरपयर्ंत येऊन धडकली! ते हा 
ितला, या समदु्रसेनेला िन इतर मो या फजांना एकत्र क न िब्रगेिडयर गँ्रट हा गगंानदीला उत  

लागला. लखनौची मकु्तता कर याकिरता, हे गगंानदी, तु या तीरावर ही िकतवी इंग्रजी सेना 

                          
6 Coltin’s Narrative, page 159. 



 

www.savarkarsmarak.com 

आलेली आहे? आिण हे मािननी अयो ये, तू या इंग्रजी सेनेला तरी िभऊन लखनौ या 
अधंारकोठडीत क डले या िब्रिटश स तलेा मोकळी सोडणार आहेस की नाहीस? 

िब्रगेिडअर गँ्रट या हाताखाली समुारे पाच हजार गोरी फौज असनू िशवाय शेकडो उंट िन 

लखनौ या सेनेसाठी मबुलक रसदही घेतलेली होती. गँ्रटची ही सेना आलमबागेपयर्ंत हाणमार 

करीत गेली अस याचे कळताच सर कोिलन कानपूरकडून गगंानदी उतरला. याने मागे आपली 
पाठ सरुिक्षत राह यासाठी िनवडक युरोिपयन िन शीख लोकांचे सै य तोफासुद्धा कानपूर शहरी 
ठेवले िन याचे अिधप य युरोप खडंातील िक येक यदु्धांम ये नावाजले या जनरल िवडंहॅम याचे 

हाती सोपवून िदले. कोिलन गगंा उत न आलमबागेला आप या सै यास नो हबर ता.९ ला येऊन 

िमळाला. आलमबागेतील सै याचे नीट िनरीक्षण क न, यातील िनरिनरा या भागांना एका 
अभे य यूहरचनेत ओवून ता.१४ रोजी लखनौ शहरावर इंग्रजी सेनेचा भयंकर ह ला चढवावयाचा 
असा हुकूम सटुला. लखनौ या क डले या रेिसडे सीची हकीकत कळावी िन सगं्रामाचे खलबत 

कर यासाठी क हेनाव नावा या एका धाडसी इंग्रजांने त डाला काळा रंग फासून, अगंावर नेिट ह 

पोषाख घालनू एका नेिट हला बरोबर घेऊन बंडवा यां या पहार् यातून रात्रीचे समयी चालत जाऊन 

कोिलनचे िन आउटरामचे िनरोप एकमेकांना आधीच िदलेले होते. लखनौ या रेिसडे सीत िन बाहेर 

आलमबागे या गोर् या छावणीत, याला याला १४ नो हबरची तारीख कधी उजाडते असे झाले. 

रेिसडे सीकडून आप या सै यासह हॅवलॉक िन आउटराम शत्रलूा या बाजनेू चेपीत बाहेर पडणार 

िन बाह न सर कोिलन शत्रलूा दसुर् या बाजनेू चेपीत रेिसडे सीकड ेरेटणार! या समयी इंग्रजी सेनेत 

यांचे बहुतेक नामांिकत योद्धे िन सेनापती जमलेले होते. हॅवलॉक, आउटराम, समदु्रसेनेचा पील, 

गे्रटहेड, िद लीचा हॉडसन, िब्रगेिडयर होप गँ्रट, आयर, खु  कमा डर- इन- चीफ सर कोिलन 

कॅ पबेल! ता या दमाचे युरोिपयन हायलॅ डसर्, वे यातील काळमखुातून बाहेर उडी घे यासाठी 
अ यंत िनध या धाडसालाही िमठी मा  पाहणारे आउटरामचे युरोिपयन, राजिन ठ पंजाबी जवान 

िन िद लीकड ेदेशमाते या रक्ताने थबथबले या तलवारी धारण करणारे या पंजा याहून अिधक 

राजिन ठ असणारे शीख!  

अशी ही इंग्रजी सेना ता.१४ नो हबर रोजी लखनौ शहराकड ेिनघाली. तो सवर् िदवस बंडवा यां या 
िन इंग्रजां या झटापटी हो यात खचर् होऊन सं याकाळचे समुारास इंग्रजी सेना िदलखुश बागेपयर्ंत 

शहर काबीज करीत गेलेली होती. ितथे ती रात्र काढावी असा िवचार क न सर कोिलनने तळ िदला. 
या रात्रीही बडंवा यांचे ह ले मधून मधनू जरी चालचू होते तरी इंग्रजी सेनेने यास दाद न देता 
ितथेच रात्र काढली. दसुर् या िदवशी कोिलनने आप या सै याची पु हा एकदा घडी नीट रीतीने 

बसिवली िन तारीख १६ रोजी लखनौवर जगंी ह ला कर याचा हुकूम सोड यात आला. यासरशी 
इंग्रजी सेना उसळी घेऊन िसकंदर बागेवर तुटून पडली. शहरा या या भागापयर्ंत इंग्रजी सेनेला 
बंडवा यांचा हण यासारखा अडथळा झालेला न हता. परंतु या िसकंदर बागेवर कोणता धाडसी 
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वीर नेमलेला असेल तो असो! तो जो कोणी असेल याने या बागेम ये भयंकर युद्धाचे अढळ ठाण 

मांडले. ईवटर्चे हाताखालील हायलॅ डसर् िन पॉलचे हाताखालील शीख लोक हे ककर् श िकंकाळी 
फोडून जे हा या िसकंदर बागेवर तुटून पडले ते हा इंग्रजी सेनेची ती अमोघ घडक आप यापुढे 

कोणासही िटकू देणार नाही असे िदस ूलागले, िशखांचा सभेुदार गोकलिसगं हा आपली तरवार उंच 

उभा न आप या शीख अनुयायां या पुढे हायलॅ डसर्नी जाऊ नये हणनू लढाईची शथर् क  

लागला. ददुवी लखनौ! या या शरीरावर कोण जा त रक्त िपते अशा िन ठुर अहमहिमकेने 

िशखांची िन हायलॅ डसर्ची करडी तरवार सपासप वार क  लागली! परंतु िसकंदर बागेचे भक्कम 

िशलासचंय काही के या डळमळेनात. ते िशलासचंय डळमळले तरी या बागेतील वीरसचं 

डळमळेनात! कारण तटा या काही िशला ढासळताच इंग्रजी सेना ितकड े तीरासारखी चालली- 
कोण पुढे जातो? हायलॅ डर की शीख? दोघांनीही खूप दौड मारली आहेः पण अखेर जो या 
भगदाडाला पिह याने िभडला तो शीखच आहे. या या या देशद्रोही धाडसाला बक्षीस दे यासाठी 
िशरली एक देशािभमानी गोळी या या छातीत! तो पडला आिण लगेच हा कूपर या भगदाडात 

घुसला- या या मागोमाग एवटर् गेला, कॅ टन जॉन चालला- शीख िन हायलॅ डसर् सोजीर भराभर 

आत घुसत चालले. आत असले या िशपायांना हे इंिग्लश सै य एका एकी पाहून एकदम चिकत 

झा यासारखे झाले. परंतु या िदवशी या िशकंदर बागेजवळ लढत असलेला योद्धा कोणी सामा य 

मनु य नसला पािहजे. तो परत िफर याचे नाव देखील घेत नाही. िवजय वा मरण! मरण वा जय! 

शाबास, वीरा, शाबास! वातं यासाठी लढणार्  यांना हीच गजर्ना शोभते! इंग्रजी सेनेतून या 
बागे या तटात हा कूपर घुसला आहे हणनू कसेही क न याला मार यासाठी या मानी 
िशपायांनी धडपड चालिवली पािहजे. लिुधयाना येथून बंड क न आले या िशपायां या या शूर 

नेिट ह ऑिफसरािशवाय हे काम होणे नाही. आला- कूपरला शोधीत शोधीत तो कृता त या या 
अगंावर धावून आला. खणखणाट- सपासप- छाटछाट- कूपरला याने िन याला कूपरने 

एकसमयाव छेदे छाटून दोघेही ठार झाले! लॅ सडने आप या हातातील तरवार िफरवीत ककर् शू 
लागला ‘Come on men for the honour of Scotland’ कोण उ ाम वाक्य हे? कॉटलडं या 
इभ्रतीकिरता या! आिण िहदंु थानला इभ्रतच नाही की काय? कॉटलडं या इभ्रतीकिरता कोणी 
गोरा ये याचे आधीच िहदंु थान या इभ्रतीकरता एक काळा वीर चवताळून धावला- लॅ सडने या 
पे्रतातून रक्त भळाभळा वाहू लागले! अशी िठकिठकाणी भयंकर हातघाई चालली असता दसुर् या 
बाजचूा दरवाजा फोडून ितकडूनही इंग्रजी सेनासागर या बागेत घुसनू रािहला! आता या बागेला 
िवजयाची आशा रािहलेली नाही. मग हे िसकंदर बागे, िवजय गेला तरी तू लढणारच आहेस की 
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काय? लढ लढ- तशीच लढ! िवजय जाओ पण स मान जाऊ देऊ नकोस, यश जाऊ देऊ नकोस, 

कतर् य हणनू रणधुमाळीत उडी घे! दरवा या दरवा यात, पायरी- पायरीत, खणखणत 

तलवारीला तरवार झुजंनू रािहली! रक्ताचा सडा चहूकड े सडसडू लागला. मॅलेसन हणतो, 
“भयकंर रक्तपाताची िन तुमलु िनकराची झुजं जुंपली. िनराशे या अतुल शौयार्ने बंडवाले लढू 

लागले. इंिग्लश सै याने या थलाचा आतील भागही काबीज केला तरी लढाईचा शेवट होईना. 
प्र येक खोली प्र येक िजना, प्र येक बु जाचा प्र येक कोपरा हटातटाने झुजंत रािहला! ‘शरण’ हा 
श द कोणी उ चारला नाही- कोणी ऐकला नाही! जे हा ती सवर् जागा इंिग्लशांनी िजकूंन घेतली 
ते हा असे लक्षात आले की, या बागेम ये दोनहजार बंडवा यांची पे्रते पडलेली आहेत! या 
बागेम ये यांची जी फौज होती यापैकी फक्त चार जण काय ते लढाई सोडून पळाले असे 

हणतात- परंतु चार तरी पळाले की नाही ही शंकाच आहे!”7 

िसकंदर बागेत देश वातं यासाठी लढत लढत मरणार् या शहीदहो, अहो िवसह त्र वीरहो, तुम या 
या पिवत्र मतृीला हा कृतज्ञ इितहास अपर्ण असो! दोन हजार गाझींचे रक्त! दोन हजार 

देशवीरांचे रक्त! या रक्ताला हा कृतज्ञ इितहास अपर्ण असो! देशासाठी लढू िनघालेले तु ही कोण 

होतात, तुमची नावे काय होती, तु हांम ये त विन ठेची िद य योती पकाशत असता ितला 
चैत य देणारा कोणचा वीरवर धुरीण ितथे तु हांस धारातीथार्चे सकं प सांगत होता हे कथन 

कर याचे महद्भाग्य, जगा या क याणा तव उप्रकारक कमार्म ये देह िझजिवणार् या तु हा 
सतंां या िवभतूींचा नामो चार उ चार याचे िकंवा िलिह याचे महद्भाग्य जरी आम या निशबी 
नाही तरी तमु या वीयर् मतृीला हा कृतज्ञ इितहास अपर्ण असो! िवजय गेला परंतु तु ही वकीय 

यशाला भगं ूिदले नाहीत! िवजय गेला पण वयशाला उ णो ण रक्ता या दोन हजार कारंजांखाली 
तु ही सु नात क न िनमर्ल ठेवलेले आहात! तुमचे रक्त ही भतूकालाची ितलांजली- आगामी 
वीरांची सजंीवनी होवो!  

तु ही यश िमळिवले नाहीत परंतु हे वातं या या गाझीनो, हा िसकंदर बागेतील आ मयज्ञ जर 

योग्य महूुतार्ला आरंिभलेला असता तर तुमचा िवजयही िनसटून जाता ना! आता तुम या शत्रचूी 
शक्ती िकतीतरी वाढलेली आहे! यांचे हजारो नवे योद्धे रणाकड ेलोटत आहेत, िद ली पड याने 

यांचा ताण कमी झाला आहे, िवजयाने याचे नैितक बळ वाढलेले िन अपजयाने तुमचे मानिसक 

                          
7 Malleson, Vol. IV, page 132. 
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साम यर् खंगलेले आहे. अशा क्ष िन िनिबर्ज जिमनीत दोन हजारांचे रक्त देखील पुरासा ओलावा 
देणार नाही! पंरतु दोन मिह यांपूवीर् जर का हे दोन हजार रक्तमेघ देशवीर वा या वरेने या 
भमूीवर वळले असते तर- जर लखनौला पिहली सलामी झडताच इंग्रजी स ते या दबुर्ल 

रेिसडे सीवर अशा मा  वा म  या िन चयाने चालत जाऊन दोन हजार लोक गेले असते तर- तर 

अ यार् तासाचे आत िहदंु थानचे भालावर तु हाला पािहजे होता तो वरा याचा मकुुट चकाकू 

लागला असता! मरणी मेलात पण मर याचा तो महूुतर् हुकला! वेळ गेली, घटका के हाच बुडाली- 
एका रक्त िबदंनेू या वेळेस िवजय िमळता- आता रक्ताचे हौद ओतलेत तरी सयुश िमळेल-- पण 

िवजय िमळणे कठीण! रा यक्रांितसारख्या भयंकर वेगा या वावटळात एक क्षण कुचराई झाली की 
घडी िबघडली, एक पाय मागे घेतला की तो तुटून पडलाच, एक क्षण िजवाची आशा धरली की 
कायमचा मृ यु आलाच! क्रांती या दरबारात पिहली सावधिगरी ही की “बुंदसे गयी तो हौदसे नही 
आती!” 

रक्ताचे हौद िसकंदर बागेत जसे साचले तसेच रणांगणा या इतर बाजलूा ही साचू लागलेले होते. 

िदलखूश, अलमबाग, शहानजीफ ही सवर् थले या िदवशी िन या रात्री शत्रबूरोबर भयंकर झुंज 

करीत होती. पहाटे लखनौ शहरा या सवर् घंटा घणघण ूलाग या, नौबती धडाड या िन पु हा या 
रक्तबंबाळ शहराने शत्रबूरोबर टकरा दे यास सरुवात केली. कालचा शहानजीफचा झगडा िन 

आजचा मोतीमहालाचा झगडा! तोडीस तोड उडू लागली! परंतु अखेर इंग्रजी िनशाणाची बाजचू 

िबनतोड ठ न ते आंग्ल दल रेिसडे सीत क डले या आप या देशबांधवांची मकु्तता कर यास 

समथर् झाले. ता.१७, ता.१८, ता.१९ तो तहत ता.२३ नो हबरपयर्ंत लखनौशी लढाईवर लढाई घेत 

घेत शेवटी ती वेढलेली िन ती वेढा उठिव यास आलेली इंग्रजी सेना पर परास भेटती झाली. या 
रेिसडे सीत आजपयर्ंत मृ युची कळा पसरली होती या रेिसडे सीवर आता िवजयाचे ि मत झळकू 

लागले. परंतु या आगं्ल िवजयाला बंडवाले अजनूही जमुानीत न हतेच. या दो ही इंग्रजी सेना 
एकत्र झा या असता िन रक्ता या प्र यक्ष समदु्रात ते सवर् शहरचे शहर तरंग ूलागले असता तेथील 

बंडवाले शरण ये याचे िकंवा पळून जा याचे नाव काढीनात! अशा यां या हट्टी धैयार्मळेु लढाई 

पु हा के हा जुपेंल हे अगदीच अिनि चत होते. ते हा मागील अहोरात्र हाणामारीत िव कळीत 

झालेली िब्रिटश सेना पु हा नीट यव थेने रच यासाठी सर कोिलनने सरुवात केली. याने 

रेिसडे सी सोडून देऊन िदलखूष बागेत सवर् सै य जमिवले. यांची पुढील झटापटीला अव य अशी 
सघंटना तयार केली िन िमळाले या आलमबागेम ये आऊटराम या हाताखाली या िव तीणर् 
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छाटाछाटीतून उरलेली समुारे चार हजार सेना िन पंचवीस तोफा ठेवून िद या. िन अशा रीतीने 

िवजयाब ल याने आप या सै यातील शौयार्ची, िश तीची िन आज्ञाधारक वाची यथाथर् तुती 
केली. या तुितशौयार्चा बहुतेक वाटा जनरल हॅवलॉकचा होता!  

परंतु तो िवजयानंद आंग्ल सेना अनुभिवते न अनुभिवते तोच या िवजयानंदाचा मखु्य वाटेकरी 
हॅवलॉक एका एकी मरण पावला! लखनौ या रणांगणातील भयंकर जाचाने, काळजीने िन िनराशेने 

खचत खचत ऐन िवजयाचे रंगात हा शूर हॅवलॉक मृ युचे वाधीन झाला. ता.२४ रोजी 
आंग्लिवजयात मृ युने हे िवष कालिवले. तथािप हॅवलॉकचे मागे या या मलुाला िन प नीला 
सरदारीचा स मान देऊन याचा इंग्लडं देश हा कृतज्ञ झालेला आहे. परंतु ती वेळ मेले यां या 
दःुखात िनमग्न हो याची न हती तर यां या अपूणर् अशा पूणर् वास ने याची होती. लखनौ घेताना 
हॅवलॉक पडला ते हा या या मृ युनंतर याची खरी सेवा करणे हणजे लखनौ शहर िजकंणे होय!  

परंतु लखनौ िजकं यासाठी िनघावयाचे आधीच इकड ेकानपूरकड ेहे तोफांचे आकि मक धडधडाट 

का चाललेले आहेत बरे? असतील चालले कशासाठी तरी! युरोपमध या रणांगणात प्रख्यात 

झालेला वीर िव डहॅम जोपयर्ंत कानपूरला आहे तोपयर्ंत ितकड या तोफांनी सर कोिलन या 
छातीत धडधड याचे मळुीच प्रयोजन नाही. िव डहॅमसारखा आंग्ल योद्धा अस यावर याला कोण 

बंडखोर त ड दे याचे धैयर् करील? परंतु सर कोिलन, िव डहॅम जसा कानपूरला आहे तसाच ता या 
टोपेही ितकडचे आलेला आहे! अस ंहे वातार्हर हणतात!  

ता या टोपे कानपूरकडचे आहे? सर कोिलनला या ऐकू आले या तोफांचा भयंकर अथर् यानात 

आला िन तो अ यंत वरेने, लखनौस आउटरामला सोडून देऊन, तो वतः कानपूरकड ेता या टोपे 

काय गडबडीत आहे याची चौकशी कर यास धावत िनघाला!!
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प्रकरण सहावे 

ता या टोपे 
कानपूरला आप या सै याचा पराभव झा यानंतर ीमतं नानासाहेब पेशवे िन ता या टोपे 

हे रात्री बाराचे समुारास ब्र मावतार्स येऊन पोचले. तेथे ती रात्र घालवून दसुरे िदवशी सकाळी याचे 

किन ठ बंधु बाळासाहेब, पुतणे रावसाहेब िन ता या टोपे ही मडंळी राजवंशांतील त्रीसमहूासह 

नावात बसनू गगंानदी उतरली िन लखनौ प्रांतातील फ तेपूर शहरी येथनू पोचले. तेथे असलेला 
ीमतं नानांचा परम नेही चौधरी भोपालिसहं याने या सवार्ंचे आदराित यपूवर्क वागत केले 

िन आपले येथे या सवार्ंना ठेवून घेतले. म यंतरी कानपूर या लाथाळीत िव कळीत झालेले सै य 

पु हा यवि थत कर याम ये नाना गुतंलेले हते. थोडचे िदवसांत बंड क न उठलेली ४२ वी 
रेिजमट नानांचे िनशाणाखाली लढ याचा सकं प क न िशवराजपुरापयर्ंत आली िन ितथून ितने 

सवर् समंतीने ीमतं नानांना आप यास घेऊन जा याब ल कोणीतरी अिधकारी मनु य धाडावा 
हणनू िवनतंी धाडली. या िवनंतीप्रमाणे ीमतं नानांनी ता या टोपे यांस िशवराजपुराकड े या 
रेिजमटला आण याचा अिधकार देऊन रवाना केले िन याप्रमाणे ता यांनी या रेिजमटला 
नानां या वजाखाली आणले. ता यांना हे िशवराजपूरचे सै य िमळताच यांनी हॅवलॉकचे पाठीवर 

मागे सांिगत याप्रमाणे, डावपेचांना आरंभ केला िन अखेर या आंग्लवीराला अयो येतून खेचून 

परत कानपूरला आणले. हॅवलॉक कानपूरला येऊन पाहतो तो हा िविचत्र मराठा ब्र मावतार्चे 

वा यात अगदी पूवीर्प्रमाणे मारे रा य क न रािहलेला! ते हा पु हा एकदा ब्र मावतार्स िनकराची 
लढाई करणे आंग्ल सेनेस भाग पडले. या लढाईत पराजय पावताच गगंानदी उत न ता या ससै य 

नानांना फ तेपूरला येऊन िमळाले. थोडचे िदवसांत ग्वा हेरचे सै यास िफतूर कर याचा बेत 

नानांचे दरबारात घाटू लागला. या कामावर ता यािशवाय कोणाची योजना अ टतर होणारी आहे? 

या िवलक्षण डोक्याने आजपयर्ंत सबंंध रेिजमट या रेिजमटस ् गु तरीतीने पोख न बंडा या 
धाडसी कमार्स भारतात प्रवृ त के या या या कावेबाज मरा यानेच ग्वा हेरचे सै य िफतवावयास 

गेले पािहजे! ताबडतोब ता या टोपे ग्वा हेरला गु त पाने गेले. िन तेथून वरेने परत िफरताना 
यांनी या ग्वा हेर सै यापैकी मोरार या छावणीतील काँिटजे ट पायदळ, घोडे वार, 

तोफखा यासह फौज आप याबरोबर का पीपयर्ंत िफतवून आणलीही! हे ऐकताच नानांनी 
का पी या या सवर् सै याची यव था कर याचा अिधकार देऊन बाळासाहेबास ितकड ेधाडून 

िदले. का पी शहर हे िठकाण ल करी टीने बंडवा यांस अ यंत मह वाचे होते. यमनेुचा प्रवाह 

या शहराम ये िन कानपूरम ये अस याने इंिग्लश सै यापासनू सरंक्षण करणारा तो एक 

नैसिगर्क खंदकच झालेला होता. हणनू का पी शहरांत ता यांनी ठेवलेले प्र थान कायम क न 

तेथील िक याची ल करी तयारी ज यत कर याचा नानांनी हुकूम िदला. का पी शहराचे 
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सरंक्षणास काही लोक ठेवून बाकी या सै यासह ता या टोपे कानपूर या इंग्रजी फौजेस शह 

दे याचा िवचार क  लागला.  
सर कोिलन जे हा इंग्रजी सै यासह लखनौ या मकु्ततेकिरता कानपूर सोडून िनघाला 

ते हा तेथील सरंक्षण कर याकिरता याने युरोप या लढायांत प्रिसद्धीस आलेला जनरल िव डहॅम 

यास ससै य ठेवलेला होता. या युरोिपयन सै याला नवीन कुमक ये याचे आधी िन लखनौकड े

चाललेला झगडा सपं याचे पूवीर् कानपूर शहरावर साध यास पु हा एकदा चढाई क न पहावी असा 
नानांचा िन चय ठ न या कामावर हे ग्वा हेरहून ता यांनी आणलेले सै यच धाड यात आले. 

या सै यावर आता ता या टोपे यांचीच मखु्य सेनापित वावर नेमणकू झालेली होती. अशा रीतीने 

नानां या दरबारात काल कारकुनाची लेखणी खरडीत बसणारा ब्रा मण ता या टोपे आज एका 
सै याचा मखु्य सेनापती झालेला आहे! आिण युरोप या रणमदैानावर ल करी तालमी घे यात 

याचा ज म गेलेला आहे या जनरल िव डहॅमवर तो चालनू जात आहे! आिण यांची साधने ती 
कोणती? नुकतेच बंड केलेले, असघंिटत ल करी िशपाई आजबूाजूं या बाजारबुणग्यांसह यां या 
बरोबर िनघालेले िन समोर सघंटनेने, ल करी िशक्षणाने युक्त सं थािपत स तेचे असे िवजयी 
आंग्ल सै य उभे ठाकलेले! अशी ही असमान झुजं पाहू कशी लढते ती- वातं याचे चैत य, इतर 

सवर् फायदे िव द्ध पक्षाकड ेअसतानाही पाहू कसे लढते ते! हणजे साधनादी फायदे नसताना जर 

ते इतके लढते तर िश त सघंटनादी फायदे असताना ते िकती लढू शकले असते याचे हे िजवंत 

िशक्षणच िमळालेसे होईल!  

बंड केले या ग्वा हेर या कोि टजटं फौजेसह ता या टोपे हे ता.९ नो हबरला का पीला 
येऊन पोचले. कानपूरपासनू का पी ४६ मलैांवर वसलेली आहे. येथून कानपूर या इंिग्लश सै याची 
बरोबर बातमी काढून ता यांनी का पी सोडून िन यमनुा नदी उत न दआुबम ये प्रवेश केला. 
जालन येथे खिजना वगरेै सवर् अडगळ ठेवून, यांनी का पीला ३००० सै य िन २० तोफा सरंक्षणाथर् 
ठेवून, यमनुा उतरताच घाईघाईने त े कानपूरवर चढाई क न गेले नाहीत. सर कोिलनला 
लखनौकड ेतथेील बंडवा यांनी एकदा त ड िदले हणजे तो ितकड ेपूणर् अडकून पड याची वातार् 
येईपयर्ंत ता या कानपूर या नुस या आजबूाजलूाच घेर धरीत होते. लखनौचे बंडवाले आता काही 
िदवस तरी सर कोिलनला गुतंवून टाकतील असा रंग िदसताच ता या िशवराजपूरपयर्ंत चढत 

आले. वाटेत ल करी मह वा या िठकाणी यांनी सै याची ठाणी टाकली. समुारे नो हबर या १९ 

तारखेला इतकी यव था क न ता यांनी इंग्रजांचा रसदीचा मखु्य मागर् बंद क न टाकला. या 
ता यां या डावपेचांचा अथर् िव डहॅम या नजरेस आ यािशवाय रािहला नाही. याने 

कलक याकडून वहात असले या गोर् या सै याचा प्रवाह कानपूरलाच थांबवून धरला. का यूर् या 
हाताखाली सै य देऊन का पी या रसदनजीक तळ देविवला िन ता या अयो येत सर कोिलन या 
पाठीवर मार दे यासाठी िनघून जातो िकंवा कानपूरला येतो याची तो वाट पाहू लागला.  
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परंतु िव हॅम हा जा या वाट पहाणारा योद्धा न हता. याचा धाडसी वभाव रणाम ये 

याला नेहमी पुढे ढकलीत असे. िशवाय इंग्रजांची िहदंु थानातीलच न हे तर आिशयातील 

सै यािवषयी जी एक ल करी द्धा ठरलेली आहे ितचाही या या मनावर पगडा बसलेला होता. ही 
द्धा हणजे अशी होय की, “ एिशयािटक लोकांचा पराजय कर याची उ तम युक्ती हणजे 

यां यावर सरळ रीतीने चढाई क न जाणे ही होय, आपण िकतीही सशक्त असलो तरी जर 

िकंिचत मागे पाय घेतला िकंवा उशीर केला तर एिशयािटक लोक ते हाच गवर्भराने फुगनू जातात. 

परंतु आपण िकतीही अशक्त असलो तरी मागे न घेता यां यावर िनकराने सरळ रीतीने तुटून 

पडलो की, एिशयािटक लोकांचे डोळे िदपून जाऊन त ेनुसते भेद नच सरैावैरा पळू लागतात.” या 
ल करी द्धचेा उपयोग आजपयर्ंत इंग्रजांनी िजतके िजतके वेळा केला यांतून बहुतेक वेळा तो 
यश वीच झालेला होता. यामळेु एिशयािटक लोकांशी लढताना बळा या खर् या प्रमाणापेक्षा 
वर या िदमाखातच यशाचा जा त सभंव असतो, हणनू रणाम ये गोर् या मठूभर सै यानेही नीट 

तीरासारखे एिशयािटक लोकांवर तुटून पडत जावे, िन यांनी चाल कर याचे आधी आपणच 

यां यावर चालनू जाऊन आपले शिक्तम व जबर आहे असे यास िभववीत जावे. हा 
आंग्लयुद्धशा त्रांतला एक प्रयोगिसद्ध िनयमच ठरलेला होता. जो जो इंग्रजी सोजीर इकड ेयेई तो तो 
हा िनयम पाठ करीत असे िन जो जो इंग्रज इितहासकार ग्रथं िलही तो तो या िनयमाचा िसद्धा त 

पुनः पठन करीत असे. अशा तालमीत जनरल िव डहॅम हा ता या टो या या हालचालींना 
मनसोक्त रीतीने चाल ू देऊन वाट पाहत थोडाच बसणार? याने कानपूर शहरातून िनघनू 

का पी या बाजलूा असले या काल याचे पुलापयर्ंत चाल केली.  
ही िब्रिटश फौजेची झालेली चाल पाहताच बंडवा यां या सै यानेही हालचालीस आरंभ 

केला. यांची सेना अकबरपुराहून सरुवंडीस आली िन सरुवंडीहून ता.२५ नो हबरला पांडु नदीला 
येऊन िभडली. आप या इतक्या नजीक हा धाडसी शत्र ु चालनू आ याची वदीर् लाग याने 

िव डहॅम या सै यात लढाईची तयारी झाली िन एिशयािटक लोकां या पराभवासाठी रामबाण 

असलेली युक्ती ता.२६ रोजी योज याचे ठरले. बंडवा यांवर आपण होऊनच सरळपणे चालनू 

जाऊन पिह याने यां या आघाडीला झोडावी िन मग असेच एक एकटे गांठून यांचे इतर भागही 
हाणनू टाकावे, असा सकं प क न िव डहॅम ता.२६ ला सकाळीच शत्रवूर चालनू गेला. बंडवाले एका 
दाट झाडीत उभे होते. यांनी इंग्रजी सै यावर आप या तोफा सु  के या. बराच वेळ मारामारी 
होऊन इंग्रजांनी तेथील ३ तोफांना िजंकून घेतले. िव डहॅम हण ूलागला अखेर मा या सरळ 

ह याने एिशयािटक लोक आणखी एकदा पराभव पावले िन गोरी फौज आणखी एकदा िवजयी 
झाली! गोरी फौजही आपण िवजयी झालो- िवजयी झालो, हणनू जयश द क  लागली- परंतु हे 

िवजयी सै या, तुझा खराच जर िवजय झालेला आहे तर मग हे काय तू रणातून मागे मागे का हटत 

चालतोस? िकंवा अलीकड े रणांतील िपछेहाटीलाच िवजय हण ू लागले आहेत? कसला िवजय 

आिण कसले रण! िव डहॅमची गोरी फौज ता या टो यां या घोडे वारापुढे हटत हटत थेट 
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कानपूरपयर्ंत मागे सरली. ित या पाठीवर असलेले बंडखोर घोडे वार धड लढाई देईनात, धड 

पाठलाग सोडीनात! मरा यां या फौजेसारखेच ते शत्रभूोवती िघर या घालीत घालीत याला मागे 

रेटीत िन आपण पुढे घुसत थेट कानपूर शहरा या वेशीपयर्ंत येऊन धडकले. बंडवा यांना धाकात 

ठेव यासाठी िव डहॅमने मारले या या सरळ धडकीला नेहमी या सपं्रदायाप्रमाणे न िभता हे 

एिशयािटक लोक उलट यालाच धडक देत पुढे आले! मॅलेसन हणतो, “परंतु बंडवा यांचा पुढारी 
ता या टोपे हा काही कोणी वेडगळ मनु य न हता. जनरल िव डहॅमने जो आघात केला याने 

भयभीत हो याचे दरूच राहून उलट इंग्रजी सेनानीचे ममर् थान या धूतर् मरा या या नजरेस आले, 

िव डहॅमची अतंगर्त ि थती एखा या उघ या पु तकासारखी झरकन ता या टोपेने वाचून टाकली 
आिण अ सल सेनानी या उपजत चातुयार्ने याने या ि थतीचा पूणर् फायदा घे याचा िन चय 

केला.”1 

िदवसभर लढाई िदले या िव डहॅमला २४ तासांचीही फुरसत न देता आप या सेनेला 
ता यांनी या रात्री, दसुर् या िदवशी सकाळीच पुढे चाल कर यास स ज असावे, असा हुकूम िदला. 
परंतु िशओली आिण िशवराजपूर येथील फौज येऊन ितने इंग्रजां या उज या बाजवूर तोफांचा 
गोळीबार करीपयर्ंत पुढे न जाता तो गोळीबार होताच मग इंग्रजांवर वरेने ह ला करावा असे याने 

योिजले होते. इकड े िव डहॅमनेही आप या सेनेला सकाळीच सश त्र उभे केले. परंतु समुारे नऊ 

वाजेपयर्ंत उभे रािहले असताही बंडवाले ये याची वातार् िमळेना िकंवा यां या हालचालीही 
कळेनात. ते हा इंग्रजी सेना याहारीसाठी आपाप या तंबूत परत गेली. समुारे ११ वाजता इंग्रजी 
सेनेला पु हा सश त्र स जतेचा हुकूम झाला. जनरल िव डहॅमला सेनापती ता या टोपे याचा 
नक्की हेतु काहीच कळेना. सवर् इंग्रजी सेनेत अिनि चतता माजलेली होती.  

इतक्यात िनि चततेचा भयंकर अमंल सु  कर यासाठी ता या टोपे यां या सै यातून 

इंग्रजांचे उज या बाजवूर तोफेचा लाल भडक गोळा येऊन आदळला. तो गोळा आदळतो तोच 

समो नही मारा सु  झाला. लगेच िव डहॅमने ६ तोफांसही का यूर्ला ब्र मावतार्चे र यावर धाडून 

शहराचे या भागाला रक्षण कर यासाठी पाठिवले. बंडवा यां या तोफांचा िन इंग्रजां या 
म यभागा या तोफांचा जगंी सामना सु  होऊन यात इंग्रजी गोलदंाज लवकरच हार घेऊ लागले. 

ता यांनी आप या सै याचा अधर्वतुर्ळाकृती यूह क न याम ये इंग्रजी सै याला समो न िन 

दो ही बाजूनंी क डीत आण याचा घाट घातलेला होता. िव डहॅमने ता यां या अधर्वतुर्ळास 

फोड याचा हवा तेवढा प्रय न केला. परंतु ता यां या तोफांनी इंग्रजांना पुढे पाऊल टाक यास 

अशक्य क न टाकलेले होते. पुढे पाऊल तर राहोच पण आता मळू िठकाणीही अढळ राहणे अशक्य 

होऊन इंग्रज रणांतून पाऊल मागे घेऊ लागला. इंग्रजांची डावी बाज ूआप या तोफा सोडूनही मागे 

                          
1 “Tatya Topi read then the necessities of Windham’s position as he would have read an open book and with the 
instinct of a real general he resolved to take advantage of them.”-Malleson, vol. IV, page 167. 
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िफरली हे पाहताच यां या उज या बाजकूडील काही सै याने नेट ध न तोफा रक्षण के या. परंतु 
यापुढे इंग्रजी सोजीर रणात पाय धरीनात ते जसे मागे हटताना िदसले तसे बंडवा यांचे अधर्वतुर्ळ 

पुढे ढकलीत चालले. सं याकाळी सहाचे समुारास या भयंकर ढकलाढकलीत इंग्रजांची सेना 
पूणर्पणे कोलमडून गेली िन यांचा सेनापती जनरल िव डहॅम हा सवर् सै यासह अ ता य त 

रीतीने पळू लागला. याचे हजारो तंबू, राहु या, बैल, रसद िन पोषाख बंडावा यां या हातात पडले 

िन कानपूर शहराचा िन मा भाग पु हा सेनापती ता यां या ता यात आला. अशा रीतीने या जवान 

मदर् मरा या या तलवारीवर या िवजयाचा दसुरा मकुुट झळकू लागला. काल या लढाईत जर 

याचा काहीसा अप्र यक्ष िवजय होता तर आज याचा प्र यक्ष िन पिरपूणर् िवजय झाला! याने 

इंिग्लशां या एका अ यु तम सेनापतीला िदवसभर चालले या िनकरा या रणात नुसता पराभतू 

केला इतकेच नसनू याचा याने पाठलाग केला. तंबू राहु यासह याची छावणी पाडाव केली िन 

कानपूर शहरातून यास हुसकावीत नेऊन या शहराचा ताबा घेतला. जर या सेनापतीइतकेच 

यांचे सै यही कतृर् ववान िन सघंिटत असते तर इंिग्लश इितहासकारही हणतात की या 
मरा याने या िदवशी जनरल िव डहॅमचे सै याला पार कापूनही टाकले असते! इतकी िबनतोड 

बाज ूता या टो याने जनरल िव डहॅमवर लाग ूकेली!  
आिण ता या हा िबनतोडीचा डाव खेळत असताना याचा आवाज सर कोिलनला 

लखनौकड ेऐकू गेलेला होता. या वेळेस ता या कानपूरवर चालनू आले ते हा यांना अशी आशा 
होती की िनदान मिहनाभर तरी सर कोिलनला लखनौ शहर गुतंवून ठेवील िन तोपयर्ंत जनरल 

िव डहॅम या एकलक डपेणाचा आपण सहजच फायदा घेऊ. परंत ु यांचा हा डाव यां या बाजनेू 

इतका िवजयी होत आला तोच यांना बातमी कळली की लखनौचे काम अगदी वरेने सपंून ितकडे 
बंडवा यांचा फारसा अडथळा नस याने सर कोिलनही आपणांवरच चालनू येत आहे. आता 
गगें या दो हीबाजूनें िब्रिटश सै य ता यांवर चढाई क न आले होते. लखनौ या बंडवा यांनी 
दाखिवले या या िढलेपणाने इंिग्लशां या खुद्ध कमा डर- इन- चीफशी कु ती घे याचा या 
बंडवा या सेनानीवर बोजा पडला होता. तरी तो मराठा सेनानी ता.२७ ची सवर् रात्र रणावरच 

सावधिगरीने काढीत अटळ उभा होता.  
या रात्री एकदा जनरल िव डहॅम या मनात आले की बंडवा यांवर रात्री या रात्री छापा 

घालनू िदवसा गेलेले यश परत िमळवावे. परंतु या क पनेला साथर्कता दे याइतका धीर िब्रिटश 

सै यात उरलेला नस यामळेु आता रात्री तर राहोच पण सकाळी तरी शत्रलूा हात दाखिवता यावा 
हणनू िव डहॅम कडकेोट तयारी क  लागला. याने काल या पराजयातील सवर् चुका दु त 

क न ता.२८ रोजी बंडवा यांवर पु हा शक्य तर चढाई कर याचा, िनदान यांची चढाई तरी न होऊ 

दे याचा िन चय क न रणास सकाळीच आरंभ केला. इंग्रजां या डा या िन उज या बाजूवंर 

बंडवा यां या तोफा िन सै य मार देऊ लागले. काल या प्रमाणेच आजही इंग्रजांना यांनी िन 

यांना इंग्रजांनी िठक या िठकाणी दपुारी १२ पयर्ंत दाबून ठेवले. परंतु काल इंग्रजांनी पाय जसा 
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मागे घेतला तसे आज न करता ते रणात पाय पुढे टाकून शत्रवूर तटूुन पडले. एिशयािटक लोकांवर 

सरळ धडक घेतली, ते हा मग िवजयांची शंका कशाला? 

िवजयाची शकंा मळुीच नाही पण हा उजवीकड े हाहाकार कोण करीत आहे? िब्रगेिडयर 

िव सन ठार! कॅ टन माक्री ठार! कॅ टन माफीर्, मेजर टिलर्ंन, ले टनंट केन, ले टनंट िगबन 

चरचरा कापनू जाऊन ठार! एिशयािटकांम येही एखादा ता या टोपे असतोच तर मग! या 
ता याने िन या या सै याने सं याकाळपयर्ंत मारामार क न पुढे चाल करीत आले या इंग्रजी 
सै यास यां या कमा डरसदु्धा मागे िपटाळून या ितसर् या िदवशीही हा ितसरा िवजय िमळिवला! 
काल या पेक्षाही आज इंग्रजी सेनेची जा तच नामोहरामी उडवून िदली. यां या दो ही भागांनाही 
रणांगणातून हुसकून िदले. काल अध शहर घेतले होते तर आज ता याने सवर् कानपूर काबीज केले 

िन अशा रीतीने या जवानमदर् मरा या या तलवारीवर हा ितसरा िवजयाचा मकूुट लकाकू 

लागला!2 पराभव पावून इंग्रजी सै य मागे पळत होते ते हाच इंग्रजांचा कमा डर- इन- चीफ सर 

कोिलनही या या छावणीत येऊन दाखल झालेला होता. याने आप या डो यांनी, इंग्रजी फौजेची 
उडालेली त्रेधा पािहली, याने आप या डो यांनी बंडवा यांची िवजयी सेना कानपूर शहरात प्रवेश 

करताना पािहली, याने आप या कानांनी बंडवा यांची रणिशगें िन रणताशे, जयनादांचे कडकडाट 

करताना ऐिकले! कानपूरकड ेता या टोपे काय गडबडीत आहे हे या या आता पूणर्पणे यानात 

आले!  

सर कोिलन इंग्रजाचे छावणीत येऊन पोच याचे कळताच यांची अ यंत भीती वाटत होती ती 
गो ट घडली आहे हे ता यांना कळून आले. लखनौने िनकराचे ऐवजी िढलेपणा के याने सर कोिलन 

ससै य कानपूरवर अयो येकडून चालनू आला! हे अिप्रय स य प्र ययास येताच धीर न सोडता 
ता यांनी अयो येकडील पूल फोडून टाकून अिंग्लशं सै यास गगंा नदी उतरणे अशक्य 

कर यासाठी या पुलावर तोफांचा मारा सु  कर यास आरंभ केला. परंतु या बंडवा यां या तोफांचा 
रोख आधीच ओळखून सर कोिलनने इंग्रजी तोफांचा उलट मारा चालिवला िन यां या 
आ याखाली ता.३० नो हबरपयर्ंत सवर् इंग्रजी सेना अयो येतनू कानपूर शहरालगत येऊन उतरली. 
तरी कानपूर शहर सोडून जा यास बंडवाले तयार होईनात. यांनी या शहरापाशी इंग्रजां या मखु्य 

कमा डर- इन- चीफशीही दोन हात कर याचा घाट घातला. कारण “They had, as their leader, a 

man of very great national abilities.”3 या कतर्बगारी या सेनापतीने आपली डावी बाजू 

                          
2 The following graphic picture is given of the defeat by an English Officer:- “You will read the account of this day’s 
fighting with astonishment for it tells how the Engilsh troops, with their trophies and their mottoes and their far-famed 
bravery were repulsed and they lost their camp, their baggage and position to the scouted and despised natives of 
India! The beaten English - as the enemy has now a right to call them, -have retreated to their entrenchments 
amidst overturned tents, pillaged baggage, men’s kits, fleeting camels, elephants and horses, and servants. All this is 
most melancholy and disgraceful!” -Charles Ball, Indian Mutiny, Vol. II, Page 190. 
3 Malleson, Vol II, page 184. 
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कानपूर या िन गगें या दर यान अडचणी या जागेत, आपला म य खु  कानपूर शहरात िन 

आपली उजवी बाज ूगगें या काल यावर पस न ठेवलेली होती. याचे सै यात ल करी िशक्षण 

िमळालेले दहा हजारापयर्ंत िशपाई लोक होते. यांनी िडसबर या पिहलीला िन दसुरीला अंगजी 
सै या या कमा डर- इन- चीफला व थ बस ूिदले नाही. दसुरे िदवशी तर खु  या याच तंबूवर 

बंडवा यांनी एका एकी गोळीबार सु  केला होता. ४ तारखेला यांनी काही वालाग्राही बोटी 
अयो ये या पुलाला जाळ यासाठी गंगे या प्रवाहात धाडून िद या. ता.५ ला तर यां या 
तोफखा यांनी इंग्रजांचे सवर् सै यावर असा मारा कर यास आरंभ केला की, सर कोिलनला तळ 

सोडून सै याची पु कळशी हालचाल िन इंग्रजी तोफांतून बराच वेळ गोळा फेकणे बंद करणे भाग 

पडले. बंडवा यांनी ही िधटाईची केलेली रणा हाने आजपयर्ंत मकुा याने ऐक याची सर कोिलनला 
जी पाळी आलेली होती ती या ५ या तारखेनंतर मात्र येणारी न हती. कारण आता याने या या 
सै याची उ तम एकबद्धता क न मागार्तील सवर् अडचणी दरू केले या हो या. हणनू िदवसिदवस 

प्र यक्ष इंिग्लश कमा डर- इन- चीफचे तंबूवर गोळीबाराची चडूफळी खेळत बसणार् या हट्टी, धीट 

िन उ ाम बंडवा यांशी ता.६ रोजी आपण होऊनच िनकर कर याचा याने िन चय केला. या वेळेस 

बंडवा यांकड े समुारे नऊ- दहा हजार ल करी िशक्षण िमळालेले िशपाई असनू यां या डा या 
बाजकूड े खुद्ध नानासाहेब, उजवीकड े ग्वा हेरचे सै य िन या सवार्ंवर ता या टोपे हे सेनापती 
झालेले होते. इंिग्लशांकड ेएकंदर गोरी िन काळी िमळून पाच हजार पायदल, सहाशे घोडे वार िन 

३५ तोफा िमळून समुारे ६००० लोक इतकी फौज स ज झालेली होती. चालर्स बॉल हणतो- ७५०० 

फौज होती िन या सवार्ंवर खु  कमा डर- इन- चीफ सर कोिलन हे सेनापती व करीत होते.  

सर कोिलनने बंडवा यांची उजवी बाज ूअसरंिक्षत िठकाणी पडलेली आहे हे पाहून ता.६ िडसबरला 
सकाळी ९ वाजता प्रथमतः लढाईचे त ड जुपंिवले. उज या बाजवूरच आपण मखु्य ह ला करणार 

आहोत हे छपिव याकरता डा या बाजवूरच इंग्रजी तोफा प्रथम गोळा फेकू लाग या िन यासरशी 
बंडवा यांचे लक्षही ितकड ेवेधले. गे्रटहेडने बंडवा यां या म यावरही एक खोटाच ह ला चढिवला. 
असा रीतीने ितकड ेलवकरच गोळीबारां या भयंकर धडपडीत ते पृ वी कंिपत क  लागले असता 
इकड े उजवीकड े लपत छपत येऊन इंग्रजांनी बंडवा यांवर खराखरा ह ला अ यंत िनकराने 

चढिवला. शीख लोक िन गोरे लोक तीरासारखे चालनू येत असता यांजवर ग्वा हेरचे सै याने 

तोफांचा भयंकर मारा सु  केला. याचप्रमाणे पां य सेने या बंदकुाही आंग्लसेनेवर आगीचे लोळ 

ओकू लाग या. शीख लोक ‘डबल माचर्’ क न धावत येताच बंडवा यांची िन यांची एक 

अधार्तासापयर्ंत खडाजगंीची कु ती चालली. इतक्यात पीलचे लोक तोफ घेऊन जे हा ितथे आले 

ते हा बंडवा यांची उजवी बाज ूहटू लागली. एकदा ती हटू लाग यावर मग इंग्रजी सेने या जोरास 

िवचारणेच नको. यांनी लवकरच यां या बाहेर या सै याची वाताहत उडिवली. यां या तोफा 
पकडून घेत या िन यांची सवर् छावणीही काबीज केली. बंडवा यां या उज या बाजकूड े सर 

कोिलनला असा पिरपूणर् िवजय प्रा त झाला. परंतु याची मनीषा इतक्यानेच शांत होणारी न हती. 
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या उज या बाजकूड ेका पीचा र ताही अडवून टाकून या या मनांत ता याला ससै य शरण 

आणावयाचे होते. हणनू याने ब्र मावतार्चे र यावर मॅन फी डला ताबडतोब धाडून िदले. या 
िदवशी एिशयािटक लोकांब ल असलेला पा चा य ल करी िसद्धांत या या िविधिनषेधा मक 

उभय व पातही प्र ययास आलेला होता. बंडवा यां या म यावर गे्रटहेडने जो ह ला केलेला होता 
तो इतका पोचट होता की, जर बंडवा यांनी या यावर खरोखरच एकदम आघात केला असता तर 

याची खोड मोडून यासरशी तो सवर् िदवस पालटला असता. परंतु इंग्रज सरळ रीतीने धडक देत 

येताच बंडवाले धाकाने दबू लागले. आघातक पद्धतीचा अवलबं करताच िन िहमंतीचा देखावा 
दाखिवताच एिशयािटक लोक कचरले हा िवधीपक्ष जर म यावर िसद्धीस गेला तर इकडे 
बंडवा यां या डावीकड े याच िसद्धांताचा िनषेध पक्षही प्र ययास आलेला होता. कारण मॅ सफी ड 

पाशी पुरेसे सै य असनूही तो बंडवा यां या डावीवर आघात करीत तुटून न पडता डावपेचाने लपत 

टपत बसतोसा िदसताच बंडवाले िशरजोर होऊन या यावरच तुटून पडले! या मॅ सफी ड या 
ि थर पद्धतीने सर कोिलनची अधीर् मनीषा अपूणर् रािहली. कारण ता या ससै य शरण ये याचा 
सभंव आता दिुमर्ळ झाला. तो मराठा सेनापती ता या टोपे मॅ सफी डला दटावीत दटावीत 

ब्र मवतार्कड े इंग्रजी जाळे तोडून तोफांसदु्धा िन सै यासदु्धा पार िनघून गेला होता! ता यास ध  

पाहतो! सर कोिलन, या मराठी वाघास धरावयास तुला अजनु रक्ताळले या आत यांची अशी 
िकती तरी जाळी पसरावी लागतील!  

या िदवशी बडंवा यां या तोफांसदु्धा ता या टोपे जरी िनसटून गेलेले होते तरी यांचे मागोमाग होप 

गॅ्रटने वारी केली. ता.९ िडसबरला िशवराजपुरानजीक ता याचे सै याशी याची पु हा एक पळती 
चकमक उडाली िन यातनूही ता या िन यांचे सै य जरी िनसटलेच तरी बंडवा यां या बहुतेक 

तोफा इंिग्लशां या हाती पड या. याप्रमाणे सर कोिलनने ता.६ ते ता.९ या चार िदवसांम ये 

िव डहॅमचे पराजयांचा सडू उगिवला, बंडवा यां या ३२ तोफा काबीज के या िन यां या सै याची 
साखळी तोडून टाकून काही का पीकड े िन काही अयो येकड े घालवून िदले. या कठीण 

िवजयानंतर बाकीचे सोपे िवजयही यांनी का िमळवू नयेत? एतदथर्, तो ब्र मावतार्स दौडत गेला, 
तेथील राजवाडा याने धुळीस िमळवून टाकला. तेथील मालम तेची लटू केली िन नंतर या सवर् 
िवजयावर कळस चढिव याकिरता ब्र मावतार्ची टोलेजगं देवालये फोडून उ व त क न टाकली.  
या ब्र मावतार् या वा यातच स तावन या वातं यसमराचा गभर्सभंव झालेला होता. या 
ब्र मावतार् या देवालयांनीच या वातं यगभार्वर आशीवर्चने विषर्लेली होती! याच ब्र मावतार्स 

भारतभमूीची दैदी यमान वीरर ने नाना, ता या, बाळाराव, झाशीची ‘छबेली’ वाढून लहानाची 
मोठी झालेली होती. रायगडाव न कडलेोट झालेले मरा यांचे रा य इंग्रजां या रक्तकदर्मातून 

या िदवशी येथे पुनःप्रादभुर्वन पावले या िदवशी या वा याने िन या देवालयांनी दीपो सव केलेला 
होता!  
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या दीपो सवा या आगीनेच आज ते भ मीभतू झालेले आहेत. पण इितहासा, यां या या पिवत्र 

भ मावर एक अ ुही गाळू नकोस! वातं याचे तेजोमय गभार्ला उद्भव देत असताना या उदा त 

प्रसववेदनेने जे वाड े िन जी देवालये मरण पावतात यांचे मरण, गलुामिगरीची लढारे 

प्रसिवणार् याना वा यां या िन देवालयां या अि त वापेक्षा सह त्रपटीने अिधक चैत यदायी होते! 

पे्रता या ताटीला लाग यापेक्षा यज्ञीय हुताशनांत हिवभूर्त होणारे का ठच सह त्रतेने अिधक 

चैत यदायी असते!  
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प्रकरण सातवे 

लखनौचा िनःपात 
ता या टोपेनी कानपूरकड ेचालिवले या भयंकर गडबडींना असा बधंारा घात यानंतर मग 

सर कोिलनने बंडखोर प्रदेशाचा पुनिवर्जय कर यास कंबर कसली. िद ली िजकं यानंतर तेथून 

खाली अिलगडपयर्ंतचा प्रदेश शांत करीत सीटन हा अिलगडला आलेला होता. हणनू आता 
कानपूरपासनू वर अिलगडापयर्ंत प्रदेश शांत कर याकिरता वालपोलला का पी र याने धाड यात 

आले. वालपोल कानपूरपासनू वर चढत िन सीटन अिलगडपासनू खाली उतरत या दोघांनी 
मनैपुरीला भेटावे िन अशा रीतीने दआुबाचा यमनुाकाठ पूणर्पणे पुनिजर्त हावा आिण यमनुातीराने 

ही सै ये जात येत असता दआुबा या गगंातीराने खु  सर कोिलनने फ तेगडापयर्ंत चढत जावे 

असा आंग्ल सै याचा नकाशा रेखाटला गेला. या नकाशाप्रमाणे दआुबमधील बडंवाले हटत हटत 

फ तेगडाकड ेजम ूलगतील हे उघडच होते आिण एतदथर् सरतेशेवटी वालपोल, सीटन िन कोिलन 

या आंग्ल सै याचे त्रयीने आपआप या मोिहमा सपंवून फ तेगडावर एकत्र हावे हे ओघानेच 

प्रा त होणारे होते. सन १८५८ या या ये या वषार्ंत साधारणपणे हे कायर् पुरे हावे हा इंग्रजी बेत 

होता.  
या नकाशाप्रमाणे वालपोल हा तोफखा यासदु्धा सवार्ंगपूणर् गोरे सै य घेऊन कानपूरहून 

१८ िडसबरला का पीर याने वर चालला. वाटेम ये िठकिठकाणी बंडवा यां या तुरळक सै याशी 
लहान लहान चकमकी देत, बंडखोरांना आ य िदले या गावांवर इंग्रजांचा ठरािवक सरसकट सडू 

उगवीत, िन अशा रीतीने तो प्रदेश पु हा पूणर्पणे िब्रिटश अमंलाखाली आणीत तो इटावा शहरापयर्ंत 

चालत आला. आिण येथनूही तसाच पुढे गेला असता परंतु या इटावा शहरातील सवर् बंडवाले 

िनघनू गे यानंतरही याला तेथे ससै य थांबणे भाग पडले. कारण काय असावे बरे! इंग्रजांचे हे 

बलवान सै य एकदम थबकून रहावे असे काय झाले? बंडवा यांचे हजारो पायदळ तर चालनू आले 

नसेल? पां य सेनेची चपल घोडे वारांची मांदी तर इंग्रजांवर ह ला करीत नसेल? िकंवा यांचा 
गडगडणारा तोफखाना तर इंग्रजांवर जळजळीत िव तवाचा पाऊस पाडीत नसेल? 

यापैकी इटा यापाशी काहीही घडत न हते! पायदळाची हजारो घोडे वरांची मांदी, िकंवा 
तोफखा याचा िव तव यापैकी काहीही इंग्रजांना थबकून ठेव यास इटा यापाशी सजलेले न हते! 

फक्त एक तीस- चाळीस िहदंी योद्ध े या पिलकड या लहानशा अमारतीत उभे रािहलेले आहेत! या 
अमारतीवर छ पर असनू ित या िभतंीला गोळीबाराची भोके दाखिवलेली आहेत या लहानशा 
अमारतीत उभे रहाणार् या- हातात एकेक म केट िन दयात एकेक जळती योत घेतले या- या 
तीस- चाळीस लोकांनीच इटा या या दाराशी या इंग्रजी चतुरंग सेनेला म जाव केलेला आहे! 

यांनी या इंग्रजी तोफखा यासह इटा या या तटाशी िभडले या इंग्रजी सेनेला रणांगणावर ‘यदु्ध ं

देही’ हणनू िनकराची मागणी चालिवली आहे! इटा याचे दारात पाय ठेवणारास ‘युंद्ध देही’ची 
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द तुरी यावी लागते! युद्ध ंदेही! िजवाची पवार् बाळगनू हे असामी पलायनाचे मागर् खुले असताही 
या अमारतीत हट्टाने उभे राहून इंग्रजांस हण ूलागले ‘युद्ध देही’! आता या टीचभर अमारतीत 

बसले या या मठूभर लोकांशी इंग्रजां या घोडे वारांनी, पायदळांनी, तोफखा यांनी यदु्ध ते तरी 
काय यावयाचे! आणखी थोडी वाट पहावी हणजे या वेडगळ मागणीला सोडून हे माथेिफ  

शुद्धीवर येतील िन अजनू खुली असलेली पलायनाची वाट गाठतील! परंतु िकतीही वाट पािहली तरी 
यांचे िफरलेले माथे िठकाणी येईना! ठीक आहे तर, या युद्ध या! नुस या आप या 
तोफखा याला एकदा यांना दाखिवणे हणजेच यां याशी युद्ध देऊन यांचा पराभव करणे आहे. 

हणनू इंग्रजी सै याने आपला जबडा उघडून या माथेिफ ं ना भय दाखवून पािहले.  

भय? भय कोणाला? याने एकदा िद य वातं यासाठी वातं यल मी या चैत याने 

मोिहत होऊन मरणाशीच नेह केला- मृ यूचे भय सोडले- मृ यसूाठी जो हपापून रािहला- याला 
िभविव यासाठी या जगात कोण समथर् आहे? जो जयासाठी लढतो तो िभईल, जो कीतीर्साठी 
लढतो तो िभईल, परंतु जो मरणासाठीच लढतो याला कोण िभविवणार आहे? शहीदाला कोण 

अडथळा क  शकणार आहे? पृ वीवरील सवर् िनखारे आिण आकाशातील सवर् िवजा या 
एकसमयाव छेदाने जरी यावर कोसळ या तरी याला िप्रय असलेली व तु अिधक वरेने प्रा त 

क न घे यासाठी याचे पाय वळतात याचे अिधक काय वाकड े होणार आहे? याने एकदा 
मरणाची आशा धरली याला मग जगात िनराशा उरली नाही! िप्रयेकड ेिप्रयतम जसा धावत जातो 
तसे ते मरणाकड ेधावत जातात, अशा या इटा या या देशवीरांना भय कसले िन कोण दाखवू 

शकणार? 

आिण हणनू यांनी पलायनाचे उघड े असलेले मागर् सोडून िदले. यांनी िवजयाची 
लवलेशही क पना बाळगली नाही आिण इंग्रजां या चतुरंगसेनेला िधक्कारीत हे मठूभर लोक या 
अमारतीतून ‘युद्धं देही’ हणनू गजर्ना क  लागले! िद ली या तटाला िभऊन जे थांबले नाही, 
कानपूर या रणास िभऊन जे थांबले नाही ते इंग्रजी सै य या टीचभर अमारतीपुढे ठेचाळून एकदम 

थांबले!!  

मॅलेसन िलिहतो, “सखं्येने मठूभर, फक्त म केट काय ती जवळ, परंतु यां याम ये 

िनराशे या अवसानाहूनही एक जा तच िनकराचे अवसान भरलेले होते. यां या धेया तव 

आ मापर्ण कर यासाठी ते मृ यूची लालसा करीत होते! वालपोलने या जागेची पहाणी केली. एका 
सै याने थांबून रहावे असे या जागेत काहीच न हते. ितला मारा क न घेणे अगदी सलुभ होते. 

परंतु ित या आत असले या लोकांवर मारा करणे हणजे िकतीतरी मनु यांचे बळी यावे लागते. 
हणनू युक् या प्रयुक् या चाल ूझा या. या सवार्ंचे वैफ य लक्षात आ यानंतर मग गवत पेटवून 

देऊन यांना आत याआत भाजनू काढ याचा प्रय नही झाला. परंतु सवर् यथर्! या िभतंी या 
भोकांतून या िनधार्री यो यांनी ह ला करणारांवर असा सतंत िन अचूक मारा चालिवला की तीन 

तासपयर्ंत इंग्रज या अमारतीला पशर् क  शकेना! शेवटी ती जागाची जागा सु ं ग लावून उडवनू 
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दे याचे ठरले. अिंजनीवर लोकांनी सु ं ग खणला िन याला ब ती िदली. The explosion of this 

conferred on the defenders the martyr’s honour they coveted. It buried them in the 

ruins!”1 सु ं गाने ती सवर् अमारत आकाशांत उसळली आिण मग ती खाली कोसळली- िज या 
उसळ यात आिण कोसळ यात या देशवीरांना याची अ यंत उ कटता लागली होती तो 
शहादतीचा मान िमळाला! ते सवर्जण जाग या जागी ठार झाले!  

आिण या िदवसापासनू मरावे कसे या िवषयावर ही इटा याची पिवत्र समाधी अहोरात्र 

आप या मकूपणानेच भयकंर याख्याने देत असत!े इटावा! शूर इटावा! थमार्िपली या पहाडात, 

अटलीतील बे्रशा या तटबंदीत िकंवा नेदलर्ंड या डी टर या कलेवरात तु याहून अिधक 

तेजोमय ते काय असणार आहे? इटावा! शूर इटावा!!  
इटा याहून वालपोल येतो आहे तो सीटनही अिलगड, काशगंज, िमनपुरी वगरेै िठकाणी 

बंडवा यां या िकरकोळ सै याला मार देत खाली उतरत होता. या दो ही सै यांची गाठ ता.३ 

जानेवारी सन १८५८ ला िमनपुरी येथे पडली. पूवीर् या कायर्क्रमाप्रमाणे दआुबाचे यमनुातीर िब्रिटश 

सै याने िद ली मीरतपासनू अलाहाबादेपयर्ंत परत िजकूंन घेतले. इकड ेगगंातीराने चढत जाऊन 

फ तेगड या नबाबास शासन क न िन दआुबातील बंडवा यांचा तो शेवटचा आ य उधळून देऊन 

दआुबचा सवर् प्रदेश िनवर कर यासाठी कानपूरहून सर कोिलनही फ तेगडाकड ेचाललेला होता. या 
दो ही बाजूनंी वर चालले या िब्रिटश सै याने अिलगड, इटावा, िमनपुरी वगरेै िठकाणचे एकूण एक 

बंडवाले वर हुसकीत फ तेगडात क डून टाकले. फ तेगडाला फ काबादे या नबाबांनी आपले 

वातं य जाहीर केले अस याचे मागे सांिगतलेलेच आहे. या नबाबा या सै याशी इंग्रजी 
कमा डर- इन- चीफ या बर् याच झटपटी झा या. फ तेगडाकड ेिद लीहून िन कानपूरहून पराभव 

पावले या िशपायांचाच फार भरणा अस यामळेु यांनी लढाईचे त ड लागताच मरणाचे भयाने धूम 

ठोकावी. परंत ुते मरण तरी या अपमानाने टळत होते का? तर तेही नाही! यांनी पळ काढताच 

इंग्रजांनी यांचा पाठलाग क न सहाशे, सातशे, के हा हजारापयर्ंत लोक चराचर कापीत चलावे! हे 

या पळपु यांचे मरणे िन ते या इटा याचे मरणे! जमीन अ मानाचा फरक!  

फ तेगडला नानांचा कट्टा मदतगार नादीरखान याला नेिट ह लोकां या समक्ष फाशी 
दे यासाठी नेला. फाशीवर चढताच तो लोकांस शेवटचा उपदेश हणनू हणालाः “Calling upon 

the people of India to draw their swords and assert their independence by the 

extermination of the English.” या पराभवाचे प्र यंतर फ काबाद या नबाबास लवकरच 

भोगावे लागले. याची राजधानी, िक ले, युद्धसामग्री िब्रिटशांचे हातात पडली िन उरले सरुले सवर् 
बंडवाले याचेबरोबर रोिहलखंडात गगंापार हुसकले गेले. जानेवारी या ४ तारखेला या वेळेस सर 

                          
1 Malleson, vol. IV, page 201. 
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कोिलन फ तेगडात िवजयासह प्रवेश किरता झाला या वेळेस सवर् दआुब िन बनासरपासनू वर 

मीरतपयर्ंत सवर् भपू्रांत िब्रिटश सै याचे पूणर् अिंकत झालेला होता.  
ते हा आता असा प्र न उपि थत झाला की दआुब या िवजयानंतर िब्रिटश सै याचा 

कायर्क्रम काय ठरवावा? दआुबमध या बंडा या वालािवप्रलयाने इतर प्रांतातील बंड ेआपोआपच 

उपशम पावतील ही इंग्रज सरकारास काही काळापूवीर् असलेली आशा ह ली पूणर्तेने िवफल 

झालेली होती. िद ली पडली की आठ िदवसांचे आत बंडाची राख होऊन जाईल हणनू मोठमो या 
राजकारणकुशलांनी भिव ये केलेली होती. परंतु व तुि थतीत िद लीपतनाने बंडाची राख हो याचे 

ऐवजी या भिव यांची राखरांगोळी झाली. कारण िद लीला तबून पडलेला सेनासमहू त े शहर 

पडताच एका उ म त जलौघासारखा घ घावत अत ततः धावत चालला. बख्तरखानाचे हाताखाली 
रोिह यांची फौज, वीरिसगंाचे हाताखाली नीमचची फौज, िन आपआप या सभेुदारां या हाताखाली 
इतर पराभतू फौजा इंग्रजांना शरण िरघ या ऐवजी िद ली पडताच अपमाना या सतंापाने जा तच 

वाढू लागनू िद लीला हुकलेला सडू दसुरीकड े कोठेतरी उगिव यासाठी िनघा या.2 पराजयाची 
बंडवा यांना आता िक्षती उरलेली न हती. िवजया या आशेचा पिहला भर थंडावून गेला होता. 
आता यां या दयाला िन चयांचे दा यर ्आलेले होते. वाटेल ते झाले तरी इंिग्लशांशी लढत 

रहावयाचे, यािशवाय दसुरा िवचारच यांनी पशूर् िदला नाही. एकतर िफरंगी तरी मेला पािहजे 

िकंवा आपण तरी मेलो पािहजे. या दोह पैकी कोणतेही एक जोपयर्ंत होणार नाही तोपयर्ंत श त्र 

खाली ठेवणे नाही, असा यांचा बाणेदार िनधार्र झालेला होता. ते आपसाआपसात भांडत होते, 

यां यापैकी काही यक्ती लोभाने बेबंदशाही करीत हो या, काही मरणाचे भयाने के हा के हा 
पळत होते, परंतु इंग्रजांशी लढाई सोडून दे यास मात्र यां यापैकी कोणीही कबूल न हते! एकतर 

िफरंगी िकंवा एकतर आपण- कोणा एकाचा पूणर् िनःपात झा यािशवाय तरवार ठेवणे नाही. हा 
िनधार्र जर कधी प्र येक बंडवा या या आवळले या दातांवर, आखडले या िभवयांवर िन आठी 
घातले या कपाळावर प टतेने िलिहलेला असेल तर तो आता दआुबातील पराजयानंतरच होय! 

याच वेळी लढाईत पकडून फाशीवर चढिव या जाणार् या िशपायांस इंग्रजी अिधकार्  यांनी या 
युद्धाब ल केले या प्र नास यांनी उ तर केले, “िफरंग्यास मारणे हीच धमार्ज्ञा आहे! आिण याचा 
शेवट? सवर् इंिग्लशांचा िनःपात आिण सवर् िशपायांचा िनःपात! पुढे जी प्रभचूी इ छा!’3  

िद ली पड याने बडंवा यांची वातं य चेतना खंगावयाचे ऐवजी ती अशी जा त जा तच 

पेटत चालली. आिण िद लीचा सडू घे यासाठी ते लखनौ िन बरेली या दोन शहरी लढत चालले. 

                          
2 “अेकदा िद लीला अशी अफवा अुठली की ीमतं नाना वतः िद लीवर चालनू येअून बादशहास सोडवून नेणार आहेत! ही वातार् अकैताच 
िद लीचे अंग्रजी अमंलदारांनी बादशहाचे कैदेवरील मखु्य अिधकार् यांस सक्त ताकीद िदली की अशी नानांची गडबड खरोखरच सु  झाली तर 
याने अेकदम बादशहाला गोळी घालनू ठार मारावे.” - Charles Ball, Vol, II, page 94. 

3 “The slaughter of the English is required by our religion. The end will be the destruction of all the English and all 
the sepoys -and then the God knows! ” -Charles Ball, Vol. II, page 242. 
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कारण दआुब िजकं यानंतर रोिहलखंड िन अयो या हे दोन प्रांत अजनू बंडवा यां या पूणर् ता यात 

असनू तेथे यांची राजिसहंासने चापून रा य करीत होती. ते हा िब्रिटश सेनेचा आता मखु्य प्र न 

हणजे या दोन प्रांतांस पु हा िजकूंन घ्यावयाचे हा होता. या प्र नांचे उ तर सर कोिलनने असे िदले 

की, प्रथम रोिहलखंड िजकंावे िन मग लखनौचा समाचार घ्यावा. लॉडर् क्यॅिनगंचा असा आग्रह 

पडला की, प्रथम लखनौचे जगंी कद्र उ व त केले असता बंडवा यांची दसुरी लहान लहान शहरे 

आपोआपच शरण येतील. लॉडर् कॅिनगं या हुकूमाप्रमाणे वागणे भागच अस याने कमा डर- इन- 

चीफ सर कोिलन याने प्रथमतः लखनौचा िनःपात कर याचा िन चय कायम केला. फ तेगडला 
सीटन िन वालपोल िन कोिलन यां या माग या बेताप्रमाणे एकत्र झाले या फौजांची सखं्या एकंदर 

दहा अकरा हजारापयर्ंत होती. दआुबम ये मखु्य मखु्य िठकाणी सरंक्षणासाठी थोडी थोडी िब्रिटश 

फौज ठेवून िन आगर् याहून आलेली नवी कुमक बरोबर घेऊन सर कोिलन कानपूरहून आलेला 
सेनासागर घेऊन लखनौवर चालला.  

या वेळ या इंग्रजी सेनेचे वणर्न इंग्रजी ग्रथंकार असे देतातः “उनाव िन बु नी या 
थलांमधील वाळवंटावर या वेळेस उतरले होते तसे िब्रिटश सै य िहदंु थानातील मदैानात पूवीर् 
क्विचतच जमलेले असेल! अिंजनीयर, तोफखाना, घोड,े पायदळ, रसदे या गा या, बाजारबुणगे 

असे अपूवर् िब्रिटश सै य सवार्ंगपूणर्तेने थाटून रािहलेले होते. यात १७ बटािलयन पायदळा या 
असनू यांपकैी पंधरा गोर् या हो या, २८ क्वाड्रन घोडे वारां या असनू यात चार गोर् या रेिजमटस 

हो या, ५४ हलक्या तोफा िन ८० जड तोफा हो या!” उ म त अयो येला पदनत कर यासाठी 
फेब्रुवारीचे २३ वे तारखेस कानपूर सोडून आप या या सबल सेनेसह सर कोिलन कँपबेल पु हा 
एकदा गगंा नदी उत  लागला!  

अयो येला पदनत कर यासाठी, हे गगंानदी, ही िकतवी आंग्ल सेना तु या तीरावर 

उतरलेली आहे? आिण हे मािननी अयो ये, या सेनेला तरी िभऊन तू आता पदनत होणार आहेस 

की नाहीस? 

सर कोिलन वाटेतील िहदं ु देवालयांना सु ं ग लावून उ व त करीत पुढे येत आहे याची 
पूणर् क पना अयो या शहराला आलेली होती. परंतु आप याला पदनत कर यासाठी ही इंग्रजी 
सेना गगंा नदी उतरत आहे यांचे या मािननी अयो येला िवशेषसे वाईट वाटत न हत.े ितला जे 

वाईट वाटत होते, या िदशकेड ेपाहून ती ढळढळा अ ु गाळू लागली होती िन पराजया या मृ युची 
सावली ित या अिभमानी चेहर् यावर िजकडून पडलेली होती, ितकडून कोणी इंग्रजी फौज चालनू 

येत नसनू ितकडून जगंबहादरुची नेपाळी फौज चालनू येत होती. इंग्रजी फौज आप यावर चालनू 

येत आहे याचे वाईट वाट याइतकी अयो या नामदर् असती तर ितने रणांगणात हे भरैव प धारण 

केलेच नसते. इंग्रजी स तेला िझं या ध न बडवीत बडवीत या िदवशी अयो येने आप या 
घरातून हुसकून िदली याच िदवशी या इंग्रजी स तेचा कैवार घेऊन कोणीतरी इंग्रजी सेना 
आप यावर चालनू येईल हे ितला प टतेने माहीत होते आिण या आगामी रणासाठी ती आप या 
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सह त्र भजुांनी सश त्र होऊन रणात उतरलेली होती. परंतु अयो येला जे पूवीर् माहीत न हते, ते हे 

होय, की जगंबहादरुची नेपाळी फौजही मजवर चालनू येईल! ितला हे ठाऊक होते की माझे शत्र ू

इंग्रज हे मा यावर तरवार चालिवतील, परंतु ितला हे ठाऊक न हते की माझे िमत्र- माझ ेसहोदर 

मजवर कुर्  हाडीचे घाव घाल ू लागतील! इंग्रजांशी कु ती खेळ यास ती तयार होती- परंतु 
िहदंु थान या एका वकीयांशीही िहदंु थान या वातं यासाठी झुजं यावी लागेल हे ितला 
माहीत न हते. आिण या उदाहरणाचे आिव करण कर यासाठी जे हा जगंबहादरू या आप या 
नेपाळी फौजेसह ित यावर वारी करीत िनघाला, ते हा ऐन समयी िव वासघात पावलेली ती 
वजनपिर यक्त अयो या या जगंबहादरु या िदशेकड ेपहात पहात ढळढळा अ ु ढाळू लागली!  

कारण दआुबमधील िव तीणर् इंग्रजी सेना एकत्र क न ित यासदु्धा या वेळेस सर कोिलन 

हा गगंानदी उत न लखनौकड े चाल ू लागला याच वेळेस पूवर् िदशेकडून आप या नेपाळी 
फौजेसदु्धा जंगबहादरुही इंग्रजी सै या या मदतीसाठी ितकडचे चाललेला होता. इंग्रज याचा नेही 
आिण िहदंु थानी याचा शत्र!ु काडतुसांना गाईची चरबी लावणारे याचे नेही आिण ती चरबी 
त डाने चघळ यास नाकारणारे िहदंु थानी याचे शत्र!ु असा हा अ िवतीय कुलांगार जगंबहादरु 

िहदंु थानात हे वरा ययदु्ध जुपं याचे ऐकताच इंग्रजां या बाजसू िमळालेला होता. स तावनचे 

िकंिचत आधी याने िवलायतेची सफर केलेली होती िन इंग्रजी ग्रथंकार हणतात की, याने 

इंग्लडंचे वैभव पािहले हणनूच तो बंडात सामील हो यास धजला नाही! इंग्लडंचे वैभव खरोखरच 

का इतके अवाढ य होते? पण इंग्लडंचे वभैव प्र यक्ष पाह यासाठी जसा हा जंगबहादरू गेलेला होता 
तसाच नानांचा अझीमु ला िन सातारचा रंगो बापूजीही गेला होता आिण या वैभवाचा यां यावर 

काय पिरणाम झाला आिण या वैभवा या प्र येक िच हामागे ते क्रांितयुद्धा या नवीन नवीन 

शपथा कशा घेत गेले हे इितहास सांगतच आहे! ते हा इंग्लडं या वैभवात काही िवशेष न हत.े 

िवशेषसे होते ते पाहणार् या नयनां या तेजात होते. हे आंग्लवैभव पाहून यां या देशािभमानाला 
तळमळ लागली की, माझी मातभृमूी ही अशी वातं यितलकांिकत राणी झाली तर काय बहार 

होईल! देशद्रोहाला मळमळ सटुली की मा या आईवर जर या वैभवाचे बटीकपण मी लादीन तर 

मला दोन तुकड ेजा त िमळतील!!  

आिण दोन तुकड े वतःला जा त िमळिव या- साठीच आप या मातभृमूीला बटीक 

कर यास तयार झालेला हा जगंी बहादरु आप या नेपाळी फौजेला इंिग्लशांकड ेधाडता झाला. 
काठमांडूहुन प्रथमतः तीन हजार गरुखे लोक अयो ये या पूवर्भागी अिझमगड िन जवानपूर या 
प्रांतात १८५७ चे ऑग टम येच येऊन उतरले होते. यां याशी झगडा कर यासाठी बंडवा यांचा 
गोरखपूरचा पुढारी महंमद हुसेन हा स जख ग झाला होता. या वेळेस दआुबमधील लढाईमळेु 

इंग्रजांजवळ सै याची अितशय ओढाताण झालेली अस याने वेणीमाधव, महंमद हुसेन, राजा 
अरादतखान वगरेै यो यांनी हा बनारस या भोवतालचा अयो ये या पूवकडील प्रांत पूणर्पणे 

काबीज केलेला होता. या प्रांतात इंग्रजांचे सै य इतर िठकाणांहून मोकळे हो याचे आधीच नेपाळी 
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फौजेने अ यंत शूरपणा गाजवून बंडवा यांस अयो येकड े रेटीत नेले. काही िदवसांनी 
जगंबहादरुाशी िब्रिटश सरकारचा शेवटचा िनि चत करार ठ न मग या प्रांतात तीन फौजा तयार 

कर यात आ या. ता.२३ िडसबर रोजी खु  जगंबहादरू नेपाळातून येऊन इंिग्लशांस िमळाला. 
एकंदर नऊ हजार गरुखे लोकांची िनवडक फौज याचे बरोबर होती. या फौजेने िब्रिटशांचा फँ्रक िन 

रोक्रा ट यां या हाताखालील फौजेसह बनारस या उ तरेस िन अयो ये या पूवस असलेला सवर् 
प्रांत परत िजकं याची िसद्धता केली. इंग्रजां या िन गरुख्यां या या सबल िन सघंिटत सै याने 

लढाईवर लढाई देत या प्रांतातील बंडवा यांस मागे मागे हटवीत नेले. िन आता फेब्रुवारी या २५ 

या तारखेला तर ते अयो येतही प्रवेश क  शकले.  

घोग्रानदी ओलांडून अबंरपूरला ही नेपाळी िन इंग्रजी फौज येऊन पोचली. या र यावर 

एक बळकट िक ला अशा मह वा या जागी िन अशा गदर् झाडीत उभारलेला होता की तो 
बंडवा यांपासनू िजकूंन घेत यािशवाय िब्रिटश सै याला पुढे जाणे शक्य न हते. हणनू नेपाळी 
फौज या िक यावर चालनू गेली. तो िक ला लढू लागला. या सवार्ंगिसद्ध फौजेशी तो िक ला 
लढू लागला आिण या िक यास अशा शथार्ने लढिवणार् या बडंवा यां या फौजेची सखं्या िकती 
होती? चौतीस! चौतीस लोक वातं या या फूतीर्ने धुंद होऊन आप या देशा या शत्रूशंी तो 
िक ला लढवीत होते! नेपाळी फौजेने िनकराचा ह ला चाल ूकेला असता, या चौतीस देशवीरांनीही 
यां याशी िनकराने त ड िदले! देशद्रोहाशी देश वातं याची िनकराची झुजं जुपंली! अबंरपुराचे नाव 

साथर्क झाले! कारण चौतीस जणांनी शत्रू या हजारो सिैनकांसी यदु्ध मांडावे असले िद य समर या 
जड पृ वीवरील कोण याही पुरापुढे होणे नाही! या चौतीसांनी देशा या इभ्रतीसाठी िन धमार् या 
आजे्ञसाठी तो िक ला अशा शौयार्ने लढिवला की शत्रचेू सात योद्धे ठार झाले िन बेचाळीस जायबंदी 
झाले! असा तो िक ला लढिवला की या चौतीसांतून तेहतीस मेले तरी तो िक ला लढतच होता! 
जे हा तो चौितसावा आप या थलाव न न हलता तो देशवीर धारातीथीर् पडला ते हाच काय ते 
शत्र ु या िक यात जाऊ शकले! िद ली लढली नाही, लखनौ लढले नाही, असा तो अबंरपूरचा 
िक ला लढला!4 

अबंरपूरचा िक ला काबीज के यानंतर हे गरुख्यांचे िन इंग्रजाचे सयंुक्त सै य तेथील प्रदेश 

िजकंीत िजंकीत पुढे झाले. यांचेच मागोमाग जनरल फँ्रक हाही सलुतानपूरचा नाझीम मेहंदी 
हुसेन िन याचा कमा डर बंदा हुसेन, यां याशी सलुतानपूर िन बुदायन वगरेै िठकाणी लढाया देत 

वर अयो येकड ेचढत होता. अयो ये या पूवर् भागातील या प्रदेशात बंडवा यांनी आजपयर्ंत जी 
स ता चालिवलेली होती ितचा वरील फँ्रकने केलेला मोड पु हा साव न घे यास लखनौ या पूवर् 

                          
4 It was defended with so much vigour and resolution that the assailants lost, seven men killed and forty three 
wounded before they gained possession of it. The defenders died all at their posts. - Malleson’s Indian Mutiny, Vol. 
IV, page 227. 
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िरयासतीतील तोफखा यावरचा प्रिसद्ध अमंलदार िमझार् गफूर बेग याला लखनौ दरबारातून 

धाड यात आला. या या हाताखाली एकत्र झाले या सै याचाही सलुतानपूर या जगंी लढाईत 

ता.२३ फेब्रुवारीला पराजय झा याने जनरल फँ्रक पूणर्पणे यश वी झाला.  
परंतु सर कोिलनना िमळ याचे पूवीर् देदार या िक याला याने वेढा िदला. या 

िक यात असले या शूर लोकांनी तोफा गे या तरी शत्रशूी झुजं सु च ठेव याने अखेर इंग्रजी 
सेनेसह फँ्रकला मागे िफरणे भाग पडले. वा तिवक पाहता फँ्रकने इतक्या लढाया मारले या हो या 
की, या एका आकि मक िन छो याशा पराजयाने याचा काहीही तोटा होणारा न हता. तरी या 
वेळेस िब्रिटश िश त िन जबाबदारी इतकी कर या तर्  हेने राखली होती की, फँ्रक या अनंत 

िवजयानंतरही या या या एका फसगतीची वातार् कळताच सर कोिलनने याचे मह वा या 
बढतीसाठी िलिहलेले नाव ताबडतोब खोडून टाकले!  

अशा िरतीने या लखनौ शहरावर चालनू जाणार् या या िनरिनरा या सेना एकमेकीं या 
अगदी जवळ येऊ लाग या. कानपूरपासनू िनघालेली सर कोिलनची प्रचंड सेना ितकडून 

पि चमेकडून येत असता फँ्रकची िन जंग बहादरुाची फौज अकडून पूवकडून वर चढत गेली. ता.११ 

माचर् या आधी या सवर् फौजा एकत्र िमळा या िन या पापी शहराची मान चरचर िचर यासाठी 
यां या तलवारी अगदी तरवा न रािह या!  

पापी? न हे! न हे! फक्त अभागी लखनौ- या या मानेवर या इतक्या वकीयां या िन 

परकीयां या तलवारी सपासप उ या घे यास तरवारले या असताना प्रितकारासाठी ितकड ेकाही 
यव था चाललेली आहे का? कानपूरकड ेता या टोपे काय गडबडीत आहे हे पाह यासाठी सर 

कोिलन जे हा मागे नो हबरम ये धावत गेला ते हापासनू आज माचर्पयर्ंत या लखनौला या या 
सरंक्षणासाठी िन या या शत्रू या िवनाशासाठी यांचे प्रय नावर प्रय न चाललेले होते. आजपयर्ंत 

िक येक वेळा तरी नानासाहेबां या कानपूरमधील पुन पतनांनी िन अखंिडत समरांनी याचे 

अप्र यक्ष सरंक्षण केलेले होते. लखनौकड ेसडू घे यासाठी िब्रिटश सेना गगंा उत  लागली की 
नानांनी कानपूरकडून ताण देऊन ितला दआुबात फरफरत ओढलीच. असा उ तम पेच नानांनी 
िदलेला असनूही याचा फायदा लखनौने घ्यावा तसा आजपयर्ंत घेतलेला न हता.  

लखनौम ये डौलाने डुलणार् या वातं य वजा या रक्षणासाठी राजापासनू रंकापयर्ंत 

प्र येकजण हाती िशर घेऊन लढत होता. यात िक येक जिमनदार िन राजेही सामील झालेले होते. 

लखनौचे जिमनदार केवळ इंिग्लशांनी लादले या शेतसारा पद्धतीमळेु असतंु ट होऊन उठलेले 

न हत;े तर वदेशाला झालेला पापी िफरंग्यांचा पशर्च यांना चीड आण यास कारणीभतू झालेला 
होता. हे केवळ आमचेच मत आहे असे नाही तर या वेळ या ग हनर्र जनरल कॅिनगंचेही मत होते, 

हे पुढील उतार् याव न सहजच कळून येईलः 
“अयो येचे राजे िन जिमनदार केवळ आम या शेतसार् या या नतून पद्धतीमळेु दखुावले 

गेले होते असे आपणास कदािचत वाटेल. परंतु मा या टीने यात दसुरीही एक गो ट िवचार 
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कर यासारखी आहे. चंदा, वैजा आिण ग डा येथील राजांनी जो कडवट वैरभाव आम यािवषयी 
धरला, तसा वैरभाव आम या दसुर् या कोणाही अिंकतांनी वा मांडिलकांनी धरला नसेल. चंदा या 
राजाचे एकही खेड ेआ ही घेतलेले नाही. इतकेच काय पण याची खडंणीही आ ही कमी केलेली 
होती. वैजा या राजालाही खुपच औदायार्ने वागिव यात आले होते. ग डा या राजा या चारशे 

खे यांपैकी अवघी तीन तर आ ही घेतली होती आिण या या बदलात याची दहा हजार पये 

खंडणीही कमी केली होती.  
“रा यक यार्ंम ये बदल झा यामळेु कोणाचाही झाला नसेल इतका लाभ नौपार् या या 

त ण राजाचा झाला. इंिग्लश राजवट चाल ूहोताच आ ही याला एक हजार गावे िदली, िन सवर् 
वारसदारांना दरू क न या या आईलाच आ ही याचे पालक नेमले. परंतु अगदी प्रारंभापासनू 

ितचे सै य लखनौला आम याशी सामना देत आहे. दरुा या राजाचाही या स ता सकं्रमणामुळे 

लाभ झाला होता परंतु या या सिैनकांनी कॅ टन हुसे याजवर चालनू जाऊन, या या त्रीला 
पकडून ितची लखनौ या कारागारात पाठवणी केली.  

“तालकुदार आ फ बक्षखान,- याला पूवीर् या राजाने अितशय छळले होते- याला आ ही 
या या उ प नाचे पूणर् वािम व देऊन टाकले. परंतु प्रथमपासनूच तो आमचे हाडवैर क  

लागला. या आिण दसुर् या अनेक उदाहरणांव न हे प टच कळून येते की जे राजे आिण 

जिमनदार आम यािव द्ध उठले याला कारण आम या राजवटीमळेु झालेली यांची वैयिक्तक 

हानी हे मळुीच न हत!े”5 

आिण हणनूच इंिग्लश इितहासकार हो स याने प्रांजलपणाने मा य केलेले आहे की, या 
राजांनी िन जिमनदारांनी या वतं ययुद्धाला आरंभ क न ते लढिवले, ते लोक वैयिक्तक 

वाथार्पेक्षा फार उदा त अशा त वांनी भा न गेलेले होते. असे िक येक राजे िन जहािगरदार होते 

की, यांना वा तिवकतः वाईट वाटून घे यासारखे असे कोणतेच िवशेष दःुख कारण न हते, पण ते 
सदु्धा आम या राजस तेला- काय यािव द्ध चरफडत होते. आमची राजवटच मळुी यांना ‘आपण 

िजत रा ट्र आहोत’ या बोचक स याची आठवण क न देई.6 

पण या सवार्ंत प्रमखु तो फैजाबादचा देशभक्त वीर पु ष अहमदशाह मौलवी कुठे आहे? 

क्रांितयुद्धाची वलतं योत हातात घेऊन सवर् िहदंु थानभर आग लावीत चालला असता याला 
लखनौ या इंग्रजी अिधकार्  यांनी पकडून फाशीची िशक्षा िदलेली होती, जो ती िशक्षा अमंलात 

ये यापूवीर् फैजाबाद या तु ं गात ने यात आला िन याला या परकी तु ं गा या कोठडीतून उचलनू 

स तावन या वादळाने एकदम वरा य िसहंासना या पायरीवर नेऊन ठेवले तो हा देशवीर 

अहमदशाह मौलवी आप या देशा या वातं यासाठी िन आप या धमार् या प्रित ठापनेसाठी 

                          
5 Lord Canning’s Reply to the letter of Sir James Outram. 
6 Sepoy war, by Holmes. 



 

www.savarkarsmarak.com 

रणरंगात रंगून रािहलेला होता! तो समरांगणात जसा श त्रयोद्धा होता तसाच तो सभांगणातील 

वाकयोद्धाही होता! सभांगणात आप या वाकशौयार्ंने तो हजारो देशबंधूंना मतं्रबद्ध करीत असे. 

रणांगणात तो हजारो देशबांधवांसह श त्रयदु्धात शत्रूनंा पाशबद्ध करीत असे. अमलबागेम ये 

चारहजार सै य िन तोफांसह आउटराम रािहला असता िन ता या टो या या पेचाने सर कोिलन 

कानपूरकड े गुतंिवलेला असताना लखनौने ही सधंी साधून आप या शत्रूनंा रणातून िपटाळून 

दे यासाठी िनकराचा प्रय न करावा एतदथर् मौलवीने आप या लोकांना उ तेिजत, सघंिटत िन 

एकीकृत कर यासाठी अहोरात्र म चालिवले. अयो येची बेगम ही दरबारात मखु्य 

राजस तािधि ठत असताही ित या कतृर् वाने या लखनौ शहरी जमले या हजारो िभ निभ न 

राजामहाराजांचे एकीभवन िन सघंटन होणे जे हा दरुापा त आहे असे प ट िदस ूलागले, जे हा 
इंग्रजां या मठूभर सै यात िनकराने ह ले क न गारद कर याचे अनंत शुभप्रसगं लखनौ या 
अतंगर्त बेिश तीने िन हलगजीर्पणाने यथर् गेले िन जे हा िद ली पड याने, कानपूर पड याने, 

फ तेगड पड याने या या प्रदेशातील हजारो पराभतू बंडवाले लखनौकड े येऊन जा त 

उ तेजना या ऐवजी पूवीर् या बेिश तीत जा त उ ामपणाचीच भर टाकू लागले िन जे हा िवजयाने 

फुगले या िन आता अगिणत सिैनकांनी सह त्रपटीने सबलतर बनले या इंग्रजांचा शेवटचा 
अिनवायर् घाला नजीक आला आहे असा क्षणोक्षणी उ कट सभंव िदस ूलागला ते हा मग या 
देशािभमानी मौलवीने लखनौ या दरबारात आप या वाकतेजाने, आप या िनभीर्ड कडक टीकेने, 

आप या अप्रितम कतृर् वबळाने िक येक वकीयांची अतंःकरणे िदपवून टाकली िन अजनूही 
एकिदलाने िन अप्रितहत बलाने प्रय न के यास इंग्रजांना रणांगणात चोप देणे शक्य आहे, हे 

लखनौ या राजसभेत िनकराने प्रितपादन केले; परंतु या या या तेजाने उ तेिजत हो याचे ऐवजी 
या राजसभेतील कतृर् वशू य िदवाभीते जा त म सरपूिरत मात्र झाली िन थो याच कालात या 
मौलवीला यांनी तु ं गातही ढकलनू िदले! परंतु बेगमेपेक्षाही िशपायांत या मौलवीचेच अ यंत 

वजन पडलेले होते िन याहूनही िद लीकडून आले या फौजेचा तर या मौलवीवर फराच भरवंसा 
होता. ते हा याला कैदेतून ताबडतोब मुक्त कर यासाठी यांनी नेट धरला िन या योगाने अखेर 

मौलवीची तु ं गातून मकु्तता झाली. मकु्त होताच याचे राजदरबारात पूणर् वजन बसले िन हे 

आपसातील दहुीने भांडत बस याचे अ यंत नाशकारक यसन मोडून टाकून सवर्त्रांनी दाराशी थाप 

देत बसले या परशत्रचूा िनःपात कर यास स जख ग हावे असे यांनी सै याम ये पु हा फुरण 

उ प न केले.  

परंतु फुरण उ प न क नच हा वीरा मा व थ बसलेला न हता तर यान वेळोवेळी 
िशपायांना रणांगणाकड ेजा यास प्रवृ त केलेले होते आिण जे हा जे हा आलमबागेतील इंग्रजांवर 

िहदंु थानी चालनू गेले ते हा ते हा सवार्ं यापुढे मौलवीची िद य मतूीर् तळपत असे! ता.२२ िडसबर 

रोजी याने आलमबागे या इंग्रजांना फसवून यां या सै याला पूणर्पणे क ड याचा उ कृ ट यूह 

रचलेला होता. याने वतः आप या बरोबर या सै यासह इंग्रजांना चुकवून कानपूर र यावर 
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चाल केली िन आपण इंग्रजां या िपछाडीस जाताच इतरांनी समो न मारा यावा असा िबनतोड 

घाट घातला. इतरांनी! येथेच तर सवर् नडते! या एका आ याचे तेजाला प्र यु साह देणारी तर 

राहोच पण याचे िनदान अिनवायर्तेने अनुगमन करणारी िश त अतरांत िदसनू येईना! जो तो 
आपआप या परीने शहाणपण िमरिवणार आिण रणांगणात पिहले बार झडले न झडले की हे सवर् 
शहाणे ितकड ेत ड दे याचे ऐवजी पाठ देणार! अतरां या अशाच कातरतेने िन अ यव थेने या 
मौलवीने वतःचे काम उ तम रीतीने बजािवले असताही रणांगणात बंडवाले या िदवशी पराभव 

पावले.  

तरी यां या िन साहाला उ साहाचे तजे दे यासाठी मौलवी िन या या सारखेच इतर 

करारी पुढारी यांचे आटोकाट प्रय न चाललेले होते. ता.१५ जानेवारीला बंडवा यांस बातमी लागली 
की अलमबागेतील िब्रिटश सै याला मदत िन रसद पोचिव यासाठी कानपूरहून काही इंग्रज लोक 

येत आहेत. अशी बातमी लागताच ही रसद मा न आण यासाठी बंडवा यांत वाटाघाट चालली. 
वाटाघाट! वाटाघाट चालली पण काही वाट िनघेना िकंवा काही घाट जमेना! अखेर या 
बंडवा यां या कातरतेने िचडून जाऊन या अिभजात मौलवीने सवार्ंसमक्ष शपथ घेतली की, “मी 
वतः ही रसद मा न खु  िब्रिटश कँपमधून लखनौम ये प्रवेश करीन!” अशी घोरप्रितज्ञा क न हा 
धाडसी आप या लोकांसह कानपूर या र यावर दबत दबत चालनू गेला. परंतु या छा याची 
बातमी आउटरामला आधीच नेिट ह दतूांकडून कळलेली अस यामळेु याने मौलवी या फौजेवर 

उलट छापा घालावयास इंग्रजी फौज धाडलेली होती. या पर पर छा यांचा लवकरच सामना 
झाला. मौलवीने या िदवशी आप या अनुयायांना वीर ी चढिव यासाठी वतः रणकंदनात उडी 
घेऊन घेमार चालिवली होती. राजकारणात हा जसा तळपत असे तसाच तो आज रणकारणातही 
तळपू लागला! बेहोश रीतीने लढता लढता या वीर पु षाला अखेर एक गोळी लागली िन हातचा 
हात जायबंदी होऊन तो खाली पडला! या मौलवीला पकड यासाठी इंग्रजांची अहमहिमका 
लागलेली होती तरी बंडवा यांनी याला डोलीत घालनू लखनौला मो या िशताफीने नेले.  

मौलवी जखमी झा याचे समजताच एका िवदेही हनुमान नावा या शौयर्शाली ब्रा मण 

पुढार् याने एका िदवसाचाही िवसावा न घेता ता.१७ ला इंग्रजांवर ह ला केला. सकाळी १० पासनू 

सं याकाळपयर्ंत हा शूर पु ष रणांगणात लढत होता. परंतु अखेर तो भयंकर जखमी होऊन पडताच 

बंडवाले रण सोडून पळू लागले. इकड ेदरबारात या अपजयांनी आपसाआपसातील वैमन याचा 
कळस झाला. बदफैली िशपायांनी लढ याचे पूवीर्च पसेै माग याचा पेच यावा, अगाऊ पगार िदले 

तरी पु हा पगारािशवाय रणाकड ेते वळेनात! परंतु अशी बजबजपुरी माजली असताही या करारी 
िन कतृर् ववान बेगमेने रा यकारभाराची िश त चोख ठेवली होती आिण हाच ित या असामा य 
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मनोधैयार्चा पुरावा होय.7 अपजयाची ही अशी एकामागनू एक मािलका चाल ू असता बेगमचा 
अथर्मतं्री राजा बाळकृ णिसहं हा मरण पावला, परंतु अस या असखं्य आप तींनीही ती खचून गेली 
नाही. कारण यांना इंग्रज दाराशी उभा राहणे हे मृ युपेक्षाही लािजरवाणे होत होते यांनी पु हा 
पु हा रणांगणात उडी घ्यावी िन या उडीत सवार्ं यापुढे याची उडी असे तो वीरपुत्र दसुरा कोणी 
नसनू मौलवी अहंमदशाह हाच होय! याला रणांगणात झालेली अस य जखम िकंिचत बरी होते न 

होते तोच ता.५ फेब्रुवारीला याने पु हा सवर् सै याला घेऊन रणाकड ेधाव घेतली. परंतु आता 
िदवसिदवस िशपायां या याडपणाला पारावार नाहीसा झालेला होता. मौलवीचे सवर् म यथर् 
होऊन या िदवशी बंडवा यांचा पु हा पराभव झाला. तरी सदु्धा मौलवीने लढा चालचू ठेवला. या 
वीरा या शौयार्ने ि तिमत होऊन इितहासकार हो स आप या पु तकात िलिहतो, “जरी बहुसखं्य 

बंडवाले याड िन कचखाऊ होते तरी यांचा पुढारी मात्र आप या िन ठेने िन कतृर् वाने उदा त 

ये याचा पाठपुरावा कर याला आिण सै याचे नेतृ व वीकार याला एकमेव असाच होता. हा 
पुढारी हणजे अहंमदु ला फैजाबादचा मौलवी.8 

६० या रेिजमट या एका सभेुदाराने आठ िदवसांत इंिग्लशांना हुसकून दे याची प्रितज्ञा 
केली िन यानेही पु हा ह ले चढिवले. अके िदवशी खु  बेगम साहेबाही सै याबरोबर बाहेर पड या 
हो या. परंत ु या ददुवी लखनौला िवजय काही िमळेना आिण िवजय िमळावा तरी कसा? 

कतर्बगारीचा िवजय हा दासानुदास आहे. ती कतर्बगारी बंडवा यांनी लखनौ या रणात दाखिवली 
असती तर िवजय काही दरू न हता!  

शेवटी अलमबागे या इंग्रजी फौजेला मागे िलिह याप्रमाणे सर कोिलन येऊन िमळाला. 
लखनौ शहराचा िनःपात कर यासाठी आज एक वषर्पयर्ंत इंग्रजी स ता धडपडत होती. तथािप 

ित या अनेक ह यांना न जमुानता हे शहर आजपयर्ंत वरा या या वाजाखाली हटातटाने उभे 

होते. परंतु आता आज याचा िनःपात के यािशवाय इंग्रजी सै य परत िफरणे नाही! या 
समरांगणात आता एक इंिग्लश स तेचा तरी िनःपात होईल वा िहदंी स तेचा तरी िनःपात होईल 

अशी अिंतम वेळ आलेली आहे. इंग्रजी स तेने जसे या वेळेस आपले सवर् साम यर् एकत्र केलेले होते 

                          
7 Sir W. Russell says about this Begum: “The great bulk of Sepoy army is supposed to be inside Lucknow, but they 
will not fight as willingly as the watch-men of oudh who have followed their chiefs to maintain the cause of their 
young king Birjis Kadir, and who may be fairly regarded as engaged in a patriotic war for their country and their 
sovereign. The Sepoys during the seige of the Residency never came on as boldly as the Zamindari levies and 
Nujeibs. The Begum exhibits great energy and ability. She has excited all Oudh to take up the interests of her son 
and the chiefs have sworn to be faithful to him. We affect to disbelieve his legitimacy but the Zamindars who ought 
to be better judges of the fact accept Birjis Kadir without hesitation. Will Government treat these men as rebels or as 
honourable enemies. The Begum declares undying war against us. It appears from the energetic characters of these 
Ranees and Begums -that they acquire in their Zananas and Harems a considerable amount of actual mental power 
and at all events, become able intrigants. Their contests for the ascendency over the minds of men give vigour and 
acuteness to their intellect.” -Russell’s Diary, page 275. 
8 Sepoys’ War by Holmes. 
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तसेच बंडवा यांचेही सवर् साम यर् एकत्र झालेले होते, िठकिठकाणाहून वातं यभक्त लखनौ या 
वजाकड ेधावत होते. “The country was swarming with armed vagabonds hastening to 

Lucknow, to meet their commander and die in the last struggle with the Firangees.” 

(charles Ball, Vol. II, page २४१. ) यांनी लखनौ शहराम ये घराघरांना मार् याची भोके पाडून 

ठेवली, गोमतीचे मोठमोठाले कालवे खणनू शहर या पूवर् बाजूला बळकटी आणली, िदलखुश 

बागेपासनू तो तहत केसर बागेतील राजवा यापयर्ंत सरंक्षणाचे मोठमोठाले तट बांधले; या 
शहरात अयो येतील िन इतर प्रांतातील बंडवाले िमळून कमीत कमी अशी हजार योद्धे सश त्र 

तयार होते. सारांश या शहरा या उ तरेिशवाय सवर् िदशांनी जगंी कडकेोट ल करी तयारी केलेली 
होती.  

आिण हणनूच सर कोिलनने या उ तर िदशेकडूनच बंडवा यांवर प्रथमतः मारा केला. 
मागे हॅवलॉक, आउटराम िन वतः कोिलन यांपैकी कोणीही या िदशेने आलेले नस याने िन या 
िदशेसच गोमती नदी वहात अस याने बंडवा यांचा असा समज होता की शहरा या या उ तर 

िदशेस काही िवशेष बंदोब त नको आहे. परंतु सर कोिलनने आउटरामला याच िदशेकड ेधाडून 

जे हा बंडवा यां या ममर् थानीच एका एकी ह ला चढिवला ते हा यांचे पूवीर्चे सवर् बेत ढासळू 

लागले. सर कोिलनचे हाताखाली आता एकंदर तीसहजार सै य तयार होते.9 ते हा याने िदलखूष 

बागेपाशी आपले ठाणे देऊन तेथून बंडवा यांची पूवर्बाज ूिजकंीत आणली. ता.६ माचर्पासनू िब्रिटश 

सै याने लखनौवर उ तरेकडून िन पूवकडून क डमारा चालिवला. सर कोिलनचा यूह अशा पद्धतीने 

रचलेला होता की, बंडवा यांची चहूकडून पूणर्पणे नाकेबंदी करीत नेऊन यांना लखनौहून पळणे 

अशक्य क न टाकावे. माचर् ६ पासनू तो तहत माचर् या १५ पयर्ंत लखनौ आप या शत्रशूी अहोरात्र 

झुजंत होते. िब्रिटश सेना िदलखुष बागेपासनू तो कदम रसलू, शहानजीफ, बेगमकोठी वगैरे थले 

काबीज करीत पुढे पुढे घसुत चालली. ता.१० ला इंिग्लशांकडचा योद्धा हॉडसन हा बंडवा यांनी ठार 

केला. या हॉडसननेच िद ली या शरणागत राजपुत्रांना गोळी घालनू खून केले होते. या या पापी 
अधमाला लखनौने ठार मा न आज िद लीचा सडू उगिवला! ता.१४ ला लखनौ या खु  

राजवा यात िब्रिटश फौज, घुसली! या या एकंदर यशाचे वणर्न देताना मॅलेसन हणतो, “Its 

greatness and magnificence was due mainly to the Sikhs and the १०th platoon.” या 
यशाची थोरवी िन वैभव हे सवर् शीख लोकांकडचे िन दहा या पायदळाकड ेआहे!10  

परंतु सर कोिलन या मनावर या केसरबागेतील यशाने आनंदलहरी उसळत असताच 

आउटरामचे बाजकूडून आले या वातने याचा बराच िहरमोड झाला. कारण लखनौ शहराचा जरी 

                          
9 Narative of the Mutiny, page 408. 
10 Kaye and Malleson Vol. IV page 286. 
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िनःपात झाला तरी तेथील हजारो बंडवाले आप या त ण राजपुत्रासह िन या अकंुिठत बेगमेसह 

इंग्रजां या सडुाला िवफल क न लढत लढत बाहेर गेले!  

लखनौ शहरातून रक्ताचा िशळंधार पाऊस कोसळत असता राजवा यासदु्धा सवर् थळी 
िवजयी इंग्रज सै य अकुतोभयतेने नाचत असता, खु  राजा, राजमाता ही आप या सवर् सै यासह 

लखनौचे बाहेर िनघून गेली असता तो अहमदशहा मौलवी कोठे आहे? 

या या वीरमिह याला शतप्रणाम असोत! तो अिभमानी मौलवी अ िवतीय धाडसाने 

हणनूच आप या मठूभर अनुयायांसदु्धा िफ न शहरात प्रवेश करीत आहे! िफरंग्यांनी लखनौचा 
िनःपात करावा हे या या शौयर्शाली अतंःकरणाला कालकूट िवषासारखे सल ूलागले. िजवावर 

उदार झालेला, अपमानाने िचडून गेलेला, देशभक्तीने वेडा झालेला तो मौलवी शहरा या म यभागी 
घुसनू शहादतगजं या एका लहानशा भागात रणकंदन क  िनघाला! रोम शहरात शत्रचेू सै य 

घुसनू ते शहर यांनी पादाक्रांत केले असताही जसा मॅिझनी या शहराला एकटाच िचटकून रािहला 
तसाच हा मौलवी लखनौहून सवर् बंडवाले िनघनू गे यावरही या शहरात एखा या वे यासारखा 
एकटाच झुजंत रािहला! आंग्ल सेनासिपर्णीने िगळून टाकले या लखनौला ओढून काढ यासाठी 
ित या त डात आपला हात खुपस ूलागला मॅलेसन िलिहतो, “बंडवा यांचा हटेल पुढारी मौलवी 
पु हा लखनौला परतला. शहादतगजं येथील एका बंिद त अमारतीत अवघ्या दोन तोफांिनशी, तो 
इंग्रजांशी कडवट प्रितकार करीत तेथेच रािहला. याला तेथून हुसकावून लाव यासाठी ता.२१ 

माचर्ला पिह याच िदवशी याने बेगम कोठी सर केली होती या यू गाडर्ला बरोबर काही सै य 

देऊन याजवर पाठिव यात आले. यूगाडर्बरोबर ९३ या हाय लँडर पलटणीचे िन चौ या पंजाब 

रायफलचे सिैनक होते. परंतु बंडवा यांनी आज अपूवर् शौयर् दाखिवले. यांनी मो या धैयार्ने आपले 

सरंक्षण केले; िन आम याकडील िक येकांना ठार क न िन िक येकांना घायाळ क न नंतरच ते 
बाहेर पडले.’11 

लखनौ शहराचा हा शेवटचा झुजंार होय! थो याच वेळाने या झुजंाराची वीर धुंदी उत न 

या या नजरेस आले की, या वजासाठी मी हे युद्ध करीत आहे तो रा य वज अतःपर लखनौला 
उरलेला नसनू तो मा या तलवारीची मागर्प्रितक्षा करीत ितकड ेवनवासाकड ेउभा ित ठत आहे!  

बंडवा यांनी कलेले इंग्रजी कै यांचे हाल िन इंग्रजांनी केलेले बंडवा याचे हाल, यांची 
मास यासाठी दोन तीन िचत्रे पुढे िदली आहेत. लखनौ या कैदेत काही इंग्रजी ि त्रया िन इंग्रजी 
अमंलदार होते. यांना लखनौने समुारे सहा मिह यांपयर्ंत ठार न मारता कैदेतच ठेवलेले होते. 

परंतु या वेळेस इंग्रजी फौज सर कोिलन या पिह या वारीचे वेळेस र यातील नागिरकांची 
एकसहा क तल करीत घुसली ते हा या वेषाने सतं त झालेले िशपाई लोक केसरबागेतील 

राजवा याकड ेजाऊन िनकराची मागणी क  लागले की इंग्रजी कैदी आता या आता आम या 

                          
11 Malleson Vol. IV. page 270. 



 

www.savarkarsmarak.com 

वाधीन करावे. याप्रमाणे नाअलाजाने कॅ. ऑर, सर माउंट टुअटर्, वगरेै पाच- सहा गोर् या 
पुढार्  यांना िशपायाचे वाधीन करताच यांनी गो या घालनू यांना ठार मारले. परंतु लगेच 

िशपायी गोर् या बायकांनाही मारले जावे हणनू हट्ट ध  लागले ते हा “To the honour of 

womanhood the demand was imperatively refused by the Begum so far as the females 
were concerned and they were immediately taken under her care in the Zanana of the 

palace.”12 बेगमेने गोर् या बायकांना देणे साफ नाका न यांचे वतः राजि त्रयां या झना यात 

पोषण केले!  

आता इंिग्लश लोक लखनौ शहरातील नागिरकांवर कोण अनि वत जलुमू उसळवीत होते 

हेही यां या प्रिसद्ध लेखकांकडून वदिवले पािहजे. बंडवा यां या आिण अयो येतील सवर्च लोक 

बंडवाले होते- ५ वषार्ंपासनू ८० वषार्ंपयर्त या सवर् सश त्र लोकांना ठार मार यात येणे, हाती 
सापडले या बंडवा यांपैकी शेकडो जखमी लोकांना भराभर गो या घालनू ठार मारणे, खेडगेावांना 
आगी लावून भ म करणे, हे प्रकार तर दररोज चाललेलेच होते. परंतु यापेक्षाही अ यंत राक्षसी 
प्रकार- जे इतरत्र अप्रिसद्धीने छापून रािहलेले आहेत ते- लखनौला प्रख्यात लेखक डॉक्टर रसेल 

या या नजरेस पडले. यापैकी एका हकीकतीत तो हणतोः 
“Some of the sepoys were still alive and they were mercifully killed. But one of 

their number was dragged out to the sandy plain outside the house, he was pulled by the 
legs to a convenient place, where he was held down, pricked in the face and the body by 
bayonets of some of the soldiers, while others collected fuel for a small pyre and when 
everything was ready-- the man was roasted alive ! These were English men and more 
than one officers saw it ! No one offered to interfere! The horrors of this internal cruelty 
was aggravated by the attempt of the miserable wretch to escape when half burned to 
death. By a sudden effort he leaped away, and with the flesh hanging from his bones ran 
for a few yards before he was caught and brought back, put on the fire agan and held 
there by bayonets till his remains were consumed.” 

भावाथर्, अजूनही काही िशपाई िजवंत होते. आिण या सवार्ंचा सदयतेने वधही कर यात 

आला! परंतु यां यापैकी एकाला घराबाहेरील वाळू या फोफा यावर फरफटत ओढीत आण यात 

आले. तेथे याला इंिग्लश सो जरांनी या या शरीरात आप या सिंगनी खुपसनू, दाबून धरले होते. 

बाकीचे सो जसर् याला पेटवून दे यासाठी सरपण वेच यात गेले होते आिण जे हा सवर् तयारी 
झाली ते हा या िशपायाला पेटले या िचतेवर िजवंत भाजनू काढ यात आले! हे कृ य करणारे सवर् 
इंिग्लश लोकच होते िन यांचे अनेक अिधकारी हे सवर् पहात तेथेच उभे होते. तरी कोणीही म ये 

पडले नाही. परंतु जे हा तो ददुवी बापडा अधार् क चा जळून भाजनू िनघाले या ि थतीतच िचतेतून 

धडपडत बाहेर पडला, ते हा मात्र या आसरुी क्रौयार्चा कळस झाला! िवलक्षण घडपड क न जे हा 

                          
12 Charles Ball, Vol II, page 94. 
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याने िचतेतनू बाहेर उडी घेतली ते हा जळ या मासांचे लचके या या उघ या पडले या हाडांवर 

ल बत होते आिण याला पकड यापूवीर्च अशा ि थतीतही तो काही अतंर पळून गेला. परंतु याला 
पु हा धर यात आले आिण सिंगनी रोखून याला पु हा िचतेवर ढकल यात येऊन याचे दग्ध 

अवशेष पुरे जाळ यात आले!  

अशी शहरात क तल सु  असता एके िठकाणी एक काि मरी मलुगा एका आंध या 
हातार् यास बरोबर घेऊन तेथील आंग्ल अिधकार् यापुढे आला िन याला सा टांग नम कार घालनू 

जीवदान यावे हणनू िवनवू लागला. या अिधकार् याने िप तुल काढले िन या ददुवी 
शरणागताचे कपाळावर झाडले! पु हा याने घोडा दाबला- पु हा िप तुल झाडले- पु हा गोळी 
हुकली. पु हा घोडा दाबला- या गोळीने या मलुाला ठार मार याचे आणखी एकदा नाकारले. “The 

Fourth time- thus had he time to relent- the gallant officer succeeded and the boy’s life 
blood flowed at his feet!”13 

िद ली पडली. लखनौही पडले, परंतु क्रांितयुद्धाचा जोर काही कमी झाला नाही. ही 
अनपेिक्षत पिरि थती पाहता ही क्रांती िशपायांनी घडिवली होती िन ित या मागे असतंोषाची एक 

दोनच कारणे होती, असे समज यात आपण फार मोठी चूक करीत आहो याची इंिग्लशांना खात्री 
पटली. हे काही ‘बंड’ न हते, तर वातं याकिरता ठाणलेले ते एक युद्ध होते! एखाद दसुर् या 
असतंोषामळेु ही उठावणी झाली न हती, तर अनतं दःुखांना ज म देणारे राजकीय पारतं यच 

िह या बुडाशी होते! या क्रांती या बुडाशी क्षुद्र वैयिक्तक वाथर् न हता, तर वातं याची पिवत्र 

योत िन वधमार्ची आिण वरा याची उदा त येयभावनाच येथे धगधगत होती, फक्त 

िशपाईच काय ते आपला यिक्तगत वाथर् साध यासाठी या वातं या या पिवत्र यायाशी 
समरस झाले होते असे नाही, तर सवर् पांढरपेशी जनता िन शहरात या प्रमाणेच खे यांतील 

जनताही या उठावणीत प्रामखु्याने सहभागी झाली होती. आिण तसे नसते तर ही शक्ती, हा 
कृितिन चय, हा िनः वाथीर्पणा िन हे धाडस चुकूनसदु्धा टीस पडले नसत!े कारण याच वेळी लॉडर् 
कॅिनगंने “जे कोणी बंडात सामील होतील यांची सवर् मालम ता िन उ प ने ज त कर यात येतील 

िन जे शरण येतील यांना क्षमा कर यात येईल” असा जािहरनामा काढला होता. तरीही 
क्रांितकारकांनी श त्रे खाली ठेवली नाहीत. लखनौ पडले तरी अयो येने लढा चालचू ठेवला होता. 
डॉ. डफ या प्रचंड उठावािवषयी िलिहतोः “जर हे केवळ िशपायांचेच बंड असते िन बहुसखं्य जनतेची 
सहानुभतूी िन सहा य यांना नसते तर यां यावर आ ही जे पिहले दोन चार प्रचंड िवजय 

िमळिवले, यातच यांचा धु वा उडवू शकलो असतो. पण तसा यांचा धु वा उडणे राहोच, पण 

उलट ते जा त चेतलेले िदस ूलागनू पूवीर्पेक्षाही या बंडाची याि त अिधकच फैलावली! आिण त े

                          
13 Russell’s Diary, page 348. 
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जा तच उग्र व प धारण करीत आहे! ते साधे िशपायांचे बंड नसनू ती एक क्रांितकारक 

उठावणीच अस याचे िदसते! आिण यामळेु ती पूणर्पणे शमिव यातच आप याला फार थोड ेयश 

लाभले आहे िन हणनूच ती पुढेही लवकर शमेल असे वाटत नाही. अशा प्रकारचे हे ‘बंड’ 

दीघर्कालीन िन हेतुपूणर् उठावणी, जीम ये िहदं-ु मसुलमान ही िवसवंादी जोडी खां याला खांदा 
लावून िमत्र हणनू लढ यास उभी रािहली होती, िज या वाढीला िन ती चाल ूठेव याला अयो येची 
सबंंध जनता कारणीभतू झाली होती, आिण िजला प्र यक्षाप्र यक्षपणे शेजार या जवळजवळ सवर् 
प्रांतांची सिक्रय सहानुभतूी िमळालेली होती, ती उठावणी बंडवा या िशपायांवर िमळिवले या चार 

दोन िनभळ िन अभतूपूवर् िवजयामळेु दडपून टाकणे कधीच शक्य न हते.  

“अगदी सरुवातीपासनू या ‘बंडाला’ सै याबाहेर पसरले या अफाट अशा जनशक्तीने 

िब्रिटशां या वचर् वािव द्ध िन यां या राजस तेिव द्ध केले या क्रांितकारक उठावणीचेच व प 

प्रा त झालेले होते. आमचा खरा लढा केवळ सवर् वी बंडखोर िशपायांबरोबर होता हे िनखालस खोटे 

आहे. आमचे शत्र ूकेवळ िशपायीच असते तर देशाम ये शांतता प्र थािपत हो यास चुटकीचाही वेळ 

लागला नसता.  
“शत्रचूी पुरी दाणादाण उडवून, याला पळवून लावून, िन यां या तोफा काबीज 

के यािशवाय आ ही एकाही शत्रलूा एकाही लढाईत तसे सोडले नाही. परंतु लागोपाठ अनेकदा 
िपटूनही हे लोक पु हा पु हा ताजेतवाने होऊन न या रणास िसद्ध झालेले िदसत! एक प्रांत ता यात 

घेऊन िब्रिटश सै य जो तथेे शांतता प्र थािपत करताहेत तोच दसुर् या प्रांतात प्रक्षोभाची वावटळ 

उठे. मह वा या थळांना जोडणारा दळणवळणाचा एखादा राजर ता जो खुला कर यात येत 

आहे तो लागलीच याची नाकेबदी क न तेथील दळणवळण तोड यात येई. एका िवभागातून 

बंडवा यांना जो हुसकावून लाव यात येई तो, पु हा दु पट ित पट सखं्येने ते दसुर् याच िवभागात 

उपटलेले िदसत. आम या फौजा यां या सै यावर मसुडंी मा न आक्रमण करीत जो पुढे घुसत 

आहेत तो बंडवा यांचा तुक या मागचा सवर् प्रदेश पु हा आप या ता यात घेत.”14 

डॉ. डफने व तुि थतीिनदशर्क िलहून ठेवले या या स याची पुरेपूर प्रिचती इंिग्लशांना फार 

शेवटी शेवटी आली. परंतु पां यांपैकी प्र येकाला अगदी पिह यापासनू याची सु प ट जाणीव होती. 
आप या राजाकिरता िन आप या देशाकिरता यांनी धारातीथीर् देह ठेवले ते तर या गो टी प टच 

बोलनू दाखवीत, पण यां या ि त्रयांनीही खरोखर िततकाच कठोर िन चय प्रकट केलेला होता. 
काही ‘शूर इंग्रजांनी जे हा लखनौ या झना यावर चाल केली ते हा यां या हाती, काही 
अतंःपुरातील ि त्रया सापड या. दरवाजे फोडून आत घुस यावर इंिग्लश सोिजरांनी येथेही 
बंदकुी या फैरी झाड याच. यामळेु काही ि त्रया म न पड या. या वाच या यांना कैदेत ठेवले 

गेले. लखनौची राखरांगोळी कर यात आली. तो सवर् देखावा पाहून बंडवाले आता झट सारे शरण 

                          
14 Dr. Duff’s Indian Rebellion, pages 241-243. 
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येतील या क पनेने इंिग्लशांना अ यानदं झाला. आप या देशबंधूं या या आनंदो मादात सहभागी 
झालेले इंग्रज जेलरही या रा यांना िखजिव यासाठी िवचारी “बंडाचा आता पुरा मोड झाला असे 

तु हांला नाही वाटत? या वेळी या कृतिन चयी बेगमांनी प टपणे उ तर केले, “We are sure 

you will be beaten in the long run.” सरते शेवटी तुमचाच पराजय होणार हे िनि चत आहे!!”15 

 

                          
15 Narrative of the Indian Mutiny, page 388, Russell’s Diary, page 400. 
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प्रकरण आठवे 

कंुवरिसहं िन अमरिसहं 
झाला क्षीण जरी क्षुधे तव बहु की यािपला वाधर्क। 
आली क टदशा घडो मरणही की तेज गेले िनके।। 
ऐसाही मगृराज जीणर्, तणृ तो भक्षील की काय हा। 

शौय भेदनुी हि तम तक शुभ ग्रासीच याला पहृा।। 
- वामनपंिडत 

 
जगदीशपूर या दरीतून होअर या िशकारी टोळीने हुसकून िद यानंतर राजवा यातील 

िसहं वदु्धयुवा कुमार हा आता आप या वातं यघातक्या या कंठावर जबर झडप कधी घालता 
येईल याची सधंी पाहत पि चम बहार या रानातून दबत टपत िघर या घालीत होता. याचे 

आयाळ सतंापाने, उभारलले, याचे पजें सडूाने िव फारलेले िन याचे डोळे शत्रू या कंठनालावर 

झडप घाल याची योग्य सधंी पाह यासाठी आप या कोठडीत गरगर िफरत असलेले असा तो िसहं 

या झाडीत या टोकापासनू या टोकापयर्ंत खेपा घालीत होता.  
या िसहंाचे बरोबर याचे इतर छावेही जमलेले होते. याचे बंधु अमरिसहं िनः वन िसहं, 

जवानिसहं हेही आपआप या अनुयायांसदु्धा ितथे आले. फार काय, परंतु यां या िप्रयकिरणी 
िसिंहणीही आता युद्धवेषाने या रा यात आप या वनराजांसह िरपुरक्ताचे पान कर यास सजनू 

रािह या.  
शहाबाद िज यात याची वंशपरंपरागत भिूम परक्यां या ता यात गेलेली होती, याची 

सेना फार थोडी होती. १२०० िशपाई िन अिधकारी िन आणखी चारशे एक अिशिक्षत नोकर 

याचेपाशी होते. या या जगदीशपूर या राजवा यात परशत्रचूा अमगंळ तळ पडलेला होता. 
या या देवालयांना िन देवांना उ म त ल छांनी भरडून टाकलेले होते! - परंतु या सवर् 
अपमानांनी जरी तो िचडून गेला होता तरी कंुवरिसहं केवळ सतंापा या अधीन झाला नाही. याने 

मनु यघात न होऊ देता जगदीशपूर या िदवशी सोडून िदले याच िदवशी याने केवळ 

मनोिवकारांचे दास न होता िन सतंापाचे भरात िवजयाची संधी न दवडता एका िनरा याच 

युद्धपद्धतीचा अवलबं कर याचे योिजले होते. तो जगदीशपुरावर एका एकी चालून गेला नाही िकंवा 
शहाबाद प्रांतातही या टीने रािहला नाही. या प्रांतावर िन या राजधानीवर इंग्रजांचा कडकेोट 

बंदोब त होता हे याला मािहत होते. हणनू याने राजधानी पड याची मळुीच िक्षती बाळगली 
नाही. याने जी िक्षती बाळगली ती फक्त एव यासाठी होती की राजधानी पडो वा न पडो, माझा 
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वातं यसमराचा जरतारी वज अढळ झळकत रािहला पािहजे. याची नवी युद्धपद्धती हणजे 

वातं यसमराची अन यसजंीवनी आहे. या यदु्धपद्धतीचे नाव गिनमी कावा हे होय.  

 एतदथर् आप या अपमानां या उ क्षोभाने इंग्रजांचे सबल सै यावर दीप- पतंग- वरेने 

चालनू न जाता कंुवरिसहं या पि चम बहार या रानात शोण नदाचे काठाकाठाने इंग्रजांची 
यंग थले पहात दबलेला होता. तो लखनौ या िनःपातासाठी अिझमगडाकडील बहुतेक नेपाळी िन 

इंग्रजी फौज अयो येवर िनघाली आहे अशी यास वातार् कळली. या या ती ण घ्राणिद्रयाला हा 
िशकारीचा वास लागताच जगदीशपूरचा िसहं झडप घेत या रानातून बाहेर पडला. सतंापा या िन 

मनोिवकारां या क्षिणक समाधानाचे अधीन होणार् या दबुर्ल लोकांप्रमाणे िवजयाचा सभंव कमी 
असताही एका राजधानीभोवतीच भ्रमण घालीत बसणारा तो मनु य न हता. तर त वा या 
अिंतम िवजयाचे िजकड ेिच ह िदसेल ितकडचे समर नेणारा तो गिमनी वीर होता. लखनौकड ेसवर् 
िब्रिटश सै य चालले असतानाही जगदीश पुराकड े इंग्रजांचा डोळा कायमच अस यामळेु 

कंुवरिसहंाने ितकड ेस याच जा याचे योजले नाही, तर पूवर् अयो येत जेथे िब्रिटश बळकटी अगदी 
थंडावलेली होती ितकडचे प्रथम झडप घालावी असा याचा बेत ठरला पूवर् अयो येत िशरताच 

तेथील अनेक बंडवा यांना एकत्र क न अिझमगडावर ह ला यावा िन तेथे िवजय िमळा यास 

काशीक्षेत्रावर िकंवा खु  अलाहाबादेवर धडक मारावी! आिण अशी तोडीस तोड देऊन जगदीशपूरचा 
सडू घ्यावा! असा डाव योजनू कंुवरिसहं पूवर् अयो येकड े िनघाला. अ. स. १८५८ चे १८ माचर्ला 
बेलवाचे बंडवाले याला येऊन िमळाले िन या सयंुक्त सै याने अ तौिलया येथील िक यानजीक 

आपला तळ िदला.  
अिझमगड अ तौिलयापासनू २५ मलैांवर होते. कंुवरिसहंाची फौज इतकी नजीक आली 

आहे हे कळताच समुारे ३०० पायदळ िन घोडे वार िन २ तोफा इतकी िब्रिटश फौज घेऊन िमलमन 

अ तौिलयाकड ेचालनू आला. तारीख २२ माचर्ला सकाळचे सयूर्िकरण रणमदैानाला पशर् करतात 

न करतात तोच िमलमनची िन बडंवा यां या आघाडीची टा ट झाली. एका एकी चालनू 

आले या िब्रिटश सै याला पाहताच दबकले या बंडवा यांना क्षणाचाही अवसर न देता िमलमनने 

लढाईस आरंभ केला. बंडवाले लढू लागले. पंरतु त े बंडखोर िब्रिटशांशी िकती लढणार? यांचा 
त काल पणूर् पराजय झाला. कंुवरिसहंाने एव या डौलात जी वारी केलेली होती ितचा या मठूभर 

िब्रिटश सै याने कसा फिजता उडवून िदला! सारी रात्र चाललेले असतानांही बंडवा यांशी इतके 

िनकरांचे त ड देणार् या िब्रिटश सै याची िन या या सेनानीची खरोखरच शाबास आहे! तु ही 
आपली सकाळची याहारी िनढळा या घामानेच न हे तर प्र यक्ष रक्ताने करिवली आहे! तर सवर् 
िब्रिटश सिैनकांनो आप या सेनानीसह या आंबराईत आता जरा व थ बसनू या बालसयूार् या 
िकरणांसह िन िवजया या ि मतासह तु ही या याहारीचा उपभोग घ्या! श त्रे रचली गेली, 
याहारी तयार झाली, भकेुचा घास त डाशी गेला, ता हेला पेला ओठाशी आला--  
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तोच- हा! हा! हे काय? ओठापासनू पेला िनसटला, त डीचा घास तोडींच रािहला, याहारीची 
पात्रे कडाकड फुटली. श त्रे सपासप उपसली गेली! कंुवरिसहं तर आला नाही ना? होय, होय, 

मदम त आंग्ल गजा या गडं थळावर कोिसलापासनू िब्रिटश फौजेला िपटाळ यास जो पु हा 
आरंभ केला तो थेट अिझमगडापयर्ंत कंुवरिसहंाने या हतभागी िमलमनला चेपीत नेले! 

अिझमगडास पोचताच िमलमन या िजवात जीव आला. या या िनकडी या िनरोपाप्रमाणे 

बनारसकडून िन गाझीपुराकडून समुारे ३२५ लोकांची नवीन कुमक धाड यात आली, िन या सवर् 
फौजे या सेनापती वावर कनर्ल जे स याची योजना झाली. आता अिझमगडासारखी बळकट 

जागा, दपुटीने थाटलेली िब्रिटश फौज, िन कनर्ल डे ससारखा ता या दमाचा सेनापती- आता 
माग या क्षिणक पराजयाचे उटे्ट काढ याचा प्रय न आपण का बरे क  नये? 

हणनू कनर्ल डे स तारीख २७ माचर् रोजी अिझमगड सोडून कुवरिसगंांची खोड मोड यास 

बाहेर पडला. बाहेर पडताच याला िवजयही आला आिण कंुवरिसहंावर असा िवजय येताच- पु हा 
या भतूपूवर् नाटकाचाच आणखी एक भयंकर प्रयोग सु  झाला! कंुवरिसहंाने या न या सोिजरांना 
िन या न या सेनानीला अशी एक थ पड िदली की कनर्ल डे सही रण सोडून थेट अिझमगडकड े

पळत आला- शहरातील तटबंदीत जाऊन दडला. या या फौजेत कंुवरिसहंावर जा यासाठी बाहेर 

त ड काढ याचे अतःपर कोणीही नाव घेईना!!  
हे िब्रिटशांचे पराजय ऐकून अलाहाबादेला असले या इंग्रजां या ग हनर्र जनरलाचे त डावर 

िचतंेने कािलमा िदस ू लागला. “Knowing what sort of man Kunwarsing was, that he 

possessed audacity and courage and that he knew the value of time in military operations, 

Lord Canning realized at once the danger of the situation.”1 िदवसिदवस या या हाताखाली 
जा त जा त सै य जमत चाललेले होते. लखनौकड े पराभतू होऊन पळालेले िशपाईही आता 
या या झ याकड े धावत येत होते िन या या अगंात या पराभतू िन असघंिटत सेनेलाही 
यश कर करणार् या गिनमी का याची कुशलता वास करीत होती तो जगदीशपूरचा राणा 
अिझमगडला क डून टाकून मध या ८१ मलैांचा जलदीने प्रवास क न िन बनारस शहरावर 

अचानक ह ला चढवून अलाहाबादेस असलेला ग हनर्र जनरल िन लखनौला असलेला कमांडर 

इन- चीफ या दोघांचीही कलक याकडील साखळी पार तोडून टाक यास चुकणार नाही हे लॉडर् 
कॅिनगं या ताबडतोब यानात आले. बंडा या आरंभी शीख लोकां या राजिन ठेने बनारस िन 

अलाहाबाद ही शहरे इंग्रजांचे हाती पड याने तर यांना वातं याचे मखु इतके करकचून 

िहदंु थानचा गळा दाबता आला होता; ती िनसटलेली सधंी आता कंुवरिसहं पु हा साधतो की काय 

अशा िचतंेने लॉडर् कॅिनगं विरत हुकूम देता झाला की या बडंखोरावर खु  लॉडर् माकर् केर यांनीच 

चालनू जावे.  

                          
1 Malleson, Vol. IV, page 321. 
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िक्रिमयन यदु्धात प्रख्यातीस आलेला िन िहदंु थानात पूणर्पणे अनुभवलेला हा लॉडर् 
माकर् केर हा समुारे ५०० यो यांसह िन तोफांसह कूट करीत अिझमगडापासनू ८ मलैावर येऊन 

धडकला. थो याशा िवसा यानंतर तारीख ६ एिप्रलचे पहाटे याने जपतजपत पुढे पाउल टाकले. 

सकाळी ६ वाज याचे समुारास याला बातमी लागली की नजीकच कंुवरिसहंाची सेना या या 
पातळीवर टपून बसलेली आहे. लॉडर् माकर् केर याने या पाळतीचे आपणास ज्ञानच नाही असे ढ ग 

क न सै याला स जतेने आणखी थोड ेपुढे नेले िन लगेच कंुवरिसहंा या उज या बाजवूर मारा 
केला. यासरशी कुवरिसगंाची डावी बाज ूगो यांचा पाऊस पाडीत उठली! तो वदृ्धयुवा एका पांढर् या 
शुभ्र घो यावर वार होऊन आप या सै यात भी माचायार्सारखा तळपत होता! फरक इतकाच की 
दयु धना या पक्षाकडून भी माचायर् लढत होते- हा वदृ्ध युवा धमर्राजाचे वतीने लढत होता! तो 
वातं यधमार्साठी, देशधमार्साठी ध यर् धमार्साठी लढत होता! याची सेना चार हजारापयर्ंत होती. 
परंतु ित यात सखं्येइतका जोर न हता हे तो जाणनू होता िन हणनू आज सवर् भार काय तो 
या या एक या या पौ षावर अवलबंून आहे असे पाहून शुभ्रा वा ढ तो अशी वषार्ंचा सेनापती 
आप या सेनेसह लढ याची शथर् क  लागला.  

याने माकर् केर या आजबूाजूनंी आपली सेना पसरीत नेली. माकर् केर या तोफा यावर 

जबर मारा करीत असताही िन यांना उ तर दे यास याचेजवळ तोफा नसताही याने थो याच 

वेळात माकर् केर या िपछाडीवर आपले सै य जमवीत आणले. िब्रिटश सै या या सेनापतीची धांदल 

उडून याने आप या तोफा िकंिचत मागे घेत या. हे पाहताच बडंवाले मोठमो याने जयनाद करीत 

पुढे स  लागले. कंुवरिसहंाने म यंतरी सधंी साधून इंग्रजांचे िपछाडीवरचा पेच पूणर् रीतीने ढ 

केला. इंग्रजांचे ह ती वेड ेहोऊन सरैावैरा धावू लागले. यांचे महात ह तीला िम या मारमा न जीव 

सरंक्षण क  िनघाले िन यांचे नोकर भराभर रण सोडून पळून गेले! तरी माकर् केरने धीर सोडला 
नाही. याने आघाडी या बंडवा यां या टो या िवभागनू िन तेथील घरे काबीज क न समोरची 
बाज ूिजकूंन घेतली. तो कंुवरिसहंाने िब्रिटशांची िपछाडी मा न पाडाव केली!  

आता ही िविचत्र लढाई बरोबर उलटीची पालटी झालेली होती. कारण आरंभी कंुवरिसहंाचे 

त डाशी िब्रिटशांचे तड होते. लढता लढता आता कंुवरिसहं यां या िपछाडीला िभडून कुवरिसगंाचे 

त डाकड ेिब्रिटशांची पाठ आली! िन यां या पाठीला कंुवरने आग लावून िदली! आप या िपछाडीस 

बंडवा यांनी पेटवून िदलेले हे आपले िशधासामान जळताना पाहून- लॉडर् माकर्  केरने धीर जरी 
सोडला नसला तरी रणांगण सोड याचा िन चय केला! पूणर् िवजय साधत नसला तर िनदान 

अिझमगडला मदत ने याचा हेतु तरी साधावा हणनू आपली िवजयी आघाडी तशीच पुढे रेटीत 

माकर् केर रण सोडून लढत लढत िनघाला िन आप या तोफां या सहा याने या शहराला रात्रीचे 

भरात येऊन पोचला.  
कंुवरिसहंा या या एकंदर रण तांडवािवषयी प्रख्यात इितहासलेखक मॅलेसन हणतोः 

“ या या मोिहमेचा नकाशा प्रशंसनीय होता. परंतु या नकाशाप्रमाणे वतर्न कर यास याने 
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बर् याच चुका केले या आहेत. िमलमन जे हा या या हातात सापडला ते हा या या मागचा 
अिझमगडचा र ता अडकवून टाक याचे ऐवजी कंवरिसहंाने या या त डावरच मार िदला. याचा 
पाठलाग क न याला अिझमगडाम ये क ड यानंतर थोडसेे सै य अिझमगडास ठेवून बाकी या 
लोकांसह कुमार जर बनारसवर ताबडतोब येता तर लाडर् माकर् केरशी याला याहूनही जबरद त 

सामना देता येता. परंतु वा तिवक पाहता या सवर् सधंी या कंुवरासारख्या योग्य पु षा या 
यानात आ यािशवाय रािह या नसतील. परंतु याला पिरि थतीने नाडले होते. या या लहान 

पुढार्  यांनी जे लोक या या झ याखाली लढ यास आणलेले होते यां यापकैी प्र येकाला एकेक 

िनराळीच लहर लागणार. अशा अनेक शहा यां या बेलगामी वादांचा िनकाल बहुतेक वेळ भेसळ 

केले या तडजोडीतच करावा लागे.  

लाडर् माकर् केर अिझमगडात घुसनू तेथील इंग्रजी सै यात जाऊन िमळाला तरी 
कंुवरिसहंाचा अिझमगडवरचा पेच कमी झाला नाही. ते सवर् शहर बंडवा यां याच ता यात असनू 

यांचे आजबूाजू या मलुखुात यांनी पाळतीही ठेवले या हो या. आप या सै याचे खरे खरे बल 

िकती आहे हे ताबडतोब जाण याची कलाही सेनानीला अव य असावी लागते. आिण या कलेत जर 

कोणाचा सेनानी अ यंत चतुरता दाखवीत असेल तर तो कंुवरिसहं होय! याने शत्रचेू बल जसे 

मापलेले होते तसेच अचूकपणे याने वसै याचे गणुदगुुर्णही मापलेले होते. ते हा इंग्रजां या 
तटबंदीवर ह ला कर या या भानगडीत तो मळुीच फारसा पडला नाही. इंग्रजी तटबंदीवर िकंवा 
इंग्रजी बेयोनेटांवर ह ला कर यापेक्षा वाटेल ते इतर दघुर्ट कृ य कर यास िशपाई धजत असत हे 

कंुवरिसहं लखनौ या उदाहरणाव न समजलेला होता. एतदथर् याने अिझमगड शहराचा ताबा 
कायम ठेवून िन तेथील इंग्रजांना बाहेर त ड काढणे तेवढे अशक्य क न तो आप या धाडसी 
दयात दसुराच एक िवलक्षण डाव योज ूलागला. स तावनसाली रणांगणात उतरले या हजारो 
यो यांत नेहमीच दोन वगर् िदसनू येत. एक वातं यतेजाचे िद य फूित र्ला शोभेल असेच 

रणस मखु छातीशी छाती िभडली असताही अढळ समर करणारे िन दसुरे बेबंदी अवसानघात 

करणारे. कुमाराने आप या सै यातील पिह या प्रतीचे िन िजवाला जीव देणारे असे करारी लोक 

िनवडून काढून यांचे एक खास पथक तयार केले. स तावन साली कोण याही इतर सेनानीने 

अमंलात न आणलेली ही युक्ती िसिद्धस ने याबरोबर कंुवरिसहंाने तो वर सांिगतलेला आपला 
धाडसी बेत अमंलात आण यास कंबर बांधली िन अिझमगडा- जवळील नदीचे पुलावर आपले हे 

िनवडक सै य उभे केले.  

कारण या पुलासमो नच सर युगाडर् नावांचा जनरल एका सबळ िब्रिटश सेनेसह 

अिझमगडावर चालनू येत होता. अथार्तच या जनरलला वाटले की अिझमगडावरील ताबा सोडावा 
लाग ूनये याच हेतूने काय ते कंुवरिसहंाची सेना या पुलावर मला आडवी आलेली आहे! “But the 
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wily chieftain had matured plans far deeper than even those about him could fathom.”2 

िब्रिटश जनरललाच काय, परंतु या या अगदी नजीक या लोकांना देखील या कावेबाज 

राजपुता या मनात काय डाव जळुत आलेला होता हे समजले न हते; तो डाव हा होता की इंग्रजांस 

ितथेच गुतंवनू टाकून म यंतरी आप या सेनेसदु्धा वरेने जगदीशपुरावर चालनू जावे. ही युक्ती 
हणजे युद्धकौश याचा िन युद्धधयैार्चा उ कषर् होय. अिझमगडापासनू गाझीपुरापयर्ंत जाऊन तेथून 

गगंानदीचे पात्र ससै य उत न जगदीशपुरला िजकंावयाचे िन त ेसवर् मागे असलेली यूगाडर्ची 
िब्रिटश सेना िन पुढे असलेली आराची िब्रिटश सेना या उभयतांसही चकवून! या धाडसी बेताचे 

िसिद्धसाठीच या पुलावर या राजपुताने आपले अ यु तम िततकेच लोक ठेवलेले होते. या 
सै याने या पुलावर यूगाडर्ला इतके वेळ थांबावयाचे की, अिझमगडात असले या बंडवा यां या 
सात आठ हजार सिैनकांना या शहराला वळसा घालनू, ते शहर मागे टाकून, नीट गाझीपुराचे 

मागार्स सखु पपणे लागता यावे. गगंा उत न एकदा जगदीशपूर या रानात जगदीशपूरचा िसहं 

िशरला की, पु हा रणक्रीडना या नविवटी नवरा यास आरंभ!  

हा सवर् धाडसी प्रय न िसिद्धस जाणे हे, या तानू नदी या पुलावरील सिैनकांनो, सवर् वी 
तुम या शौयार्वर अवलबंून आहे! कंुवरिसहंाची सवर् फौज अिझमगड सोडून शत्रू या ट यातनू 

पूणर्पणे बाहेर पडतेोपयर्ंत तु ही या पुलावर सर युगाडर्ला पाय टेकू देऊ नका? या अढळ समरास 

तु हीच योग्य आहा हणनू हजारो यो यांतून तुम या या नायकाने तुमची िनवड केलेली आहे. 

या या या िव वासाला आपले शौयर् स पात्रतेला नेवो. एक िवचार, एक िनधार्र िन एक प्रितज्ञा की 
आपले अिझमगडचे हजारो बांधव पार िनसटले आहेत याची िनशाणी िमळा यािशवाय वाटेल ते 
झाले तरी हा पूल सोडणे नाही! िब्रिटशांसारखी सबल फौज तोफांसह पुढे िभडली आहे तरी हा पूल 

सोडणे नाही! एकूण एक मनु य ठार होईपयर्ंत पूल सोडणे नाही! कंुवरची आज्ञा हो यापूवीर् लढत 

लढत मेलो तरीही पूल सोडणे तर “पुनजर् म त क्षणी घेऊन पुनः पु हा लढणे!” ीिशवराज 

रांग यास सुख प पोचेतो बाजी देशपांड े पावनिखडंीत जसा भांडला तशी वदेशाची अतुल 

पांडिेगरी वरा याचे बाजीसाठी क न आज या पुला या िखडंीलाही पावन करा! फाजलखाना या 
सै याने जसे या इितहासप्रिसद्ध िखडंीतील मठूभर मरा यांवर ह यामागनू ह ले चढिवले तसेच 

या पुलावरील कंुवरिसहंा या िचमकु या सै यावर िब्रिटश सेनानी युगाडर् हाही ह यामागनू 

ह ले चढवनू रािहला. परंत ु या पुलावर याचा पाय अढळ राहीना. इंिग्लशां या प्र येक ह याचे 

रोधाने ते वार तो पां यपक्षीय सेनाकंदकु िततक्याच जा त जोराने उलट ट पा घेई. ितकड े

अिझमगडातील एकूण एक बंडवाले पूवर्सकेंताप्रमाणे गाझीपुराचे मागार्स लागले आहेत अशी वातार् 
येईतोपयर्ंत तो वदेशािभमानी पूल असा अप्रितहत बळाने झुजंत रािहला.  

                          
2 Malleson, Vol. IV, page 330. 
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“They held the bridge of boats with a resolution and perseverance worthy of 
veterans and it was not untill they had by their long resistance assured the safety of their 

comrades that they fell back.”3 जगदीशपूरचा मालक आप या सेनेसदु्धा अिझमगडाहून 

सखु पपणे पार झाला आहे एति नदशर्क सांकेितक िनशाण पाहताच हे वातं यवीर 

कृतकृ यते या समाधानासह या पुलाला सोडून यव थेने मागे िफरले.  

पां य सेनेने आपण होऊनच एका एकी पूल सोडलेला आहे हे पाहताच युगाडर् यावर घुस ू

लागला. ते हा या या लक्षात आले की, कंुवरिसहं िकंवा याची सेनाही एखा या जादगूारा या 
िनिमर्तीप्रमाणे अिझमगडाहून क्षणाधार्त नाहीशी झालेली आहे! िनराश झाले या या िब्रिटश 

सेनानीने घो यावर या तोफखा यासह घोडे वारांना कंुवरिसहंाचा भयंकर पाठलाग कर यास 

धाडून िदले. बारा मलैपयर्ंत इंग्रजी घोड े दवडले तरी कंुवरिसहं टीस पडनेा- आिण जे हा तो 
टीस पडला ते हा अशा थाटाने पडला की पळणारे कोण िन पाठलाग करणारे कोण हे ओळखणे 

समरांगणात अशक्य हावे! इंग्रजी सेनेला पाहताच बंडवाले भेद न जा याचे ऐवजी बंडवा यांना 
पाहताच इंग्रजी ल करच भेद न गेले. कंुवरिसहंाचे सै य ऐटीत उभे राहून, आप या तलवारी 
उपसनू िन बदंकुा रोखून, क्रोधाने फणफणत िन ितर काराने गुणगणुत “began to abuse and tell 

us to come on.” बंडवाले आ हान देऊ लागले, “चल िफरंगी! ये पढेु! होऊन जाऊ देत दोन हात!” 

आिण िफरंगी पुढे येताच बंडवा यांनी असे दोन हात केले की इंग्रजांचे िक येक योद्धे िन अिधकारी 
रणभमूीवर ठार झाले. बंडवा यांचे चौकोन अचलासारखे अभगं रािहले. इंग्रजांना वसरंक्षण 

करताकरताच नाकी नऊ आले. िन कंुवरिसहं आप या सै यासह गगें या जा त जा तच नजीक 

चालला.  
इंग्रजी पाठलागाची ही दिरद्री वातार् यां या पे्रतांसदु्धा अिझमगडास पोचताच तेथनू 

दहापाच तोफांसदु्धा नवीन िब्रिटश सै य घेऊन डग्लस या पाठलाग करणार् या तुकडीला जाऊन 

िमळाला. या डग्लसला नुकतेच अिझमगडाकड े कंुवर या तलवारीचे पाणी चाकावयास 

िमळालेलेच होते! कंुवर या या थपडीस न िवसरलेला हा िब्रिटश सेनानी मो या सावधिगरीने 

याचा पाठलाग करीत नाघाई या गावाजवळ आला. तेथे कंुवरिसहं याची वाट पाहता उभाच 

होता. िब्रिटश सै य टीस पडताच या िसहंकुमाराने अपले शूरतम लोकांचे खास पथक शत्रू या 
त डावर नेले, िन पु हा एकदा यांना सांिगतले की माझी उलट िनशाणी होईतोपयर्ंत शत्रलूा 
िनकराने झुजंवीत ठेवावे. लगेच बाकी या सै याचे दोन भाग क न यांना कुमारन िनरिनरा या 
मागार्ने पुढे कूच कर यास धाडून िदले. ते ितकड ेजात आहेत तोपयर्ंत िब्रिटशांशी या मठूभर 

वीरांनी हटातटाची झुजं चालिवली. शत्रूं या भयंकर तोफांना मारक असे उ कृ ट साधन जवळ 

नस याने यांचे सवंगडी पटापट मरत असताही ते ितळमात्र डगमगले नाहीत वा यांची रांग िढली 

                          
3 Malleson, Vol. IV, page 330. 
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झाली नाही वा िश त िबघडली नाही वा एकही पाय बेकवायतीने रणात रगाळला नाही! चार 

मलैपयर्ंत ही भयंकर लढाई चालली! अखेर िब्रिटश फौज जमली आहे हे ित या लटपटणार् या 
तंग याव न पाहताच बंडवा यांचे िनरिनरा या मागार्ने चाललेले दोन सै यभाग चटकन एकत्र 

झाले िन आप या या सवर् सै यासह कंुवरिसहं गगंापात्रा या जा त जा तच नजीक आला.  
या एिप्रलचे १७ वीचे रात्री दमलेले िब्रिटश सै य अथुिसखा गावी झोपी गेले. पहाटेच 

डग्लस पुढे चालला तो बंडवाले या याही पुढे १८ मलै गेलेले होते! तो सवर् िदवस िब्रिटश घोड ेिन 

तोफखाना बंडवा यां या शोधात चाललेले होते. परंतु िब्रिटश पायदळ फार मागे पडू लागले. ते हा 
आज रात्री कंुवरिसहंापासनू चार मलैांवर िब्रिटश सेना पु हा एक झोप ताणावयास उतरली. कंुवरचे 

हेर िरपुवातार्हरणात अतुल कुशल होते. यांनी इंग्रज झोपी गे याची वातार् क्षणाधार्त आणताच 

कंुवर खाडकन उभा रािहला िन शत्रू या झोपाळूपणाचा फायदा घे याचा याने िन चय केला. तो 
अशी वषार्ंचा हातारा वदृ्ध रजपूत आप या सवर् सेनेसह या म यरात्री या अमंलात तेथून जो 
तडक िनघाला तो िशकंदरपूरला िभडला, घोग्रा नदी उतरला, गाझीपूर प्रांतात िशरला, थेट मनोहर 

शहरापयर्ंत चाल क न आला िन आप या मले या, दमले या, भकेुले या सै याला क्षणभर 

िवसावा दे यासाठी तेथे जरासा थांबू लागला. कंुवरचे सै य आता अ यंत मी झालेले होते. मनोहर 

गावाची जागा फारशी बळकट नसताही ितथे िवसावा घे यासाठी थांबणे हणनूच यांना भाग 

पडले होते. या गावी बंडवाले पुढे जाणे अशक्य होऊन थांबले आहेत असे ऐकताच डग्लसही धावू 

लागला िन तारीख २० एिप्रललाच या मनोहर गावी येऊन थडकला. या िदवशी या मले या 
बंडव यांचा नेट सटुला िन इंग्रजी सै याने यांचा पराजय क न यांचे गा या, रसद वगैरे सामान 

पाडाव केले. परंतु हणनू तो वदृ्ध युवा िकंवा याचा धीर हा थोडाच पाडाव होणार होता! पराजयाचे 

िच ह िदसले मात्र तो पूवीर्च योजनू ठेवलेला युिक्तबाज हुकूम सटुला. कंुवरची सेना एका 
ि टपाताबरोबर लहान लहान िक येक तुक या क न रणागणातून भरकन अ य झाली िन एका 
ठरले या तासाला ठरले या िठकाणी या सवर् िभ निभ न तुक यांनी एकत्र हावे असा गिनमी 
कावा योिजला गेला! पण हे सांकेितक िठकाण कोणचे असावे याचा िब्रिटश सै याला िबलकुल 

सगुावा लागेना. ते हा आपला हा िवजय िन फळ झालेला पाहून िब्रिटश सै य चुरमरेु खात ितथेच 

थांबले. परंतु कंुवरिसहं मात्र आप या सै यासह गगंापात्रा या जा त जा तच नजीक चालला!  
गगंापात्रा या जा त जा तच नजीक चालला! आता भयंकर शयर्तीला िजकूंन तो 

गगंापात्राला िभडलाही! मागे इंग्रजी फौज दौडत आलेली होती. परंतु ितला त ड दे यास आता 
या या सै याला त्राण िकवा वेळ उरलेला न हता. हणनू या कावेबाज वदृ्धाने दसुरीच एक 

शक्कल योिजली. याने प्रांतात िजकड े ितकड े अशी वातार् उठिवली की बोटी िमळणे शक्य 

नस यामळेु कंुवरिसहंाचे सै य ह तीव नच बाि टलानजीक गंगापार होणार आहे. ही बातमी 
इंग्रजां या हेरांनी हे न डग्लसला कळिवताच याला ध यता वाटली की शाबास आहे या हेराची! 
आता कंुवरिसहं कुठे जातो! याची ही अतंवार्तार् मला िमळा याने याला या या ह तीसदु्धा मी 
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गारद क न टाकणार! हणनू िब्रिटश सै य बाि टलानजीक जाऊन या अवजड ह तीची वाट 

पहात छपून बसले. शूर वीरहो, खुशाल छपून बसा! या तुम या वयंप्रिणत कैदेत तु ही अडकून 

पडला आहा िन कंुवरिसहंाचे ह ती आता येतील, मग येतील हणनू इकड ेझोपा काढीत आहा 
याच वेळेला ७ मलैांवर कंुवरिसहं गगंा उत नही चालला. आपण ह तीव न गगंा उतरणार या 
वातने इंग्रजांस बाि टलाकड ेभलुवून नेताच कंुवरने ज र िततक्या बोटी ताबडतोब जमिव या िन 

रातोरात याचे सै य मेयोपूर घाटापासनू ीगगें या जलाशयात प्रवेश करीते झाले. आपली 
झालेली फसगत इंग्रजांचे यानात येताच ते चवताळून पहाटे या समुारास सेदोपुर घाटावर तुटून 

पडले िन यांनी पां य पक्षाची एक बोटही बुडवून टाकली- परंतु ती शेवटची बोट होती! सवर् सै य 

कुमाराने आधीच गगेंपिलकड े नेलेले होते िन एका क्षणा दो क्षणात आप या सै यांचे नदीतरण 

सरुिक्षत झालेले पाहताच तोही उत न पार पडला- परंतु, हाय हाय! एका क्षणाने केवढा घात केला! 
भारतभमूीचा तो सौभाग्यितलक, वीरांगणाचा तो अिभमान, ती वतंत्रतेची तरवार- राणा 
कंुवरिसहं! गंगे या पात्राम ये मधोमध गेला असता शत्रचूी एक गोळी आली िन ती या या 
हाताम ये फोफावत घुसली. हे पाहताच या भी माने काय केले? तो अ ु ढाळू लागला काय? 

रक्ताचा पूर बंद हावा हणनू कोणाची मदत माग ूलागला काय? काय याचे आसन या ती  

वेदनेने िकिचत तरी ढळू लगले? नाही, नाही, तसे काही एक झाले नाही. हातावरील माशीइतका 
देखील तो थरारला नाही. याने या गोळीकड ेएकदा ितर काराने पािहले िन कंुवरिसहंाला क्षणकै 

तरी मी अ व थ केले असा या िफरंगी गोळीलाही डौल मारता येऊ नये, असे याला वाटले. याने 

आप या दसुर् या हाताने आपली तरवार उपसली, या िफरंगी गोळीने दु ट झालेला तो हात 

कोपरापासनू छाटून टाकला आिण तो छाटलेला तुकडा गगेंला अपर्ण करताना गभंीर गजर्नेने 

कंुवरिसहं उ गारला, “हे मातर, हे गगें, बालकाचा हा शेषोपहार मानून घे!4 भागीरथीला ‘हे मातर’ 

‘हे मातर’ हणणारे शेकडो पथृुजन आजपयर्ंत ज माला आले िन येतील; परंतु कुमारपाल, 

तु यामळेु ती देवी जा हवी पुत्रवती झालेली आहे! ‘नक्षत्रतारागहृसकुंलािप, योित मती चंद्रमसवै 

राित्रः।’ 
या लोको तर कुमाराने हा अलौिकक शेषोपहार आप या ित्रलोकिवख्यात मातगृगेंला 

अपर्ण करताच ित या शीत तुषारांनी याचे देहिसचंन केले िन या मातपेृ्रमाने उ सािहत झालेला 
तो वीरवर आप या सै यासह गगंापार होता झाला. या या मागची इंग्रजी फौज हताश होऊन 

गगें या अलीकडचे कंुवरिसहंाचे नाव घेणे सोडून देऊन व थ बसली होती. ते हा िनवर झालेला 
तो िसहंकुमार शहाबाद प्रांता या आप या ज मिसद्ध जगंलात पु हा एकदा घुस ूलागला. तारीख 

२२ एिप्रलला याने जगदीशपुरातही पे्रवश केला िन अशा रीतीने या राजवा यातून याला समुारे 

८ मिह यांपूवीर् इंग्रजांनी हुसकावून िदलेले होते याच जगदीशपूर या राजवा यात याचा वकीय 

                          
4 आयर्कीतीर् by रजनीनाथ गु त of Bengal. 
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राजा पु हा एकदा िवराज ूलागला! कंुवरिसहं गगंा उत न येताच याचा तु यवीयर् बंधु अमरिसगं 

हजारो सश त्र गावकर्  यांसदु्धा याला येऊन िमळाला होता. या लोकांना िन गगंा उत न आले या 
शूर िशपायांना कंुवरिसहंाने जगदीशपूर या आजबूाजनेू जगंलात मार् यामार ्यांवर ठेवून िदले िन 

गिनमी का याने िवजय ी पावलेला तो वीरतेचा रणनवरा रणासाठी स जचाप होऊन रणांगणात 

पु हा उतरला.  
आिण पु हा रणांगण जुपंले! कंुवरिसहं इतक्या तडफीने जगदीशपुरावर येऊन कोसळला 

होता की नजीक असलेले आराचे िब्रिटश सै यास याचे आगमनाची वातार्ही न हती. ते हा 
जगदीशपूरचे राजवा यात कंुवरिसहं पु हा िशरलेला आहे हे ऐकून आराचा इंग्रजी सेनानी ली गँ्रड 

हा क्रोधाने लालभडक झाला. पूवर् अयो येपासनू इंग्रजी सेनेला थपडा मारीत मारीत या कंुवराने 

गगंा उतरावी िन खु  मा या छातीवर चालत येऊन जगदीशपुरात रा य क  लागावे! पुरते आठ 

मिहने झाले नाहीत तर होअर याच जगंलात कंुवराची खोड मोड यास िशरलेला होता. तसाच 

आज मीही िशरेन िन या सवर् अपमानांचा सडू उगवून तसाच िवजयीही होईन असा िन चय 

केलेला तो ता या दमाचा िब्रिटश सेनानी ४०० योद्धे िन २ भयंकर तोफा घेऊन ता.२३ एिप्रलला 
जगदीशपूरावर तुटून पडला. आता या रणात कंुवराने कसा िटकाव धरावा? तो आजपयर्ंत 

एकसारखा लढत लढत उभाचा उभा आहे. या या सेनेला िक येक िदवस पोटभर खावयास वा 
घडीभर िनजावयास वेळ िमळालेला नाही. नुकता कालच तो या महाप्रवासानंतर जगदीशपूर या 
वा यात आलेला- याला िन या या सै याला एका िदवसाचीही फुरसत िमळालेली नाही! याचे 

सै यही या वेळेस इंिग्लशां याच िरपोटार्प्रमाणे- “disjointed, badly armed and without guns” 

होते! या याजवळ एकही बंदकू नाही, याचे हताश लोकांची सखं्या जेमतेम दीड हजारापयर्ंत, 

यां यापाशी मोडकी तोडकी श त्रे िन यां यात िशिक्षत िशपाई केवळ तुरळक आिण खु  या वदृ्ध 

सेनानीचा हात कालच जबर जखम लागनू तुटलेला! अशा पां य सेनेवर तोफांसह, ता या 
दमा या, उ तम िशक्षे या लोकां या आंग्लसेनेसह ली गँ्रड चालून आलेला! या असमान झुजंीत 

िवजय इंग्रजांना िमळणारच िमळणार! तो इंग्रजी वीर जगदीशपूर या दाट झाडीत घुसला. या 
झाडीची लांबी दीड मलैच होती. झाडीत जाताच कंुवरचे लोकांवर इंग्रजी तोफा गडगडत मारा देऊ 

लाग या. कंुवरपाशी तर तोफा नाहीत! परंतु असे असताही याचे सै य आप या तोफांची चे टा 
करीत आप याला क डू पहात आहे. मग तर सोडा आता िनवार्णीचा बाण! इंग्रजी सिैनकांनी नेटाचा 
ह ला चढिव याचा िन चय केला. ते काळदतूासारखे कंुवरावर तुटून पडले, कंुवराची सेना झाडीतून 

याला त ड देऊ लागली. यासरशी िब्रिटश सेनेतील सवर् अवसान एका एकी सटूुन िपछेहाटीचे 

िशगंही फंुकले गेले! कुमाराने इंग्रजी सै यास अशा जागी िन अशा रीतीने क डलेले होते की, तेथे 

उभे रहाणे िन तेथून पळणे ही दो हीही कृ ये सारखीच मारक होती!  
इकड ेकंुवरिसहंा या आजे्ञने या या राजवा यातील सारे मह वाचे सामान अ यत्र धाडून 

िदले होते. तसेच सरकारी कागदपत्र जाळावयाचे मना क न याने िशपायांस सांिगतले की, आपण 
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इंग्रजांना या देशातून हुसकून िदले हणजे यथाथर् रीतीने वसलू िन याय कर यास हे कागद 

अव य ठेवले पािहजेत. लोकांना याचा एवढा आदर वाटे की, या यासमोर कोणी धुम्रपान 

कर यासही धजत नसे.5 

तारीख २३ एिप्रलला इंिग्लश सै याला असे अगदी चारी मुडंीवर चीत के यानंतर तो 
वदृ्धयुवा राणा कंुवरिसहं आप या जगदीशपूर या राजवा यात िवजय ीसह प्रवेशता झाला!  

हा याचा शवेटचा प्रवेश होता. कारण जगा या रंगभमूीवर आता कंुवरिसहं पु हा कधीही 
प्रवेश करणार नाही! या या हाताला गगंापात्रात जी जबर जखम झालेली होती ती िवकोपास 

जाऊन तो रजपूत कुलावंतस राणा कंुवरिसहं या िवजयापासनू ितसर् या िदवशी तारीख २६ एिप्रल 

रोजी आप या पूवर्जािजर्त राजवा यात वतंत्रते या िनशाणाखाली िच मय पी लीन होता झाला! 
तो ज मला ते हा याची भमूी वतंत्र होती आिण याचे प्राणो सरणही वतंत्रते या 
िनशाणाखालीच झाले! या िदवशी तो मेला या िदवशी जगदीशपूर या वा यावर इंग्रजांचे 

िनशाण फडफडत नसनू या या वदेशाचा िन वधमार्चा वातं य वजच झळकत होता! 
रजपुताला यापेक्षा पु यतर मरण ते कोणते यावयाचे आहे? 

याने आप या अपमानाचा सडू उगिवला, याने आंग्ल सै यासारखा प्रबळ शत्रलूाही 
आप या तुटपुं या साधनांनी रणांगणात अनेकदा दाती तणृ धरावयास लावले, याने वधमार्शी 
धमर्द्रोह वा वदेशाशी देशद्रोह केला नाही, याने आप या भमूी या दा यशृखंला तोडून ितला 
वतंत्र केली, आिण रणात आज अशी वषार्ं या या वदृ्ध कुवरिसहंाला िवजय ीने अलौकीक 

आिलगंन िदलेले आहे, तर हे िसहंकुमारा हाच महूुतर्, हीच पवर्णी, हे धमर्पक्षीय भी माचायार्, हेच 

उ तरायण, तर तू तु या वीरतनूचा याग कर! आिण तोही रोगाने न हे तर रणांगणातील 

जखमांनी! जसे तुझ ेआयु य, तसे तुझ ेमरणही लोको तर! हणनूच तो कंुवरिसहं या िदवशी 
मेला. रजपुताला यापेक्षा पु यतर मरण ते कोणते यावयाचे आहे? 

ीकंुवरिसहंाची भिूमका ही एखा या वीर का या या नायक थानी शोभ ू शकेल. 

स तावन या क्रांितयुद्धाला जर कोणी सवर् िदशेने योग्य असा पुढारी शोभत असेल तर तो कंुवरिसहं 

होय. युद्धकलेत तर याचा कोणीही हात धरणारा न हता. वातं ययुद्धात गिनमी का याचे िकती 
मह व आहे हे प्रथमतः कंुवराने ओळखले िन िशवराया या गिनमी का याची बरोबर नक्कल कशी 
करावी हे यानेच काय ते िसद्ध क न दाखिवले. ता या टो यां या िन कंुवरिसहंा या यदु्धचातयुार्ची 
तुलना के यास कंुवरची गिनमी पद्धतच जा त िबनतोड होती असे िदसनू येईल. ता यांनी गिनमी 
का या या िनषेध पात अ यंत चातुयर् प्रकट केले. परंतु कंुवरने िनषेध पाप्रमाणेच िवधी पातही 
वकृयुद्धाची पूणर्ता क न दाखिवली. ता यांनी सै याचा नाश तेवढा होऊ िदला नाही. परंतु कंुवरने त े

क न िशवाय परसै याचाही वेळोवेळी नाश केलेला आहे गिनमी का यात पूणर् िवजय ये यासाठी 

                          
5 आयर्कीतीर् by रजनीनाथ गु त of Bengal. 
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ही सावधिगरी घेणे भाग असते की मो या शत्रू या पुढून नेहमी पळत असता या अपजयांनी 
वकीय सै य हताश वा भयभीत न झाले पािहजे. जाणनू बुजनू वीकारले या पराजयांनी वकीय 

सै य हताश वा भयभीत न झाले पािहजे. जाणनू बुजनू वीकारले या पराजयांनी यांची 
आ मिन ठा सटुणार नाही िन लढाई या वारंवार चालले या टाळाटाळीने लढाईचा यांना 
कायमचाच धाक बसणार नाही. याब ल वकृयुद्धा या सेनानींनी नेहमी काळजी घेतलेली असावी. 
लढाई टाळणे ही गो ट िनराळी िन लढाई दे यात िभत्रेपणाने अपयश घेऊन मागे िफरणे ही गो ट 

िनराळी. ते हा गिनमी का यात िभत्रेपणाने अपयश घेऊन के हाही मागे िफ  नये तर लढाई देणेच 

झाले असता अशा रीतीने यावी की शत्रलूा आप या शौयार्चा जबर धाक िन आप या सै याला 
आ मिन ठेची फूित र् प्रा त हावी. मखु्य खुबी जी सेनानी या अगंी पािहजे ती ही की, आपले फार 

नुकसान होईल अशा िठकाणी त ड देणेच टाळीत जावे. परंतु जे हा त ड लागेल ते हा असे शौयर् 
गाजवावे की जसे बाजीने पावनिखडंीत वा कुमाराने तानुनदीवर गाजिवले. सारांश फायदेशीर 

नस यास लढाई टाळावी, फायदेशीर अस यास लढाई यावी, परंतु के हाही रणाम ये िभत्रपेणाने 

वा बेिश तीने बदलौिकक क न घेऊ नये. शौयार्ने अशी झुजं घेत रहावी की रणांत अपयश आले 

तरी जगात स कीितर्च वाढली पािहजे. हणजे शत्रलूा धाक बसतो, वसै यात अिनती वाढत नाही, 
िश त सटुत नाही, उ साह वाढू लागतो, शौयार्चा उ कषर् होतो, िवजय हटकून िमळतो, शत्रनेू 

आप याला शौयार्ने िजकंले असे कधीही होऊ देऊ नये ही गिनमी का याची िक ली आहे.  

परंतु ता यांनी गिनमी का या या या िवधी पाचा अवलबं पु कळ वेळा केलेला न हता. ते 
नमर्दा उतरत असताना िन कंुवरिसहं गगंा उतरत असताना या उभयतां या युद्धकौश यात हा 
फरक कसा वसत होता हे प ट िदसत.े ता यांना सै या या िभत्रेपणाने वारंवार पराजय घेणे भाग 

पड,े परंतु कंुवरने मागे हटतानाही शत्रलूा शौयार्ची फुशारकी उ  न देता जे हा जे हा सधंी सापडली 
ते हा ते हा उलट थपडाही अशा लगवा या की, रणाम ये या याच सै यात जा त आ मिन ठा 
िन वीर फूित र् कायम असे. ता यांना यां याच मताप्रमाणे बहुधा चालता येत नसावे िन हणनू 

यांना जे समंत िततके या पिरि थतीत करता येत नसावे; परंतु कंुवरिसगंाने गिनमी का याने 

लढत असताही िशवभपूाप्रमाणे सै यात कातरता िन अिनती िश  िदली नाही िन लढाई टाळणे िन 

लढाई मारणे या िवधी- िनषेधांनी वकृयुद्धा या उभय व पांचाही अवलबं कर यात अप्रितम 

युद्धकौश य दाखिवले िन हणनूच यास इंिग्लश सै याचे छातीवर नाचत नाचत पिवत्र 

िवजयानंदांत िन वकीय राजमिंदरात, वतंत्रते या िनशाणाखाली िन देवदतूां या पंखाखाली 
पु यपावन मरण वरता आले!  

अ. स. १८५८ साली तारीख २६ एिप्रलला हा िद यपु ष देवलोकाला जाताच या या त वाचा, 
या या येयाचा, या या सै याचा िन या या वजाचा सवर् भार आपले िशरावर घेऊन 

कंुवरिसहंाचा किन ठ बंधु अमरिसहं हा गादीवर चढला. कुमारिसहंाचा हा भाऊ अमरिसहं एकाच 

िसहंा या गभर्गहेुत सभंव पावलेले ते दोन केसरी िकशोर आप या प्रखर नखरां या तै यात 
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पर परतु य होते. भावा या मरणाने या लढाईला यि कितचही शैिथ य न येऊ देता पुरते चार 

िदवसही िव ांती न घेता हाही रणपंिडत राणा अमरिसहं आरा शहरा या दारावर तडाखे देऊ 

लागला. ली गँ्रडचा पराजय झालेला ऐकून मागे गगंाकाठीच थांबलेला युगाडर्, िब्रगेिडयर डग्लस हे 

आपआप या िब्रिटश फौजांसह अमरिसहंावर मे या ितसर् या तारखेस चालनू आले. िभिहया, 
हंतमपुरा, दिलतपुरा, येथे दर दोन तीन िदवसांआड बंडवा यांवर इंग्रजांनी मारा करावा, 
जगदीशपूरही इंग्रजी फौजांनी ता यात घेतले. ते हा सबळ सै याचे कचा यातून सटु यास आता 
अमरिसहंाने हे पराभव टाळ याची िबनतोड युक्ती काढलेली होती. यांनी रणांगणांवर 

आपआप या सै याची लहान लहान पथके करावी िन पराजयाचा रंग िदसताच या पथकांनी 
भराभर िजकडिेतकड ेपांगनू जावे. या प्रदेशातील अचंाअचंाची यांना मािहती अस याने ठरले या 
तासाला ही सवर् िव कळीत पथके ठरले या िठकाणी गोळा होत िन पु हा इंग्रजां या छातीवर िकंवा 
पाठीवर नाचू लागत. अशा अ य सै याशी इंग्रज कसे लढणार! प्र येक िवजयाचे वेळी यांना 
वाटावे आता मात्र बंडखोरची पूणर् वाताहात झाली आहे- परंतु दसुरे िदवशी पाहातात तो ते सै य 

काल या प्रमाणेच िजतकेचे िततके जमलेले आहे! तारीख २७ मेपासनू तर याचे सै य इंग्रजांना 
मळुी िदसेनासेच झाले. एखा या भतूबाधेप्रमाणे या सवर् प्रातांत िब्रिटशस तेचे रंध्रारंध्राला 
पछाडीत असताही अमरिसहं ितला प्र यक्ष काही िदसत न हता. एका टोळीने राजपूर घ्यावे, तर 

दसुरीने दमरान घ्यावे, तर ितसरीने कमर्नाशेवरील रे वेचे कारखाने धुळीस िमळवावे! जगंला या 
या टोकाव न अमरिसहंाला हुसकला की जगंलाचे ते टोक याने िजकूंन घेतलेच, जगंला या या 
टोकाकड े इंग्रजी सै य धावत गेले की या टोकावर अमरिसहं पु हा रा य क  लागला! शहाबाद 

प्रांतातील य चयावत ्लोकसमहूाची सहानुभतूी िन सहकरण िमळत अस याने अमरिसहंाबरोबर 

रणाचा डाव खेळताना यू गाडर्ची िन या या िव तीणर् फौजेची हाड ेअगदी िखळिखळी झाली. 
तारीख १५ जनू रोजी हतारोग्य, हतवीयर्, हताश झालेला तो िब्रिटश सेनापती आप या जागेचा 
राजीनामा देऊन इंग्लडंला गेला िन याची दमलेली फौज िवसावा घे यासाठी छावणीत िशरली!  
हे पाहताच या लहान लहान टो या एकत्र होऊन जगदीशपूरचा राणा अमरिसहं िन याचे सै य हे 

रणांगणात पुनदर्शीर्भवन पावले िन िवजय फूतीर्ने फुरण चढलेले सै य ितकड ेगयेला तु ं गात 

टाकलेले सवर् बंडवाले तेथील इंग्रजी नोकरीतील पोिलसांनीच मकु्त केले आिण यासरशीच गया 
शहर वतंत्र झाले िन इकड ेआरा या इंग्रजी सै याला युक्तीने बाहेर भलूवून नेऊन या शहरावर 

अमरिसहंाचा झडा एका एकी चालनू गेला! असा िजकड े ितकड ेअमरिसहंाने कहर उसळून िदला 
आिण आता जलुै या समुारास याने पु हा एकदा जगदीशपुरात प्रवेश केला! जलु ै उलटली. 
ऑग ट उलटला. स टबर उलटला तरी जगदीशपुरावर वातं याचा जिरपटका प्र येक 

सयूर्िकरणात झळकत होता! िब्रगेिडयर डग्लससारखा आंग्ल सेनानी िन ७००० इंग्रजी सेना या 
िचमकु या रा यावर दात ओठ खाऊन तुटत होती, यांचे िशर आणावयास िकंवा याचे बेत 
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फोडावयास िक येक देशद्रोही लोकही याचे सै यात पैशाचे लालचीने धाडलेले होते; जगंलांतून 

िनरिनराळे नवे मागर् पाडले होते; नाक्यानाक्यावर िब्रिटश सै याची कायमची रांग बांधली होती. 
परंतु काही के या जगदीशपूरचा राणा हैराण होईना. या या अनंत झटापटी या सवर् कथा दे यास 

थलावकाश नाही. इतके सांिगतले हणजे पुरेसे आहे की वतंत्रते या पु यरणांत आमरण 

अशाच पूणर्वीयार्ने तो रणिसहं राणा अमरिसहं समरांगणात दंग झालेला होता!  
शेवटी याला जगदीशपुरास क डून ठेवनू, गाडून टाक यासाठी सात िनरिनरा या इंग्रजी सेना 
जगदीशपूरचे सवर् मागर् बंद करीत चालनू आ या. प्रांतातून या दोर्  यां या जा यांनी सवर् बंडवाले 

हुसकीत हुसकीत ऑक्टोबर १७ ला तो कालपाश जगदीशपूर या सीमेला िभडला. हाय, हाय! आता 
या काळापाशांत तो वातं यिप्रय िसहं अखेर सापडणार आहे! ठरले या तासाला या अमोघ 

बला या सातही आंग्ल सेनांनी जगदीशपुराला अक मात येऊन वेढावे असा िनकराचा हुकूम 

सटुला िन या बरहुकूम पणूर्पणे क डून टाकले या जगदीशपूर या िपजंर् यावर या िनरिनरा या 
आंग्लसेना िनि चत घटीला एकदम येऊन कोसळ या आिण या िपजंर् यातील अमरिसहंावर 

कठोर वार पडला! पण शाबास अमरिसहं, शाबास! या वाराला िपजंरा सांपडला पण िसहं नाही तो 
नाहीच सापडला!  
कारण सहा सेना सहा मागार्ंनी अचूक आ या तरी सातवी सेना यावयास पाच तासांचा उशीर 

लागला! या उिशराचा कुशाग्र अमराने सशुीघ्र फायदा घेऊन तो याच वाटेने िन याच पाच तासात 

ससै य पसार झाला! या सात दोरी जा याची ही सातवी दोरी तुटताच िसहं हसत हसत बाहेर 

िनसटला िन भ याथर् लावलेले ते जाळे या याच नखाग्रांत गुतंून ते पूणर्पणे फाटून गेले!  

 एतदथर् आता अशी जाळी िवणीत बस याचा नाद सोडून देऊन इंग्रजांनी घो यावरील पायदळाचे 

एक िनवडक पथक तयार केले िन या पथकाने बंडवा यांचा सदोिदत पाठलाग करावा हणनू 

धाडून िदले. हा अखंड ससेिमरा अमरिसहंाचे पाठीला लागताच याला क्षणभर िवसावा घेणे 

अशक्य केले. िशवाय इंग्रजांपाशी आता ए फी ड रायफ स या नवीन बंदकुा दे यात आ यामळेु 

यां या लांबप या या मार् यापुढे बंडवा यांची म केट बंदकू चांगलेसे काम करीना. तारीख १९ 

ऑक्टोबरला बंडवा यां या िपछाडीला इंग्रजांनी प्रथम एका गावात क डले िन या लोकांपैकी 
तीनशे लोक कापून टाकले. उरलेले शंभर एक खेडगेावातून लढत बाहेर या शेतात िपसाळले या 
वाघासारखे घुसले. परंतु यां या भोवती िब्रिटशां या नवीन कुमकेने वेढा िदलेलाच होता. ते हा 
िब्रिटशांनी तरवार घेऊन यां यापैकी सवर्जण ठार केले. फक्त तीन असामी काय ते जवळ या 
उसाचे रानात छपून बचावले आिण या तीन जणांतच वेषधारी रणझुजंार अमरिसहं होता! येथून 

बचाव यानंतर अमरिसहंाची सेना कैमरू पवर्तात घसु ूलागली. मागोमाग ती पाठलाग करणारी 
िब्रिटश सेना घुसली- ित याशी या पवर्तातील प्र येक खडकावर िन प्र येक िशखरावर लढाई देत 

देत पां य पक्षाची ती वतं य पतृना (पलटण) िडसबरचे शेवटी शेवटी रणात रक्तसमाधी घेती 



 

www.savarkarsmarak.com 

झाली! अशा रीतीने बहार प्रांतातील वतं यसमराची बहार उडाली! तरी राणा अमरिसहं शत्रचेू 

हाती सापडला नाही. राणा अमरिसहं तर काय, याची अिंतम वृ ता तवातार् देखील शत्रचेू हाती 
अजनूपयर्ंत पडलेली नाही! अिंतम वृ ता त कोणासही कळवू न देता जर सदेह वगर्गमन 

कर याची भलूोकी या मनु यांना वल कीचे देव गधंवर् के हा तरी परवानगी देत असतील तर या 
मनाला या म यर् जगात केवळ अमरिसहंच योग्य होता, हे िनिवर्वाद आहे.  
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प्रकरण नववे 

मौलवी अहमदशाह 
लखनौचा िनःपात झा यानंतर अयो या िन रोिहलखंड येथील बंडवा यांना आता सबल 

मखु्य कद्र असे उरले न हते. दआुब प्रांतात िन बहार प्रांतात इंग्रजां या पुनिवर्जयाची लाट समोर 

येणार् या बांधबंधार्  यांना धडकीपासनू धडकी देऊन जोराने फोफावत चालली असता ितकडहेी या 
प्रांतातील पां य पक्षीय पुढार्  यांना आ य िमळणारा न हता. अशा ि थतीमळेु यांना बंडाचे 

आरंभीच जी युद्धपद्धती सचुली नाही ती साहिजकपणेच सचुली िन ती अवलबंून इंग्रजांशी मांडलेले 

हे तुमलुयुद्ध पढेु लढवीत ठेव याचा यांनी िन चय केला. फरक इतकाच की, बंडा या पिह या 
आवेशात जर हा मागर् वीकारला असता तर तो यश वी हो याचा फारच जा त सभंव होता. परंतु 
आज अपजयांनी खंग यानंतर या मागार्त पाय ठेवलेला अस यामळेु अिंतम यशापयर्ंत चालत 

जाणे फार दु कर झाले होते. तथािप दु कर असो, सकुर असो, उपसलेली तरवार शरण हणनू 

खाली ठेवणे नाही अशा िनधार्राने अयो येतील बंडखोर पुढार्  यांनी लखनौ पडताच गिमनी पद्धती 
वीका न रोिहल खंडातील बंडवा यां या िनरिनरा या चमसूमहूात खालील प्रख्यात जाहीर हुकूम 

सोडलाः 
“िफरंग्यां या सघंिटत फौजांशी त ड दे याचा प्रय न क  नये. कारण बंदोब तात, 

िश तीत िन कवायतीत या फौजा तुम याहून े ठ आहेत िन यां या जवळ मोठमोठा या तोफा 
आहेत. तर यांना उघड रणाची लढाई न देता छा याछा यांनी यां या हालचाली रोखीत चला या, 
न यांवरील सवर् घाट दाबून धरावे, यांचे दळण वळण तोडून टाकावे, यांची रसद पाडाव करावी, 
डाका लटूुन या या. ठाणी ठार मारावी िन यां या तळाभोवती अखंड िघरटी घालीत रहावे, 

िफरंग्याला िव ांती हणनू िमळाली न पािहजे.”1 

या फूित र्कारक, कावेबाज िन करारी युद्धलेखाचे प्र यंतर कृ यात दाखिव यासाठी 
मौलवी अहमदशाह हे इंग्रजां या लखनौ येथील सै यावर रोख ठेवीत समुारे २९ मलैांवर बारी 
नजीक ससै य टपलेले होते. दसुर् या बाजलूा बेगम हजरतमहाल हीही ६ हजार लोकांसह 

िबरोलीनजीक उतरलेली होती. या दो ही सै यांचा समाचार घे यासाठी होप गँ्रट हा तीन हजार 

लोकांसह िन प्रबळ तोफखा यासह लखनौहून प्रथम िबरोलीचे रोखाने चालला. दसुरे िदवशी याचा 
तळ पडले या जागी एक परम धाडसाची गो ट उघडकीस आली. आप यावर इंग्रजी सै य चालनू 

                          
1  “This general order bears marks of sagacity and points out the most formidable war we could encounter-a genuine 
guerilla.”... “Do not attempt to meet the regular columns of the infidels, because they are superior to you in discipline 
bundobast and have big guns. But watch their movements, guard all the ghats on the rivers, intercept their 
communication, stop their supplies, cut up their daks and posts, and keep constantly hanging about their camps, give 
them no rest.”  --Dr. Russell, page 276. 
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येत आहे हे ऐकताच या सै याची अ थंभतू बातमी काढ यासाठी मौलवीने आपले हेर धाडले. या 
रात्री ही हेरांची टोळी इंग्रजां या छावणीत अगदी िनःशंकपणे घुस ू लागताच इंग्रजां या 
पहारेवा याने िवचारले ‘कोण चालले आहे?’ ‘आ ही १२ या रेिजमटचे लोक आहोत’ असे उ तर 

आले. हे उ तर अगदी श दशः स य होते. कारण हे सवर् हेर १२ या रेिजमटचेच लोक होते. परंतु ही 
१२ वी रेिजमट हणजे गे या वषार्ं या जलुतै बंड क न उठलेली िन आप या गोर् या ऑिफसरला 
ठार मारणारी रेिजमटच होय हे या इंग्रजी पाहरेकर् यास काय मािहत! या पाहु यांचे िनःशंक 

घुसणे, िन चल उ तर िन िनधार् त सावधपणा पाहून तो पहारेकरी आलबेल क न व थ बसला 
आिण ही टोळी इंग्रजी कॅ पात शांतपणे घुसली. तेथे यांना हेरायचे होते ते ते सवर् हे न हे मौलवीचे 

हेर बाहेर पडले िन अशा रीतीने मृ यु या जब यातील दात मोजनू ते दतू आप या मौलवीकड ेपरत 

गेले.  

हेरांनी आणलेली ही सू म वातार् ऐकताच या युद्धिवशारद पुढार् याने आपला बेत चटकन 

ठरिवला. याने ४ मलै अलीकड ेआप या सै यासह येऊन एक लहानसे गाव ता यात घेतले. या 
गावा यासमोर एक नदी असनू ितचा काठ उंच िन honeycombed होता. ती जागा फारच बळकट 

होती. मौलवीचा डाव असा होता की, या खे यात याने या या पायदळासह दडून राहावे िन याच 

वेळी या या घोडे वारांनी एका लांब आडवळणाने जाऊन इंग्रजां या बाजवूर रोख ठेवावा. 
मौलवीला हे नक्की समजलेले होते की, उ या पहाटे िब्रिटश सै य िवनासावधपणे याच िठकाणी 
येणारे होते. बंडवाले या खेडगेावी नसनू वारीला आहेत अशा खात्रीने िनःशंकपणे येणारे हे सावज 

बंदकुीचे ट यात आले की, मौलवीने समो न मारा यावा िन तो सु  होताच घोडे वारांनी 
इंग्रजां या बाजवूर तुटून पडावे! मॅलेसन हणाले, “It was really a brilliant idea and did credit 

to his tactical skill.” 

अशा या शत्रूनंाही चिकत क न टाकणार् या उ कृ ट डावा या िवजयासाठी दोन गो टी 
अव य हो या. एक की इंग्रज लोक या खे याशी येईतोपयर्ंत यांना आपले सै य न िदसेल असे 

छपवून ठेवणे िन दसुरे की, खेडगेावातून मारा सु  होईपयर्ंत या बाजलूा दडवले या घोडे वारांनी 
शांत रीतीने थांबणे. मौलवीने आप या बाजलूा जे जे कायर् होते ते ते पूणर् तडफेने पार पडले. 

रातोरात पायदळासह तो गाव याने गपुचूपपणे घेतला. आपले घोडे वार याने ताबडतोब अ ट 

मागार्ने बाजूवर रवाना केले िन या खे यातील आप या सै याचे अि त व इतक्या उ कृ ट रीतीने 

याने छपिवले की सकाळी खरोखरीच िब्रिटश सै य अगदी िबनसावधपणे हलके हलके तेथे आले. 

तास अ यार् तासाचा अवकाश की पां य पक्षाचा िवजय ठरलेला.  
परंतु या अ यार् तासातच मौलवीने घडिवलेला हा उ कृ ट डाव घोडे वारांनी िबघडवून 

टाकला. िब्रिटश सेना या जा याजवळ येत असता ठर याप्रमाणे घोडे वारांनी यां या पाठीवर 
उ तम जागाही गपुचूप पटकावली िन तेथून इंग्रजां या ६००० गैरसावध सै यावर छापा घाल याचे 

काम अगदी सलुभ झाले. परंतु इतक्यात यांचे पढुारी इंग्रजां या दोन असरंिक्षत तोफा पाहून 
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भलुले िन मौलवीची कालची सवर् आज्ञा िवस न जाऊन या लोकांवर चालनू गेले. क्षणभर तोफाही 
यां या हाती आ या. परंतु क्षणानंतर या तोफाच नाही, तर मौलवीचा सवर् डाव इंग्रजांनी िहसकून 

नेला! कारण ही िपछाडीची गदीर् पाहताच ते पूणर्पणे सावध झाले िन आघाडीचा खळगाही यांना 
िदसला. थोडीशी झटापट झा यानंतर आप या घोडे वारां या या हलगजीर्पणाने िफसकटलेले 

जाळे टाकून देऊन मौलवी आणखी एखादी सधंी पाह यास पुढे िनघनू गेला.  
 एिप्रल १५ च समुारास होप गँ्रट, बारी िन िबटोलीहून लखनौ या बंडवा यांस वर रेटीत 

असता ितकड े अया िक यापाशी अयो येची िन इंग्रजांची आणखी एक झुजं जुंपलेली होती. मागे 

दआुबम ये बंडाचा बीमोड कर यासाठी कानपूरहून जशा आंग्ल सेना सवर् बाजूनंी बंडवा यांना 
एकसमयाव छेदे चेपीत फ तेगडाकड े गे या तसाच कायर्क्रम आता अयो येतून बंडवा यांचा 
बीमोड कर यासाठी कमांडर- इन- चीफने लखनौला योिजला.2 अयो ये या पवूर्भागात िन बहार 

प्रांतात मागे सांिगतले या युगाडर् िन डग्लस गेला, बारीिबटौलीकडून सर होप गॅ्रट गेला िन 

वालपोल गगें या काठाने वर िनघाला. या िन कमांडर- इन- चीफ सदु्धा बाकी सवर् फौजांचा बेत 

असा होता की, अयो येतनू वरवर बडंवा यांना रोिहलखंडात चेपावे िन तेथेच यां याशी शेवटची 
मारामारी कारावी. अशा कायर्क्रमाप्रमाणे ता.९ एिप्रलला वालपोल हा सवार्ंगपूणर् सबल फौज घेऊन 

लखनौहून िनघून गगंाकाठाने वर चालला. ता.१५ एिप्रल रोजी तो लखनौ या उ तरेस ५१ मलैांवर 

असले या अआ या िक यापयर्ंत पोचला.  
हा िक ला फार मोठा न हता िन याचा मालक नरपतिसगं हाही एक िचमकुला जिमनदार 

होता. तरी वतंत्रतेचा हा महायज्ञ सु  झा यापासनू नरपतिसगंाने ित याच थंिडलावर आपले 

सवर् व अिपर्लेले होते. आज या यावर जा व य तोफखा यासह एक प्रचंड आंग्ल फौज चालनू 

आलेली आहे. याचेजवळ िक याम ये तर पुरते शेदीडशे लोकही नाहीत. मग िक ला मोकळा 
क न बंडवाले िबनशतर् शरण येतीलच येतील अशी इंिग्लशांना खात्री वाटू लागली. परंतु या 
िदवशी सकाळी नरपतिसगंाचे कैदेतील एक युरोिपयन सटूुन येऊन इंग्रजांस कळिवता झाला की 
नरपतिसगं हणतो, “िक ला खाली करणार, पण रणांगणात हात दाखवून मग!” 

रणांगणात! हा बंडखोर नरपत आ हाला रणांगणांत हात दाखिवणार! आिण मग िक ला 
खाली करणार! वालपोल हणाला, याला या या िक यासदु्धा िठक या िठकाणी गाडून टाका 
चला. नेहमी या सवयीप्रमाणे इंग्रजी सै याने बातमी उठिवली की िक याम ये दोन तीनशेच 

लोक नसनू ते बरोबर पंधराशे आहेत! नरपतला आपण नक्की िचरडणार आहो ते हा याची फौज 

टोलेजगं होती अशी बातमी उठिव यािशवाय मग याला िजकं याचे भषूण ते काय? हणनू 

वालपोलने देखील हटले, बरोबर आहे नरपत ही उ ाम बोलणी पंधराशे फौजेमुळेच बोलत असला 

                          
2 On the first of April 1858 there were 96000 British soldiers in India besides a large body of reliable native troops, 
raised in haste some of whom had already shown that they were capable of doing good service -a very different 
state of affairs from the one which prevailed six months before. --Roberts, Vol. I. 
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पािहजे. िक यातील कैदेत हा प्र यक्ष पहात असलेला युरोिपयन दीडशेच लोक आहेत हणनू 

नुसती थाप देतो आहे झाले. िक यावर आंग्लसेना चाल ूलागली आिण तेही काही िक या या 
अ यंत दबुर्ल पडक्या भागावर न हे तर समोरील धडधाकट तटावर. िक यासमोरील झाडीतून ही 
िब्रिटश सेना िशरलेली पाहताच नरपतचे करारी योद्ध ेगो या झाडू लागले. िब्रिटश लोक खंदकाशी 
िभडताच मारामारीची कमाल झाली. काफे या एकशेवीस लोकांपैकी तेथ या तेथे ४६ जण ठार 

झाले. काफे मागे हटला. ितकड े ग्रू हलाही बंडवा यांनी िठक या िठकाणी मरणासाठी िखळून 

ठेवले. ते हा या धडक्या बाजवूर गदुरलेले हे अकि पत सकंट पाहणारा योद्धा वालपोल आता 
तोफा घेऊन पडक्या बाजकूड े गेला िन याने तोफा अशा कौश याने डागिव या की आंग्ल 

सै या या या बाजचूा गोळा, िक याला ओलांडून आगं्ल सै या या या बाजसू जाऊन 

आदळावा!! फक्त शत्रशूी लढणारे सेनानी जगात पु कळ झाले िन होतात. परंतु शत्रशूी िन वतःशी 
सारख्याच शौयार्ने झुजंणारा असा स यसाची वीर वालपोलिशवाय आढळणे नाही!! वालपोलचे 

समरचातुयर् पाहून घाबरलेला आंग्ल योद्धा होप हा जो रणावर इंग्रजी बाजू सावर यास येतो तो तोही 
ठार झाला! बंडवा यां या माराने ग्रू हही हटू लागला! िजकड े ितकड ेएकच ग धळ! ग धळलेली 
िब्रिटश सेना या अडीचशे बंडवा यां या िधक्कारासह रण सोडून िनघून गेली!  

होपसारखा योद्धा बळी पडला हे ऐकून िजकड ेितकड ेहाहाकार सु  झाला! लॉडर् कॅिनगं, सर 

कोिलन, सगळे इंग्लडं शोकाने िव हल झाले! हजारो इंग्रज लोक मेले असता िजतका कळवळला 
नसता िततका या लोकिप्रय होप या मृ युने इंग्लडं देश कळवळत आहे!  

िब्रिटश सेनेचा पूणर् पराजय िन होपचा देहा त! या करारी नरपतिसगंांने आपला श द 

खरा केला. “रणात शत्रलूा हात दाखिवत.” आप या अडीचशे अनुयायांसह याने लगेच तो िक ला 
सोडून िदला!  

या िनरिनरा या इंग्रजी सै यांनी अयो येतून सवर् बंडवाले रोिहलखंडात चेपीत ने यानंतर 

आप या या पथृक पथृक सेना एकच क न कमांडर- इन- चीफ सर कोिलन हा रोिहलखडंाकड े

िनघाला. अयो येतून हुसकलेले बंडखोर पुढारी शहाजहानपूरला जमलेले होते. तेथेच नानासाहेब 

होते, तेथेच मौलवी अहमदशाह होते या जोडीला धर यासाठी सर कोिलनने आजपयर्ंत िक येकदा 
दीघर्प्रय न केलेले असताही ते उभयतः अजनू अिजकं्यचे अिजकं्य होते. ते हा ते रोिहलखंडात 

शहाजहानपूरला एकत्र आहेत हे कळताच सर कोिलनने अ यंत कसोशीने या शहराला क ड याचा 
घाट घातला िन ते दोन प्रिथत पु ष हाती लागलेच आहेत असे समजनू तो ता.३० एिप्रलला 
शहाजहानपुरास येऊन िभडला- पण ते दोन पक्षी उडून गे यानंतर! सर कोिलन या िच तास 

अितशय िवषाद वाटणे साहिजक होते. याने चार िदशेने चार सेना या शहाजहानपुरावर िन 

बरेलीवर चालवीत आण या. याला खात्री होती की यां या जा यातून एकही बंडवाला सटुणे 

नाही. परंतु व तुि थतीत अ यंत प्रबल बंडवालाच या जा यातून िनसटून पार झाला िन तोही 
खु  कमांडर- इन- चीफ याच दोरीला िहसडा देऊन!  
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मौलवी िन नाना िनसटलेच, पण आता बरेलीचा डाव तरी फस ू नये हणनूच 

शहाजहानपूरला ४ तोफांसह एक िब्रिटश सै य ठेवून िख न झालेला कमांडर- इन- चीफ बरेलीवर 

िनघाला िन ता.४ मेला एका िदवसा या अतंरावर येऊन उतरला. बरेली येथे खानबहादरुखान हे 

अजनूपयर्ंत रा य करीतच होते. िद ली िन लखनौ पड यानंतर िनराधार झालेले बंडखोरांचे पढुारी 
याच वतंत्र राजधानीत येऊन रािहलेले होते. िद ली या राजवशंातील रणकुशल राजपुत्र िमझार् 
फेरोजशाह, ीमतं नानासाहेब, मौलवी अहमदशाह, राजा तेजिसगं िन इतर िक यक पुढारी 
खानबहादरु खानां या अ यािप वतंत्रतेत असले या रा यातच िशरलेले अस यामळेु या बरेली 
शहरावर इंग्रजांचा अितशय डोळा होता. परंतु त ेशहर उगीच हट्टाने लढवीत बस यापेक्षा एक दोन 

हात होताच सोडून देऊन मागे िदले या प्रख्यात जािहरना याप्रमाणे प्रदेशात धांगडिधगंा घालावा 
असा खानबहादरुखानांचा िन त पक्षीय धुरीणांचा िवचार ठरलेला होता. इंग्रजी सेना एक िदवसाचे 

अतंरावर येताच बरेलीला आपणास क डून टाक याचे इंग्रजी प्रय न िवफल कर यासाठी शहर 

सोड याची िसद्धता क न यांनी बाहेर पड याचा मागर् रोखून धरला. परंतु िफरंगी शत्रलूा एकतरी 
चांगला तडाखा िद यािशवाय िन रणांतील आपले कतर् य थोड े तरी बजाव यािशवाय बाहेर 

पडावयास त ेतेज वी रोिह यांचे रक्त तयार होईना. हणनू ते ता.४ मे रोजी इंग्रजांशी त ड दे यास 

रणांगणांत उतरले.  

या रणांगणांत असलेले िब्रिटश सै य अभतूपूवर् होते. प्रबल होते. यांचा भयकंर िव ततृ 

तोफखाना, यांचे अ यु कृ ट घोडदळ, यांचे िश तबाज पायदळ िन या बहुसखं्य ती ण सेनेवर 

खु  सर कोिलनचे सेनानी व! अशा या सै यावर खानबहादरुां या तोफांचा फारसा पिरणाम न 

होता ते बरेलीवर अप्रितहततेने चढत चालले. आशा नसताना िकंबहुना तशी आशा नसेल ते हांच 

रणांगणातून परत न िफरता जे हसत हसत मरणाला िमठी मारतात अशा भयंकर गाझींची ही 
तरवार होती कोण याही ध यर् युद्धात शत्रचूा प्राण घेणे िकंवा घेताना मरणे हणजे वगार्ंची कवाडे 
खडाखडा उघडणे होय ही यांची ढमलू अिनवायर् द्धा आहे या धमर्वीरांची ही तरवार होती! ती 
तरवार उपसनू हे गाझी लोक एका एकी इंिग्लश सै यावर कोसळले. दाढीचे केश वाढलेले, िहरवे 

फेटे म तकाला वेढलेले, कंबरबंद कमरेला कसलेले, हातात याची चपटी अगंठी आिण ित यावर 
कुराणातील धमर्वाक्ये उतरलेली असे ते भ याकृती वीर उजवीकडून तीरासारखे घुसले िन इंग्रजी 
सै यावर तुटून पडले. आप या ढाली मागे वाकवीत िन तलवारी सयूर्पकाशात लखलखवीत ‘दीन 

दीन’ गजर्नेने नाचत त े शत्रवूर घसरले. घसरताच इंग्रजी सेना खाडिदशी मागे हटली- ४२ वे 

हायलँडसर् पढेु झाले- यां यावर हा वज्रघात जाऊन आदळला- यांनी भराभर िफरंग्यांना 
यमसदनात फेकून दे याचा सपाटा चालिवला! यांचे काही लोक तर झपकन पुढेही घुसले िन 

इंग्रजां या िपछाडीला िभडले. गाझीं या एका टोळीपैकी एकही मागे परतला नाही. मारीत, छाटीत, 

काटीत यां यातील प्र येकजण िजथे लढला ितथेच छाटला गेला! एकजण मात्र छाटला जा याचे 

आधी रणात पडला- का बरे? क्षणभर िवचा  नका- हा पहा ितकडून इंग्रजांचा कमा डर- इन- चीफ 



 

www.savarkarsmarak.com 

अगदी जवळ आला- याला पाहताच हा मरणाने स ग घेऊन पडलेला गाझी वाघासारखा उडी 
मा न उसळला. परंतु जवळ या एका हुशार िशखाने याची गदर्न त क्षणी छाटून टाकली.  

जगातील इितहासात अप्रितम धाडसाची, त विन ठेची, शहादतीची िन मृ युजंयतेची जी 
उदाहरणे असतील यापैकी कोणतेही उदाहरण या बरेली या वातं यमसरातील गाझीहून गाजी 
असणे नाही!  

दसुरे िदवशी सर कोिलनचे जाळे तोडून टाकून खानबहादरुखान हे ससै य बरेलीहून बाहेर 

पडले िन ७ मे रोजी इंग्रजांनी बरेलीचा ताबा घेतला.  
खानबहादरुखानाने रणचाप यात आपले डावपेच िवफल करावे या िख नतेने कमा डर- 

इन- चीफ बरेलीम ये प्रवेश करीत आहे तोच या यासदु्धा सवर् इंग्रजी सेनेत एकदम ‘मौलवी! 
मौलवी! ‘ असा आ चयर्चिकत एकच आवाज कुजबुज ूलागला!  

होय, आ चयर्चिकत हो यासारखाच एक िवलक्षण पेच ितकड ेशहाजहानपुराकड ेमौलवीने 

घातलेला होता. सर कोिलनला पूणर्पणे ठकवून मौलवी िन नानासाहेब शहाजहानपुराहून जे 

िनसटले होते ते काही केवळ लढाई टाळ यासाठीच न हे. शहाजहानपुराहून िनघ यापूवीर् नानां या 
हुकूमाव न तेथील सवर् सरकारी अमारती पाडून टाक यात आ या हो या. आपण गे यानंतर ितथे 

इंग्रजी फौज येईल िन या पैकी लहानशी तुकडी ितथे ठेवून सर कोिलन बरेलीला जाईल हे या 
कुशाग्र मौलवीने चटकन ओळखून ते शहाजहानपूर शहर सोडलेले होते. इंग्रजी फौज बरेलीला 
िकती वेळ गुंतणार हे नक्की अजमावून मौलवीने असा डाव योजला की सर कोिलन ितकड ेजाताच 

आपण झपा याने शहाजहानपुरावर उतरावे, तेथील मठूभर इंग्रजांना नामशेष करावे िन अशा 
रीतीने बरेलीचा सडू घ्यावा. मौलवी या दरू टीप्रमाणे शहाजहानपुराला लहानशी िब्रिटश फौज 

रािहली िन नानांनी सवर् अमारती उ व त के या अस यामळेु यांना मदैानातच उतरणे भाग 

पडले.  

अशा रीतीने सवर् बेत िशजत आला. ता.२ मेला ती थोडीशी िब्रिटस सेनाही शहाजहानपुर 

सोडून जाणार आहे. असे कळताच अहोरात्र मजला मारीत मौलवी अहमदशाह चाल ूलागला िन 

याचे गरैसावध भ य अगदी या या पंजाजवळ आले. परंतु या म यरात्रीच ह ला न देता 
मौलवीची फौज कोणा या मखूर्पणामळेुच असेल ते असो, िकंिचत वेळ ४ मलैावर थांबली. 
इतक्यात सवर् बेत ढासळून गेला! कारण “Native spies employed by the British were on the 

alert and one of these flew with the intelligence of his dangerous vicinity to colonel Hale 

at Shahajahanpur.” या नेिट ह िपशा चाने ही वातार् इंग्रजांस कळिवताच यांची ती छोटीसी 
सेना तु ं गाचे बळकट कडकेोट अमारतीत घुसली. इकड ेमौलवी तसेच चालनू आले. यांनी ते सवर् 
शहर ता यात घेतले. िक ला काबीज केला िन लढाई या यथा याय िशर याप्रमाणे शहरातील 

ीमतं लोकांवर एक रसदेचा कर बसिवला. मॅलेसन कबूल करतो की, “In acting thus he simply 
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conformed to the customs of war in Europe.” लगेच यांनी आठ तोफा आणवून या 
तु ं गातील िब्रिटश सेनेवर मारा सु  केला.  

ही बातमी ता.७ मेला बरेलीला पोचताच सर कोिलनचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. 
मागे मौलवी याचे हातून िनसट यापासनू तो मनात या मनात फार खात होता. ती चूक दु त 

कर याची संधी आता मौलवीनेच आणनू िदली! आपण होऊन शत्रू या जा यात िशरले या या 
मगृयेवर सर कोिलन झडप घालीत िनघाला. या वेळेस याने आपली पूणर् खात्री क न घेतली की 
कुठेही साप यास फट रािहलेली नाही. ता.११ मेपासनू या एकाकी मौलवीची िन या प्रचंड इंग्रजी 
फौजेची िनकराची लढाई चाल ू झाली. ही वातार् ऐकताच या लोकिप्रय मौलवी या रक्षणाथर् 
बंडवा यांचे थवे या थवे दशिदशांनी लोटू लागले. अयो येची बेगम, म यनसाहेब महंमदीचा राजा, 
िद लीचा िमझार् फेरोजशाह, कानपूरचे नानासाहेब, या सवर् वातं य धुरीणांची सै ये १४ मेचे आत 

मौलवी या वजाला येऊन िमळाली! ते हा याला धर यासाठी िब्रिटशांनी एक फट न ठेवता तो 
टोलेजगं सापळा उभारला होता या मगृयेनेच यां यावर आपले भयंकर पंजे िव फा न लपेटे 

मारले. बीळ ठेवले नाही हणनू या साप याचे तुकड े उडिवले िन मौलवी आप या सै यासह 

शहाजहान परुाहून पु हा लढत लढत बाहेर पडले! या वेळेस मौलवी धरला जाणारच याची सर 

कोिलनला इतकी खात्री होती की याचा नाश गहृीत ध न याने फौजे या भावी नेमणकुाही क न 

टाक या हो या. आिण यातूनही मौलवी सटुताच गेले कोणाकड?े तर इंग्रजांनी मह प्रयासाने 

िजकूंन िनवर केले या अयो या प्रांतात होय! आपण अयो या िजकंली तर मौलवीचे रोिहलखडं 

िजकंले- आपण रोिहलखंड िजकले तर मौलवी पु हा अयो येत ससै य कायमचे कायम!  

अशा रीतीने आप या देशा या शत्रशूी, आप या देशा या स मानरक्षणासाठी आप या 
देशबांधवां या वतीने हा देशभक्त मौलवी झगडत असता याचा िनःपात कर याचे इंग्रजांना दधुर्र 

झालेले काम कोण तडीस नेणार आहे? सर कोिलन या तलवारीला याने िधक्का न हताश केली 
याला आता कोणाची तरवार मारक ठरणार आहे? आता काय करावे? 

काय करावे? इतकी पंचाइत कशाला? मागे नाही का िकतीकदा तरी िहदंु थानचे 

सौभाग्याला आग लावणे इंग्रजांना शक्य झाले? मग ते हा यांनी ते सौभाग्य जाळले ते आजही 
जाळतील! इंग्रजांनी धीर धरावा, कारण सर कोिलन या तलवारीला बोथट करणारी ही मौलवी या 
देहाची िहदंु थानची ढाल अखेर एका िहदंु थान याच पोट या एका कुलांगाराने फाडून, तोडून 

जाळून टाकली!  
अयो येत घसु यानंतर इंग्रजां या िवजयाला िजतका प्रितरोध करणे शक्य होईल िततका 

करीत असता मौलवी या यानात आले की, अयो या िन रोिहलखंड यां या दर यान पोवेन या 
राजाचे सं थान अस याने या सं थानचा राजा जर आप यास अनुकूल झाला तर इंग्रजांिव द्ध 

आपण जमवीत आणले या नवीन कटाला अिधकच मदत होईल. हणनू याने या अथार्चा 
िनरोप पोवेन या राजास धाडला. हा टीचभर सं थािनक शरीराने गलेलठ्ठ, मतीने जड, सखुाने 
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अजागळ िन िन योगाने मितमदं झालेला होता. रणाचे नाव ऐकताच या या अगंावर काटा 
आला तरी मौलवीची प्र यक्ष गाठ घे यास आपण तयार आहोत असे याने कळिवले. ते हा 
बेगमेची राजमदु्रा घेऊन हा ितचा प्रितिनधी पोवेन या शहराकड े िनघाला. मौलवी आप या 
थो याशा अनुयायांसह पोवेन शहरा या तटापाशी येताच याला िदसनू आले की तटाचे दरवाजे बंद 

केलेले, तटावर सश त्र लोक खड ेअसलेले िन तो लठ्ठ राजा जग नाथिसगं आप या भावासह 

यांचेम ये उभा रािहलेला आहे. - या सशंया मक देखा याचा अथर् जरी यांनी ओळखला तरी 
रणांगणात खेळलेला तो वीरगडी तशाने काही भेदरणारा न हता. याने तटाचे बाहे नच या 
राजाशी बोलणे चालिवले. आप या येया या प्रा तीसाठी सवर् वाची राख होईतोपयर्ंत तरी तरवार 

खाली ठेवणे नाही ही या पु षसयूार्ची प्रितज्ञा होती याचे तेजःपंुज वक्तृ व या तटावरील 

घुबडाला फार भयंकर वाटणेच साहिजक होते. ते हा मौलवीने पािहले की आता या याडाला 
िभविव यािशवाय हे माझ े वक्तृ व सफळ होणार नाही. ते हा याने आप या महाताला हुकूम 

िदला की तट वार तोड यासाठी ह तीने धडक मारावी. यावर त ेआ ढ झालेले होते. या िवशाल 

ह तीचे म तक या तट वारावर धडाडून आदळले! आणखी एक धडक. या वाराचा िनि चततेने 

चुराडा होणार तो राजा या भावाने तटाव न बंदकु झाडली िन या या गोळीने मौलवी अहमदशाह- 

! मौलवी अहमदशाह या तटावरील िहदंु थान या पोटी ज मले या कुलांगाराने गोळी घालनू ठार 

मारला. लगेच ते उभय बधंु तटाबाहेर आले आिण यांनी मौलवींचे डोके मानेपासनू छाटून घेतले, 

या डोक्याला एका मालात गुडंाळले िन १३ मलैांवर असले या शहाजहानपुराला ते धावत गेले. 

िब्रिटश अिधकारी टेबलावर जेवत असता तो राजा आत िशरला. याने आप या हातातील माल 

सोडला िन रक्ताने थबथबलेले ते मलवींचे म तक िब्रिटशां या पायापुढे गडगडत सोडून िदले!! ! 

दसुरे िदवशी शहरातील कोतवालीवर ते डोके इंग्रजांनी टांगनू िदले आिण या शतकृ याब ल 

पावेन या राजाला प नास हजार पये बक्षीस िमळाले!  

पोवेनचा राजा! पोवेनचा चांडाळ! तु या देशद्रोहाने जर खराखराच अगंाचा ितळपापड होत 

असेल तर, िहदंु थानात या प्रा याची प्रितमा प्र येक घराघरातून नरककूपाचे दाराशी टांगलेली 
असावी!  

मौलवी अहमदशहाची अगंकाठी उंच, सडपातळ, कसलेली, भरतभमूी या हातातील 

एखा या सतजे तलवारीसारखी होती. यांचे नाक अगदी सरळ, भवुया कमानदार, तो मरताच 

इंग्रज हणाले, “The most formidable enemy of the British in Northern India was no 

more.” या इंग्रजां या अ यंत भयंकर शत्रिूवषयी इंग्रजी इितहासकार मॅलेसन हणतो, “ या या 
ल करी नेतृ वाची िन युद्धचातुयार्ची बंडात पु कळ उदाहरणे घडलेली आहेत. अिंतम भागातील 

याचे डावपेच तर अप्रितम होते. सर कोिलनला दोनदा भग्नचातुयर् क न उधळून िद याचा मान 

या यािशवाय कोणालाही िमळिवणे अशक्य होते. अशा रीतीने हा फैजाबादचा मौलवी अहमदशाह 

रणात चमकला. आप या ज मिसद्ध देशाचे अ यायाने िछनावून घेतलेले वातं य परत 
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िमळिव यासाठी जो पु ष कटाची सघंटना करतो िन रणात लढाई देतो तो जर देशभक्त होत 

असेल तर मौलवी अहमदशाह खराखरा देशभक्त आहेच आहे. खुनाने याची तरवार िवटाळलेली 
नाही. खुनाला याची समंती न हती. याने यांचा वदेश बळकावला होता या उपर् या परक्याशी 
तो रणांगणांत लढला, वीरासारखा लढला, रणनीतीने लढला, हटातटाने लढला, आिण एतदथर् सवर् 
रा ट्रातील रणवीरां या िन स यिप्रयां या आदराला या लोको तर मौलवीची मतृी स पात्र 

झालेली आहे! 3 

 

                          
3 The Maulvi was a very remarkable man. Of his capacity as a military leader many proofs were given during the 
revolt, but none more decisive than those recorded in this chapter. No other man could boast that he had twice 
foiled Sir Colin campbell in the field”. -Malleson’s Indian Mutiny Vol. IV, page 380. 
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प्रकरण दहावे 

रणल मी ल मीराणी 
 

‘मेरी झांशी नहीं दूंगी । 
छाती असेल यांनी घेऊन पहावी!” 

 
झांशीची कडक िबजली असे गडगडली मात्र, तोच बुदेलखंडभर घनघोर वादळाचा हंुकार 

झाला! िजकड े ितकड ेरक्ताचा िशळंधार पाऊस झोड देत उठला. सागर, नौगाल, बांदा, बाणापूर, 

शहागड, ककीर्- तेथील आकाशा या िबदंिुबदंतुून उ कापाताचे- अिग्नगोलकांचे वारे अधंळेपणाने 

सोसाटत चालले!  

झांशी या पु यपावन िसहंासनाला वातं याचे वरदान- पु हा रा याम ये शांतता, 
सु यव था िन समदृ्धी नांद ूलागली. राणीची िन याची िदनचयार् पुढील प्रमाणे होतीः- “बाई पहाटे 

पाच वाजता उठून अ तरोदकाने अ यंग नान करीत. बहुधा या शुभ्र चंदेरी साडीच पिरधान 

करीत असत. नानो तर या िन या या पूजा प्राथर्नेला बसत. पितिनधनानंतर म तकी केशभार 

तसाच ठेव याचे प्रायि च तही या प्रितिदनी अ यर् सोडून घेत असत. यानंतर तुळसी उ यानात 

जाऊन, या तुलसीची पूजा करीत. पािथर्व पूजे या वेळी पदरी या गायकवादकांचे गायनवादन 

होत असे. यानंतर या पुराण वणाला बसत. ते आटोप यावर सरदार िन आि त लोक 

बाईमहाराजांना िन याचे अिभवादन कर यास येत. बाआींची मरणशक्ती इतकी ती  होती की, 
प्रातःकाळी अिभवादन कर यासाठी येणार् या सातश ेप नास लोकांत जर कोणी एखादा आलेला 
नसला तर बाई दसुरे िदवशी याला या या आद या िदवशीचे न ये याचे कारण िवचार यात 

कधीही चुकत नसत. पूजाचर्नानंतर भोजन होई. काही िवशेष कामकाज नसले तर बाई एक 

तासभर वामकुक्षी करीत. उठ यानंतर सकाळी भेटीचे वेळी वीकारले या व तू पाह यासाठी 
जे हा या मागवून घेत या वेळी सवर् व तु चांदी या तबकातून वर रेशमी आवरणे घालनू बाई 

महाराजांपुढे आणनू ठेव यात येत. िवशेष मनात भरणार् या तवे याच व तु या ठेवून घेत िन 

रािहले या सेवक वगार्त वाट यासाठी कोठीवा या या वाधीन करीत. दपुारी तीन वाजता जे हा 
या राजसभेला (दरबारला) जात ते हा प्रायः पु ष वेशातच जात. पायात पायजमा, गदर् िन या 
रंगाचा सदरा, टोपीवर सुदंर ब ती, कृशकटीभोवती भरजरी दपेुटा आिण बाजलूा ळणारी 
र नजडीत अिसलता- असा एकंदर यांचा वेष असे या वेषात ती रमणी गौरीप्रमाणे भासे!  

के हा के हा, या त्रीवेषातही जात. पितिनधनानंतर नथीसारखे सौभाग्यसचूक अलकंार 

यांनी कधीच वापरले नाहीत. हाताम ये िहर् या या बांग या, कंठाम ये एक लहानसा मो याचा 
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सर िन बोटाम ये एक अगंठी एवढेच अलकंार काय ते या वापरीत, पाठीमागे केसांचा बुचडा 
बांधलेला असे. पांढर् या व छ सधुौत साडीवर तसलीच एक पांढरी चोळी यांना खुलनू िदसे. अशा 
रीतीने कधी पु ष वेषात तर कधी त्री वेषात जाऊन या राजसभा थान मिंडत करीत. 

राजसभेतील सभासदांना मात्र यांचे प्र यक्ष दशर्न कधीच होत नसे; कारण या या खोलीत बसत 

ती खोली राजसभा थाना या अगदी एका बाजलूा असनू, केवळ राजसभािभमुख असे एकच वार 

ितला होते. दारा या चौकटीवर सोनेरी वेलप तीचे कोरीव काम होते. आिण दारावर सुदंर जरकाम 

केलेला रंगीबेरंगी पडदा सोडलेला असे. याच गभर्गहृात परा या मऊ गादीवर एका िगदीर्वर थोडसेे 

कलनू या बसत. दाराबाहेर दोन वेत्री (हुजरे) हाती सो याचे पाणी िदले या का या घेऊन उभे 

असत. खोलीसमोर ल मणराव प्रधानही मह वाचे कागदपत्र घेऊन उभे असत, िन यां याच 

पलीकड ेदरबारचे द तरी बसत. बाईची बुिद्धम ता कुशाग्र अस यामळेु पुढे आले या कोण याही 
कामाचे यांना त काळ ग्रहण होई; आिण यां या आज्ञाही सु प ट, असिंदग्ध िन यथायोग्य 

असत. कधी कधी आप या आज्ञा या वतःच िलहीत. यायदानाचे सबंंधातही यांचा िवशेष 

कटाक्ष असे; आिण िदवाणी फौजदारीचे खटलेही या िततक्याच बुिद्धकौश याने सोडवीत. 

महाल मीवर बाई महाराजांची िवशेष भक्ती होती. कमलांनी भरले या ए◌ेका त याकाठी 
ीमहाल मीचे मिंदर होते िन या िठकाणी प्रित मगंळवार, शुक्रवार बाई दशर्नाला जात. एके 

िदवशी दशर्न घेऊन दिक्षण वाराने बाई परत जात असताना असे झाले की, सह त्रावधी िभकारी 
एकत्र जमनू भयंकर ग धळ माजवीत असलेले यांना िदसले. ते हा, ‘हा काय प्रकार आहे’ हणनू 

यांनी आपले प्रधान ल मणराव पांड ेयांना िवचारले. यांनी जाऊन िवचारपूस करता यांस असे 

कळले की, ते िभकारी अ यंत हालअपे टांनी गांजलेले असनू, थंडीपासनूही यांना अितशय त्रास 

होत अस यामळेु यांचे हणणे असे होते की बाईसाहेबांनी यांची ती पिरि थती लक्षात घेऊन 

सोय करावी. हे ऐकून बाआींना या िभकार्  यांचा कळवळा येऊन यांनी ितथ या ितथे अशी आज्ञा 
िदली की, आणखी बरोबर चार िदवसांनी या िभकार्  यांना एकत्र गोळा क न या िदवशी यांत या 
प्र येकाला एक टोपी, एक घ गडी िन एक कुडते वाट यात यावे. लगेच दसुरे िदवशी गावातील 

िश यांना बोलावून आणनु कुडती िन टो या िशव याचे काम यांचेकड ेसोपवून दे यात आले. 

ठरले या िदवशी गावात दवंडी िपटवून िभकार्  यांना राजवा यापुढे एकत्र जमिव यात येऊन वतः 
बाई या ह त े यांना कपड ेवाट यात आ यावर बाआींना दवुा देत देत िभकारी िनघून गेले. . . 

न थेखानाबरोबर झाले या लढाईत घायाळ झाले या सिैनकांना जे हा गावात आणले गेले ते हा 
बाई यांचे घाव बांध यासाठी तेथे वतः उपि थत राह यािवषयी आग्रह धरीत. िशपायां या 
प्रकृतीची इतकी आ मीयतेने िचतंा वाहणार् या बाआीं या नसु या उपि थतीनेच िशपायांचे 

शारीिरक दःुख हलके होई; िन आप या पराक्रमाचे िन सेवेचे चीज झाले हणनू यांना ध यता 
वाटे. सिैनकां या दःुखािवषयी सहानुभतूी वक्तवून बाई कुणाला दािगने, कुणाला पदके इ यादी 
देऊन गौरवीत असत. घायाळ सिैनकां या दःुखाने घाब न न जाता उलट यांनाच धीर देणार् या 
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बाआींना पाहून बाआींकिरता रणांगणावर प्राणापर्ण कर यास सैिनकांना काहीच वाटेनासे होई. 

बाआींची वारी बाहेर जावयाला िनघे ते हा तर अपूवर् देखावा असे. महाल मी या मिंदराकड े

दशर्नाला जाताना कधी मे यातून तर कधी घो याव नही या जात. मे यातून जाताना मे यावर 

भरजरी िफतींनी बांधलेले भरजरी कापडाचे पडदे सोडलेले असत. पु षवेशात घो याव न जाताना 
यां या तलम िन सुदंर ब तीचा खोवलेला शेमला यां या पाठीवर डौलाने ळत असे. वारीम ये 

अग्रभागी वज असनू रणगीतांचे सरू काढीत िविवध वा ये झडत असत. दोनशे युरोिपयन सिैनक 

वजाबरोबर असत आिण शंभर घोडे वार बाआीं या मागेपुढे िमळून असत. मे याबरोबर 

कारभारी, मतं्री, अनामदार, जहािगरदार आिण भ यासाहेब उपासने यां यासारखे इतर 

अिधकारीही असत. वारीबरोबर कधी कधी सै यही उपि थत असे. वारी िनघताच 

राजवा यातील चौघडा वाज ूलागे िन याच वेळी महाल मी या मिंदरातील चौघडाही चाल ूहोई.1  

अकरा मिहनेपयर्ंत वरील प्रकार या यशोदुंदभुीचे गभंीर वनी भारत- वातं या या सुदंर 

आकाशात दमुदमुत रािहलेले होते. परंतु आता या ककर् श आवाजाला इंग्रजांचे कान अतःपर सहन 

क  शकणार नाहीत. आजपयर्ंत तरी यांनी बुंदेलखंडाचा हा कलकलाट केवळ नाअलाज हणूनच 

सहन केलेला होता. स तावन या जलुपैासनू तो आतापयर्ंत िद ली, कानपूर, लखनौ, जगदीशपूर 

वगरेै यमनेु या पलीकडील सवर् भभूागा या कु्रद्ध नतर्नाखाली िब्रिटश स ता जवळजवळ गदुम न, 

िचरडून गेलेली होती. आज ित या पायाखाली तो सवर् भपू्रदेश िचरडत आलेला आहे. यमनेु या िन 

गगें या पलीकडील प्रदेशाकिरता एक िव तीणर् फौज खु  कमा डर- इन- चीफचे हाताखाली 
धाडलेली असनू ितने दआुब, बहार, अयो या, रोिहलखंड वगरेै उ तर प्रदेश कसे पुनिजर्त करीत 

आणले हे वर िदलेलेच आहे. प्रदेश जसजसे हातातून िनसटत चालले तसतसे या न यां या 
दिक्षणेकडील प्रदेशांवर बंडवा यांची जा तजा तच मगरिमठी बसत गेली. ता या टोपे यांनी मागे 

सांिगत याप्रमाणे का पीला आपली मखु्य राजधानी के यापासनू पूवीर् िद ली ध न या प्रदेशात 

जशी रा यक्रांतीची चेतना उ तरेकड े सचंरिवलेली होती तशीच आता या का पीचे आ याने 

दिक्षणेकड ेसचंरिवलेली होती. का पीला पेश यांचे मखु्य प्र थान ठेवून तेथून यांनी आजबूाजू या 
प्रदेशाला रा यक्रती या वण यात जळत ठेवले होते. ग्वा हेरम ये यांची कार थाने सु  होती- 
अदंोरम ये सु  होती. न हे या दो हीही सं थानांत वा तिवक रीतीने िब्रिटश अमंल उरलेलाच 

न हता- आिण यां या या नामदर् राजपु षांम ये जर झाशीं या राज त्रीचा शतांश जरी मदर्पणा 
असता तरी तो अमंल पु हा काही परतही येत ना! अदंोर िन ग्वालेर या नामदार्ंनाही जर या 
रा यक्रांती या पवर्णीत वातं य िमळालेले होते तर मग बुंदेलखंड या मदार्ंना ते िमळाले यात 

काय नवल आहे! अशा रीतीने का पीपासनू तो थेट िव ं याचलापयर्ंत आता वतंत्रतेचा जिरपटका 
झळकत होता. ब्रा मणां या िन मौलवीं या आिशवार्दांचा ित यावर वषार्व होत होता. सरदार, 

                          
1 ी. पारसनीस कृत ‘झाशीं या राणीचे चिरत्र‘ प.ृ 147-151. 
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दरकदार, िशपाई, पेटीवाले, गावकरी, शेतकरी, या भमूाते या सह त्रशत त त अतंःकरणात 

‘ वातं य, वातं य’ अशी एकच उमीर् उसळलेली होती. आिण या उमीर् या सह त्रशत िभ न 

कंठांची एकतानता एक वरता कर यासाठीच की काय झांशीची रणल मी गजर्ना करीत होती, 
“मेरी झांशी नहीं दूंगी! मेरी झांशी नहीं दूंगी!!” 

अशी गजर्ना इंग्रजां या कानावर फारच थो या वेळा आदळलेली असेल आजपयर्ंत देणार 

देणार असेच उदार दातृ व िहदंु थानात भरलेले होते. परंतु आज हा अभतूपूवर् कंजषूपणा उ प न 

झाला- देणार नाही! मेरी झाशी- दूंगी नही! मातभृू या प्र येक रजःकणाने जर असेच हटले असते! 
झांशी या ल मीची अपूवर् गजर्ना ऐकताच इंग्रज जरा चपापाले िन ही काय गडबड आहे हे 

पाह यासाठी सर यू रोज िन िब्रगेिडयर जनरल ि हटलॉक हे चार पांच हजार श त्रधरांसह िन 

भयानक तोफांसह बुंदेलखंडाकड ेचालले.  

महूहून िनघनू सर यू रोजने का पीपयर्ंत बंडवा यां या ता यातनू प्रदेश िजकंीत जावे, 

जबलपुराहून िनघनू सर ि हटलॉकने िबना, ककीर् वगैरे तो मलुखू घेत घेत ितकडून सर यू रोजला 
िमळावे िन अशा रीतीने कोिलन कॅ पबेल या िनरिनरा या पथकांनी उ तरेकड ेजशी िनवरता 
सपंादन केली तशीच या दोन फैजांनी गगंा- यमनुां या दिक्षणेकडील प्रदेशात सवर्त्र िनवरता 
सपंादावी असा कायर्क्रम ठ न ही दोन सै ये आपआप या प्र थानिबदंपूासनू पुढे चालली. इंग्रजी 
सै याबरोबर हैद्राबाद, बॉ बे येथील िब्रिटश नोकरीतील िन भोपाळ या बेगमेचे ८०० लोक िन 

भोपाळ सं थानचा तोफखाना ही नेिट ह सै येही होती. सर यू रोजने ता.६ जानेवारी १८५८ रोजी 
महू सोडले. रहाटगड या िक यापाशी झगडा क न तो िजकून घेतला. सागर या िक याम ये 

बंडवा यांनी क डून टाकले या इंिग्लशांची मकु्तता केली, वाटेमध या प्र येक घाटावर बसलेली 
बंडवा यांची नाकी पाडाव केली. शहागड सं थान खालसा क न सराईचा िक ला घेतला, ता.१० 

माचर् रोजी बाणापूर काबीज झाले, चंदेरीचा प्रिसद्ध िक ला परत आला िन ता.२० माचर्ला इंग्रजी 
सै य झाशींपासनू १४ मलैांवर येथनू उतरले. वर िदलेला अनेक झगड े क न इंग्रजी सेनेने 

नमर्दे या तीरापासनू वर ढकलीत नेलेली बंडवा यांची सवर् सेनापथके आता झाशीत जमलेली 
होती. बाणापूरचा राजा मदर्निसगं, वरा यासाठी प्राण देणारे शूर ठाकूर, वदेशप्रीतीने हातावर 
शीर घेणारे बुंदेले सरदार हे सवर् आपआप या कृतिन चयी अनुयायांसह ितथे जमलेले होते; ितथे 

तटातटांव न जिरपटके डोलत होते. ितथे देवळादेवळांतून सवर् सरदारांची, राजांची, ठाकुरांची, 
तटांची देवळांची नयने या वीरमतूीर्ला आपली अिधदेवता हणनू सिैनक वंदना देत होती ती 
त णी ‘रणल मी’ राणील मी ही ितथेच रणावलेली होती!  

आिण एतदथर्च बंडवा यांचा तो शेवटचा आधार िनराधार कर यासाठी सर यू रोज 

झाशीवर जावयास अगदी उ सकु झालेला होता. इतक्यात ग हनर्र जनरल लॉडर्- कॅिनगं िन 

कमा डर- इन- चीफ सर कोिलन कॅपबेल या उभयता अिधकार्  यांनी सर यू रोजला हुकूम सोडला 
की, झांशीवर जा याचे आधी ता या टो यांनी वेढले या चरखारीचे राजाची मकु्तता कर यास 
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तु ही ितकड ेजावे. या हुकमाने झांशीला चोहोकडून शह देत वेगात आणलेला डाव िफसकटणारा 
होता. ते हा काय करावे? सर य ू रोजला हुकूम धड पाळवेना िकंवा धड मोडवेना. अशा 
आिणबाणी या प्रसगंी इंिग्लश रा ट्रांचे िहत झाशींवर चाल कर यातच अस याने या िव द्ध 

असलेला वरील हुकूम मोड याची सवर् जबाबदारी िहदंु थानातील अ यंत े ठ इंग्रज अिधाकारी 
सर रॉबटर् यािम टन या अिधकार् याने आप या िशरावर घेतली िन या उ च रा ट्रधैयार्चे 

वाथर् यागी उदाहरणाने प्र फुिरत झालेले िब्रिटश सै य झांशीकडचे वरेने चाल ूलागले!  

इकड ेझाशीला ल मणराव बांड,े ितचे वडील मोरोपंत तांबे, ितचे शूर ठाकूर सरदार, ितची 
सेना या सवार्ंनी लढाई करावयाची असे ठरिवले. कोणी कुजबुजला की, शरण आ यास तारण क  

हणनू इंग्रज वचन देतो आहे. शरण? झाशीची राणी शरण? ित या या तेज वी नेत्रातून 

सतंापा या वाला िदस ूलाग या! ितचे िदवाण ल मणराव बांड,े ितचे वडील मोरोपंत तांबे, ितचे 

शूर ठाकूर सरदार, अहो सवर् वतं यवीरहो, शरण जाल तर तारण होईल, समर कराल तर मरण 

येईल! काय पसतं करता? झाशीने आप या सह त्र कंठातून कठोर उ तर केले ‘यिद 

मरणमव यमेव जतंोः िकिमती मधुा मिलनं यशः कु वे! ‘ झाशीने आप या हातात कागदा या 
शरणिचठ्ठी ऐवजी तलवारीची िव यु लता धरली आिण पहा आता राणी ल मी िक या या 
तटावर कशी चमका मारीत िफरते आहे, हुशार गोलदंाजांची िनवड क न ती ितथे उभी आहे, 

झाशी या ि त्रया दा गोळा वाहत आहेत,2 तोफखाना उभारीत आहेत, रसद पुरवीत आहेत,झाशीचे 

पु ष तोफा रोखीत आहेत, बंदकुा भरीत आहेत, तलवारी उपशीत आहेत, झांशीचे वेदिव  ब्रा मण 

वदेशिवजयाथर् अनु ठाने करते झाले, झाशीची देवळे रणामधील जखमी िनराि तांना 
अ नसतंपर्णात रत झाली.  

ता. २३ या रात्री शहरामधून रणवा यांचे भयंकर वनी ऐकू येत असनू, िक यामधनू 

भयंकर मशालीचा पकाश टीस पडत आहे. पहारेवा यांकडून बंदकुांचे आवाजही िनघू लागले, 

पहाटेची वेळ झाली िन अगंाशी िभडले या आंग्लसेनेशी झाशीचे वतीने ‘धनगजर्’ तोफ हलके हलके 

बोल ूलागली! ‘हरहर महादेव, हरहर महादेव! ‘ िजकड ेितकड ेसमरांगण झुजंू लागले. राणी ल मी 
सवर् सै याचे अिधप य वीका न रणांगणात झुंज ूलागली. इंग्रजांचा रणपंिडत सर यू रोज िन 

झाशीची कोव या वयाची अबला राणी ल मी! कोण अपूवर् झुजं!  

या िठकाणी वे या या पवूार्धार्ंचे वणर्न आ ही या वेळी प्र यक्ष हजर असले या एका 
माणसाने िलिहले या वृ ता ताव नच उद्धृत करणार आहोः “ता. २५ पासनू लढाईला खरे त ड 

लागले. रात्री तर िक यावर िन गावाम येही गोळे येऊन पडू लागले. हे य पाह याला फारच 

भयंकर हते. प नास साठ पौडांचा तोफेचा गोळा एखा या टेिनस या चडू एवढा िन धगधगीत 

िनखार् याप्रमाणे िदसे. िदवसा हे गोळे इतक्या प टपणे िदसत नसत. पण रात्र झाली की, ते प ट 

                          
2 “The women were seen working in the batteries, carrying ammunition.” -Sir Hue Rose. 
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िदस ू लागत यामळेु रात्रीला एक िनराळेच भेसरू व प प्रा त होई. ता.२६ ला दिक्षण 

दरवा यावरील तोफखाना इंिग्लशांनी बंद पाडला िन यामळेु तथेील प्रितकारही आटोपला. ते हा 
रणभमूीवर लढत असले यांचा एका एकी धीर खचला. ते हा पि चम वारावर या 
तोफखा यावरील गोलदंाजाने तोफेची त ड े िफरवून चौफेर मारा केला आिण ितसर् याच 

धडाक्यासरशी याने इंग्रज तोफखा यावरील गोलदंाजाला ठार केले. त काळ इंग्रजी तोफखाना बंद 

पडून इंिग्लश सै यही थंडावले. या पराक्रमाने सतंोष पावून राणीने या गोलदंाजाला चांदीचा तोडा 
बक्षीस हणनू िदला. या गोलदंाजाचे नाव गलुाम घोषखान असे होते. अशा तर्  हेचे कौश य याच 

घोषखानाने न थेखानाशी झाले या युद्धातही गाजिवले होते.  

“पाचवे सहावे िदवशी पु हा अशाच तर्  हेची लढाई माजनू रािहली. चार पाच तास, बाई या 
तोफखा याने न भतूो न भिव यती असा प्रलय उडवून िदला. यामळेु इंिग्लशांची अपार हानी 
झाली, काही काळ यां या तोफाही बंद पड या. परंतु एका एकी इंग्रजांनी जोर केला. यामळेु 

सातवे िदवशी झाशीतील डा या बाजचूी तोफ थंडावली. या िठकाणचा प्रितकार आटोपला. शत्रू या 
तोफखा या या अिग्नवषार्वामळेु जगं्याची िभतंही कोसळली. रातोरात अकरा गवंडी बोलावून 

आणनू िदवस उजाड या या आत पूवर्वत िभतं बांधून घे यात आली. अशा रीतीने िभतं 

बांध यावर झाशीचा तोफखाना पु हा धडधडू लागलेला पाहून इंिग्लशांचे धाबे दणाणले. या वेळी 
इंिग्लश सै यातही पु कळच अ यव था उडा याने यांची हािनही बरीच झाली.  

आठ या िदवशी इंिग्लश सै य शंकर िक याकड े गेले. इंग्रजां या जवळ अ ययावत ्

पद्धती या भारी िकंमती या दिुबर्णी अस यामळेु यां या साहा याने यांनी िक यातील 

पा या या टाक्यांवर गोळे टाक यास आरंभ केला. पा याकिरता आले या सहासात माणसांपैकी 
चार लोक ठार झाले िन बाकीचे आपले हंड,े घागरी तेथेच टाकून पळाले. या आप तीमुळे 

नागिरकांचे पा याचे फार हाल उडाले. पि चमबाजू या िन दिक्षणबाजू या गोलदंाजांनी शंकर 

िक यावर डागले या इंिग्लशां या तोफा बंद पाड या, ते हा कोठे नागिरकांना 
िप याजेव यासाठी पाणी िमळाले. िचचें या झाडीत दा  कुट याचा डकं होता. दोन मण दा  

कुटून झाली की, ती तळघरात साठवून ठेव याकिरता तेथून हलिव यात येई. या दा  डकंावर 

तोफेचा गोळा पडला िन यात तीन लोक आिण आठ ि त्रया जळून गे या. या वेळी मात्र खरीखुरी 
रणधुमाळी उसळून गेली. धुराने िन धळुीने आकाश क डून गेले. बु जावरचे िकतीतरी गोलदंाज िन 

िकतीतरी िशपाई ठार झाले. पण लगेच दसुरे लोक तेथे आणनू उभे कर यात आलेले होते. वतः 
बाई या धामधुमीत जातीने हजर राहून देखरेख करीत हो या. बु जाबु जांवर वतः िहडूंन, 

िशपायांना आज्ञा देत िन प्र येक अडचणीचे िनवारण करीत या वतः िफरत हो या. यामळेु 

िशपायांनाही उ साह वाटून, तेही वेषाने लढ यास सरसावत. अशा या हटेल प्रितकारापुढे काही न 
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चालनू इंिग्लशांजवळ इतक्या तोफा िन दा गोळा असनूही यांना ३१ माचर्पयर्ंत िक यात प्रवेश 

िमळाला नाही.3  
पण या प्रलयकाल या गडबडीत रणावरची राणी कोणीकड ेआहे? आज प्रभात होताच ती 

ल मीराणी तटाव न ितकड ेका बरे इतके िनरखनू पहात आहे? चला तोफां या सला या या, 
आनंदभराने जयवा यांचे जयनाद कडाडवा, आकाश वीरगजर्नांनी एकदम डळमळून टाका. कारण 

तो पहा समो न ता या टोपे ससै य धावत येत आहे! इंग्रजां या सै याला भयग्र तता िन झाशीचे 

मखुाला उ साहजनकता दे यासाठी ता या टोपे ससै य आला आहे. िव डहॅमचा पराजय िन सर 

कोिलनचा जय के यानंतर तो प्रथम गगंापार होऊन ी. नानांना िमळाला िन यांची आज्ञा होताच 

विरत यमनुा उत न का पीला आला. चरखारी या राजाने पेश यांनी मांडले या देशसगंरात 

मदत दे याचे नाकारताच ता या या या राजधानीवर तुटून पडला. या कृतघ्नाला यथा याय 

रणशासन केले. या यापासनू तीन लक्ष पये िन चोवीस तोफांची खंडणी उकळली आिण हा 
मराठा गडी पु हा का पीला परतु लागला. तो याला ल मीराणीची िचठ्ठी आली की आपण वरीत 

येऊन झाशीची मकु्तता करावी. ती िचठ्ठी याने का पीला मखु्य अिधकारि थत रावसाहेबांकडे 
धाडली िन यांची अनुज्ञा िमळताच तो ता या आता इंग्रजां या पाठीवर तरवार उपसनू धावला. 
ब्र मावतार्चे वा यात लहानपणी एकत्र खेळणारी, कोणा या िवशेष लक्षात न भरणारी ही दोन 

बालके आज रणांगणात एकत्र खेळत आहेत- एक झाशी या तटावर अिग्नप्रलयात िवराजत आहे- 

दसुरा बावीस हजार सै यासह बेटवानदीवर तरवार परजतो आहे! कोणा याच लक्षात न भरणारा 
यांचा खेळ आज जगाचे ल य झाला आहे!  

ता यां या हाताखाली या क्षणी िजतके सै य होते िततके के हाही न हते िन हणनू याला 
पाहताच इंग्रजांची मनात या मनात तारांबळ उडाली, आिण ती रणातही उडणारच उडणार. कारण 

पुढे झाशींची ती रणल मी आिण मागे हा मराठी वाघ-- बावीस हजार नखे या या पंजाला! ते हा 
सर य ू रोजला आता याने फाडून का खाऊ नये? तो खा यात पुढे सरसावलाही- पण कोण 

चम कार? ती बावीस हजार नखे सवर् लळुी- वर उचलली जाईनात- मांजरा या नखांइतकी ती ताठ 

करता येईनात आिण नखे अशी लळुी पडताच वाघ झाला तरी काय करणार! छे, छे, या बेटवा 
नदीवर बडंवा यां या सै याने अ यतं लािजरवाणा पळपुटेपणा केला. झाशी या सै याने 

इंग्रजां या पाठीवर मारा यावा िन ता यांनी याच वेळेस त डावर मारा यावा हा अ यु कृ ट बेत. 

इंग्रजांनी ही िनराशेची कैची पाहून ता यांवर चाल केली िन झाशीवर मारा चालिवला हणजे काय 

तर यांचे दो होही मारे पोकळ झाले. अशांत एक नेटाचा िशवाजी या माव यांचा िकवा कंुवरा या 
खास पथकाचा ह ला हावा तसा ह ला केला असता तर रणांगणात युिनयन जॅकचे तुकडे 
िगधाडांनी फाडले असते! परंतु इंग्रजी ह ला नीट ‘सरळ धडक’ देत असलेला पाहताच एिशयािटक 

                          
3 ी. पारसनीस कृत ‘झाशीं या राणीचे चिरत्र‘ प.ृ 187-193. 
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लढलेच नाहीत- आिण कोण गफलत वा िफतूर झाला असेल तो असो- झाशी या तोफा याच वेळी 
मकु्या रािह या! ते हा आपली सेना उधळलेली पाहून ता या उधळून गेला. इंग्रजांनी यांची 
युद्धसामगु्री पाडाव केली, मोठमोठा या तोफा काबीज के या िन पधंराशे लोक ठार केले-- पधंराशे 
लोक ठार झालेच तर शेवटी! मग वे यानो, याडासारखे पळून मर यापेक्षा जर पंधराशे बरेली या 
गाझीसारखे मरणासाठी शत्रवूर तुटून पडले असतेत तर सर यू रोज सदु्धा सग या इंग्रजी सेनेला 
ठार मा न तु ही िचरंजीव झाला नसता काय? परंतु तु हांला परमे वर क्षमा करो! कारण कसेही 
मेलात तरी देश वातं यासाठी तु ही मेलात! आदराला नसलात तरी सहानुभतूीला तु ही पात्र 

आहात! जग यासाठी लढणारे जे असतात ते मरतात िन मरणासाठी लढणारे जगात इतकेच नाही 
ित्रलोकात जगतात- िचरंजीव होतात!  

आिण मरणासाठीच रणल मी ल मीराणी लढत आहे. मग सरदार ठाकूर सिैनकहो िनराश 

का? ता या टोपे यांची मदत येईल या आशेने आज ११ िदवस िन ११ रात्री िव तवा या वषार्वात 

काढ यात. ता या टोपे आलेला पाहताच आनंदाची वीरगजर्ना केलीत. ता या टो या या पराजयाने 

तुमचा तो आनंदच न हे तर ती तुमची यशाशाही ठार झाली आिण शत्रलूा याची आपण तूट 

पाडली होती तो दा  गोळा िन तोफा िन रसद ही आयतीच िमळाली हे खरे आहे. पण हणनू 

िनराशा का? यश वी जगणे जरी शत्रलूा अशक्य करता आले आहे तरी यश वी मरणे याला 
कालत्रयी तरी अशक्य करता येईल काय? मग िनराशा का? ऐका, रणल मीची गजर्ना ऐका. 
“आजपयर्ंत झांशी लढली ती पेश यां या बळावर लढली नाही िन आता पढेुही ितला यां या 
मदतीची ज र नाही. आजपयर्ंत तु ही आपला वािभमान, आपली िहमंत, आपले धैयर् िन आपले 

शौयर् जसे उ तम प्रकारे यक्त क न आपले नाव मला िदले तसे आता यापुढेही िह याचे युद्ध 

करा,” जय रणल मी जय! हरहर महादेव- चला वाजवा रणनौबती, फंुका रणिशगें, ठोका 
रणगजर्ना, गडगडू या रणतोफा! आज इंग्रज झाशीवर चहंूबाजूनंी शेवटचा ह ला चढवीत िभडला 
आहे तर उसळू या बेसमुार रणधुमाळी! पहा पहा, ती ल मीबाई कमरेला तरवार लटकावून 

कोणाला सवुणर् वलय, कोणाला पोषाख, कोणाला ह त पशर्, कोणास वीरि मत आिण सवार्ंस 

वीर फूित र् देत चमकत आहे! तर गुलाम घोषखान िन कंुवर खुदाबक्ष, तोफां या मारिगरीची शथर् 
करा. शत्र ूझांशी या मखु्य दरवा याला िन तटाला लगटला- आठ िठकाणी आठ िश या लावून तो 
वर येत आहे- हरहर महादेव! लाल गो या, पेटते गोळे, तोफांचे घनगजर्, बंदकुा झड या या फेरी, 
िव तीणर् िशला, आगीचे ड ब, िक याव न, तटाव न, घरांव न हरहर महादेव! रणल मी का- ती 
रणघोरा कािलका! हरहर महादेव! अरे हा कोण! ले टनंट िडक िन ले. मेिकलजॉन! तटावर िश या 
चढून आले िन बाकीचे इंग्रजी वीर आप यामागे ये यास चेतवीत आहेत! धडाड धडाड- त क्षणी 
यांची पे्रते काळा या जब यात धडाडून कोसळली आिण तेथे यां या मागे ये यास कोणी इंग्रज 

तयार आहे का? ले. बोनस िन ले. फाक्स, तुमची इ छा िदसते तशी तर जा तु हीही या यामागे 

काळा या जब यात! हे चार शूर अिधकारी तटावर कापले जाताच इंग्रजी िश या लटपट या- 
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भाराखाली काही िश या मोडून गे या- इंग्रजी सेना हटू लागली, हटली, दगडादगडामागे दडत 

चालली! आंग्ल सेनेने िपछेहाटीचे िबगलू फंुकले.4  

परंतु ितकड े तटाचे दिक्षण बाजलूा ही भयसचूक िकंकाळी कोण फोडीत आहे? अधम 

िफतुराने तो वोरछा दरवाजा तर गमावला नाही ना? होय, होय, वोरछा दरवाजा इंग्रजांनी ह तगत 

क न ते तटावर भराभर चढले आहेत! मग काय मारणमरणावाचून नाव घेणे नको! रक्ताचा 
िशळंधार पाऊस पडू लागला. झांशी इंग्रजांनी घेऊन राजवा यापयर्ंत क तलीचा, आगीचा, नाशाचा 
झडा नाचवीत आणला. िक याचे तटावर उभे राहून राणी ल मी शू य टीने झाशीकड ेपाहू 

लागली तो आगीचे लोळ, मरणार् या िन मार या जाणार् या बायकांचे आक्रोश, अभर्कांची छाटलेली 
डोकी! हाहाकार! पे्रतांचे ढीग! शंकराचा ितसरा नेत्र प्रलयकाली पेटत नसेल असे ितचे नेत्र सतंापाने 

लालभडक झाले. ितने तरवार उपसली िन दीड हजार तरवारबंद लोकांसदु्धा ती िक याखाली 
धावत चालली. िपले पळिवणार्  यांवर िपसाळलेली वाघीण जशी धावत नसेल! दिक्षणचे तटावर जे 

गोरे लोक आले होते यांना पाहताच ितने तरवार उपसली िन ती िपछाडीस असता एकदम म ये 

चालनू गेली आिण पाहा, पाहा, तलवारीचा चकचकाट होऊन दो ही सै ये एकमेकांत िमसळली. 
पाचप नास अकं मोज याचा अवकाश तो तलवारीवर तरवार झडली. पु कळ युरोिपयन लोक 

कापले गेले, बाकी रािहलेले शहराकड ेपळून आडून बंदकुा झाडू लागले. शत्रू या रक्ताने ितचा कोप 

िकंिचत शांत झाला. ते हा ितला उमगले की, िक ला सोडून येथे लढणे अयोग्य आहे. ित या 
अस या धाडसी चपे यांचे प्रित वनी प्र येक र यात होत आहेत. राजवा यात ५० मोतदारांनी 
सवर् शहर िन खु  तो वाडा इंग्रजी कू्रर तलवारीने रक्तात िभजिवला असताही- आपली पागा 
सोड याचे नाकारले! शरण हा श दच यां या कोशातच न हता! यां यातील एकूण एक मनु य 

शत्रलूा छाटीत छाटीत छाटला गेला ते हाच पागा पाडाव झाली! आता ल मीराणी पु हा 
िक या या ग चीवर चढली आहे आिण- हाहा धयैर्देवी, हे काय तु या नेत्रातून सतंापाचे जाळ 

आिण अनुकंपेचे पाणी- पाणी आिण जाळ एकसमयाव छेदाने वाहताहेत!  

आता िक ला शत्रू या हाती पडणे हा फक्त वेळेचा प्र न उरला! ल मी राणीने आता काय 

बेत योजावा! बेत एकच बेत की, वा यात दा गोळा घालनू तो पेटवून देऊन मी आपला शेवट 

कर याचा सकं प केलेला आहे! या मा या जिरपटक्यासह गादीवर नाहीतर आता िचतेवर पण 

मी सहगमन करणार! हे ऐकताच एक वदृ्ध सरदार प्रशांत वाणीने हणतो, “महाराज िक यात 

                          
4   ”No Sooner did we turn into the road leading towards the gate, than the enemy’s bugle sounded, and a fire of 
indescribable fierceness opened upon us from the whole line of the walls and from the tower of the fort overlooking 
this site. For a time it appeared like a sheet of fire, out of which burst a store of bullets, round shots and rockets 
destined for our annihilation... But the fire of the enemy waxed stronger, and amidst the chaos of sounds of volleys, 
of musketry and roaring of cannon hissing and bursting rockets, stink-pots, infernal machines, huge, it seemed as 
though pluto and the Furies had been loosened upon us, carrying death amongst us fast. At this instant a bugle 
sounded on our right for the Europeans to retreat.” -Lowe’s Central India, page 254. 
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राहणे आता सरुिक्षत िन िनभर्यपणाचे नसेल तर आपण आज रात्री शत्रचूा घेर फोडून शहराबाहेर 

िनघनू जावे िन पेश यांचे सै यास िमळावे. म यंतरी मृ यु आला तर- धारातीथीर् शयन क न वगर् 
िजकंणे हे फार चांगले आहे! ल मीराणी हणते, “युद्ध क न रणात मरणे मलाही अ टतर वाटते. 

पण त्रीदेह आहे, शत्र ूिवटंबना करतील.” िवटंबना! दरबार गजर्ला ‘आ ही ती होऊ देणार नाही! ‘ 
ब स तर, रात्र पडली आहे, आता मा या िप्रयजनांनो, ही माझी शेवटची भेट मानून घ्या! 

िप्रय प्रजानन डो यात आसवे आणनू ित या पायांवर नम कार घाल ूलागले. मोरोपंत तांबे, तु ही 
ह तीवर जामदारखा याचे द्र य भ न तो या िनवडक दोनशे रणबहादरुांचे म यभागी घ्या, झाली 
सवर् सिद्धता? चला तर, बोला हरहर महादेव! हरहर महादेव झाला आिण ल मीराणी िक याव न 

खाली उत  लागली. ितने पु षवेष धारण केलेला आहे, अगंात तारेचे िचलखत, कंबरेस जिंबया 
यानात एक उमदी समशेर, एक याचा पेला पदराशी, एक अ पवयी लहान बालक एका 
राजर नासारखा ितचा द तक पुत्र दामोदर, रेशीमकाठी धोतरात पाठीशी,- पांढर् या खं या 
घो यावर चढून ती देवी ल मी िक याव न खाली उत  लागली!  

िक याचा उ तरेचा दरवाजा आला, समोर असलेला तेहरी सं थानचा देशद्रोही पहारा 
िवचारतो, ‘कोण चालले आहे? ही तहेरीचीच फौज सर यू रोज साहेबांचे मदतीस चालली आहे! 

असे उ तर िमळाले. ल मीराणी, दे घो याला टाच! एक दासी, एक बारगीर आिण दहापधंरा वार 

काय ते आप या घो याशी घोडा ठेवीत शत्रचूा गोट फोडून थेट का पी या र यापयर्ंत आले खरे, 

परंतु बाकीचे ते शूर मकराणी वार का बरे आले नाहीत? इंग्रजी सै याने सशंय येताच राणीचा 
पाठलाग चालिवला अस यामळेु रणांगणाची वाट आप या रक्तामांसाने अडवून टाक यात ते 
गुतंले आहेत! ले टनंट बौकर तर काही वारीिनशी यांना टाळून पुढेही िनघाला हणतात. तर 

चल, सहभाग्यशाली अ वा, वायूचे पंख लावून उडत चल! भारतीय मनु ये देशद्रोही वोहोत, परंतु हे 

भारतीय अ- मानुषीयहो, तु ही तरी देशद्रोही होऊ नका. हे अ वा, कमलाहूनही कोमल असले या 
ल मीराणीला अलगत रीतीने तोलनू धर. हे रात्री, काळोखाचा पडदा राणी ल मी या िन 

शत्रू याम ये एकसारखा लटकत ठेव. हे मागार्, ित या घो याला कोठेही ठेचाळवू नकोस िन हे 

तारकांनो, शत्रलूा िदसेल इतके पकाशू नका. पण या वीर त णीवर तुम या अमतृशीतल 

िकरणांनी राणीचे मपिरहार हो यापुरते पकाश यावाचून राहू नका! प्रभात झाली आहे, ते हा सवर् 
रात्र पवन वेगाने चाल यामळेु वीरांगने, तू आता या भांडरे गावाजवळ िव ांती घे. गावचा 
महालकरी परमिप्रय दामोदरास फराळास देईल- फराळ झाला, चल आता पु हा का पी या 
र याला लागा- पण हा धुळीचा लोट कसला? बौकर िन याचे घोडे वार आपला सगुावा काढीत हे 

आले पहा! टाच, घो याला टाचा मारा- राणी ल मी दामोदरास पाठीशी बांध िन घो यावर चढ, 

तरवार उपस, हा पहा लगटला बौकर तु या घो याला? घे तर तु या लगट याला बक्षीस- अधम, 

बायलीला ध  पाहतो! - ित या तलवारीचा वार बोकरवर दणकन आदळला, ितचा घोडा या या 
हातातून सटुला, तो बाणासारखा पुढे कोसळून सोसावत गेलाही! ित या बरोबर या पंधरावीस 
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वारांची िन इंग्रजी वारांची अशीच िनकराची चकमक उडून जे उरले ते आप या ल मी या 
रक्षणासह सरुिक्षत पुढे गेले- िन जखमी झालेला बौकर िन याचे मठूभर वार पाठलाग सोडून 

मटकन खाली बसले! भमूातेची तरवार चालली चमकत चमकत पुढे सयूर् आकाशात िन राणी 
ल मी पृ वीवर- सकाळ झाली, म या ह झाला, सयूर् थांबला पण ती थांबली नाही- दपुार झाली, 
ितसरा प्रहर झाला, सं याकाळ झाली, सयूर् समदु्र नानाची बुडी मारता झाला, तरी राणी ल मी 
थांबेना, तारे उगवले, यांनी ितला काल जशी पािहली होती तशीच आज यां या या लांब 

िनदे्रनंतरही पु हा पािहली. रात्रीचे बारा घटकांचे समुारास ती वीर ल मी का पीम ये थांबली! 
एकशे दोन मैलांचा प्रवास क्षणभर न थांबता ितने केलेला होता िन तेही बौकरसारख्याशी दोन हात 

क न िन पाठीशी मलुाचे ओझ ेवाहून! का पीला येताच ितचा तो देशािभमानी घोडा अित माने 

जिमनीवर धाडकन अगं टाकून पडला- सात आठ िशपाई या घो या या िशरा मळ यास लागले. 

बाईचे सखु पपणे पोच याचे ेय या यावरच िवशेष, देशमाते या पे्रमासही असला घोडा पात्र 

आहे. सकाळपयर्ंत ल मीराणीने श या केली.  
सकाळी रावसाहेब पेश यांनी िन ल मीराणींची भेट झाली. या वरा यासाठी रक्ताचा 

शेवटचा िबदं ुगळेपयर्ंत िन शेवटचा वास सटेुपयर्ंत वदेशाला भ्र ट करणार् या शत्रूशंी अखंड यदु्ध 

चाल ूठेवावे असा कृतिन चय ठरला. रावसाहेब, आप या पूवर्जांचे वेळी िशदें, होळकर, गायकवाड, 

बुंदेले, िवचंुरकर, रा ते, पटवधर्न, असले असले सरदार वरा याकिरता आपले प्राण खचीर् 
घाल यास त पर होते हणनू मराठेशाहीचा झडा अटकेपयर्ंत फडकला! एतदथर् या वरा यासाठी 
का पीला बंडवा यां या सै याम ये िनकराची युद्धरचना चाल ूझाली.5  

ती रचना ितकड े चालली आहे तोपयर्ंत आपण मागे सोडून िदलेला िब्रगेिडयर जनरल 

ि हटलॉक काय करीत आहे ते एकदा भरकन पाहून यावे. नमर्देपासनू गगंायमनुापयर्ंतचा प्रदेश 

पुनिजर्त कर यासाठी इंग्रजां या िनघाले या दोन फौजांपैकी सर य ू रोजची फौज झाशीपयर्ंत 

येऊन आता झाशीत अमानुष क तल िन नािदरशाही लटू करीत आहे. याने राणीचे वडील मोरोपंत 

तांबे यांना पकडून फाशी िदले. ते पिवत्र कायर् तडीस ने यानंतर तो का पीपयर्ंत जाऊन, यमनेुला 
िमळून, युद्ध कायर्क्रमाचा अधार्अिधक भाग लवकर पूणर् करील. सर यू रोजकड े महूपासनू 

का पीपयर्ंत कायर्क्रमाचा हा भाग जो दे यात आला तसाच बाकीचा िब्रगेिडयर ि हटलॉकचे 

हाताखालील फौजेकड े दे यात आला होता. याप्रमाणे ि हटलॉक जगदीशपुराहून ता.१७ फेब्रुवारी 
रोजी युरोिपयन रेिजमट, मद्रासचे नेिट ह रेिजमटस,् घोडे वार, तोफखाना वगरेै सवार्ंगपूणर् अशा 
आप या हजारो सिैनकांसह िनघाला िन सागरशहरात िवजयासह िशरला. उ छीचा राजिन ठ राजा 
ितथे याला िमळा यानंतर तेथून या प्रांतातील बंडखोरांचा मखु्य धुरीण जो बां याचा नबाब 

या या वर तो चालनू गेला. झाशी, नौगाव वगरेै िठकाणी बंडाचे आरंभी जे हा कू्रर क तली होऊन 

                          
5 गं्रथिव तारा तव ही मािहती येथे देता येत नाही. चौकस वाचकांनी ती पारसिनसांचे पु तकातून वाचावी. 
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यातून जीव बचावीत गोरे लोक रानोमाळ पळत होते ते हा यांना या नबाबाने फारच उदार आ य 

िन जीवदान िदलेले होते. हे जीवदान दे यात इंग्रजी गलुामिगरीचे ज ूबंडाचे दंडुक्याखाली कडकडून 

मोडताना पाहून याने आपलीही मान यातून काढून घेतली िन या प्रांतात वातं याची ग्वाही 
िफरिवली. इंग्रजी फौज आप यावर चालनू येत आहे हे कळताच यानेही यां याशी युद्ध दे याची 
तयारी केली. या या िन इंिग्लश सै या या बर् याच झटपटी झा या. एक िनकराची लढाई होऊन 

तो नबाब का पीकड े िनघनू गेला िन ि हटलॉकने बांदा शहरात प्रवेश केला िन ता.२७ मेपयर्ंत तो 
बांदा शहरीच तळ देऊन रािहला. आता याची पुढची झडप िकवीर् या राजावर पडणारी होती.  

िकवीर् येथील रावमाधव हा या वेळेस केवळ दहा वषार्चा बालक असून याचे पालक व खु  

िब्रिटशां या हातात होते. यांनी यां या खात्रीचा रामचंद्रराव हणनू एक गहृ थ या कामी 
नेमलेला होता. िकवीर्चे राव हे पेश यांचेच सबंंधी होते. १८२७ साली अमतृरावाने इंग्रज सरकारपाशी 
िव वासाने दोन लक्षांची ठेव हणनू िदलेली रक्कम या या प चात खाऊन टाक यात आली. 
या यामागे याचा पुत्र िवनायकराव याने पु हा िदलेली लाखो पयांची रक्कमही तो मरताच 

िगळंकृत कर यात आली. तरी माधवराव हा द तक पुत्र अस याने िन याचे पालक व खु  

िब्रिटशांचेकड े अस याने िकवीर् सं थानात बंडाची फारशी भीती नाही असा सभंव होता. परंतु 
स तावन साली िहदंु थानातील राव िकंवा महाराव काय करतात याची फारच थोडी िकंमत उरलेली 
होती. अ प टतेने वा प टतेने पण लोकशक्ती- िहदंु थानची देशशक्ती- हंुकार क  लागली िन 

ित या या हंुकाराचा िन गभंीर गजर्नेचा मेघगजर् ऐकताच क्रांती या वाला उठू लाग या! 
वातं याची उ कट चेतना िन देश वाची उ च क पना या उदा त फूतीर्ने देशा या अगंात सचंार 

झालेला असताना राव वा महाराव या यापासनू अिल त राहणार िकती? अिल त राहून करणार 

काय? िकवीर् या सं थानात जिमनदार, धमार्िधकारी, यापारी, वगरेै झाडून सार्  यां या अगंात हे 

वातं याचे वारे भरलेले, इंग्रजी स तेचा नामो चार होताच सह त्र िवचंू डस याप्रमाणे लोकपदाला 
अस य वेदना होत असता िन यातनू आता आज झाशी उठली तर उ या कानपूर उठले तर परवा 
िद ली उठली तर तेरवा लखनौ अशा फूित र्दायक वातार् िनघनू क्षणोक्षणी येऊन आदळत असता 
ते सं थान, राव काय हणतो याची वाट न पाहता, वाही िफरिवते झाले यात काय नवल आहे? 

परंतु लोकपदाने वातं य वाही िफरिवली असताही रावाने नऊ वषार्ंचे बालक- इंग्रजांचे िव द्ध 

कोणतेही कृ य केलेले न हते. इतकेच न हे तर इंग्रजी सै य आले आहे असे कळताच तो यास 

सामोरा आला िन यांना शहरात बोलिवता झाला. या बोलाव याप्रमाणे इंग्रजी सै य शहरात 

आलेही. पण ते रावपणाचा, या या राजधानीचा िन या या राजवा याचा खून कर यासाठी होय! 

भयंकर लटु, भयंकर जाळपोळ, भयंकर अनीतीचा सडू! नंतर ते सं थान खालसा झाले.6 ि हटलॉक 

                          
6 With regard to this injustice done to Rao, Malleson has to confess: “Not a shot had been fired against him 
(Whitlock) but he resolved nevertheless to treat the young Rao as though he had actually opposed the British forces. 
The reason for this perversion of honest dealing lay in the fact that in the palace of Kirvi was stored, the wherewithal 
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िजकंले या प्रदेशात शांतता ठेव यासाठी महोबा येथे जाऊन उतरला. आता वा तिवक पाहता 
याचा कायर्क्रम पूणर् होऊन याचेकडचा प्रांत िब्रिटशांनी पुनिजर्त केलेला आहे. ि हटलॉकब ल 

इतकी चौकशी क न का पीला सोडले या राणी ल मी या पदपद्मदशर्नासाठी हे नयनांनो, 
जलदीने ितकड ेचला!  

राणी ल मी आता पेश यांचे सै याबरोबर का पीपासनू ४२ मलैावर असले या कंुच 

नावा या गावाजवळ येऊन उभी रािहलेली आहे. परंतु ित या मनाप्रमाणे या सै याची यव था 
रावसाहेबांनी केलेली नाहीसे िदसते. रावसाहेब िकंवा ता या टोपे तरी यव था कशी करणार? ितथे 

बांदेवाले नबाब, शहागडचे राजे, बाणापूरचे राजे हे सवर् वरा या या एका िनशाणाखाली जरी 
जमलेले आहेत तरी एका मताने िकंवा अिधकृत रचनेने जमलेले नाहीत. यामळेु धड कोणाचीच 

अक्कल काम क  शकणार कशी? परंतु समो न चालनू येणार् या या शत्रसूै यात मात्र अशा 
बेसमुार अकलींचा ग धळ नसनू सवर् रचना सतू्रबद्धतेने झालेली िदसते! सर यूला सेनापती वावर 

नेम याचे आधी यथे छ चचार् िन मतवैिच य, परंतु एकदा तो सेनापती झाला हणजे सवर् 
मतिभ नता या या मनात एकलीनता पावलीच. तो हुकूम देईल तोच बरोबर- न हे तो चुकीचा 
असला तरी तोच मा य आिण सेने या अशा आज्ञाधारक शौयार्ने सेनापतीचे चुकीचे हुकूमही 
यश वी होतातच. झालेच पािहजेत. परंतु सेने या आज्ञाभजंक लहरीपणाने सेनापतीचे उ कृ ट 

हुकूमही िनकृ ट अपयशाला पोचतात न हे पोचलेही!  
नाहीतर कंुचगावाला जी धुळधाण उडाली ती कधीच उडाली नसती. सर यू रोज झाशीहून 

येताच बंडवा यांनी या याशी कंुचगावजवळ सामना िदला. दपुारचा प्रखर सयूर् इंग्रजांना चांगलाच 

तापदायक िन अस य असतो हे लक्षात घेऊन बंडवा यां या एका तुकडी या नायकाने अशी आज्ञा 
िदली होती की, ‘सकाळी १० वाज यापूवीर् कोणीही इंग्रजांिव द्ध रणात उभे राहू नये. लढाईला प्रारंभ 

नेहमी १० या पुढेच हावा आिण हीच आज्ञा या िदवशी सवार्ंनी पाळली. यामळेु १० नंतर या 
प्रखर उ हात इंिग्लशांचे चांगलेच बारा वाजले! परंतु इतके होऊनही कंुचगावला बंडवा यांचा 
पराभव होऊन यांना का पीकड ेमाघार घ्यावी लागली. अथार्त या कौश याने यांनी अ यंत 

िश तीत िन सघंिटत री या माघार घेतली यािवषयी याचे शत्रनेू सदु्धा कौतुकच केले आहे.7 परंत ु

                                                                           
to compensate soldiers for many a hard fight and many a broiling sun. In its vaults and strong rooms were special 
jewels and diamonds of priceless value. The wealth was coveted.” Kaye and Malleson’s Indian Mutiny Vol. V, pages 
140-141. 
7 Then was witnessed action on the part of the rebels which impelled admiration from their enemies. The manner in 
which they conducted their retreat could not be surpassed. They remembered the lessons which the European 
officers had well taught them. Thers was no hurry, no disorder, no rushing to the rear. All was orderly as on a field 
day. Though their line of skirmishes was two miles in length, it never wavered in a single point. The men fired. then 
ran behind the relieving men and loaded. The relieving men then fired and ran back in their turn. They even 
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ददुव असे की ही सवर् सघंटना िन िश त, ही पराभवापूवीर् िदसावयास पािहजे होती ती पराभवानंतर 

िदसनू आली. यानंतर बंडवाले का पीला येऊन पोचले. या िठकाणी आ यावर जो तो पराभवाचे 

खापर दसुर् या या डोक्यावर फोडून याला दोषी ठरवू लागला. पायदळाने पराजयाकिरता 
घोडदळाला दोष िदला; घोडदळाने झाशी या सै यावर श द ठेवला, िन सवार्ंनी िमळून ता यावर 

त डसखु घेतले!  

परंतु हा दोषारोप ऐक यास आता ता या टोपे का पीत पु हा येणार नाही- तो स या 
आप या विडलांस भेट यासाठी जालवणाजवळ असले या चरखारी गावी गेलेला आहे आिण तेथनू 

तो पुढे कुठे जाणार की तेथेच राहणार हे अजनू कोणासही नक्की कळलेले नाही. इतके खरे की 
ग्वालेर शहर या याच मागार्वर वसलेले आहे! या अ िवतीय पुत्राची िन या या या ‘ध यबीज’ 

बाबांची भेट पे्रमाने ओथंबलेली होती! या पे्रमभेटीनतंर या अलौिकक क्रांितदतूाला यांची मखु्य 

भेट घेणे आहे यां या अनुरोधाने तो ितकड े वरीत गमन करो! यांचे ते िविश ट गमन ितकड े

वरेने चाललेले असता इकड ेका पीला राणी ल मीही रावसाहेबांचे वा याकड ेगमन करीत आहे. 

रावसाहेबांची कंुच येथील पराजयाने आलेली िख नता दरू क न ही वीरल मी हणते की सै याचा 
बंदोब त क चा नसेल तर शत्रलूा यश का हणनू िमळेल? ित या हण याने बांदेवाले नबाबही 
उ साही होतात, बंडवा यां या सेनेत पु हा कु्रद्धभाषेचे जािहरनामे प्रिसद्ध होतात. ती अफाट सेना, 
ते यांचे वरा यभषूण जिरपटके, ीयमनेु या काठावर लोटू लागतात. देशमाते या िन 

देशधमार् या जयजयकाराने यमनेुचे तीर दमुदमुनू जाते. ितचे ते पिवत्र पाणी हातात घेऊन आ ही 
शपथ घेतो की “िफरंग्यांचा नायनाट क , वदेशाला, वतं याला िन वधमार्ला प्रित ठापण देऊ 

तरच, हे यमनेु, या जगाम ये प्राण धारण क ! जर हे घडले नाही तर रणांगणातील धारातीथार्ंत 

रक्तसमाधी घेऊ! हे कािलदंी, आ हाला तुझीच ित्रकाल शपथ आहे!” वीरांनो, चला तर आता 
रणाकड ेती रणल मी तु हांस ितकड ेउ तर बाजकूडे पाचारीत आहे. रावसाहेब, तु ही वतः सवर् 
सै याचे अिधप य घ्या. सर यू रोजची २५ वी नेिट ह अ फंट्री आली- चोपा आिण या िपटाळून 

या देशद्रो यांना- मेजर आर पुढे आला यालाही या या तुकडीसह करा अपयशाचे वाटेकरी. आज 

या का पीसमोरील मदैानात आपली रणभमूी उंच सखल अशा ड गराळ प्रदेशांनी शत्रसू अिजकं्य 

आहे. परंतु हाय हाय, आपले आघाडीवरचे लोक मागे पडले पाहा- अवसानाचे भरात पुढे गे याने 

यांची अशी िनराधार ि थती झाली असावी! तर धाव- हे रणल मी तू धाव! या प्रबल सेनेचे, हे 

अबले, तूच आता रक्षण कर! ‘आले मी आले’ असे गडगडत ती रणल मी लालवदीर् या 
घोडे वारांसह िवजयी इंग्रजांचे उज या बाजवूर तुटून चालली. ती िवजयी उजवी बाज ू या वीर 

चढाईपुढे दबकली, गांगरली, मटकन खाली बसली. या िवशीबावीशी या त ण रणल मीचा हा 

                                                                           
attempted, when they thought the pursuit was too rash to take up a position, so as to bring on it an enfilading fire. -
Malleson’s Indian Mutiny Vol. V. page 124. शत्रूने केले या या गुणगौरवामळेु ‘पांड‘े सै यांचे े ठ व अिधकच प ट होते. 
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आवेश, ितचा बेफाम सटुलेला घोडा, ही ितची सपासप लवलवणारी रक्त रक्त तरवार, ितला पाहून 

कोण रणावणार नाही? वीर फूतीर् या िवजेने काय पकाशणार नाही? सवर् बंडवाले ित या तेजाने 

प्र फुिरत झाले- रणधुमाळीचा कळस झाला. लाअट फी ड तोफांवरचे इंग्रजी गोलदंाज पटापट म  

लागले- राणी िन ितचे घोडे वार इंग्रजी तोफां या आगीचे ड बावर उ या घेत गेले िन या आगी या 
ड बाला चटके देऊ लागले! इंग्रजी गोलदंाजानी तोफा सोड या, इंग्रजी घो यावरचा तोफखाना 
घो यांसह उधळून चालला, बंडवा यांचे वीर गजर्ना करीत फारा िदवसांचा दु मन िफरंगी सापडला 
रे सापडला हणनू चोहोबाजूनंी तुटून चालले आहेत- आिण सवार्ं या पुढे ती रणल मी ल मीराणी 
चमकत आहे! असा हा भयंकर चमचमाट पाहून िदपलेला सर यू रोज आता आपले राखलेले 

उंटावरचे सै य घेऊन पुढे घुसला िन या सै या या नवीन जोमानेच इंग्रजाचा या िदवशी प्राण 

बचावला. इंग्रजी लेखक हणतो, “ एक पंधरा िमिनटे उशीर की बंडवा यांनी आमची क तल 

उडिवली असती! ता या दमा या दीडशे उंटांनी तो िदवस पालटिवला. “Ever since that day I 

have looked upon a camel with eyes of affection.” या िदवसापासनू अजनूपयर्ंत माझ े पे्रम 

उंटावर जडलेले आहे! या परमिप्रय उंट वीरां या अस य बाणवृ टीने पेश यांची सेना हटू लागली- 
हटली- छाटली- का पी सोडून दशिदशांना फाकली! आणखी एक- दोन िदवसांनी काही छो या 
चकमकी होऊन ता.२४ मे रोजी इंग्रजी सै याने का पी शहरात प्रवेश केला. का पी या िक यात 

ीमतं रावसाहेब पेशवे िन तो जवानमदर् मराठा ता या टोपे यांनी एक वषर्पयर्ंत अ ांत म क न 

अपार युद्धसािह य तयार केलले होते. ते सवर् इंग्रजांचे हातात पडले- बंदकुीची दा  साठ हजार प ड 

पुरलेली सापडली, उ तम रीतीने जडिवले या म केट बंदकुा, माती या सा यात तोफेसाठी 
ओतलेले िपतळी गोळे, युरोपम ये तयार केलेली श त्रे, तोफा, हािव झर, गोळे, गो या िन तोफा 
नीट कर याचे िन बनिव याचे कारखाने, ल करी पोषाखांचे प्रचंड ढीग, िनशाणे, दुंदभुी, वज, फ्रच 

िशगें, इ यादी इ यादी अशी अखंड िन अ यंत उपयुक्त अशी लटू सापडली!  
जे सापडले नाही ते फक्त बंडवा यांचे अम यर् धैयर्पुढारी हे होत. कारण ते शहर 

पड यानंतर आठव यातच युक्तीने रावसाहेब, बांदेवाले नबाब, राणील मी इ यादी धुरीण 

का पीहून िनसटून पढेु कुठे तरी गेलेले होते. परंतु आता वनवासात दु काळाने वा शत्रशु त्राने 

मृ युचे दाढेत पड यापलीकड े या असै य, अश त्र, अनाथ, अयशी लोकांचे हातून काहीही घडणे 

नाही. सर कोिलनने यमनेु या उ तर तीरापासनू आरंभ क न थेट िहमालयापयर्ंतचा प्रदेश िजकूंन 

घेतला िन सर य ूरोज िन ि हटलॉक यांनी नमर्देपासनू आरंभ क न यमनेु या दिक्षण तीरापयर्ंत 

सवर् प्रदेश िजकूंन घेतला. ते हा आप या सै याचे एका वक्तृ वपूणर् भाषेत अिभनंदन क न िन 

‘सो जसर्, तु ही एक हजार मलैांवर चाल करीत आलेत, शंभरावर तोफा काबीज के यात, न यांचे 

आलोडन, पवर्तांचे आरोहण, अर यांचे पयर्टन, प्रचंड शत्रचूा पराजय, िव तीणर् प्रदेशाचा पुनजर्य िन 

वपक्षाचा िवजय, ही सवर् मह काय कर यात तु ही यश िमळिवलेत आिण ती करताना तु हांस 

अपयश हणनू िशवले नाही! तु ही धैयर्वान तर आहातच परंतु तु ही िश तही उ कृ ट पाळलीत. 
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िश तीिशवाय धैयर् हे िन फळ असते. अडचणीत. मोहात िन सकंटात तु ही तुम या सेनापतीचे 

हुकूम श दशः पाळलेत िन तु ही के हाही बेबंद वतर्न केलेले नाही. नमर्दे या पा यापासनू 

यमनेु या पा यापयर्ंत तुमचे यश तुम या िश तीने आणलेले आहे!” असे सानंद प्रदशर्न क न 

प्रकृती अ यंत अ व थ अस यामळेु िन बंडवा यांचा पूणर् िनःपात के यामळेु सर यू रोजने 

आपला चाजर् सोडून िदला िन ते कृतकृ य आंग्ल सै य आता िवसावा घे यासाठी हु श क न खाली 
बस ूलागले.  

पण खबरदार कोणी असे हुश करीत बसले तर! ता या टोपे आिण राणील मी िजवंत 

असताना यां या शत्रनेू हु श करीत खाली बस ूलागावे- कोण हा उ ामपणा! खड े रहो! आिण 

मकुा याने खड े रहात नसाल तर हा केला पहा इकड ेभयंकर बखेडा ग्वालेरला! ऐका हे तोफांचे 

जयनाद! तोफा घडाडत आहेत, सनयांचे यशोगीत तनतनत आहे, वीर जनांचे नाच थयथया नाचत 

आहेत, भालदारांची ललकारी, ब्रा मणांची वेदगीते, वदृ्धांचे आिशवार्द, त णांचे रणनाद, आिण या 
सवार्ंवर चढत जाणारा या सवर् गजर्नांचा आ मा- या सवर् गजर्नांची एकवाक्यता असा हा अद्भतु 

िसहंनाद “आ ही रावसाहेब पेशवे आहोत, आ ही वरा यासाठी िन वधमार्साठी लढत आहोत,8 

अिखल चराचरहो, नीट ओळखा आ ही रावसाहेब पेशवे आहोत! आिण इितहासा, ऐक आ ही 
वरा यासाठी िन वधमार्साठी लढत आहोत!” ही ओळख पटली सर यू रोजला! िजला 
वनवासा या दाढेत ढकलनू िदले हणनू मी समजत होते तोच ही गजर्ना तर नसेल? आ ही 
वरा यासाठी लढत आहो, आ ही वधमार्साठी लढत आहो!  

होय, तीच ही गजर्ना आहे. का पी या िक याचा आ य सटुताच ती प्रथम 

गोपाळपुरा या वातावरणात घुसली. या वेळेस आशेचे िच ह उरलेले न हते. नमर्देपासनू 

यमनेुपयर्ंत िन यमनेुपासनू िहमालयापयर्ंत इंग्रजांनी सवर् प्रदेश ◌जंकंलेला आहे, जवळ सै य उरले 

नाही, एका िक याचाही आधार रािहलेला नाही, पराजयाने नवीन सै य िमळ याची आशा उरली 
नाही- एक ता या टोपे काय तो उरलेला आहे! होय ना? ता या टोपे! चांद या उर या नाहीत, िदवे 

उरले नाहीत, आगपे या उर या नाहीत- पण सयूर् उरलेला आहे ना? आिण याची दी ती ती 
ल मीराणी? मग आकाशाला पकाशाची िववंचना नको. गोपाळपुराला ता या परतही आला आहे. 

लोक हणतात तो फक्त आप या विडलांस भेटून परत आला आहे- लोक हणोत पण इितहास 

तसे हणत नाही. का पीला सर यू रोजचा पेच पडला िन ती हातची सटुणार असे िदस ूलागले 

ते हा यांना एकदम िपतवृा स याची इतकी अिनवार उकळी फुटली की रणवा स य सोडून त े

चरखालीला विडलांस भेट यास गेले! कारण? कारण कानपूर पडताच जशी यांनी का पी बगलेत 

मारली तसेच का पी पडताच दसुरा एखादा नवीन िक ला िन सै य िन तोफा बगलेत मारणे 

अव य झालेले होते! एतदथर्च विडलां या भेटीगाठी तर खरेच- पण ग्वा हेरची भेट घे यास हा 

                          
8 रावसाहेब पेश यांच ेभाषण-पारसनीस प.ृ 295. 
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क्रांितदतू पसार झालेला होता. आिण पहा तो या शहरात गु त पाने कसा वाव न रािहलेला आहे 

तो! सै या या मखु्य अिधकार्  यांची वचने घेतो आहे, दरबारी िन सरदारी पुढार्  यांचेपासनू लागेल ते 
सा य देऊ हणनू अिभवचन घेतो आहे, ग्वालेरची खडानखडा िटपणे क न िन ते िसहंासन अगदी 
वर या पृ ठापयर्ंत पोख न भसुभशुीत क न भुगंा पु हा गुगंत झाला परत उडता! विडलांची भेट 

घेऊन गोपाळपुरला ता या पु हा रावसाहेबांपुढे तयार!  

गोपाळपुरला ता या येताच िन यांनी ग्वालेर पोखर याची वातार् कळिवताच राणील मी 
हणाली, ‘तर मग चला, वळवा मोचार् ग्वालेरकड!े ता.२८ मेला ते बंडवा यांचे सै य आमेन 

महालात येऊन थडकले. िशं याला यांनी पत्रही धाडलेले होते. “आ ही तुम याकड े नेहभावाने 

येतो आहो. तु ही आमचा पूवीर्चा सबंंध यानात ठेवून आता सा य हावे, हणजे आ हांस 

दिक्षणेकड ेजाता येईल.” पण या कृतघ्नाला या पूवीर् या सबंंधाचा एकदम िवसर पडला आहे. 

ठीक तर ऐक, तुझा सबंंध पूवीर्चाही िन आताचाही.”िशं यां या पवूर्जांनी आमची हुजरेिगरी केलेली 
आहे”- पूवीर्चा सबंंध झाला- “ याचे सवर् सै य आ हांस िमळाले असनू ता यांनी ग्वालेरीस जाऊन 

िन सवर् मडंळींची भेट घेऊन एकंदर हालहवाल माहीत क न घेतली आहे”- हा झाला आताचा 
सबंंध. -- “मग तु हांस आ हांबरोबर युद्ध कर याची अजनूही इ छा आहे काय? या उदार लेखाला 
प्र यु तर हणनू ता.१ जनूला सकाळीच िशदंा आपली खास बालेघाटी पलटण घेऊन िन आपले 

सवर् सै य स ज क न ीमतंांवर ग्वालेरीजवळ चालनू आला. या वदेशवं य ीमतंांना वाटले 

की, आप या वदेशा वजाला वंदन करीत िशदंा समोरा आला आहे! परंतु रणल मी ल मीराणी 
हणाली ‘वंदन न हे, िशदंा तो जरतारी वज भजंन करावयास आला आहे’- ितने आपले तीनशे 

वार एकदम पुढे काढले िन समशेर उपसनू िशं यां या तोफांवर तुटून पडली तोच ितला जयाजी 
िशदंा िन याची बालेघाटी फौज िदसली! पृ छावर ताडन करणार् याला िवखारी नागीण िजतकी 
फणफणनू झडपीत नसेल- िततकी फणफणनू ती ल मीराणी या प्रा यावर सपकन उलटली. 
अिलजा बहादर िशदें- अहो महादजीचे वंशज, ही बावीस वषार्ंची झना यातली एक अनाथ मलुगी 
आप यापाशी रणदान मागते आहे. पाहू आता या देशिन ठ महादजीचे िकतीसे तेज आंग्ल 

राजिन ठ जयाजीत उतरले आहे! क्रोधाने भडकलेली ही धावती वीज म तकावर तडाडकन येथून 

आदळताच िशदंा िन याची बालेघाटी फौज रणांगणात िचरडून गेली आिण बालेघाटी सै याचा 
असा इकड ेजरी बोजवारा उडत असला तरी ितकड े िश यांचे ते अफाट सै य िन या भयंकर 

तोफखा यांनी तरी लढाईची शथर् केलेली असावी! शथर् खरीच. कारण ता याला पाहताच या सवर् 
सै याने लढ याचे नाकारले िन या सवर् तोफांनी गडगड याचे नाकारले. पूवीर् या बेताप्रमाणे सवर् 
सै य ता यास जाऊन िमळाले! ते हा जयाजी उफर्  भागोजीराव िशदें िन यांचे िदवाण िदनकरराव 

यांनी ग्वा हेरचे रणच न हे तर ग्वा हेरचे िसहंासनही सोडून आगर् याकड ेधूम पळ काढला.  
ग्वा हेर शहराने आता मगंलवा यांचा कडकडाट सु  केला, ग्वा हेरचे सै याने ीमतंांस 

तोफांची सलामी िदली, ग्वा हेर या द्र यभांडाराचा अिधकारी अमरचंद भािटया यांनी ते अपार 
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भांडार ीमतंांस अपर्ण केले. ग्वालेरम ये बडंवा यांना सहानुभतूी दाखिवणारे जे जे वदेशभक्त 

पूवीर् तु ं गात पडले होते ते आता तु ं गातून लोकजयजयकारात मकु्त झाले. ग्वा हेरम ये इंग्रजांस 

िमळावे हणनू यांनी िशं यांस मसलत िदली ते जरी पळाले तरी यांचे हाती पडलेले वाड ेिन घरे 

सदु्धा जिमनदो त झाली! ‘राजा आिण प्रजा यांचे नाते एिशयािटकांस कळत नाही’ हा काळाकुट्ट 

कलकं ग्वा हेरने रक्ताची पुटांवर पुटे देऊन पार होता न हता असा केला. कारण वदेशा या िन 

वधमार् या िव द्ध जो जातो तो राजा कसला? पु याने कुलकलकं रावबाजीला वेळीच पद यतु न 

कर यात जो रा ट्रद्रोह केलेला होता तो ग्वा हेरने केला नाही. एतदथर्च ५७ सालची क्रांती ही 
इितहासात लोक शक्तीचा प्रथम हंुकार हणनू मोडली पािहजे. िशदंा वदेशास िमळत नाही तर 

वदेशही यास िमळणार नाही. तोफा वदेशाकड,े पायदळ वदेशाकड,े घोडे वार वदेशाकड,े सवर् 
सरदार, सवर् मानकरी, सवर् देव, सवर् देवालये, सवर् ग्वा हेर वदेशाकड-े आता तू वदेशाकडे 
नसशील तर? ओढा याला फरफर िसहंासनाखाली, राजवा याबाहेर, शहराबाहेर, ह ीबाहेर या 
हुसकून! अतःपर राजा ‘प्रजारंजनल धवणर्ः’!  

तर हा ता.३ जनू सन १८५८ चा शुभिदन िबलकूल टळता उपयोगी नाही. वदेशा या 
जरतारी पटक्याला आज वरा याचा िद यािभषेक केलाच पािहजे “फुलबागेत जगंी दरबार भरला. 
सरदार, मु स ी, िशलेदार, सेनािधकारी जे जे हणनू ीमतंांना येऊन िमळाले होते ते ते सवर् 
आपाप या अतमामाप्रमाणे आसनांवर िवराजमान झाले. कारण अरब, रोिहले, पठाण, रजपूत, 

रांगड,े परदेशी आिण इतर वीर े ठ आपाप या सिैनकी पोषाखात कमरेला तलवारी लटकावून 

थानाप न झाले. ीमतंानी वतः पेशवाईची व त्रे पिरधान क न म तकावर िशरपेच िन 

कलगीतुराही चढिवला. कानाम ये पाणीदार मो यांची िभकबाळी आिण ग यात मो यांचे 

मौ यवान सरही यांनी घातले. आिण अशा रीतीने पेशवाई या सवर् लवाज यासह भालदार 

चोपदारां या ललकार् यात िन व न मोचले ढाळली जात असता, ीमतंांचे दरबारात आगमन झाले. 

याबरोबर नेहमीप्रमाणे सवार्ंनी उ थापन देऊन ीमतंांना मजुरे के यावर ीमतं िसहंासनावर 

चढले. ीमतंां या डो यात आनंदा ू आले िन स गिदत होऊन यांनी वक्तृ वपूणर् श दांत सवर् 
सरदारांचे अिभनंदन केले. रामराव गोिवदंांना मखु्य प्रधानकीची व त्रे दे यात आली. ता या टोपेची 
सरसेनापती- पदावर नेमणकू क न एक र नजिडत तरवारही याला दे यात आली. यानंतर अ ट 

प्रधानांचीही िनवड झाली. सै याम ये वाट यासाठी वीस लाख पये दे यात आले. आिण हा 
सपंूणर्तया यश वी झालेला समारंभ संपला. प्र येकाचे मखुमडंल टवटवीत झाले होते िन िजकड े

ितकड ेतोफां या सरब या होऊ लाग या.9  
या सरब यांचे आवाज ऐकूनच सर य ूरोज ितकड ेपचकला होता आिण हे आवाज ऐकून 

सवर् पांगापांग झाले या बडंवा यांस पु हा आवेश िन समेंलनकद्र िमळाले िन आजपयर्ंत उठू की 

                          
9 पारसनीसकृत झांशी या राणीचे चिरत्र. पृ ठ 209 
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नको हणनू दचकणार् या महारा ट्रास याचा जिरपटका असा डौलत असलेला पाहताच नव फूितर् 
िन क्रांितचेतना उ प न हावी हणनू नानासाहेब पेश यांचा प्रितिनधी ीमतं रावसाहेब याचा हा 
रा यारोहण समारंभ घडवून आणलेला होता. भर युद्धा या रणधुमाळीत या रा यारोहण समारंभात 

ीमतंांना मजुरे करीत बस याला ता या टोपे काही महामखूर् न हता. उ या जगाने क्रांतीचा मृ यु 
उ या डो याने पािहलेला होता; पण या घटनेने नैरा या या थडग्यातून ता याने क्रांतीला 
नवचैत य िदले. जगातील काही लोक- काही आनंदाने तर काही नैरा यमय दःुखाने ओरडले होते- 

“अरे हे तर पे्रतच उरले आहे; यात प्राण असा मळुी नाहीच!” पण काय चम कार सांगावा! ता याने 

गोपाळपुरास मतृ झालेली माती हाती घेतली आिण तीवर फंुक मारताच काय चम कार- सारे जग 

आ चयार्ंने त ड पाहातच रािहले! या िचमटूभर मातीतून लक्षावधी पयांचा छनछनाट करीत एक 

िसहंासन प्रकट झाले! खरोखरच महदा चयर्! पहा ते हजारो ख गधारी योद्धे धावून पुढे घुसत 

आहेत. ऐका या वीर ने यां या स मानाथर् उडिवले या तोफांचे गडगडाट! एक नवीन सै य उभे 

ठाकले, नवीन तोफा धडाडू लाग या, ता याने अशा प्रकारे एक नवीन रा यच ह तगत केले! परंतु 
आप या या अ िवतीय पराक्रमाने जगाला िदपिवणे एवढाच ता याचा उ ेश न हता. तो 
िनि चतपणे हे जाणनू होता की, मराठी साम्रा या या पेशवे पदावर ीमतं रावसाहेबांना 
बसिव यात आ याचे शभु वतर्मान, सवार्ंना जाहीर क न सांगणार् या तोफांचा गडगडाट ऐकून 

रानोमाळ अत ततः पसरले या बंडवा यांम ये एक नवीन आशा, नवीन उ साह िन नवीन फूित र् 
सचंरेल. ता या हेही जाणनू होता की, ग्वा हेरला फडफडत असले या िवजयी जिरपटक्याला पाहून 

अनेकां या मनात ददुर् य रणो साह िन वीर ी यांना भरती येईल. तसेच तो हेही जाणनू होता की, 
या या भोवती गोळा हावयाचे ते मळू स ताकद्रच न ट झा यामळेु बंडवा यांम ये िनमार्ण 

झालेला मोकाट बेिश तशीरपणा या नवीन थापन केले या स ताकद्रा या फूित र्ने न ट होऊन 

जाऊन यांना िश त लागेल. आिण ता यांचे हे सवर् अदंाज तंतोतंत खरे ठरले. कारण पांड े

सिैनकां या सघंटनेत एकदम नवे वारे खेळू लागले, आिण इकड ेअशा िरतीने ता यांचे देशबांधव 

जसे उ सािहत झालेले होते, तसे ितकड े या इंिग्लश सै याने सटुकेचा िनः वास सोडला होता या 
आंग्लसेनेला या नवीन प्रकट झाले या िसहंासना या थापनेने पु हा आ ययार्चा धक्का बसला. 
हेच उि ट साध यासाठी ता याने िन क्रांितकारक ने यांनी पेश यां या रा यारोहणाचा िडिडम 

इतक्या प्रकटपणे वाजिवलेला होता. यांनी टाकलेला डाव सपंूणर् यश वी झाला. कारण ता या या 
तोफां या गडगडाटासरशी सर य ूरोज या िव ांतीला तडा जाऊन तो दचकून अक मात जागा 
झाला.10  

                          
10 Malleson, writing about the cleverness and diplomacy which Tatia and Laxmibai showed in taking Gwalior, says:- 
“How the ‘impossible’ happened has been told... He (Sir Hugh Rose) realised, moreover, the great danger which 
would inevitably be caused by delay. No one could foresee the extent of evil possible if Gwalior were not promptly 
wrested from rebel hands. Grant them delay, and Tatia Tope, with the immence acquisition of political and military 



 

www.savarkarsmarak.com 

पण आता सर यू रोजला एकदा दचकिव यावर मग रणसमारंभािशवाय दसुरे सवर् 
समारंभ बंद करावेत हे ल मी राणीचे हणणे जो कोणी यानात घेणार नाही याचा मात्र वाईट 

पिरणाम! परंतु सै याची यव था ित या हण याप्रमाणे लाव याइतकी बंडवा यांची धुंदी, ददुव 

उतरवून देणार नाही! ते ऐषारामात अ यव थेत, भोजन समारंभात, अप्रासिंगक दा कामात, 

फुलबा या उडिव यात िन हलगजीर्पणात दंग होणारच होणार- कारण नाहीतर मग वरा य 

िमळिव याचा उपयोग तो काय? ता याने िन राणीने हा लखलखाट ‘चल चल चल’् हणताच 

िनमार्ण केला! पण या दा कामास तोफां या दा कामावाचून िन गोळीबारावाचून ि थरता येणार 

नाही! सरसर करीत हा जा व य िव तार झाला- क्षणभर जळणार- दसुर् याच क्षणी आपला 
आपणच राख होऊन खाली येणार! इतक्यात बेह तर आहे आलास तर. कारण अशा जळ या 
द्र याचा एक क्षणही मळुीच न जळणार् या मातीपेक्षा वंदनीय नसता तर हा इितहास नसता!  

दचकलेला सर य ू रोज आप या उकृ ट सेनेचे अिधप य पु हा वीका न ताबडतोब 

ग्वा हेरवर चालनू आला. िवजयरंगात दंग झाले या बंडवा यांना अखेर जागे कर यात यश येऊन 

ता या टोपे मरुारकड ेयेतो तो ता.१६ जून १८५७ ला दोन तास हातघाईची लढाई होऊन ती छावणी 
इंग्रजांनी िजकूंन घेतली. िशवाय सर यू रोजचे बरोबर पळून गेलेला िशदंाही आलेला होता. आपण 

केवळ या यासाठीच लढतो आहोत असे दाखवून ग्वा हेरीतील भो या लोकांना वािमिन ठे या 
आवरणाखाली फुटिव याचाही प्रय न यांनी केलेला होता. मरुारची छावणी जाताच मग 

ग्वा हेर या बंडवा यांना पु हा अवसान भरले! अपयशाची िच हे िदस ूलागताच फाटाफूट होत 

चालली. रावसाहेब बां या या नबाबाकड,े नबाब रावसाहेबाकड,े एकच धावपळ सु  झाली.  
परंतु अस या िबकट प्रसगंीही रणल मी ल मीराणी अचंचल िन चयाने तरवार पारजीत 

आहे. ितला आता धा ती कसली? आशा आिण िनराशा यांना ितने पायाखाली तुडिवले आहे. 

ऐिहक वैभवाची ितला िकळस आलेली आहे. आता एकच मह वाकांक्षा उरलेली आहे की, लढत 

लढत रणात मरेतोपयर्ंत हा वातं य वज मा या तलवारीने ताठ तोललेला असो! ती िकंवा तो 
(ल मी राणी िकंवा वज) धुळीत न पडता रणात पडावे! एतदथर् ितने रावसाहेबास धीर िदला, या 
बेबंद सै याची शक्य िततकी यव था केली िन आपण पूवर् बाजचेू सरंक्षण कर याचे काम अगंावर 

घेतले. ती रणदेवी हणाली, “मी वतः आपले कतर् य कर यास एका पायावर तयार आहे. तुमचे 

कतर् य तु ही करा हणजे झाले.” 

                                                                           
strength secured by the possession of Gwalior and with all its resources in men, money and material at his disposal, 
would be able to form a new army on the fragments of that beaten at Kalpi, and to provoke a Mahratta rising 
throughout India. It might be possible for him using the dexterity of which he was a master, to unfurl the peshwa’s 
banner in the Southern Mahratta districts. Those districts were denuded of troops, and a striking success in central 
India would probably decide their inhabitants to pronounce in favour of the cause for which their fathers had fought 
and bled.” -Malleson’s Indian Mutiny Vol. V, pages 149-150. 
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ितने नेहमीचा ल करी पोषाख अगंावर चढिवला. उम या घो यावर ती वार झाली, ितने 

यानातून आपली र नखिचत समशरे बाहेर काढली िन ती आप या सै याची कडक कवाईत घेऊ 

लागली! ितने कोटा की सराई या बाजनेू आपले मोच उ कृ ट तर्  हेने स ज केले. अशा या 
युद्धदेवी या सनैाप याखाली ित याच तेजाचे अनु प असे अतुल सै य असते तर! अतुल नसलेले 

ते सै यदेखील ित या या रणो साहाने वीरावून गेले. कारण इंग्रजी सै य िदसताच िजकड ेितकड े

कण, तंबूर, भेरी, रणबिहरी वाज ूलागनू आकाशमडंळ दणाणले िन राणी ित या िनवडक वारांसह 

रणात समशेर चमकावीत तळपू लागली. ित या बरोबर मदंर िन काशी या ित या िजवलग 

दासीही तळपत आहेत. व पाने खूबसरूत, पोषाख मदार्नी, रणात रंगले या- या दासींची यां या 
वािमनीबरोबरच इितहासा या आकाशात आचंद्राकर्  मिृत चकाकत असो!  

राणी ल मीबाई आज शौयर् फूतीर् या िशखरास पोचली. आकाश धुराने िन धुळीने िन 

रक्ताने िन िननादाने िन गजर्नने जरी खचून भरलेले होते तरी िततक्यातूनही ती िवजेसारखी 
चमका मा न िनराळी पडत होती! ित या फळीवर ि मथचा वारंवार मारा झाला, पण ितने ित या 
सै याची फळी फुटू िदली नाही. सवर् िदवसभर ती लढत होती. ितचे सै य जोषास चढून ित या 
तलवारीबरोबर सपासप शत्रूनंा कापीत होते. अखेर ि मथ हटला. याने ितची फळी फोड याचा नाद 

सोडून िदला, या काळसिपर्णी या िबळाची िदशा सोडून देऊन दसुर् या बाजलूा तो वळू लागला. 
जनूची १८ तारीख उजाडली. इंग्रजी सेनेचा आजचा कायर्क्रम अमोघ होता. िनरिनरा या िदशांनी 
ग्वा हेरवर चढाई करीत आज ग्वा हेर घे यासाठी यांनी िशक त चालिवली. इतर िदशांकड ेखु  

सर यू रोज गेलेला होता िन झांशी या राणी या िदशेला तो कालचा परतवलेला परंतु आज हट्टास 

पेटलेला िन न या कुमकीने सबळतर झालेला योद्धा ि मथच चालनू आला. राणी आप या 
दळभारासह िसद्धच होती. ‘मी माझ ेकतर् य कर यास एका पायावर तयार आहे! ‘ आज डोक्यास 

भरजरीची चंदेरी ब ती, अंगात तमामी अगंरखा, पायात पायजमा, आिण ग यात मो यांचा कंठा 
ळत आहे, ितची दासी िन ती या दोघीजणी मदार्नी पोशाखात आप या तंबूत सरबत पीत आहेत 

तोच इंग्रजी ह ला झा याची वदीर् पोचली. भा यातून बाण, मेघातून वीज, गहेुतून िसहंीण, तशी 
तंबूतून ल मी सपकन बाहेर घुसली, घो यावर चढली, समशेर उपसली िन सै यासह आप या 
शत्रवूर जाऊन घसरली, इंग्रजी योद्धे मी मी हणणारे, पण रणल मीने बेजार केले.”ितने आपले 

सै यासह त काल, अखंिडत िन भयकंर ह ले चाल ू केले आिण जरी ितचे सै य पुनःपु हा 
धारातीथार्त बुडून एकसारखे कमी कमी होत चालले. तरी राणी सवार्ं या पुढे तळपत चाललेली 
िदसे! ित या भगंले या सै यास पु हा गोळा करीत िन शौयार्चे उ कषर् गाजवीत रणावलेली िदसे!” 

असे इंग्रज इितहास लेखक हणतो. ितची बाज ूअशी अतुल शौयार्ंने झुजंत असता इतर बाजूनंी 
बंडवा यांना भगंवून इंग्रजी सै य ित या िपछाडीवर गजर्त आलेले ितला िदसले. तोफा बंद 

झाले या, सै य उधळून गेलेले, जवळ १५- २० घोडे वार काय ते िश लक, चोहोबाजनूी इंग्रजी 
िवजयी लगट- राणी ल मीने आप या या सुदंर दासीसह तो शत्रचूा कोट फोडून बंडवा यां या 
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मखु्य भागास िमळ यासाठी घो यास टाच िदली. मागोमाग हुसासर् पलटणीचे आंग्ल वार 

िच याप्रमाणे गो या सोडीत तुटून पडले. तरी ती झाशीची राणी तलवारीने सपासप मागर् काढीत 

पुढे चालली आहे. ‘मे ये, बाईसाहेब, मे ये! ‘ हाय, हाय, हा क ण रव कोणाचा? ल मी मागे वळून 

पाहते तो ितची ती सुदंर दासी िफरंग्याने यमपुरीस धाडलेली िदसली!! चवताळून ती राणी या 
िफरंग्यावर धावली, ितचा वार या या अधम म तकावर दणाणला, सुदंर दासीचा सडू घेऊन ितचा 
घोडा पु हा भरधाव पुढे चालला. एका लहानशा ओ याला ती िभडली. एक उडी िन राणी शत्रू या 
ट यातनू िनसटलीच! परंतु घोडा ती उडी घेईना! ितचा तो रणप्रिथत जनुा घोडा आज जर असता! 
मांित्रका या िव तवाचे वतुर्ळ जण ू याचे भोवती पसरलेले आहे असा तो घोडा या ओ या या 
भोवती भोवती िफरे पण उडी घेऊन पिलकड े िनघेना. तो ि टपाता या अवकाशात इंग्रजी 
घोडे वार ित या अगंावर कोसळले. तरी झांशी या राणीचे त डून शरणाचा श द नाही! यां या 
अनेक तलवारीशी ितची एक तरवार िभडली. समोर या आघाताशी ितने खडाखड खडका उडिवला, 
पण एकाने ित या म तकावर पाठीमाग या बाजने वार केला! या वारासरशी ित या म तकाचा 
दिक्षण भाग िवि छ न होऊन तो नेत्रही बाहेर आला- िततक्यात ित या छातीवर पण वार झाला! 
ल मी, ल मी! तु या शरीरातला शेवटचा रक्तिबदं ुगळू लागला- आिण हणनू समरदेवते, हा घे 

तुला शेवटचा बळी!  
तस या आस नमरण ि थतीतही या मािननीने आप यावर वार करणार् या या गोर् या 

साजर्टाचा चुराडा केला आिण ती शवेटचे वासो छवास क  लागली. अमानी सेवक रामचंद्रराव 

देशमखु हे जवळच हते. यांनी सगं्राम थानातून या िवकिलत राणीला शेजार या पणर्कुिटकेत 

नेले; गगंादासबाबांनी ितला तषृाशां यथर् शीतजल सादर केले. रक्ताने लालभडक पडलेली ती 
रणल मी रणश येवर पहुडली आिण ित या मृ मय िपजंर् यातून उडून ितचा तो िद य आ मा 
िच मय पी सा य पावता झाला. ितचे िनधन होताच ित या आजे्ञप्रमाणे शत्रचूा डोळा चुकवून 

रामचंद्ररावाने जवळ या गजंीतील गवताची एक िचता तयार केली िन ित या या मृ मय 

िपजंर् यालाही िरपु पशार्ने अपिवत्रता ये याचे आधीच वालामाली या दी त वालांवर आ ड 

केले! गादीवर नाही, तर िचतेवर! पण ती राणी वतंत्र राणीसारखीच लढता लढता अमर वा या 
मिंदरात िवराजमान झाली! इंग्रजां या पाठलागा, आता तुझी इ छा असेल तर सरणा या दारातून 

प्रवेश कर आिण या िचते या अग्नीतच राख होऊन जा!  
स तावन या वातं य समरातील अिग्नक लोळाची ही शेवटली वाला वगार्कड ेचढत 

आहे! अशी रणल मी ल मीराणी कृतकीतीर्, कृतप्रितज्ञ, कृतकृ य झाली! असली एक िवभतूी 
रा ट्रा या अि मतेला सफलता देते. अ यु तम स गणुांची ही मजंषूा होती. जातीने त्री, वयाने 

पंचिवशीचे आत, पाने खूबसरूत, वतर्नाने मनमोहक, आचरणाने सि छल, रा याचे 

िनयमनसाम यर्, प्रजेची िप्रती, वदेशभक्तीची जा व य वाला, वातं याची वतंत्रता, 
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मानाची माननीयता, रणाची रणल मी! रणल मी ल मीराणी, तु यासारख्यां या, सभंवान या 
जड पृ वीला कवी वसुधंरा हणतात. ‘ल मीराणी आमची आहे’ हे हण याचा मान िमळणे परम 

दु कर आहे. इंग्लड या इितहासाला तो मान अजनू िमळालेला नाही! अटलीतील रा यक्रांती इतकी 
वीररसयुक्त असताही तस या उदा त प्रसगंातही अटली या गभार्त राणी ल मीसारखा गभर्सभंव 

झालेला नाही! ‘ल मी या अगंात जे रक्त खेळत होते ते रक्त, ते बीज, ते तेज आमचे आहे ही 
यथाथर् गव क्ती कर याचे भाग्य, हे भारतभ,ू तुझ ेआहे! वीरप्रसव भरतभ,ू तुला ट न पडो- तुझी 
सवर् इडापीडा टळो!  

पण भारतभलूाही हे र न स तावन या वातं यसमरािशवाय अ य प्रसगंी सभंिवता आले 

नसते. समदु्रातील चतुदर्श र ने काही सपाटीवर तरंगत नसतात. भा यांतून ब्र मा त्र काही रोज 

िनघत नाही. सयूर्कांतातून तेजाचा ओघ काही िनशा-शांततेत लोटत नाही, याला सयूार्चा 
खरोखरच चटका बसावा लागतो. अ यायांनी दय खरोखरच तळमळावे लागते- पोळावे- जळावे 

लागते. खरोखरच वरपांगी न हे तर रक्ताचा िबदं ू िन िबदं ूखरोखरच कढावा लागतो. रा ट्रा या 
वृ ती अशा तळ या खळखळासदु्धा पेट या, लाल, कढत त परसाची लाट गरुगरुत ढवळू लागली, 
अ यायां या सपर्णांचा ढेकळा यात अखंिडत वेगाने भरभरत चालला, अग्नी या घुमस यांनी िन 

फु कारांनी िन कडकडाटांनी वाला एकावर एक उंच उ या मारीत चाल या, हणजे मग अशा या 
भट्टीत रा ट्रीय गणुांचे िहणकस कण पेटू लागतात, िहण पेटू लागले आिण कसकस ूलागले िन या 
भयंकर वालाक लोळांची पूणर् रसत ततेची परमावधी झाली की, या सवर् गणुांची िन कषर्मतूीर् 
रसरसत वरती चढू लागते. स तावन या साली भरतभमूी या अतंःकरणाला खरोखरीच आग 

लागली. या वालामखुीचा िदग्गजांची कंठाळी बसेल असा भयंकर फोट झाला आिण पहा याचे 

अिग्नक लोळ कोणीकडून कोणीकड े िन कोठून कोठपयर्ंत धडधडत फोफावताहेत त!े उंच उंच 

वालांवर वाला! मीरतला िठणगी पडली आिण जी नुकतीच डलहौसीने तुडिवली होती ती भिूम 

व न मातीचे मदैान वाटत होती ती दा चे वालाग्राही पेव ठरली! भराभर ित या त परसांची 
रसायने बनू लागली! एखा या दा या न यातून हवेम ये जसे बाण, झाडे, िचत्रिविचत्र अद्भतू 

देखावे सरसरत, जळत, जळजळत सटुत चालतात तसे या न यांतून कोपायमान रक्तवषार्व, 

रणे, श त्रा त्रे सरसरत वर उसळली! केवढा नळा! मीरतपासनू िव ं याद्रीपयर्ंत जाडी िन 

पेशावरपासनू डमडमपयर्ंतची ं दी! आिण तो पेटला! वालांचा फोट सणाणत या क लोळा या 
उदरात कोण ही रक्ताची िशळंधार िनिमर्ती! िद ली पेटली, लासीचा सडू, कानपूर या क तली, 
लखनौचा सगं्राम, हजारो वीर लढत लढत मरतात, जिरपटके सरासर वर चढतात, शहरे पेटतात, 

बालके जळतात, कंुवरिसहं येतो, झगडतो, पडतो, मौलवी येतो, झगडतो, पडतो. िमनपुरीचे 

िसहंासन, िद लीचे िसहंासन, लखनौचे िसहंासन, कानपुराचे िसहंासन, बां याचे िसहंासन, 

फ काबादचे िसहंासन, यांचे वज, पताका, सेना ेणी, म त गज, भराभर सरसरत बाहेर पडतात, 
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वालां या लालभडक क लोळात तळपतात, कोणी या वाले या, कोणी या वाले या 
िशखरावर चढतात, लढतात, पडतात! अस या उ णतेत भारती जळू लागली! असे भयंकर 

दा काम जळत आले!  

आिण ही गगंागीर बोवां या पणर्कुिटके या शेजारी भडकलेली िचता या स तावन या 
वातं यसमरा या अिग्नक लोळांची शेवटची वाला आहे!!  

----------- भाग ितसरा समा त----------- 
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भाग चौथा 

ता पुरती शातंता 
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प्रकरण पिहले 

िवहंगावलोकन 
स तावन या युद्धप्रसगंाची मखु्य भिूमका उ तर िहदंु थानातच अस यामळेु या 

प्रदेशातील अद्भतु उलाढालीचे वणर्न कर यातच इतका वेळ ग्रथंाचा िव तार करावा लागला. 
तथािप या प्रसगंाचे सिव तर  व प तर राहोच, परंतु साधारण नकाशा समज यासही 
इतर प्रांतांत याचे काय पिरणाम घडले हे पाहणे अव य आहे. एतदथर् या रण फोटातील 
प्रचंड वालाक लोळ आकाशात अतंधार्न पावत असता इतरत्र उडाले या िठणग्यां या 
चकमकीही एकदा धाव या टीने पाहून घेणे भाग आहे.  

पंजाब प्रांताम ये िद लीचा वेढा झुजंत असताना उडाले या गडबडीची हकीकत मागे 
जी िदली आहे ती नतंर एकदोन प्रसगंिवरिहत साधारण व थताच नांदत होती. शीख 
लोकां यितिरक्त इतर लोक कोण याच बाजनेू न लढता मनात या मनात जळफळत होते 
िन बडंाला यश यावे असे इि छत होते. िन शीख लोक िन शीख सं थाने इंग्रजां या 
बाजनेूच लढत होती.  

राजपुता यातील लोकसमदुायांची सहानुभतूी पां यपक्षाकडचे होती हे अनेक प्रसगंी 
उघड झालेले होते. जयपूर, जोधपूर, उदयपूर वगरेै शहरी इंग्रजां या वतीने लढणारी नेिट ह 
फौज असली तरी ित यावर सु  होणार् या िश याशापां या वषार्वाव न, बाजारात 
बंडवा यां या जयाची बातमी येताच सु  होणार् या जयजयकाराव न िन बंडवा यांचे मोड 
झालेले ऐकताच यक्त होणार् या सतंापिच हांव न ही लोकसमदुायाची सहानुभतूी दर क्षणी 
िन शेवटपयर्ंत सु यक्त होत होती. राजपुता यातील बहुतेक राजांनी तट थतेचे धोरण 
वीका न कोण याच पक्षास जयापजयाचा थावर िनकाल होईतो प्र यक्ष मदत िदली 
नाही. जे हा यांतील काहीनी केवळ भागच पडले हणनू इंग्रजांकड ेआपली सै य धाडली 
ते हा या सै यांनी आप या वतः या राजा या आजे्ञलाही धा यावर बसवून वदेशबंधूंवर 
िफरंग्याकिरता श त्र उचल याचे साफ नाकारले! 

िव ं याद्री या उ तरेचे हे िवहंगावलोकन क न आता या या दिक्षणेकड े ि टपात 
फेकला असता प्रथमतः िशवाजी या मरा यांचे रा ट्र कटाक्षमयार्देत येऊ लागते. उ तरेकड े
गेलेले यांचे देशबंधु कानपूर, का पी िन झांशी येथे रणसगं्रामाची पराका ठा करीत असता, 
रायगडला कडलेोट झालेली यांची वरा याची गादी ब्र मावतार्स रक्तकदर्मांतून पु हा 
प्रादभुर्वन पावत असता िन सतंाजी-धनाजीने तोललेला यांचा भगवा झडा पु हा 
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फडकिव याचा खटाटोप ता या टो यांनी मांडला असता उ तरेकड ेिदसनू आले या अभतूपूवर् 
समकालो थानाची, तडफेची िन करारीची उठावणी महारा ट्राने महारा ट्र रा यासाठी 
त कालीच िन त सम वेगानेच दिक्षणेकड े केली असती तर सवर् इंग्लडं जरी लढावयास 
आले असते तरी महारा ट्राचे िनशाण यां या याने वाकवले नसते! महारा ट्राचा भगवा 
झडा रणांगणात डोलताना पाहून या या अतंकरणांत अिभमाना या लहरी उसळत नाहीत 
असा मराठी बीजाचा अनैसिगर्क मराठा-व न तो दाखवो वा न दाखवो असणे शक्य आहे 
काय? स तावन सालीही महारा ट्रा या अतंकरणात वीरोिचत चेतना िनसगार्ने उठिवली-
परंतु ितला धरसोडी या िन अिनि चतते या रोगाने शरीरात या शरीरातच गदुमरवून ठार 
केली. उ तरेकड ेक्रांितसघंटना चालली असता दिक्षणेकडहेी ितचे दतू शहरा-शहरांतून िन 
सं थाना-सं थानांतून िफरत होते. सातारचे रंगो बापूजी यांचे कानपूर या नानासाहेबांशी 
पत्र यवहार चालले होते. पुणे, सातारा, बेळगाव, धारवाड, मुबंई, हैद्राबाद, वगरेै िठकाण या 
िशपायां या रेिजमटम ये िश न ब्रा मण, मौलवी िन उ तरेकडील िशपाई क्रांतीचा भयंकर 
वणवा पेटवीत होते िन उ तर उठताच दिक्षणही उठणारच उठणार अशा हैसरूपासनू 
िव ं याद्रीपयर्ंत आणाभाकाही घे यात आ या हो या. परंत ु ‘उठावयाचे‘ हे जरी दिक्षण 
िवसरली नाही तरी ‘उ तर उठताच‘ एवढे मात्र ती िवसरली! उ तरेकड े बंडाची उठावणी 
जशी िव यु वेगाने अक पनीय समु थानाने झाली तशीच ते हाच मा  वा म  या 
िन चयाने उठ याचे ऐवजी दिक्षण वाट पाहत बसली की उ तरेकड ेकसा रंग भरतो ते 
थोडा वेळ पाहून मग उठू. क्रांितसारख्या जीवनमरणा या अशा भ य कायार्त दोहो बाजसू 
कोणता ना कोणता तरी तोटा असतोच. तडकाफडकी केली तरी एक तोटा असतो, शांततेने 
केले तरी एक तोटा असतो. अशा दहेुरी तो यांम ये कत लोक तो तोटा िनवडतात की 
यात साहसाचा िन त ज य अवसानाचा उ कषर् होईल. क्रां या या गिणतात या बेरीज-

वजाबाकीने चालत नसतात. या दयातील अवसाना या इतक्र्य बलाने िवजय पावतात. 
मदंते या थडंपणाने या थंड पडतात- गती या उ णतेने या उ ण राहतात. सघंटना 
चालली असता शांतता असावी. गिणत करावे, थंडपणाने कालिनि चतता ठरवावी. परंतु 
एकदा शीळ फंुकली गेली की मग जीव जावो अथवा राहो अशा मारामारीने भयकंर गदीर् 
उडवून यावी. ितथे तो धरसोड करील याचा जीव गेलाच. ितथे उठू का नको हणनू 
हणेल तो कायमचा खाली कोसळलाच सघंटनेत शांतता, परंतु क्रांतीत धाडस! सघंटनेत 
गािलचावरही जपून पाय हलके हलके टाकणे परंतु क्रांती या िव तवा या मदैानात एकही 
पाय न डळमळिवता नीट तीरासारखे पुढे धुसणे! मग यश वा अपयश येवो, मग जीवन वा 
मृ यु येवो, रणधुमाळी करावी, भाउगदीर् करावी, मािरता मािरता मरावे-कारण एकदा नौबत 
झडली की क्रांतीत यश ये याचा उ कृ ट सभंव हटला हणजे यशा या बेिफकीरीतच 
असतो.  
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दिक्षण हे त व िवसरली िन उ तर उठताच त क्षणीच न उठता हलके हलके िन 
चाचपडत उठू लागली. यशा या या फाजील काळजीने अपयश कसे आले हे आता झटकन 
अवलोकन क .  

को हापूर येथे असलेली 2९ वी िन धारवाडची 2८ वी या रेिजमटम ये क्रांतीकारक 
पत्र यवहाराने िन दतू िश टाईने बंड क न उठ याचा िवचार जे हा घाटू लागला ते हा 
उ तरेबरोबर उठ याचे ऐवजी ऑग ट तारीख १० ला सवार्ंनी उठावे असे ठरिव यात आले. 
परंतु को हापूरकड ेदाब ठेव याकिरता इंग्रजी सै य म यंतरीच गु त पाने धाड यात आले 
आहे ही बातमी तेथील िशपायांस तार ऑिफसातील एका नेिट ह नौकराने झटकन 
कळिव यामळेु तेथील िशपाई ता. 3१ जलु ैरोजीच बंड क न उठले. इंग्रजी ऑिफसरांपैकी 
काहींना ठार क न तेथील खिजना ता यात घेऊन िन नुक याच धाडले या इंग्रजी 
ल कराशी दोन हात क न ते िशपाई को हापुराहून घाटाकड े िनघनू गेले िन तेथे 
सावंतवाडीचा प्रमखु पुढारी रामजी िशरसाठ याचे हाताखाली एकत्र होऊन वाडी या रानात 
यांनी इंग्रजी स तेला उपद्रव दे यास आरंभ केला. को हापूरला झाले या या उठावणी या 
चौकशीत हे उघडकीस आले की पु यास असले या वहाबी लोकां या मखु्य मौलवीने 
गु तदतू धाडून को हापरुातील िन महारा ट्रातील बंडखोर पुढार् यांशी सगंनमत केलेले होते. 
गँ्रड जेकब यांची को हापूरास रवानगी होताच याने तेथील रािहले या नेिट ह िशपायांस 
िनःश त्र केले िन यां यातील बंडखोर पुढार् यांस गो या घालनू ठार मार यात आले.  

परंतु हे िशपाई या िदवशी उठले या िदवशीच को हापूर काही उठले न हत.े 
म यंतरी तथेील त ण राजाकड ेनानासाहेबांचे दतू प्र यक्ष येऊन भेटून गेले िन याला 
लखनौ या नवोि थत िसहंासनाव न एक उ तम तलवारही बक्षीस दे यात आली. जमखंडी, 
सांगली वगरेै सं थानांतूनही उठावाचे प्रय न कर यात आले. को हापूर या राजापेक्षा याचा 
धाकटा भाऊ िचमासाहेब या या अगंात िशवाजी या रक्ताचे िकंिचत जा त बीज उतरलेले 
अस याने याने िबघडलेली घडी पु हा बसिव याचा प्रय न केला. को हापूर या खाजगी 
सै यात इतर लढव यात फारच कसोशीने गु त तयारी चालिवली. ता. १५ िडसबर १८५७ 
या पहाटे को हापूर शहर पु हा एकदा बंड क न उठले. शहारतील तोफा मोचार्वर 
उभार या गे या, दरवाजे बंद झाले िन िजकडिेतकड े वातं याची नौबद धडाडली. जेकबने 
आप या हाताखालील लोकांस स ज क न शहरातील एका क या दरवाजाने जे हा प्रवेश 
कर याचा प्रय न केला ते हापासनू तो इंग्रजी सै य राजवा यापाशी लगटेपयर्ंत लढाई चालू 
होती. पराजय होताच नेहमी या डावाप्रमाणे छत्रपतीने सांिगतले की फौजेने िन लोकांनी 
मला न जमुानता बंड उभारले होते. बंडाचे पुढारी कोण हे कळ यासाठी जेकबने वाटेल 
िततके प्रय न केले. परंतु जो कोणी धरला जाई याने या या पलीकड ेकधीही मागमूस 
लाग ूिदला नाही. एका पुढार् याने तर याला पकड यात आ यावर आप याजवळ असलेले 
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आके्षपाहर् पत्र अिधकार् यांसमक्ष फाडून िगळून टाकले. दसुर् या एकाला तोफेचे त डी बांधीत 
असता याने चुकून एक नाव घेतले. ते ऐकताच जवळ असले या नेिट ह सरकारी 
नोकरांपैकी एक नाहीसा झाला िन याने या पुढार् याला ही वदीर् िदली ते हा तो पुढारी 
फरारी झाला. िचमासाहेबाला या या िव द्ध कोणताही पुरावा िदसत न हता तरी याला 
मात्र एकटे गाठून ह पार कर यात आले. अशा पर पर िव वासाने क्रांितकारक कटवाले 
एकमेकांशी बांधलेले असत. याच पद्धतीने कोणताही य यय िकंवा घोटाळा िनमार्ण न 
होता िनरिनरा या गटांना िन सघंांना एका मो या सघंटनेत कौश याने एकित्रत कर यात 
येत होते. 11 

को हापूरचे बंड होताच बेळगावालाही बंड हो याचा रंग ता. १० ऑग टचे समुारास 
िदस ू लागला. परंतु िशपायांचा पुढारी ठाकोरिसगं िन शहरातील मसुलमान िन इतर 
नागिरक यांचा पुढारी एक धाडसी मनुशी यास वेळीच पकडला गे यामळेु िन नवीन इंग्रजी 
सै य ताबडतोब आ यामळेु बेळगाव िन धारवाड येथे लवकरच शांतता झाली. वरील मनुशी 
हा सरकारी नौकरीत असनू या या हातची को हापूरचे िशपायांना िन पु याचे वहाबी 
बंडखोरांना गेलेली पत्रे पकड यात आ याव न यास तोफे या त डी दे यात आले.  

सातारला इंग्रजांचा मखु्य डोळा रंगो बापूजीवर पिह यापासनूच होता. इतक्यात 
को हापूरला क्रांती चेतना सचंरवीत असता रंगो बापूजी या एका मलुाला पकड यात आले. 
याला सातार् यास आणताच, बंडा या सशंयाचे अिधकारी झाले या इतर लोकांना िन यास 
फाशी दे यात आले. सातार या दो ही राजपुत्रांना ह पार कर यात आले. या गादीची 
सेवा कर यात रंगो बापूजी अनवरत झटत होता ितची अशी ददुर्शा होताच तो देशभक्त 
सातारा सोडून ताबडतोब िनघाला. याला पकड यासाठी मोठमोठाली बिक्षसे लावली 
असताही यांना भलु याइतका नीच देशद्रोही कोणी िनघाला नाही. शत्रू या हाती न 
पडणार् या रंगो बापूजीचे पुढे काय झाले हे इितहासास अजनू िविदत झालेले नाही. रंगो 
बापूजीबरोबरच सातार् याची वतंत्रताही न ट झाली! 

मुबंई इलाख्याचे ग हनर्राचे जागी या वेळेस लॉडर् एलिफ टन या क यार् पु षाची 
योजना झालेली होती. याने मुबंई इलाख्याचा ताण -जो थोडाबहुत पडला तो सभंाळून वर 
राजपुता यातही आपले सै य धाडलेले होते. परंतु मखु्य मुबंई शहरात जर बंड न होऊ 
दे यास कोणाची चलाखी कारण असेल तर ती फॉरे ट या पोिलसां या मखु्य 
अिधकार् याची होय. मुबंईला खुशालचंदांची, देशद्रो यांची िन नेभ या सखुव तंुची भर सवर् 
िहदंु थानापेक्षा जा त भरलेली अस यामळेु बंडाची योत पेट याइतकी वालाग्राही 

                          
11 But it is difficult to describe the wonderful secrecy with which the whole conspiracy was conducted and the forethought supplying 
the schemes and the caution with which each group of conspirators worked apart, concealing the connecting links, and instructing 
them with just sufficient information for the purpose in view, And all this was equalled only by fidelity with which they adhered to 
each other. Western India, by Sir George Le Grand jacob K. C. S. I. C. B.  
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अतंःकरणे फक्त काय या तेथे ठेवले या िशपायां या रांगेतच होती िन हणनू फॉरे टने 
या लोकांवर बारीक लक्ष ठेवलेले होते. मोहरम या सणात िशपायांत थोडी चलिबचल 
पाहताच याने जरी दाबून टाकले नाही तरी िदवाळीचे सणात उठ याचा बेत िशपायां या 
गु त सभात पु हा ठ  लागला. उ तरेप्रमाणे दिक्षणेत या वेळीच समकालो थान न करता 
एकेक या उठाव या कर यात उ तरेकड ेजसे अपयश आले तसेच मुबंईसही येऊ लागले. 
फॉरे टने िशपायां या कटात गु त पोलीस धाड याचा वाटेल िततका प्रय न केला तरी तो 
यां या चणाक्षतेने िन उ कट सावधिगरीने मळुीच जे हा सफल होईना ते हा खु  
फॉरे टने ब्रा मणाचे वगरेै पोशाख क न, यां या पंक्तीला बसनू शेवटी इतकी बातमी 
िमळिवली की िशपायां या गु त सभा गगंाप्रसाद नावा या मनु या या घरी भरत असतात. 
ितथे यान या गगंाप्रसादाला धाकदपटशा देऊन प्रवेश केला िन िशपायां या सभा 
चालताना िभतंी या भोकातून सवर् पकार प्र यक्षतेने पािहला. इतकेच न हे तर पुढे याने 
ल करी गोर् या अिधकार् यांना बरोबर आणले. जे हा अ यंत राजिन ठ हणनू वाटणारे 
प्रमखु नेिट ह अमंलदार तेथे एकामागनू एक येऊ लागले िन गु त रीतीने िफरंग्याला 
मार याचा खल क  लागले. ते हा िभतंी या भोकातून पाहणार चिकत झालेले गोरे 
अिधकारी हणाले, “My God, my own men! Is it possible? अरे बापरे, हे तर आमचेच 
लोक! हे कसे शक्य असेल?” िशपायांचा एकंदर बेत असा ठरलेला होता की, मुबंईला बंड 
उभा न पु याकड ेचालनू जावे. तेथे ते शहर ता यात घ्यावे िन ी. नानासाहेब पेश यां या 
नावाची वाही िफरवून मरा यांचा झडा पु हा उभारावा2 परंतु हा बेत िसिद्धस जा यापूवीर्च 
फॉरे टने हे कार थान फोडले, बंडा या दोन पढुार् यांना फासावर चढिवले िन सहा प्रमखु 
नेिट ह ल करी लोकांस ह पार केले. अशा रीतीने १८५७ या ऑक्टोबरातच बंडाचा 
मळुातच बीमोड झाला!12 

नागपूर िन जबलपूर येथेही बडंाची धुमसणारी आग याच वेळेस तुडवून 
िवझिव यात आली. नागपूरला ता. १3 जनू १८५७ रोजी उठ याचा बेत िशपाई लोकांनी 
ठरिवलेला होता. शहरातील नागिरकांपैकी क्रांितकारक कटात असले या लोकांनी १3 
तारखेला रात्री तीन दा ची जळती िवमाने आकाशात उडवावी िन हे सचूक िच ह िदसताच 
िशपायांनी उठावे असा बेत ठरला. परंतु मद्रासहून आणले या नेिट ह फौजेने नागपूर िन 
जबलपूर येथील बंडवा यांना िठक या िठकाणीच हतबल क न सोडले. या समयी या 
प्रांतात या मद्रास या नेिट हािशवाय सरकारपाशी एकही युरोिपयन अथे धाडता येणार 
न हता! जबलपुरास ग ड जातीचा राजा शंकरिसहं िन याचा पुत्र हे क्रांतीची आग सवर्त्र 
पेटवीत असताना इंग्लीशां या हाती पडले, यां या बाडाची जे हा झडती झाली ते हा राजा 
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शंकरशहाची रोजची प्रातः मरणाची एक लोक पंक्ती या याच ह ताक्षरात उतरलेली 
सापडली. या या इंग्रजी भाषांतराव न पुढील लोक उदाहरणाथर् िदलेले आहेत. ी. 
कािलके या चंड व पाचे वणर्न करीत राजा शंकरशहा हणतो, 

साधुछळ दु कृती। दु ट नाशाप्रती। 
धाव गे सपं्रती। चंिडके कािलके।।१।। 
शत्र ुिव वंसना। धमर् सं थापना। 

बाल सगंोपना। येअ गे मातकेृ।।2।। 
आंग्ल िरपु मातले। भतूल त्रासले। 
रक्त पी अघोरे। शत्र ुसहंारके।।3।। 

राजा शंकरशहाने ५2 या रेिजमटला वश कर याचा प्रय नही केलेला होता िन 
हणनूच या रेिजमटला धोका दाखिव याकिरताच या राजाला िन या या पुढार् यांना 
तोफे या त डी १८ स टबर १८५७ रोजी दे यात आले. ही बातमी ऐकताच दब याचे ऐवजी 
चवताळून गेलेली ती ५2 वी नेिट ह रेिजमट बडं क न उठली िन रणाकड ेचालती झाली 
िन ितने मॅक गे्रगर याला ठार मारले.  

ितकड ेधार सं थानाने िन िद लीचा राजपुत्र प्रिथत वीर फेरोजशाह याने मिहदपूर 
िन गोराअया अथे केले या उग्र सगं्रामाची वणर्ने िव तारभया तव देता येत नाहीत.  

परंतु वरील सवर् िठकाणापेक्षा अिंग्लश स तेचे ममर् थान हैद्राबाद या िनझामाचे 
हातात होते. या गादीवर १८५७ चे मेम ये नवीन िनझाम अफझलु उल उ ौला हा बसला 
होता िन या या िदवाणिगरीचे काम सर सालरजगं नावा या पु षाचे हाती होते. या सर 
सालरजगं या एका श दावर सवर् दिक्षण तोललेली होती. जर हैद्राबादचा िनजाम बंडास 
िमळाला असता तर सवर् दिक्षण एका यक्तीसारखी उसळून उठती िन उ तरे या ताणानेच 
फाटत आलेली इंग्रजी स ते या आयु याची एकेरी दोरी या दिक्षणे या लहानशा 
िहसक्यासरशीही तुटून पार होती! सालरजगंास इंग्लीशांिव द्ध जा याची क पना कोणी 
सचुिवली होती असेही न हे. धमार्िभमानाने, वदेशािभमानाने, वातं यािभमानाने ही 
क पना न सचु याइतका जरी तो राजिन ठ होता असे गिृहत धरले तरी खु  या या 
सं थानातील प्रजेने याला एकसारखे ितचे नेट लावलेले होते. परंतु सालरजगं काही के या 
चळवळ करीना. ते हा हैद्राबादने ता. १2 जनूचे सकाळी आपण होऊनच पिहली दंगल 
उडिवली. या िदवशी मोठमोठा या मौलवींनी स या केले या जािहरना यांचे िन 
ह तपत्रकांचे ढीग हैद्राबादेत पडलेले होते. िफरंग्यांना वदेशातून हुसकून याय या कडक 
शपथा जनसमहूास घात या जात हो या. मिशदीतून मसुलमानां या टोलेजगं सभा भर या 
िन या क्रांितयुद्धाचे अ यंत जालीम उपदेश उघडपणे दे यात आले. तरी सालरजगं हलेना. 
इतकेच न हे तर याने शहरातील काही पुढार् यस पकडून इंग्रजांचे हवाली क न िदले! 



 

www.savarkarsmarak.com 

ते हा १७ जलु ैरोजी सं याकाळी ५ वाज याचे सुमारास हैद्राबादेस प्र यक्ष बंडासच लोकांनी 
आरंभ केला. शहरातील चारपाचशे लोकांनी िन िनजामाचे ल करातील रोिह या िशपायांनी 
िहरवी िनशाणे उभारली िन ‘दीन दीन‘ हणत िब्रिटश रेिसडे सीवर ह ला चढिवला. अशा 
ि थतीत आप यास प्र यक्ष िमळणे नसेल तर इतर सं थािनकांप्रमाणे सालरजगं आतून 
तरी िमळेल, िनदान आप या िव द्ध तरी जाणार नाही अशी हैद्राबादेला फार खात्री होती. 
परंतु सालरजगंने यांची पूणर् िनराशा केली. तो यांना न िमळता मगु्ध बसला नाही, 
इतकेच न हे तर इंग्लीशांना प्र यक्षपणे जाऊन िमळाला िन आप याच सै यावर ह ला 
क न यांना हुसकून देऊ लागला. या गदीर्त बंडवा यांचा पुढारी तोराबाझखान हा ठार 
झाला िन मौलवी अ लाउ ीन हा शत्रचेू हाती सापडला. लवकरच याला अदंमान बेटात 
धाडून दे यात आले िन तेथेच हैद्राबादेचे क्रांितप्रय न िवफलतेत िवतळून गेले. अिंग्लश 
ग्रथंकार प्रांजलपणे हणतात, “For three months the fate of India was in the hands of 

Nizam Afzul Uddaulah and Salarjung. Their wise policy proved that they preferred the 
certain porition of a protected state to the doubtful chances of a resuscitation of the Delhi 

monarchy under the auspices of revolted sepoys.” िन या अ पहृणीय 
कार थानीपणाब लच सालरजगंची िकतीर् इितहासात नांदत आहे.  

िनझमाने जरी दिक्षणेतील क्रांतीचा अशा नाश केला तरी या याच रा यानजीक 
राहणार् या झोरापूर सं थान या त ण िहदं ु राजाने मात्र आपले सवर् व वातं यसमरात 
वेच याचा िन चय केला िन याप्रमाणे याने अरब, रोिहले, पठाण िन ड गरी लोक यांचे 
एक जगंी सै य उभारले. याचवेळी या याकड ेनानांचे दतू आले िन पेश यां या नावाने 
यांना उठाव कर यास प्रवृ त केले. रायचूर िन अकार्ट येथून काही ब्रा मण िन मौलवी 
येथून याला प्रो साहन देते झाले. इतकेच नाही तर इंग्रजांिव द्ध उठाव कर याची 
याजकडून जे हा हयगय होऊ लागली िन िवलबं होऊ लागला या वेळेस याचीच प्रजा 
याला िभत्रा भागबूाई हणनू िहणवूही लागली. ते हा याने पेश यां या नावाने 
इंग्रजांिव द्ध बंड पुकारले. परंतु िनझाम िन इंग्रज यां या िवगिुणत शक्तीपुढे या 
एक याचा अथार्तच फार वेळ िटकाव लागला नाही. सन १८५८ चे फेब्रुवारीस पराभव होऊन 
तो हैद्राबादला िनघून गेला िन ितथे बाजारात िहडंत असता सालरजंगाने याला पकडून 
इंग्रजां या हवाली केले. या राजाला लहानपणी मेडोज टेलर याचा फार लळा असे. 
एतदथर् या यापासनू गु त कटाची िबगें बाहेर काढ याकिरता मेडोज टेलरला धाड यात 
आले. मेडोज टेलरला पाहताच या त ण राजाने ‘अ पा‘ हणनू याला िमठी मारली. परंतु 
जे हा गु त कटाची हकीकत तो िवचा  लागला ते हा He drew himself up very proudly 

and replied haughtily:- नाही, अ पा, मी ते सांगणार नाही! रेिसडटाला भेट यास यावे 
हणनू हणता पण तेही मला करता येत नाही. याला आशा असेल की मी याजपाशी 
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आयु याची िभक्षा मागेन. परंतु, आ पा, मी याडासारखा िभकेवर जग ूइि छत नाही िकंवा 
मा या देशबंधूंची नावेही मी फोडणार नाही!” मेडोज टेलर पु हा एके िदवशी याचेकड े
गेला िन या मरणाची प्रितक्षा करणार् या त ण राजाला िजवाची आशा दाखवून हकीकत 
सांग यास सचुवू लागला. ते हा राजा हणाला, ‘मी सवर् हकीकत सांगेन. परंतु जर ते 
मला यांनी युद्धाला प्रवृ त केले यांची नावे िवचारतील तर मात्र मी अक्षरही बोलणार 
नाही! काय? मी, मरणा या त डात उडी टाक यास सजले या मी, मा यावर िव वास 
ठेवणार् या मा या देशबधंूंचा िव वासघात क ? छे, छे! तोफेचे त ड, फांशीचा खांब, 
अदंमानची हवा-यांत मजकडून िव वासघात करिव याचे साम यर् नाही!” मेडीज टेलर 
हणाला, “तुला मरण िनि चतच आहे” -राजा हणाला “अ पा, मला फाशीवर  देऊ नका. 
मी काही चोर नाही. मला तोफे या त डी या. पहा अ पा मी तोफे या त डाशी अचल उभा 
राहीन! िबलकूल डगमगणार नाही!” 

या सतेज राजत णाला मेडोज टेलर या िशफारशीने प्रथम मरणाची िशक्षा झालेली 
असनूही पुढे ती कमी क न ६ वष ह पारीची िशक्षा दे यात आली. ही बातमी 
ऐक यानंतर लवकरच राजाने जवळ या एका इंग्रजी पहाकर् यांचे िप तूल उचलले िन 
आप यावर गोळी झाडून याने आ मह या क न घेतली. तो मागेच हणाला होता, 
“ह पारीपेक्षा मला मरण चते. तु ं ग िन ह पारी? मा या प्रजेतील अ यंत किन ठ 
ड गरीदेखील तु ं गात िजवंत राहणार नाही. तर मग मी राहणार? मी तर राजा आहे!13 

झोरापूर या राजाचा असा पराभव होईतोपयर्ंत ‘उठू‘ का नको अशी वाट पाहत 
व थ असले या नरगुदं सं थान या अिधपतीने आता बडं कर यास कंबर बांधली! 
भा करराव बाबासाहेब हे िव येचे फार चाहते असत. यांनी पु तके िठकिठकाणाहून 
आणवून एक िव ततृ पु तकालय तयार केलेले होते. यांचा वभाव फारच दयाळू असे. 
यांची पवती िन त ण भायार् ही तर तेजाम ये पाइतकीच सपं न होती. द तकाचा 
अिधकार नाकार यामळेु या उभय दांप याने इंग्लीशांिव द्ध श त्र धर याची घोर प्रितज्ञा 
केली िन दिक्षणेत क्रांतीचे कटात ते सामील झाले. परंतु वेळीच उठावणी न करता आता 
ता. 2५ मे १८५८ रोजी यांनी प्रिसद्धपणे लढाईची वाही िफरिवली िन िब्रिटशांवर तरवार 
उपसली. या फूतीर्ला बहुतेक तेज या राणीचेच होते. यां यावर मॅ सन नावाचा इंग्रजी 
अमंलदार येत अस याचे कळताच बाबासाहेब काही िनवडक लोकांिनशी यां यावर चालनू 
गेले िन तो रात्री एका रानात िनजलेला असताना छापा घालनू याला ठार मा न, याचे 

                          
13 I prefer death to transportation. prison and transportation? The meanest mountaineer of my subjects will not remain in gaol-what 

then of me, their King? 

-Meadows Taylor’s ‘Story of My Life’ 
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शरीर तेथील पेटले या अग्नीत फेकून देऊन िन याचे िशर छाटून घेऊन ते नरगुदंला 
परत आले. दसुरे िदवशी नरगुदं शहरावर ते इंग्रजी मुडंके लटकत ठेवलेले होते. म यंतरी 
बाबासाहेबांचा सावत्र भाऊ इंग्रजांना जाऊन िमळाला िन थोडचे िदवसांत इंग्रजां या 
सै याशी झटापट होऊन बाबासाहेबांचा पूणर् पराजय झाला िन ते वेष पालटून िनघनू गेले. 
परंतु यांना लवकरच ध न आणनू इंग्रजांनी ता. १2 जनूला फाशीवर चढिवले. यांची ती 
त ण, सुदंर िन साहसी राणी शत्रपूासनू होणारी िवटंबना टाळ याकिरता आप या वदृ्ध 
साससूह मलप्रभेत उडी टाकून आ मह या करती झाली! 

यािशवाय कोमलदगुर्चा िभमराव, सावंतवाडीचे अिधपती वगरेै बर् याच लोकांनी 
पेश यां या नावाने लहान लहान उठाव या के या. परंतु काल-चतुरते या अभावाने, 
सघंटने या अपूणर्तेने िन िव कळीत एकेरी िन यिक्तशः उठ याचे दिक्षणेकड े इंग्रजांना 
कोणताही मह वाचा ताण न पडता यांना आपला सवर् जोर उ तरेकड ेखिचर्ता आला.  

अशा रीतीने दिक्षणेचे िवहंगावलोकन के यानंतर मौलवी अहंमदशाह यां या 
वीररसप्रचुर चिरत्रकथेचे शेवटी समरांगणात तळपत सोडले या या मानी अयो येचा 
शेवटचा िनरोप घे यास आता वरेने ितकडचे गेले पािहजे. मौलवी अहंमदशहासारख्या 
परम तेज वी देशवीरां या आयु याप्रमाणेच यांचे मरणही अपूवर् चिरत्रच असते. मार याने 
इतर लोक मरोत, परंत ु या या आ याला देश-धमर्-प्रीतीने आग लागलेली आहे िन या 
आगीचे शांतीसाठी रणांगणात रक्त रक्त‘ हणनू थयथय नाचत पराक्रमाचे तांडव 
गाजिवतात, अशा देशभक्तांची सडुाची अ छा अपुरी असता तो मरणाने कधीही मरत 
नाही. रणांगणात िशर छाटले गेले तरी शूरांची कबंधही समरात लढत राहतात असे जे 
वणर्न असते िन ती कबंधेही छाटली तरी अमानुष देह ध न यांचे आ मे आप या शत्रसू 
काळोखात पछाडीत असतात अशी जी समजूत आहे ितचा ताि वक अथर् काही खोटा 
नाही. मौलवी अहमदशाह लढत होते ते हा लॉडर् कॅिनगंने एक जािहरनामा प्रिसद्ध क न 
सवर् अयो येस जाहीर केलेले होते की, “जो आता श त्रे खाली ठेवील या या केसालाही 
धक्का लाव यात येणार नाही िन याला मागील अपराधाची माफी केली जाईल; जो 
आ हांस मदत करील याची अमाने याला परत दे यात येतील; आता इंग्रजी श त्रांचा 
िनःसशंय रीतीने जय झालेला अस यामळेु यापुढेही जर अयो येतील लोक असेच हट्टाने 
लढू पाहतील तर यांना कडक शासन कर यात येईल.” असा हा माफीचा जािहरनामा 
लाग याने अयो येतील बरेच जिमनदार लोक शांत होतील असा इंग्रजांचा साधार समज 
होता. परंतु इतक्यात ता. ५ जनू १८५८ रोजी या पोवेन या गलेलठ्ठ चांडाळाने तो  
फैजाबादचा मौलवी मारला अशी दःुखकारक वातार् अयोद्धेवर िव यु पातासारखी कोसळली!- 
आिण अ ांत माने ती जरी दमलेली होती, अपजयाने जरी िन साही झाली होती, 
माफी या लालचीने जरी शरणागतता ितला भलुवीत होती िन शत्रू या िन िमत्रां या भयकंर 
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आघाताने जरी िवकलांग झालेली होती तरी ती अयो या एखा या भतुाटकीसारखी ही 
मृ युवातार् ऐकताच ‘सडू-सडू-सडू‘ करीत त क्षणी रक्तपातात उसळली! मौलवीचे िशर 
या या अनदुार शत्रनेू चावडीवर टांगले-पण मौलवीचे कबंध रणात लढू लागले, मौलवीचे 
मरण इंग्रजांशी झुजं ुलागले. अपूतर् अ छे या पूतर्तेसाठी मौलवीचे भतू आप या अमानुष 
िवक्राळतेने इंग्रजीस ते या नर यास जाऊन िबलगले! अयो येतील न टप्राय होत आलेला 
रणो साह मौलवी या आयु यापेक्षा िकंवा आयु याप्रमाणेच या या मरणानेही प्रदी त केला 
िन वपर बलाबलाचा, यशापयशाचा, जीवनमृ यु या िवचाराला लाथ मा न ती मतूीर्मतं 
भतूबाधा अयो या रणाकड ेएकाएकी अगदी आरंभी या तडफेने धावत चालली! पोवेन या 
चांडाळाचा सडू घे यासाठी िनझाम अ लीखान हा िपिलिमटपयर्ंत चालनू गेला; चार हजार 
लोकांसह वदृ्ध खानबहादरु खान हे याच रणाकड े धावत आले; ५००० लोकांसह 
फ काबादचा पुढारी, 3००० लोकांसह िवलायत शहा, 3००० लोकांसह नानासाहेब, 
अ लीखान मेवाती िन याचे अनुयायी यांनी रोिहलखंडात एकदम रणधुमाळी मांडली. 
पोवेन या राजाचे रक्त के हा िपऊ असे वखवखलेल हे पां य वीरांचे पंजे आप यावर 
िफ का न येत आहेत हे पाहताच या नामदर् देशद्रो या या पापी अगंास थरकाप भरला, 
याचे सरंक्षण कर यासाठी इंग्रजांनी ितथे ताबडतोब सै य धाडले, यांचे हजारो लोक 
पोवेन भोवती नेहमी सश त्र उभे राहू लागले. या भागाभोवती बंडवा यां या िनकरा या 
झटापटी एकसारख्या सु  झा या. इकड ेधाग्रा नदी या काठी चौकाघाट येथे बेगम िन 
ित या प्रीिततील सरदार मनूखान यांनी मखु्य कद्र थापलेले होते. या िशवाय अनेक 
िनरिनराळी लहान मोठी सै ये घेऊन राजा रामबक्ष, बहुनाथिसगं, छंदाबक्षा गलुाबिसगं, 
भोपालिसगं, हनुमानिसगं वगरेै शूर जिमनदार इंग्रजांनी िजकंीत आणले या सवर् 
अयो येभर पु हा धांडगिधगंा घालीत धावत चालले. िशवाय मागे धार सं थान या रणाकडे 
लढणारा िद लीचा शूर राजपुत्र िफरोजशाह अयो येतच लढत होता. मागे याने रोयाला, 

 
‘पाडीन िन चये मी को या एका महारथी आजी। 
गातील िजला स किव ऐशी होईल सवर्था आजी।।‘ 

 
अशी घोर प्रितज्ञा क न ती पूणर् केली होती, या या जसुािसगं नामे शूर िप याची 

िन ी. नानांची अ यतं मतै्री होती, वदेशयुद्धाथर् ब्र मावतार्कड े हॅवलॉकशी नानांबरोबर 
लढत असता याचा िपता तो शूर जसुािसगं रणात पडलेला होता, याने नानांचा आप या 
रोया या िक यात आ य िदला िन िफरंगी या िक याशी आला असता याने आप या 
िप या या या क्षित्रय ब्रीदाचे अनुकरण क न तो या रणात पडला या देशरणा या 
िवजयासाठी आपणही तरवार उपसली, तो मानी िप याचा मानी पुत्र राजा नरपत िसगं 
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हाही अयो येत लढत िनघाला! आिण या सवार्ंहूनही बलाने, िन चयाने, देशप्रीतीने िन 
रजपूत वाने आगळा असणारा राजा वेणीमाधव हाही आपला िक ला सोडून, देशरणाचे 
कंकण बांधून धाडसाची कमाल क न थेट लखनौ या कानपूर र यावर चालनू आला! 
यांची यशाची आशा सटुते िन नंतर जे फक्त मानासाठी िन कतर् यासाठी मरणा याच 

आशेने लढू िनघतात यां या साहसाला पारावार कसा असणार? केवळ क्षात्रब्रीदा या 
रक्षणासाठी लढत असणार् या या वेणीमाधवने आता साहसाची कमाल केलेली होती. यशाचे 
िकंिचतही िच ह उरलेले नसता आज तो एकाएकी लखनौवर चालनू येत आहे-आला आहे 
िन याने या शहरात जािहरनामे लावले आहेत की, येथील शहरवासीय वजनांनी बाहेर 
जावे. कारण िफरंग्यावर आमचा भयंकर ह ला लवकरच चाल ूहोईल! िवजयाने, सबल वाने 
िन सघंटनेने सशक्त असले या िफरंग्यांनाही या वरेने िन साहसाने चिकत क न सोडले 
यात काय नवल आहे! मतृवत झालेली अयो या एका िनिमषाधार्त पु हा अशी उसळी 
मा न उठली! लखनौवर ह ला-जसा काही बंडाला वषार्पूवीर् आरंभ झालेला नसनू आजच तो 
झालेला आहे! 

रक्ताचे समदु्र अयो ये या अगंातून सकुले नाहीत तोच ता. १3 जनू १८५८ रोजी 
होप गँ्रट हा ससै य लखनौहून नजीकच असले या नबाबजगं गावावर चालनू गेला. तेथे 
लखनौवर चालनू येऊ पाहणारे परंतु िवजयाशचेा लवलेशही मनात नसणारे अिभमानी 
पां यवीर जमत होते. यांचेवर एकाएकी होप गँ्रट आप या गोर् या िन का या फौजेसह 
तुटून पडला! इतर कोणतेही सै य त काळ फुटून जाणे अपिरहायर् होते. पण वीरहो थांबा, 
मौलवीला म न ८ िदवस झाले नाहीत तर थांबा! ते थांबले िन यांनी आक्रमक पिवत्रा 
घे यास आरंभ केला! शौयार्चा असा उ कषर् फार तुरळक आढळेल. खु  या याशी नेहमी 
उदारतेने वागणार् या शत्रू याही दयात नैसिगर्क वीरपे्रम उ प न हावे असा उ कषर्! आंग्ल 
वीर होप गँ्रट हणतो, “Still, their attacks were vigorous, if unsuccessful, and we had   

much ado to repel them, A large body of fine, daring Zamindari men brought two guns in 
the open and attacked us in the rear. I have seen many battles in India and many brave 
fellows fighting with a determination to conquer or die; but I never witnessed anything 
more magnificent than the conduct of these Zamindars. In the first instance they attacked 
Hodson’s horse, who would not face them and by their unsteadiness placed in great 

jeopardy two guns which had been attached to the regiment. I ordered up the ७th Hussars 

and the other four guns belonging to the battery to within a distance of five hundred yards 
from the enemy and opened a fire of grape which mowed them down with a terrible 
effect, like thistles before the scythe. Their chief a big fellow with a goitre on his neck, 
nothing daunted, caused two green standards to be placed close to their guns and used 
them as a rallying point. But our grape fire was so destructive that whenever they 
attempted to save their pieces, they were struck down. Two squadrons and more now 
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came up to our side and forced the survivors to retire, waving the swords and spears at us 
and defiantly calling out to us to come on. Around the two guns alone there were one 

hundred and twenty five corpses! After three hours’ fighting, the day was ours”14 
अशा िनकरा या झटापटी पूवर् अयो येत, म य अयो येत, उ तर अयो येत िन सवर् 

अयो येतच सु  झा या. जो तो आपली तो याची बंदकू िन आपली गजंलेली समशेर 
उपसनू शेवटचा सामना कर यास हट्टाची कमाल क  लागला. इंग्लीशांचे पाठलाग, यांची 
जाळी िन या जा यांचे िन या पाठलागांचे तुकड ेकरीत वार् याप्रमाणे भराभर इत ततः 
उग्र हट्टाने लढत िफरणारे रणवीर, यां या हकीकती दे यास आता थलावकाश नाही 
इतके या अयो येने रणाचे भयंकर आकांडतांडव मांडले. ते फक्त शत्रशूीच न हे तर 
शत्रू या माफीला भलुले या राजा मानिसगं िन पोवेनचा चांडाळ अस या देशद्रो यांशी-अशा 
दहेुरी लढाईत! यांनी पोवेनवर ह ले चढिवले, यांनी लखनौकड ेलांडगेतोड केली, यांनी 
सलुतानपूरला टक्कर िदली, यांनी देशद्रोही मानिसगंला िक यात क डून पाडला, यांनी 
इंग्रजी र ते अडिवले, यांनी इंग्रजी ठाणी मारली, यातील प्र येकाने तरवार िफरवीत, 
घो यावर दौडत, रणात झुजंत, रक्ताचा पाऊस पाडीत, मरेतोपयर्ंत लढाई चालिवली! 
जनूपासनू आक्टोबरपयर्ंत - आक्टोबरपासनू िडसबरपयर्ंत अयो या लढली. आता मात्र पूवर् 
पि चम, दिक्षण उ तर अशा सवर् िदशांनी एक समयाव छेदेक न िनरिनराळी अनेक 
िब्रिटश सै ये यां यावर सोड यात आली की या योगाने एका प्रदेशातून हुसकावताच 
दसुर् या प्रदेशाला जाता येऊ नये. अशा अनंत िभ न सै यांशीही या कृतिन चयी, िजवावर 
उदार झाले या वीरांनी लढत लढत चालावे असा आक्टोबरात बेत केला! वेणीमाधवा या 
शंकरपुराला ित ही बाजूनंी वेढा पडला. जवळ सै य नाही, शत्र ु बलव तर - तरी वेणी 
माधव श त्र ठेवीना. ते हा इंग्लीशां या खु  कमांडर-अन-चीफने याला िनरोप धाडला की, 
‘जीत तु या पक्षाला िवजयाची आशा नाही अशा या लढाईत उगीच हट्टाने लढणे सोडून 
देशील तर तुला माफी िमळेल िन फायदाही िमळेल! वेणी माधवने उ तर धाडले, 
“िक याचे सरंक्षण अतःपर अशक्य अस याने तो मी सोडून देणार आहे. परंतु मी मात्र 
तु हांस शरण येणार नाही. कारण या देहावर स ता माझी नसनू मा या राजाची आहे!” 
िक ला शरण येईल, पण वेणी माधव येणार नाही. कारण याचा देह वरा याचा काय तो 
दास आहे!15 

                          
14 Hope Grant’s Incidents of the Sepoy War, page 2९2.  

 
15 Charles Ball says :- “After the proclamation, still the struggle in Oudh was wonderfull, and all these bands of rebels were 

strengthened and encouraged to an inconceivable degree by the sympathy of their countrymen. They could march without 

commissariat, for the people would always feed them. They could leave their buggage without guard for the people would not attack 
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म यंतरी सन १८५८ या नो हबर मिह यात सपु्रिसद्ध असलेला राणीचा जािहरनामा 
सवर् िहदंु थानभर जाहीरपणे प्रिसद्ध कर यात आला आिण पुवीर् वतर्िवले या 
भिव यवाणीप्रमाणे एक शतकानंतर कंपनी सरकारची राजस ता िहदंु थानातून सपंु टात 
आली िन याजागी राणीची राजस ता चाल ूझाली! यांनी यांनी इंग्लीशांिव द्ध बंडाची 
उठावणी केली होती िन जे आपली श त्रे खाली ठेवून िब्रिटशांना शरण येतील यांना 
सावर्ित्रक माफी दे याचे आिण यांची मालम ताही ज त कर यात येणार नाही, असे 
जाहीर कर यात आले. 16 इतकेच नाही तर यां या अपराधाची चौकशीही कर यात येणार 
नाही. वारसासाठी द तक घे याचा राजामहाराजांचा अिधकार मा य कर यात आला. 
लोकां या धािमर्क अिधकारात िन समजतुीत िन कारण ढवळाढवळ िकंवा ह तक्षेप सरकार 
करणार नाही असे खास वचन दे यात आले िन ती वचने कसोशीने पाळ यात येतील 
असेही जाहीर केले गेले.  

राणी आप या जािहरना यात पुढे हणते, “स या या स माननीय ई ट अिंडया 
कंपनी या मलुकी िन सिैनकी नोकरीत असले या अिधकार् यांना िन इतर सवर् नोकरांना 
आ ही कायम करीत आहोत. अथार्त भावीकाळात जे कायदेकानून आम या मजीर्नुसार 
केले जातील ते यांना पाळावे लागतील.” 

“आ ही अशी घोषणा करतो की, िहदंु थानातील सवर् राजेरजवा यांशी िन 
सं थािनकांशी ई ट अिंडया कंपनीने केलेले करार आिण तहनामे आ हाला पूणर्पणे मा य 
असनू ते आ ही काटेकोरपणे पाळू. दसुर् या पक्षानेही ते तसेच पाळावेत अशी आमची 
अपेक्षा आहे. स या असले या आम या ता यातील प्रदेशात अिधक भर घाल याची आमची 
अ छा नाही. याचप्रमाणे इतरांनी आम या रा यावर िकंवा अिधकारावर दु ट हेतूने 
आक्रमण कर याचा केलेला प्रय न आ ही चाल ू देणार नाही. याचप्रमाणे दसुर् यावर 
                                                                           
it. They were always certain of their position and that of the British for the people brought them hourly information. And no design 

could be possibly kept from them while secret sympathisers stood round every mess-table and waited in amidst every tent in the 

British camp. No surprise could be effected but by a miracle, while rumour, communicated from mouth to mouth, outstripped even our 

cavalry. ” Vol. II. page ५७2.  
16 राणीचे हे वचन िन अशा पकारची अ य वचने इंग्लीशांनी कशी पाळली हे िहदंु थानातील लोकांना पूणर्पणे माहीत झालेलेच आहे. 
िनरिनरा या सावकारांकडून सरकारने घेतलेले लक्षावधी पयांचे कजर्, यांना जामीनसुद्धा िदले होत ेत ेकजर्, ‘सावकार बंडखोर आहेत‘ 
असे ठरवून दे याचे सरकारने साफ नाकारले. यासाठी पुढील अुदाहरण फार मह वाचे आहे. कारण त े‘बंडा या‘ कोण याही अितहासात 
सापडणार नाही. अतकेच काय पण लंडन टाअ स करता िम. रसेल- १८५७ मधील लंडन टाअ सचा िहदु थानातील बातमीदार- याने 
टाअ सला धाडले या पत्रातही याचा अु लेख आलेला नाही. लंडन टाअ सचा संपादक जॉन डीलन याचे आ मचिरत्र नुकतचे प्रिसद्ध 
झाले आहे. यात लंडन टाअ सचा िहदंु थानात असलेला. १८५७ मधला वातार्हर िम टर रसेल याने जॉन िडलनला अेक खाजगी पत्र 
पाठिवले होत-े त ेया आ मवृ तात प्रिसद्ध झाले हणून जगास कळून आले हे पत्र असे : “At the end of January १८५९ Sir W. H. 

Russell was still, with Lord Clyde and in one of his last letters from Lucknow he tells a delightful story which he heard from the 
commander-in-Chief. Alluding to his landlord at Allahabad (an Anglo-Indian general merchant) Lord Clyde said, “you doubtless 
heard what he did?” ‘No’ “Well, he was much in debt to native merchants when the mutiny broke out. He was appointed special 

commissioner and the first thing he did was to hang all his creditors!” 
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केले या आक्रमणालाही आ ही मा यता देणार नाही. आम याप्रमाणे आ ही नेिट ह राजांचे 
िन सं थािनकाचे अिधकार, यांचा स मान िन मोठेपणा यांचा स मान ठेवू. आमची उलट 
अशी अपेक्षा आहे की, यांनी तसेच आम या प्रजेनेही सखु आिण सामािजक प्रगती यांचा 
आनंदाने उपभोग घ्यावा आिण यासाठी अतंगर्त शांतता िन सु यव था राखावी.  

“आम या इतर प्रजाजनासबंंधी जे कतर् य बंधन आमचेवर आहे तेच कतर् यबंधन 
िहदंु थानातील नेिट ह प्रजेसबंंधीही आम यावर आहे असे आ ही मानतो. ई वरा या 
आिशवार्दाने प्रामािणकपणे िन मनःपूवर्क ती सवर् कतर् ये आ ही पार पाडू.’’  

“पुढे आमची अशीही अ छा आहे की, शक्यतो कोण याही वंशा या अगर धमार् या 
आम या प्रजाजनांना, पक्षपात न करता, याचे िशक्षण, पात्रता िन िन ठा लक्षात घेऊन 
आम या सरकारात योग्य या नोकर् या िद या जातील. ’’ 

“ यांनी आम या िब्रिटश प्रजाजनांना ठार मार यात प्र यक्ष भाग घेतला आहे िन 
याब ल यांना िशक्षा झा या आहेत िकंवा होतील या यितिरक्त इतर सवार्ंना सावर्ित्रक 
माफी दे यात येईल. ’’  

“सरकारिव द्ध श त्र धारण करणार् या इतर सवार्ंना ते आपाप या घरी जाऊन 
शांततेने जीवन जग ू लाग यास यांनी आम या िव द्ध, आमची स ता िन प्रित ठा 
यािव द्ध केलले सवर् अपराध िवनाअट क्ष य समजले जातील, असे आ ही या 
जािहरना या वारे आ वासन देतो.” 

िहदंु थानचा हा ‘मॅग्नाचाटार्‘(?) अशा िरतीने जाहीर कर यात आला! या या 
मागील मखु्य कारण अयो येचे बडं शमिव याची अ छा, हेच होते यात काही शंका नाही. 
पण अयो येने या याकड े ढंुकूनही पािहले नाही. तर उलट याला प्र य तर हणनू 
अयो ये या बेगमेने खालील जािहरनामा प्रिसद्ध केला.  

“राणी या जािहरना यात असे हटले आहे की, कंपनीने केलेले सवर् करार िन तह 
राणीकडून पाळले जातील. पण यातील डाव लोकांनी नीट लक्ष ठेवून ओळखावा. कंपनीने 
सवर् िहदंु थानवर ितची स ता प्र थािपत केलेली आहे. हीच यव था जर वीकारायची तर 
यात नवीन असे काय आहे? भरतपूर या राजाला आपला मलुगा मानून कंपनीने याचा 
सवर् प्रदेश खालसा केला! लाहोर या राजाला (रणिजतिसहंाचा मलुगा दलुीपािसहं) लडंनला 
नेले, पण तो पु हा इकड े येऊ शकला नाही! नबाब शमसु ीनखान यांस एका हाताने 
सलाम करीत असतानाच दसुर् या हाताने यांनी फाशी िदले. पुणे िन सातारा येथून 
पेश यांना बाहेर काढून ज मभर िबठूरला कैदेत ठेवले! बनारस या राजाला आग्रा येथे 
क ड यात आले! िबहार, ओिरसा िन बंगाल येथील राजांचे तर नाव िनशाणही यांनी 
िश लक ठेिवले नाही! पगार वाट या या नावाखाली यांनी आमची पूवीर्ची मालम ता 
आम याकडून तहा या ७ या कलमाप्रमाणे घेतांना प्रितजे्ञवर िलहून िदले की, ते 
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आम याकडून अिधक काहीही घेणार नाहीत. कंपनीने या वेळी केलेली ही यव था जर 
जशी या तशी वीकारावयाची तर या वेळ या िन आज या पिरि थतीत फरक तो 
कोणता? ही सवर् यव था जनुीच आहे. पण अगदी अलीकड े यांनी िदले या शपथा आिण 
केलेले तह मोडून, यां याकड ेआमचे लक्षावधी येणे असताही कोणतेही कारण नसताना 
आम या लोकांची वतर्णकू ठीक नाही या ढ गाखाली यांनी आमचा प्रदेश िन लक्षावधी 
पयांची मालम ता अपहरण केली आहे. आमचे माजी राजे वझीदअलीशहा यां या सबंंधी 
जर आम या प्रजेत नाराजी असती तर आम यापाशी ते पे्रमाने िन सलोख्याने वागतात त े
कसे? इतकी एकिन ठा आिण िजवाभावाची भक्ती जी आ ही अनभुवतो आहोत ती दसुर् या 
कोण याही रा यक यार्ला लाभली नसेल. असे असताना आमचा प्रदेश आम या हाती परत 
दे यास कोणती अडचण या उणीव आहे? जािहरना यात पुढे हटले आहे की, अिधक 
प्रदेशाची हाव यांना नाही. पण आमचा प्रदेश यां या रा याला जोड यापासनू ते परावृ त 
होऊ शकत नाहीत. राणीने जर स ता हाती घेतली असेल तर आम या प्रजेने िनःसशंयपणे 
तशी अ छा यक्तिवली असताही राणी आमचा प्रदेश आ हांला परत का देत नाही? ’’ 

“कोण याही राजाने अथवा राणीने बंडा या अपराधासाठी सवर् सै याला िन सवर् 
जनतेला कधीही िशक्षा केली नाही ही गो ट जगजाहीर आहे. सवार्ंना क्षमा केली जाईल, 
कारण सवर् सै याला अथवा िहदंु थानातील सवर् जनतेला िशक्षा करणे सजू्ञ पसतं करीत 
नाहीत. तसेच यांना हेही पक्के माहीत आहे की, जोपयर्ंत िशक्षेची िभती आहे तोपयर्ंत 
तेथील बंडा या थांबिवता येणार नाहीत ‘मरता क्या नही करता‘ ही हण प्रख्यातच आहे.’’ 

राणी या जािहरना यात िलिहले आहे की, यांनी बंडखोरांना आ य िदला िकंवा 
बंडाला यांनी प्रो साहन िदले यांची चौकशी होऊन यांना देहा त प्रायिच त न देता 
िकरकोळ िशक्षा दे यात येतील. पण खुनी िन खनुाला सहा य करणारे अशा लोकांना मात्र 
कोणतीही दया दाखिवली जाणार नाही. इतर सवार्ंना मात्र क्षमा कर यात येईल. ही घोषणा 
वाचून मखूर्सदु्धा हे उमजतील की अपराधी असो वा नसो, कोणीही िशक्षेतून सटुणार नाही. 
सवर् काही िलिहले आहे आिण काहीही िलिहलेले नाही! पण एक गो ट मात्र प टपणे 
सांिगतली आहे की याचा सबंंध आहे अशा एकाही माणसाला सोडले जाणार नाही. हणनू 
या खे यात िन या भागात आमचे सिैनक थांबले तेथील सवर् रिहवाशांना या 

जािहरना याप्रमाणे क्षमा िमळणार नाही. शत्रु वा या भावनेने भरलेला हा राणीचा 
जािहरनामा वाचून आम या िप्रय प्रजेचे काय होईल या क पनेने आमचे दय भ न आले 
आहे. आता आ ही अशी प ट आिण िव वासाहर् अशी आज्ञा देतो की, जे गावप्रमखु 
वेडगळपणे इंग्लीशां या वाधीन झाले असतील या सवार्ंनी १ जानेवारी १८५९ पूवीर् 
आम या छावणीत आ याला यावे. आ ही यांना िनःसशंय क्षमा क . िहदंु थानी 
रा यकत हे दयाळू िन क्षमाशील असतात, हा अनुभव यानात घेऊनच या आम या 
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घोषणेवर िव वास ठेवा. हजारो लोकांनी हा अनुभव घेतलेला आहे, लक्षावधी लोकांनी ही 
िकतीर् ऐकलेली आहे. परंतु इंग्लीशांनी एखा याही अपरा याला क्षमा के याचे कोणालाही 
ठाऊक नाही.  

राणी या जािहरना यात असे हटले आहे की, शांतता प्र थािपत झा यावर 
लोकांची पिरि थती सधुार यासाठी राजर ते, कालवे आिद लोकिहताची कामे हाती घे यात 
येतील. या यां या आ वासनाव न उघड होते की, िहदंु थानी लोकांना केवळ र ते बांधणे, 
कालवे खणणे, यापेक्षा कोणतेही मह वाचे काम ते देणार नाहीत! 

“याचा अथर् जर लोकांनी नीट यानात घेतला नाही तर यांनी कशाचीच आशा ध  
नये!” 

“या जािहरना याने एकही प्रजाजनाने फस ू नये!” एतदथर् अयो या िवना अट 
िदले या या माफीचा लाभ घेणार नाही. अ यापही हातातील तरवार परजीत, अ वा ढ 
होऊन, शेताशेतांतून लढत, रक्तात नान करीत, वातं ययज्ञा या वालेत अयो या उडी 
घेत होती. ितला युद्ध िकंवा वातं य पािहजे होते. शत्रू या पायापाशी पड यापेक्षा शत्रू या 
ग याचा घोट घे याचीच ितला सवय होती. अशा पकारे १८५९ चा एिप्रल आला तरी 
अयो या लढत होती. शंकरपूर, धुंिडयाखेरा, रायबरेली, िसतापूर वगरेै अनेक पावलोपावली 
लढाया देत देत रणपतनांतून उरलेसरुले बंडवाले नेपाळ या ह ीपयर्ंत हटत गेले. इंग्लीशांची 
ती िभ न सै ये यां या पाठीशी लगटलेलीच होती. ते हा ते नेपाळात घुसले आिण तेथे 
यांना नवीन आशा उ प न झाली की - नेपाळचा िहदं ुराजा आपले सरंक्षण करील काय? 

या वेळेस नेपाळम ये घसुले या बंडवा यांची सखं्या ६०००० असनू यांचे अिधप य 
बेगम, ितचा मलुगा तो त ण नबाब, नानासाहेब िन बाळासाहेब यांजकड े होते. यांना 
जगंबहादरुांचे जे एक पत्र आले याला उ तर हणनू नानांनी िन बेगमेने दोन पत्रे िलिहली 
होती. यापकैी नानां या पत्रातील खुबीदार, मािमर्क िन उपरोिधक मजकूर दे यासारखा 
आहे. “तुमचे पत्र पोचले. आप या औदायार्ची प्रख्याती आ ही दरूपासनू ऐकत आलो 
आहोत. खरोखर मी िहदंु थानातील पूवीर् या राजांचे इितहास ऐकलेले आहेत िन ह ली 
राजांचे पाहत आहे. पण आप या वतर्नास तोड िमळणे अशक्य आहेसे मला वाटते. कारण 
तु ही आपली मदत दे याचे िब्रिटशांना नाकारले देखील नाहीत- या िब्रिटशांचा आम याशी 
प्र येक पकारे िवरोध आहे! परंतु यांनी िवनंती करताच आपण वतः या नावासाठी यांना 
मदत िदलीत - या औदायार्ला सीमा नाही! आता आपण या सवर् पकारे िवरोधी शत्रलूाही 
मदत देता ते तुम याशी सवर् वी नेहभावाने वागणार् या पेश यां या ने याला मदत 
याल अशी आशा कर यास मी उ यकु्त का होऊ नये बरे? शत्रलूाही यांनी घरात घेतले 
तो िमत्राला िनदान िनराश तरी करणार नाहीच! पायाखाली तुडिवलेले तह, भगंनू टाकलेली 
वचने िन िहसकून घेतलेली रा ये यां या जलुमाखाली िहदंु थान कसा त्र त झालेला आहे 
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हे इतके िव ुत आहे की, याचे येथे वणर्न कर याची ज री नाही. वरा याप्रमाणेच 
िहदंु थानी लोकां या धमार्लाही न ट कर यास अिंग्लश कसे प्रवृ त झाले हेही जगप्रख्यात 
आहे. या तव हे भयंकर क्रांितयुद्ध जुपंलेले आहे िन या तवच सरकारातून आमचे बधंु ी. 
बाळासाहेब पेशवे यांना ितकड े धाड यात येत आहे. ते िवशेष खुलासा भेटीअतंी 
करतीलच.”17 

या पत्रावर पेश यां या राजमदेु्रचा छाप िदलेला आहे. हे पत्र गे यानतंर पु कळ 
बोलणी चाललेली होती. बंडवा यां या पुढार् यांची प्र यक्ष भेट घे यास जगंबहादरुाने जे हा 
कनर्ल बलभद्र हा सरदार धाडला ते हा यालाही बंडवा यां या सै या या प्रमखुांनी 
एकमताने उ तर केले, “आ ही िहदं ु धमार् या सरंक्षणाथर् लढतो आहोत. महाराजा 
जगंबहादरु हाही िहदं ुआहे िन हणनू यांनी आ हांस मदत िदलीच पािहजे.” या या 
सरदाराने िवचारले, “तुमचा कायर् कर याचा हेतु काय आहे?” ते हा ते पां यपक्षाचे 
प्रितिनधी हणाले, “आ ही अजनू साठ हजारापयर्ंत लढाऊ आहोत. जगंबहादरुाने 
इंग्लीशांना िदले तसे ५० हजार गरुखे िशपाई आ हांस यावे. आ ही यांना इंग्लीशां या 
दु पट पगार देऊ. तसे नसेल तर आ हांस आपले िनवडक सेनानी यावे. आ ही पु हा 
िहदंु थानात इतरतो, थेट कलक यावर वारी करत िन जो जो मुलखु िजकूं तो तो 
नेपाळ या रा याला सामील करतो. तसे नसेल तर िनदान याने आ हांस या मलुखुात 
राह यास जागा तरी यावी.” सरदार हणाला, “मग िब्रिटश तसे करीत आहेत तर यांना 
शरण का जात नाही?” िशपाई हणाले, “आ ही राणीचा माफीचा जािहरनामा वाचलेला 
आहे िन तरवार ठेवली तर आ हापैकी बहुतेकास माफी िमळणार हेही आ हांस माहीत 
आहे. परंतु आम या इतर बंधूंना मरणाचे दारी सोडून आ ही जीव वाचवावा काय? हणनू 
िब्रिटशांस शरण जाणे नाही.” 

अशी अनेक बोलणी होऊनही शेवटी जगंबहादरुाने बंडवा यांस साफ उ तर िदले की, 
“तु हास मदत देणे असते तर मी लखनौकड ेतुम या क तली का के या अस या!!!” असे 
अधम िनघृर्णतेचे उ तर देऊन जगंबहादरुाने इंग्लीशांस परवानगी िदली की, तु ही नेपाळात 
िशरा िन यांची खोड मोडा! 
ते हा सवर् वी हताश झालेले िशपाई श त्रे खाली ठेवून आपआप या घरी जाऊ लागले. 
यांना तसे कर यास उ तेजन दे यासाठी इंग्रजांनी पूणर्पणे माफी दे याचा प्रघात 
पाडलेलाच होता. जे घराकड ेआले नाहीत ते जगंलात उपवास क न म न गेले! कोण हा 
परक्यांचा ढ वेष! याच वेळेला ी. नानांचे एक पत्र िब्रिटशांचा प्रमखु अमंलदार होप गँट 
याला आलेले आहे. या पत्रात िब्रिटशां या उपर् या स तेची िन अ यायाची िनदंा क न 

                          
17 Charles Ball’s Indian Mutiny, Vol II 
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नाना िवचारतात, “What right had you to occupy India and declare me an out-law?” 
िहदंु थानवर रा य कर याचा तु हांस कोणी अिधकार िदला? तु ही राजे आिण आ ही 
चोर काय?” ब स- हा नानांचा शेवटचा उ गार आहे! न हे - हा बाळाजी िव वनाथा या 
पेशवाईचा शवेटचा िनः वास आहे! त त, माननीय, बाणेदार, या य िशवाजी या पेश याला 
शोभेल असाच हा याचा शेवटचा िनः वास होता! बाजीरावा या नामदर्पणाचा कलंक 
रक्ता या शतशत धारांनी धुवून पेश यांची गादी िचतूर या रजपुतांनी प्रमाणेच लढत, 
झगडत, जळत, दैदी यमान वालाक लोळात आकाशात अतंधार्न पावली-ितची शेवटची 
िकंकाळी- “परके िहदंु थानचे राजे आिण आ ही िहदंु थानची मलेु िहदंु थानात चोर!” 
या पत्रानंतर नानांचे पुढे काय झाले हे इितहासास माहीत नाही. बाळाराव दखु याने याच 
वेळी या रानात वगर्वासी झाले. बेगम िन तो त ण राजकुमार यांना नेपाळात 
राह यास परवानगी िमळाली. महान शहीद गजराजिसगं शेवट याच चकमकीत ठार झाला.  
अशा रीतीने अयो येतील बंडाचा शेवट झाला! आप या वातं यासाठी अयो या कशी 
लढली हे ित या शत्रू या श दातच वाचले पािहजे. आप या देश वातं यासाठी इतक्या हटेल 
पराक्रमाने झुजंत रािहलेला देश जगा या पाठीवर दसुरा कोणताही नसेल. मॅलेसन हणतो, 
“िशपाईबंधूनंी जे वातं यासाठी बंड पकुारले होते या बंडात हे अयो येचे प्रजाजन सामील  
झाले. वदेश वातं यासाठी लढत रािहले. ते िकती ढिन चयाने लढले हेच या पानावर 
सांगत आहे. अयो येने िजतका िन चया मक, दीघर्कालीन लढा िदला िततका 
िहदंु थानातील दसुर् या कोण याही भागाने िदलेला नाही. १८५६ म ये यां यावर जे 
अ याय लादले गेले, यांची अतंःकरणे पोलादाची बनली िन यां या कठोर िन चयाला 
बळकटी िदली गेली. काही थो या प्रसगंी यांना िजवावर उदार होऊन माघार घेऊन पळून 
जावे लागले तरी यांची ती माघार दसुर् या अ य िदवशी यशा या अिंतम आशेने नवीन 
कुमक िन शक्ती िमळिव यासाठीच होती. शेवटी लॉडर् क्लाईडने अयो येवर शेवटची चढाई 
क न उर या सरु या प्रितकार करणार् यांना नेपाळम ये आ य घे यास भाग पाडले. ते हा 
यातून वाचले या वीरांनी शरणागतीपेक्षा उपाशी राहून मरण प करले. या दीघर्कालीन 
चालले या झुजंीत जे हा िवजयाची आशा िदसेना, ते हा अयो येतील शेतकरी, तालकुादार, 
जमीनदार, यापारी वगरैनी िन पाय हणनू पराजय मा य केला.”18 

                          
18 Mallesson’s Indian Mutiny, Vol. V, page 2०७.  



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रकरण दसुरे 

पूणार्हुती 
ता. 2० जूनला ग्वालेर या मदैानात झाले या घनघोर सगं्रामात रणल मी 

ल मीराणी समरांगणात पतन पावली. परंतु इंग्रजांचा हा एक ढिन चयी शत्र ुजरी तेथे 
नाहीसा झाला तरी अजनू िततकाच ढिन चयी िन याहूनही युक् याप्रयुक् यांत जा त, 
धीटाईत जा त असा दसुरा एक शत्र ु मात्र रणातून िनसटलेला होता. तो ग्वालेर या 
रणातून ता. 2० मे रोजी िनसटला तो लगेच ता. 22 रोजी जबराअ ली-पूर या रणांतूनही 
िनसटला आिण इंग्रजां या ट यातनू पार होऊन गेला-पण कोणीकड?े 
 
जेथे तेथे ता या टोपे 

 
थो याच िदवसांत म य िहदंु थानातील अर ये, गहुा, गाव, शहर, पवर्त सवर् 

रणा या विनप्रित वनीने िननादनू गेली. िजकड े ितकड ेता या टोपे! ता या टोपे!! अशी 
एकच आरोळी उठली.  

कारण तो िशकारी या भा यांनी िवद्ध झालेला मराठी वाघ आता म य 
िहदंु थान या जगंलात मसुडंी मा न घुसलेला होता. ग्वालेर या लढाईत राणी ल मी  
पड याने याचा उजवा हात जरी तुटला, जरी अनंत पराजयाने बंडाचा बीमोड होता आला, 
जरी ीमतं नानासाहेबांपासनू याची कायमची ताटातून झाली होती, जरी इंग्रजांची स ता 
िहदंु थानी लोकां या बळावरच पण आता अमोघबला झालेली होती, जरी या यापाशी 
उ तम सै य न हत.े तोफा न ह या, पैसा न हता, लढाईची रसद न हती, िकंवा ती साधने 
कोठे तरी िमळतील अशी आशाही जर जवळ िश लक न हती तरी आकंुिठत धैयर्शाली 
ता या टोपे पराजयाला वेडावीत, अडचणींना मागे दवडीत, आजही जिरपटका शत्रू या 
पायापुढे शरणा पदतेत वाकिव यासत तयार होईना. शत्रपूुढे वाकणे? छे! छे! अशा एका 
झाडापासनू मरा यां या जिरपटक्यांची काठी बनिवलेली आहे की, ती शत्रलूा फारतर 
मोडता येईल, पण कधीही वाकिवता येणार नाही! 
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गिनमी का याचा रणपंिडत 
 
ग्वा हेर िन जोराअलीपूर येथील पराभवानंतर उरलेसरुले ते सै य घेऊन ता या िन 

रावसाहेब पेशवे हे सरमथुरा नावा या गावाकड े िनघून गेले. आता यांनी तीन मु यांवर 
पुढील सवर् कायर्क्रमाची उभारणी केली होती. पिहली गो ट की, अतःपर उघड लढाई सोडून 
देऊन गिनमी का याची कास घट्ट रीतीने धरणे िन दसुरी गो ट की के हाही िन काहीही 
झाले तरी इंग्रजां या फौजेशी त ड देऊन कधीही टक्कर न घेणे. परंतु या दो ही डावांचा 
रसद िन लढाऊ श त्रे यािशवाय मळुीच उपयोग नस याने ती िमळिव याचा मागर् कसा 
शोधावा ही सवार्त मह वाची अडचण होती. ितला टाळ यासाठी ता यांनी ितसरा मु ा जो 
ठरिवला तो असा की, वाटेत जेथे जेथे नेिट ह सं थान हणनू लागेल तेथे तेथे खुषीने वा 
सक्तीने श त्रांची िन पशैांची खंडणी उकळीत चालणे. उ तर िन म य िहदंु थानात 
पावलोपावली नेिट ह सं थाने वसलेली आहेत. यां यापाशी िक येक िदवस साचत आलेले 
धनसचंय िन श त्रसचंय मबुलक आहेत. या भमूी या प्रितपालनासाठी या राजांना हे 
भपूाल व िमळालेले आहे या भमूी या सरंक्षणाथर् या सचंयांचा िविनयोग करणे हे यांचे 
कतर् य आहे. परंतु ५७ साली यांची ती भमूी िन यांची प्रजा यां या अतंिर छेला िन 
ढाशेला न जमुानता हे राजे आप या वतः या यिक्तिवषयक फाय याची तुंबडी 
कोणीकडून भरेल अशा पापी िवचाराने बंडवा यास उघडपणे िमळत न हते. ते हा 
यां यापाशी िनकडीचे वेळी आप या उपयोगी पडावी हणनू भमूीने राखलेली धा याची िन 
श त्रांची भांडारे असनूनसनू सारखीच झाली. ते पैशात लोळत असता वातं यसमरा या 
दािर याने देशमाता िन देशभक्त मात्र उपाशी राहू लागले. अशा ि थतीत या 
िव वासघातकी भांडारकरांना उ तम धडा िशकिव यासाठी िन देशा या िनढळा या घामाने 
जे पैसे साचिवलेले होते ते देशा याच सरंक्षणाथर् खेचून घे यासाठी ता या िन राव यांनी ही 
यथा या य िन अजब िबनतोड तोड काढलेली होती. या योगाने क्रांतीला पैशाचा िन 
रसदीचा पुरवठा मबुलक िमळ याचा सभंव असतो. देशातील गरीब प्रजेवरच सै य 
पोस याचा बोजा पडत नाही. या दबु या िन िमजासखोर सं थािनकांजवळ सै य जशाच 
तसेच अस याने िन ते सै यही बहुतके वेळा क्रांतीलाच अनुकूल अस याने यांना दटावून 
पैसे उकळ यास िवशेष त्रास पडत नाही. सं थाने पावलोपावली अस याने सै याबरोबर 
रसदेचे वा सामानाचे ओझ े बाळग याची मळुीच ज र रहात नाही िन सै य सटुसटुीत 
राहून ट याट यावर या राजां या घरी असलेली िशधासामग्री, रणसामग्री िन धनसामग्री 
फार यवि थत रीतीने िमळणारी असते. अशा तव ता यांनी अतःपर मबुलक रसदेची ही 
कायमची पेवे उपयोगात आण याची पद्धती वीकारली. ते खुषीने कतर् य हणनू 
देशसिैनकांस मदत देतील तर ठीकच, न देतील तर सक्तीने देणे यांना भाग पाडले तरी 
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ठीकच. या तीन खु यांवर ता यांनी मांडलेले अ यंत िव मयकारक रणतांडव सवर् वी 
रचलेले होते. गिनमी कावा, टक्कर के हाही न घेणे िन सं थािनकांना खुषीने वा सक्तीने 
वातं य समरात गुतंवून टाकणे.  

परंतु अस या िवप न ि थतीत कोण याही मानुषी प्रय नांना फार िदवस दम धरणे 
अशक्य आहे असे इंग्रजांना साहिजकच िदसत अस यामळेु यांनी जोराअलीपूराहून ता या 
पळून जाताच ितकडचे बंड सपंले असे गहृीत धरले िन आपली सै ये ता याला नुसते 
क डून मिह या दीड मिह यात शरण आण यासाठी चहूबाजूनंी िवभागनू ठेवली. ग्वा हेर, 
झांशी, िसप्री िन गणुा येथील फौजांनी सवर् बाजू रोखली िन राजपुता यात रॉबटर्ने आपली 
सेना पसरली. या इंग्रजी सेने या यहूांतून आता ता या टोपे कसा सटूु पहात आहे बरे? 

ता यांचा पिहला डाव भरतपूरवर होता. परंतु ितथे इंग्रजी ल कर आणले आहे असे 
कळताच दसुरा फासा जयपूरला फेकला. या जयपूर या दरबारात ता या या पक्षाचे 
पु कळ लोक असनू तेथील राजाचे सै य िन शहरातील प्रजाही ता यास अनुकूल झालेली 
होती. ते हा ता याने आपले दतू तेथे धाडून स ज राह याची यांना सचूना िदली. परंतु ही 
वातार् इंग्रजांना वरीत कळ यामळेु निसराबादेहून िनघून इंग्रजी सै य ताबडतोब जयपूरला 
जाऊन उतरले. जयपूरचा बेत ढासळताच, ता या दिक्षणेकड ेउतरला िन या या पाठीशी 
कनर्ल हो स हा ससै य लागला. इतक्यात ता याने हुलकांडी घेऊन नीट जी चाल केली ती 
एकदम टोक सं थानावरच होय. तेथील नबाबाने शहराची दारे लावली िन बाहेर आपले 
िनवडक सै य चार तोफांिनशी ता यांवर लढावयास धाडून िदले. आता लढाईला त ड 
लागणार तो टोकचे सै य ता या या सै यास बंधुपे्रमाने आिलगं ू लागले! यां या चार 
तोफाही यांनी ता यास अपर्ण के या िन अशा रीतीने हे नवे सै य िन नवीन तोफा घेऊन 
ता याची वारी पु हा दिक्षणेकड े चालली- आिण अदं्रगडपयर्ंत दिक्षणेकड े येऊन ता या 
थांबला. आता या या मागे हो स िन बाजनेू रॉबटर्स ् हे धावत होते. या िदवसात 
पावसाची वृ टी अतोनात होती िन चबंळ नदी दथुडी भ न रािहली होती. ते हा मागे प्रबळ 
शत्र ु िन पुढे अपार चंबळ पाहून ता या नैऋ येकड े बुंदी या रोखाने वळले. या बुंदी 
सं थानचा राजा बंडवा यांस पूवीर् फारसा प्रितकूल न हता, तरी आता इंग्रजी सै य अगदीच 
पाठीशी लाग याने याने बुंदीचे दरवाजे बंद केले. हे पाहताच ता या वाकड ेितकड ेवळसे 
घेऊन नीमच िन नािसराबाद या बडंखोर प्रांता या दर यान येऊन थडकले. आपण नीट 
दिक्षणेकड े जाणार आहोत अशा भाषेने इंग्रजांना चकिवले अस यामळेु ता या 
िभलवा याजवळ यव थेने उतरलेले होते. हे ऐकताच सरवरगावाहून रॉबटर् ितकड ेधावत 
आला िन ता. ७ ऑग टला ता या या सै यावर तो तुटून पडला. याला या िदवसभर 
दटावीत दटावीत रात्र पडताच ता याने आप या सै यासह िन तोफांसह सरुिक्षत रीतीने 
उदयपूर या ह ीतील कोटरा गावापयर्ंत कूच केले. तेथे याचे सै य उतरले असता या 
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िदवशी रात्री ता या टोपे हे जवळच असले या नाथ वारा नावा या िहदंकु्षेत्री ीकृ णा या 
दशर्नास गेले. तेथून म यरात्री परत येताच यास वातार् लागली की, अिंग्लश लोकांचे सै य 
अगदी नजीक आलेले आहे. यासाठी यांनी सै यास तेथून हल याचा हुकूम िदला. परंतु 
पायदळाने साफ कळिवले की, सतत प्रवासाने सै य अगदी हल यास समथर् नाही. 
घोडे वारांनी पािहजे तर पुढे चाल ूलागावे. अशी ि थती झा याने लढाई देणेच ता यांना 
भाग पडले.  

दसुर् या िदवशी हणजे ता. १४ ऑग ट रोजी ता यांनी नदीला आप यापुढे घालनू 
सै याची शक्य िततकी बळकट रचना केली िन िजकडून शत्र ूयेणार या मदैानावर तोफांचा 
माराही रोखला. रॉबटर्सने आपले नेिट ह िन इंग्रजी सै य या मार् याला सोसनूही नदीत 
आणले िन तीर चढून ते ता या या उज या बगलेवर तुटून पडले. ते हा हातघाईनंतर 
जा त नुकसान सोसणे अशक्य झा याने ता यांची सेना तोफा टाकून पळाली िन समुारे 
१५ मलैपयर्ंत हटत हटत िनघून गेली. आता ता यापाशी पु हा तोफा उर या न ह या. 
ते हा तो पाठी या शत्रलूा झटका देऊन चंबळ नदीकड े पु हा िनघाला. इंग्रजी ल करही 
मागे धावले. मागेच न हे तर या या बाजनेूही इंग्रजी ल करे बरोबर सामोरी आली. तरी 
कोणास खो या अफवेने, तर कोणाला वेग या गतीने हटवून ता या चंबळेला येऊन 
थडकला. फक्त काही तासां या अतंरावर पाकर्  हा ता याची वाट पहात दबला होता. 
या या हातावर तुरी देऊन ता या इंग्रजां या छातीव न अखेर चंबळ उत न पार झाला! 

आता इंग्रजां या िन ता यां या म ये चंबळ आडवी पडली खरी. परंतु आता 
ता यापाशी तोफा रािह या न ह या. पैसे रािहले न हते. रसद रािहलेली न हती. ता याचा 
पूणर् पराभव झालेला होता िन हणनूच ता या चंबळ उतरताच नीट जो चालनू गेला तो 
एकदम झालारपट्टणवर होय. या सं थानाचा राजिन ठ अिधपती काही नामदर् न हता. 
याने आपले िव वास ूसै य िन जगंी तोफखाना पेटवून िबनतोफी ता याशी लढाई मांडली. 
पण या िदवशी मात्र या सं थानची सवर् फौज ता यालाच मालक हणनू सलाम क  
लागली! ताबडतोब या सं थािनका या फौजेला ता याने िमळवून घेतले. तेथील घोड,े 
तेथील गा या, मबुलक रसद ता या या पायापुढे अिपर्ली गेली िन या िबनतोफी ता याला 
आता 32 तोफा िमळा या. रावसाहेब पेश यांचा हुकूम सटुला की, या राजाने 2५ लक्ष 
पये खंडणी िदली पािहजे. राजाने भेट घेऊन फारच गयावया के यावर १५ लक्ष खंडणी 
ठरिव यात आली. या शहरी ता यांचा ५ िदवस मकु्काम होता. यांनी आप या फौजेस 
घोडे वारामागे 3० िन पायदळामागे १2 पये मिह याचा पगार वाटून िदला. ते रावसाहेब, 
ता या टोपे िन बां याचे नबाब हे बंडवा यांचे तीन प्रमखु पुढारी भावी कायर्क्रमाचा थोडासा 
िवचार क  लागले.  
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पेश यां या सै याचा सगळा रोख नमर्दा उत न दिक्षणेत घुस याचा होता. या 
भिूमत यां या पूवर्जांची प्राचीन देहरक्षा रहात होती या भमूीत एकदा का ता याने पाय 
आपटला की या आवाजानेच मतृांचे आ मे सजीव होतील िन मरा यांचा रणगजर् पु हा 
प्रचंड कडकडाट क  लागेल अशी यांना बळकट आशा होती. हणनू हुलकाव या देत देत 
कशी तरी नमर्दा उतरावी यासाठी बंडवाले झटत होते. आिण नमर्दा यांना उत  देणे 
नाही या िततक्याच ढ प्रितजे्ञने इंग्रजांची तमाम सै ये िठकिठकाणी नाकी ध न 
बसलेली होती. िबनतोफी ता याला आता 32 तोफा, नवीन सै य, नवीन रसद, नवीन पैसा 
िमळालेला अस याने नवीन दम आलेला होता. हणनू तो हळूच हण ूलागला की आता 
अदंरूचा फासाच फेकला पािहजे! 

ही क पना ता या या धाडसाला साजेल अशीच होती. याने ग्वा हेर या 
रणभमूीवर तो अद्भतू नाटकी देखावा घडवून आणला या ता याला आता अदंरू या 
होळकरांचे िसहंासनही पोखरणे का कठीण असावे? होळकराने या या धाडसा या कायार्स 
मदत करणे हे याचे कतर् य आहे. ते तो करीत नसेल तर पेशवे अदरूवर वारी क न 
जातील! होळकरांची सेना ता यास बोलावीत होती, होळकरांचा दरबार ता यास बोलािवत 
होता, ते हा मग या महाधाडसी ता याने मनात ठरिवले की आता पुढचा रोख अदंरूवर 
होय! ता या या मनात जे असेत ते बोल या या आधीच केले जावयाचे. तडफेने तो 
पट्टणहून दिक्षणेकड ेधावला िन माळ यात घुसनू राजगड गावाला येऊन थडकला! 

आता रॉबर्ट, हो स, पाकर् , िमचेल, होप, लॉक, हाटर् यां या नेतृ वाखालील इतकी 
िभ निभ न इंग्रजी सै ये, िभ निभ न िदशांनी ता या या पायात लडबडत होती. या 
सवार्ंची ता या अदंरूकड ेपळालेला पाहताच एकच त्रेधा उडाली. कोणी उ जियनीला आला, 
कोणी महूहून सरकला कुणी तळ खे याकड ेधावला कुणी राजगडाकड ेगेला. मेजर जनरल 
िमचेल हा आप या सै यासह मजला मारीत मारीत एका अुचंव यावर चढतो तो यास 
समोरच ता या टोपे उतरलेला िदसला. पण याची मजला मारता मारता अशी रग िजरली 
होती की, वाटेत घोड ेम न पडावेत. ते हा तो ती रात्र िवसावा घेऊ लागला. ता याही 
नुकताच तेथे आलेला होता. तरी इंग्रज सेने या दम याचा फायदा घेऊन तेथून तो रातोरात 
ससै य पसार झाला. सकाळीच िमचेलही या या पाठीवर अगदी लगटत चालला. ते हा 
बंडखोर त्रासनू जाऊन लढाईर प्रवृ त झाले. या वेळेस यांची सखं्या जवळ जवळ ५-६ 
हजार तरी होती िन या याजवळ उ तम पकार या तीस एक तोफा हो या- परंतु अ यंत 
आ चयार्ची गो ट की इंग्रजांची हजार बाराशे फौज अंगाशी िभडताच रक्ताचा एकही सडा 
पड या या आधीच बंडवाले या तोफाही टाकीत टाकीत पळू लागले!! तेथे ता यां या िन 
कंुवरिसहंा या गिनमी का यातील मह वाचा फरक आढळून येतो.  
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इंग्रजांशी काही झाले तरी टक्कर हणनू देणे नाही या मु याला फायदेशीर 
प्रसगंीही न सोडता ता यांचे सै य राजगड या मदैानातून िनघून वेखा नदी या अर यात 
घुसले िन ितथून िसरोज या गावी बाहेर पडले. िसरोजम ये ता यांना पु हा चार तोफा 
िमळा या. इंग्रजी सै ये पावसा या अितवषार्वाने िखळून टाकली गे यामळेु थोडासा िवसावा 
घे यास िमळाला. इंग्रजां या सतत पाठलागाने भागले या सै यास तेथे आठ िदवस 
िव ांती घे याचा ता याने हुकूम सोडला होता. हे आठ िदवस सपंताच ते सै य वरेने वर 
उ तरेला चढले िन िशं या या मलुखातील असागड हे ठाणे मा न ता याने आणखी न या 
आठ तोफा िमळिव या. परंतु नमर्दा जवळ हो या या ऐवजी िदवसिदवस दरू चालली. 
इंग्रजां या िशकारी भा यां या कडकेोट कंुपणाने या या नैसिगर्क गहेुत पु हा काही ता या 
िश  शकत नाही हे उघड झाले इंग्रजही आता ता याला नमर्दा पार होऊ देणार नाही. 1 

बंडवा यांनी दोन सै ये क न एक रावां या हाताखाली िन एक ता यां या 
हाताखाली आले. अशाच िक येक हुलकाव या िद या, तोफा गमाव या, मगं्रोली, िछंदवाडा 
वगरेै लढाया भाग हणून िद या. थोडी झुजं िन हातघाई होताच बारा बारा मलैां या 
पाठलागातही िनसटून जावे. अखेर लिलतपुराला हे दोघे पुढारी पु हा एकत्र झाले. पण 
नमर्दा काही जवळ होईना! इंग्लीशां या आनदंाला िन बंदोब ताला पारावार न हता. 
दिक्षणेकडून िमचेल, पूवकडून िन उ तरेकडून कनर्ल िलडले िन मीड, पि चमेकडून कनर्ल 
पाकर् , चंबळे जवळून रॉबटर्, ता या या सवर् बाजूनंा शत्रू या िभ न िभ न सै याचे अ यंत 
आकंुिचत वतुर्ळ दरक्षणी िमटत येत होते. पण राव िन ता या एकमेकांशी काही वेळ 
बोलले िन एकदम कजूरीला आले, तथेे बेटवेवर इंग्रज आहेत हे पाहताच पु हा जगंलात 
घुसले. हुलकावणी दे यास ताल बहतपयर्ंत उ तरेकड ेचढले आिण मग जी एकदम मसुडंी 
मारली ती बेटवा उत न इंग्रजांशी कजरुीशी लढून, रायगडाशी टक्कर घेऊन ता या थेट 
दिक्षणेकड ेचालला. पायात लडबडणारी इंग्रजांची सै ये भराभर िहसडीत, िहसकावीत, घाट 
ओलांडत, न या उतरत, अर ये पार होत, मराठी वाघ दबत, लढत, उ या घेत दिक्षणेकडे 
चालला! पाकर्  बाजनेू धावला, िमचेल मागनू धावला, बेकर पुढून धावला. पण ता या टोपे 

                          
1 An English writer says, “Then commenced that marvellous series of retreats which continued for ten months, seem to mock at defeat, 
and made Tatia’s name more familier to Europe than most of our Anglo-Indian generals. The problem before him was not an easy one. 
He had kept together an army of beaten Asiatics bound by no tie to his person and bound to each other only by one common hate and 
one common fear-hate of the Britisher’s name and fear of the British gallows. He had to keep this ill-assorted army in constant motion 
at a pace which should baffle not only the enemies who pursued him but the enemies who streamed down at right angles to his line of 
march. He had while thus urging his half-disciplined host to mad fright to take some dozen cities, obtain fresh stores, collect new 
cannons and above all induce recruits to join voluntarily a service which promised only insistant flight at sixty miles a day. That he 
accomplished these ends with the means at his disposal indicates ability of no mean kind. Slightly we may hold the marauding leader, 
he was of the class to which Haider Ali belonged and had he carried out the plan attributed to him and penetrated through Nagpur to 
Madras he might have been as formidable as his prototype. As it was the Narbada proved to him what the channel was to Napoleon. 
He could accomplish any thing except cross the stream. These columns which moved at first as slowly as British columns are 
accustomed to move, learnt to march at last and some of the later marches of Brigadier Park and colonel Napier were equal to half of 
Tatia’s average rate. Still he escaped, and through the hot weather and the rains and the cold weather and the hot weather again, he 
was still flying sometimes with two thousands disspirited followers and sometimes with fifteen thousand men!” -From ‘The Friend of 
India. ’ 
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तरी दिक्षणेकडचे चालला! िभडला नमर्देला, उतरला नमर्देत-ि तिमत जगाने टाळी िपटली 
की, ता या झाला अखेर नमर्दा पार! मॅलेसन हणतो, “It is impossible to withhold 

admiration from the pertinacity with which this scheme was carried out!!!” 
ता. १७ जानेवारी १८५९ या टाअ सने िलिहले आहे की, “Our very remarkable 

friend, Tatia Tope, is too trouble some and clever an enemy to be admired. since last June 
he has kept central India in a fervour. He has sacked stations, plundered treasuries, 
emptied arsenals, collected armies, lost them, fought battles, lost them, taken guns from 
native princes, lost them; then, his motions were like forked lightning; and for weeks, he 

has marched 3० and ४० miles a day. He has crossed the Narbada to and fro. He has 

marched between our columns, behind them, and before them. Ariel was not more subtle, 
aided by the best staged mechanism. Up mountains, over rivers, through ravines and 
vallies, amidst swamps, on he goes, backwards and forwards, sideways and zig-zag ways, 
now falling upon a post-cart and carrying off the Bombay mail, now looting a village, 

headed and burned yet evasive as proteus.” 
अखेर मरा यांचे सै य दिक्षणेत उतरले! हुशगंाबादेजवळ नमर्दा उत न ता या 

ससै य नागपुराकड े िभडला आहे ही बातमी ऐकताच ित ही इलाख्यांत, सवर् युरोपात िन 
थेट युरोपखंडापयर्ंत जो तो शत्रसुदु्धा उ गा  लागला ‘वा, ता या, वा!‘ महारा ट्र या या 
सािन याचीच वाट पहात होते! हैद्राबादचा िनजाम, मद्रासचा ग हनर्र लॉडर् हॅिरस, मुबंईचा 
लाडर् एलिफ टन, कलक याचा लॉडर् कॅिनगं, त क्षणी थरा न उठले. ता याने असा, 
रणचंडीवर फारच अपूवर् असा फासा फेकला. पण आता वेळ िनघनू गेलेली होती. एक 
वषार्पूवीर् या नमर्दातरणाचा उपयोग झाला असता.  आज १८५८ या आक्टोबर म ये ही 
रणचपलता फक्त कौतुकाला कारण आहे. उपयोगाला वा जयाला न हे! िजकड े ितकड े
बंडांचे िनबीर्ज झालेले होते िन आता रा ट्र भयंकर रक्त त्रावाने िशिथलगात्र िन िवमढूसजं्ञ 
झालेले होते! यातूनही उ तर िहदंु थानात िन राजपुता यात ता याला िन या या 
सै याला गावोगावचे लोक फुकट धा य िन रसद आपण होऊन देत िन या याकडे 
देशभक्ता या पू यतेने पाहत. परंतु नागपूरला खु  मरा यां या प्रदेशात लोक याला िभऊ 
लागले. कुलकलिंकणी बाकाबाई या राजिन ठेचे हेच फळ असावयाचे! ते हा ता या या 
नदीतरणानंतरही िवफलहेतु होऊन अखेर थांबला. 2 आता या या समोर िनझामचे रा य 
पसरले होते. हैद्राबादेला नीट चालनू ये यािवषयी तेथील क्रांितपक्ष उ सकुलेला होता.  

                          
2  मॅलेसन आप या Indian mutiny Vol V, page 23८-2४० वर िलिहतो, “It was accomplished. The nephew of the man recognised by the 

Mahrattas as the heir of the last reigning Peshwa was on the Mahratha soil with an army. The Nizam was loyal. But the times were 
peculier, Instances had occured before, as in the case of Scindia, of a people revolting against their sovereign, when that sovereign 
acted in the teeth of the national feeling. It was impossible not to fear lest the army of Tatia should rouse to arms the entire Mahratta 
populatoin and that spectacle of a people in arms against the foreigner might act with irresistible force on the people of Dekhan.  
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इकड े पुणे ते खानदेशकडील इंग्रजांची सै ये भराभर दौडत दशिदशानंी धावली. 
मेलघाट, अिसरगड, खानदेश, गजुरात, नागपूर आिद सवर् बाजूनंी अनेक आंग्ल सेना 
दिक्षणचा दरवाजा बंद करीत पुढे घुस या. तरी अकंुिठतधैयर् ता याने आणखी एक 
िवलक्षण धाडसाचा फासा फेक यास आरंभ केला. दिक्षणेकड े अकडून बंदी झा यामळेु 
ता याने एकदम जो रोख धरला तो थेट बडो यावरच होय! आग्रा रोड ओलांडून, इंग्रजां या 
डाक गा य लटूुन, तारा तोडून टाकून वरील सवर् इंग्रजी सेनानीं या कचा यातून 
हुलकाव या देत ता या नमर्दे या मखुाकड ेचालला. खालनू जशी ही इंग्रजी सै ये वर येत 
होती, तशीच ता या या मागोमाग उ तरेची ती िहरमसुलेली िब्रिटश सै येही ता या नमर्दा 
उतरताच आपणही नमर्दा उत न क डी करीत उतरत होती. नमर्दे या तीरावरील सवर् 
िक यांवर इंग्रजांनी सक्त पहारा ठेवलेला. तरीही ता या नमर्दा पार हो यासाठी करगणू 
येथे पोचला. तेथे याला इंग्रजांचा सेनापती मेजर सडंरलँडला त ड यावे लागले. सेना 
िभड या लढाई चाल ू झाली, लढाई ऐन रंगात असतानाच ता यांनी आप या सै याला 
आज्ञा िदली की, गोळीबार बंद करा आिण नमर्देत उ या घ्या! याप्रमाणे ता यां या 
अनुयायांनी या या मागोमाग नमर्देत उ या फेक या आिण काय झाले हे इंग्रजांना 
समजाय या आत ता या या या अनुयायासह नमर्दा पार झाले! 

हा  प्रसगं हणजे आजपयर्ंत या लढाई या इितहासातील एक अतुलनीय िन नवे 
आ चयर् समजला जातो. मॅलेसन प टपणे िलिहतो “आता बंदकुा गे या, याचे िशपाई 
अ यंत शीघ्र वेगाने पुढे िनघून गेले. या कलेत नेिट ह सिैनकांना कोणीही हरवू शकलेले 
नाही. मी हणतो की, जगातील कोणतेही सै य यांची बरोबरी क  शकणार नाही. असा 
धोका असताना ता या थेट बडो याकड े िनघाले, तेथील दरबारात आिण सै यात 
नानासाहेबां या पक्षाचे अनेक लोक होते िन ते ता यांचीच वाट पहात होते. ता या 
राजपुराला गेले. तेथे यांनी घोड ेआिण पैसे िमळिवले. दसुर् या िदवशी यांनी छोटा उदेपूर 
गाठले, तेथून बडोदा आता केवळ ५० मलै दरू आहे!” 

या प नास मलैातच इंग्रजांनी यांचे सै य पे न ठेवले आहे! ता या या चारी 
बाजूनंी इंग्रजी फौज यांचा पाठलाग करीत होती. ता या या आधीच पाकर्  छोटा उदेपूरला 
पोचला होता. यामळेु बडो याचा बेत र  क न ता या या या सै यासह उ तरेला वळून 
वासवारा जंगलात घुसला. तेथील बां या या नबाबाने राणी या जािहरना या या काडीचा 
आधार घेऊन श त्रे खाली ठेवली होती. यामळेु ता याची िन रावसाहेबांची मोठीच पंचाईत 
झाली ते दोघेही शूर वाघ अशा क डीत अडकले की, जी फोडणे अशक्य होते. दिक्षणेस 
दथुडी वाहणारी नमर्दा, पि चमेस ससै य रॉबटर्, उ तरेला िन पूवला अनु लघंनीय कडे या 
कड ेअशा ि थतीत ता या िन रावसाहेब शरण जाते तर यांना कोण दोष देऊ शकले 
असते? पण ध य ते वीर की जे अशा िबकट प्रसगंी सदु्धा शरण गेले नाहीत! एक िब्रिटश 
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लेखक आ चयार्ंने यांचे गणुगान करताना िलिहतो, “But these two men were in this hour 

of supreme danger as cool as bold, as fertile in resources as at any period of their 

careers.” पण ता यांनी ती क डीही फोडली! ता. ११ िडसबरला या जगंला या बाहेर पडून 
एका िक लेदाराकडून थोडी मदत घेऊन ता या थेट उदेपूर या रोखाने िनघाले. मराठी वाघ 
अर यातून बाहेर पडून मदैानात उतरला! यापुढे तो आठ िदवसही िटकाव ध  शकणार 
नाही, याची स ी आता सपंली, तो आता शरण येणार असे याचा पाठलाग करणारे इंग्रज 
सेनापितसदु्धा हण ूलागले. यांनी चारी बाजूनंी ता या भोवतालची क डी आवळीत आणली. 
पण ता यांनी लढाईचा िवचार सोडला नाही. एके िदवशी िदवसा चार वाजता ता या िन 
रावसाहेब प्रतागड या रोखाने िनघाले. या बाजचूी इंग्रजांची फळी थोडी कमकुवत होती 
अशी बातमी ता यांना िमळाली होती. ता या जंगला या बाहेर पडतात न पडतात तोच 
मेजर रॉक यां या पुढे सै यासह र ता अडवून उभा होता. ती फळी फोड याचा ता यांनी 
िन चय केला िन रॉक या सै यावर जोराचा ह ला चढिवला. पिह याच चढाईत ती फळी 
फोडून ता या िन रावसाहेब या क डीतून बाहेर पडले. इंग्रजी सेनापतींना ल जेने माना 
वाकवा या लाग या! 

ता. 2५ िडसबरला ता या वासवारा या जगंलातून बाहेर पडले. या वेळी अयो येचा 
प्रख्यात वीर िफरोजशहा ता यांना िमळ यासाठी पुढे येत होता. थलाभावी या या या 
चढाईचे वणर्न येथे करता येत नाही. याने गगंा ओलांडली, यमनुा पार केली. अनेक 
चकमकी उडवीत शेवटी, िफरोजशहा, िश यां या दरबारातील सेनापती मानिसगं आिण 
ता या िन रावसाहेब यांची ता. १3 जानेवारी १८५९ रोजी अ◌ंंद्रगड येथे भेट झाली. ते चौघे 
नेते आता एकत्र झाले िन भावी चढाईचे बेत आखू लागले. तेव यात चारी बाजूनंी इंग्रज 
पु हा येत अस या या पक्क्या वातार् यां या कानी आ या. हणनू अदं्रगड सोडून ता या 
वेगाने देवासला येऊन पोचले. उ तरेकडून नेपर, वाय येकडून शॉवर, पूवकडून सॉमरसेट, 
दिक्षणेकडून िमचेल िन बे सन, नऋै येकडून बोनर िन आग्नेयेकडून ि मथ असे अनेक 
सेनापती ता याला क डीत पकड यासाठी धडपडत होते. इंग्रजांचे साम यर् ता यां या मागे 
हात धूऊन लागलेले होते. उलट ता यापाशी एक प्रबळ अ छा सोडून काय होते? हणनू 
इंग्रजी सेनानी प्रितजे्ञवर सांगत-आता या क डीतून ता या िनसटणे अशक्य! क्रांितकारकांचे 
ते वीर नेत,े ता या, रावसाहेब िन िफरोझखान ता. १६ जानेवारी १८५९ ला देवास येथे 
प्रातःकाळीच पुढील बेत आखीत असतानाच ता यां या मानेवर एकाकी हात पडला! तो हात 
इंग्रजांचा होता. छावणी इंग्रजांनी भ न गेली होती आिण ते हषर्भराने ओरडत होते 
‘पकडला! ता याला पकडला!!‘ पण तेव यात यांना यांचे श द बदलावे लागले! ते 
आ चयार्ने ओरडू लागले, “ओ! ता या आता येथे होता ना? पळा! िशपायांनो, पळा 
ता याला शोधून काढा. ता या गु त झाला, ता या पळाला!” 
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रावसाहेब, िफरोजशहासह तो जादगूार ता या ता. 2१ जानेवारी रोजी अलवार 
जवळील िशखर येथे टीस पड याची वातार् आली. सेनापती होपची बंडवा यांशी चकमक 
झडून ते पराभतू होऊन पळा याची मािहती दे यात आली. िशखर या या पराभवाने काही 
क्रांितकारकांची िवजयाची आशा न ट झाली नाही. कारण ती फार पूवीर्च न ट झाली होती- 
पण यामळेु यापुढे प्रितकार चालू ठेवणे अशक्य ठरले. बडो याचा बेत फस यापासनू 
ता या एकसारखे गिनमी का याने लढत पळतच होते. लढाई या तंत्रािवषयी ता या िन 
रावसाहेब यांचा िवचारिविनमय होतच होता. ता या आता थकले होते. यांनी रावसाहेबांचा 
िन सै याचा िनरोप घेतला. बरोबर दोन घोड,े एक तटू्ट, दोन ब्रा मण आचारी, एक गडी 
येवढा लवाजमा घेऊन ता या ग्वा हेर या सरदार मानिसगंाकड े गेले. मानिसगं या वेळी 
पारोना या जगंलात लपलेला होता. तो ता यांना हणाला, “आपण सै याला सोडून आलात 
हे बरे नाही.” यावर ता या हणाले, “ते बरे ठरो वा वाईट ठरो, मी आता तु याकडे 
राहणार आहे. धावपळीने मी अगदी थकून गेलो आहे.” ता या मानिसगंाकड ेआहे हे 
कळताच इंग्रजांनी लढाईचा मागर् सोडून िफतुरीचा डाव टाक याचे ठरिवले. यांनी 
मानिसगंाला गाठले िन याला आ वासन िदले की, ता याला पकडून दे यात मानिसगंाने 
मदत के यास याला िश यांकडून माफी केली जाईल. इतकेच न हे तर नाखारची 
जहागीरही िमळेल. मानिसगंाने पूवीर् या या काकालाही इंग्रजां या वाधीन केले होते. 
मानिसगं ता यांना हणाला, “मी इंग्रजांना शरण जात आहे.” पण ता यांना तो 
शरणागतीचा िवचारही िशवला नाही. िफरोजशहाचे आलेले िनमतं्रण दाखवून ता यांनी 
मानिसगाला िवचारले, “मग मी जाऊ का येथेच राहू?” िव वासघातकी मानिसगंाने उ तर 
िदले, “थोडा वेळ वाट पहा, लवकरच मी आपणाला काय ते कळवीन. मी परत येईपयर्ंत 
माझा हा वाटा या घेऊन जाईल तेथे आपण लपनू रहा.” मानिसगं इंग्रजांना शरण गेला 
होता तरी या यावर ता यांचा िव वास होता. हणनू ते मानिसगंा या वाटा यामागोमाग 
गेले आिण याने दाखिवले या थळी िव ांतीसाठी रािहले. ितसर् याच िदवशी म यरात्री, 
अनेक रणांगणात िन चकमकीत इंग्रजांना नामोहरण करणारा, हजारो मलैांची दौड क न 
इंग्रजांना दमिवणारा तो मराठी वाघ, ता या, एका देशबांधवा या िव वासघाताने, झोपेत 
असतानाच पकडला गेला! ता यांनी डोळे उघडले तोच यांना समजले की, आपण इंग्रजांचे 
कैदी झालो आहोत! 
तो िदवस ७ एिप्रल १८५९ चा होता. िव वासघाता या साप यात ता या अडकला. दसुर् या 
िदवशी सकाळीच जनरल मीड या िसप्री येथील छावणीत याला कडक बंदोब तात 
ठेव यात आले. तेथे या यावर कोटर्माशर्ल भर यात येऊन इंग्रजांिव द्ध युद्ध पुकार याचा 
आरोप ता यावर ठेवला गेला. बुधवारी या आरोपांना उ तर देताना ता याने सांिगतले की, 
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“मी जे जे कृ य केले ते ते मा या मालकां या हुकमाप्रमाणे केले. का पीपयर्ंत मी 
नानासाहेबां या हुकमाप्रमाणे वागलो, यानंतर रावसाहेबां या. यायानुसार िदलेली लढाई 
िन चकमकी सोडून, मी अथवा नानासाहेबांनी एकाही युरोिपयन पु षाचे, त्रीचे वा 
बालकांचे िनरथर्क रक्त सांडले नाही अथवा कोणाला फासावर चढिवले नाही. या पिलकडे 
या खट यात मला अिधक काही सांगावयाचे नाही. इंग्रजां या िवशेष िवनंतीनंतर 
ता यांनी क्रांती या प्रारंभापासनूची िव वसनीय, मह वाची िन थोडक्यात तारखेनुसार 
मािहती िदली आिण ती इंग्रजां या मनुशीने िलहून घेतली. या रोजिनशीवर आिण वर 
िदले या आप या कबुली जबाबावर ता याने वळणदार इंग्रजी अक्षरात Tatia Tope अशी 
सही केलेली आहे. िवचारले या सवर् प्र नांना ता यांनी िहदंीत उ तरे िदली. ती उ तरे 
थोडक्यात, सरळ िन खणखणीत होती. यांना इंग्रजीत कोणी प्र न िवचारला तर ता या 
गभंीरपणे उ तर देत ‘मालमू नही. ‘ तीन िदवस ता यांची चौकशी चाललेली होती. नेिट ह 
लोकांचे थवे या थवे ता यांना पाह यासाठी लोटत असत; पण सवार्ंनाच परवानगी िमळत 
न हती. यांना ता यांना पाह याची परवानगी िमळे ते भक्तीने िन पे्रमाने यांना वंदन 
करीत. इंग्रजांनी जे हा यांना कळिवले की, “तुमची यायालयीन चौकशी चाल ू होईल. 
आप या बचावासाठी पुरावा गोळा करा.” ते हा ता यांनी उ तर िदले. “मी पूणर्पणे जाणून 
आहे की, िब्रिटश स ता उखडून दे यासाठी मी लढलो अस याने मला मृ यु प करावा 
लागणार आहे. यासाठी मला कोण या यायालयाची आव यकता वाटत नाही आिण 
यां या कोण याही कामकाजात मी भागही घेणार नाही.” हातबे यानी जखडलेले आपले 
हात अुचं क न ता या पुढे हणाले, “ या हातक यांतून मकु्त हो याची एक आशा आहे. 
तोफे या त डी िकंवा फाशी जाऊन मी यातून सटूु शकेन. पण मला एक गो ट 
सांगावयाची आहे. मा या ग्वा हेर येथे राहणार् या विडलांचा आिण मा या कुटंुिबयांचा 
मा या कोण याही कृ याशी काही संबंध नस याने, मा या या कृ यासाठी मा या वदृ्ध 
विडलांना वा कुटंुिबयांना त्रास देऊ नये.  

चौकशीचे नाटक सपंले. ता यांना फाशीची िशक्षा सनुाव यात आली. आिण दपुारी चार 
वाजता यांना फाशीकड े ने यात आले. यां या भोवती ितसर् या बंगाल यरुोिपयन 
पलटणीचा पहारा होता. फाशी या थानी ता या पोचले ते हा त ेसिैनक यां या भोवती 
चतु कोण क न उभे रािहले. यां यामागे नेिट ह पायदळ 3 घोडे वार िन अनेक पे्रक्षक 
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उभे होते. खेडगेावांतील अनेक शेतकरी ता यांना पाह यासाठी जमलेले होते. ता यांनी पु हा 
िवनंती केली की, आप या वदृ्ध विडलांचा छळ कर यात येऊ नये, िशक्षा सनुाव यात 
आली. ता यां या पायातील बे या काढ या िन ता या शूरासारखे सरळ पावले टाकीत 
फासापयर्ंत गेले. सरळ िशडी चढून वर फळीवर उभे रािहले. जण ूकाय ते सभा थानी 
वागताथर् उभारले या यासपीठावरच चढत होते. िरवाजाप्रमाणे जे हा फाशी देणारे मांग 
तेथे ता यांचे हात िन पाय बांध यासाठी पुढे सरसावले ते हा ता या ि मत हा य क न, 
“ यांची काही आव यकता नाही” असे हणाले आिण लगेच यांनी वतःचे हातांनीच तो 
फास एखा या हाराप्रमाणे आप या ग यात घालनू घेतला. फळी दरू झाली! फास आवळला 
गेला! आिण या िहसक्यासरशी - ता या टोपे, पेश यांचा एकिन ठ सेवक, १८५७ या 
वातं यसमराचा नायक, िहदंु थानचा देशवीर, धमर्रक्षक, अिभमानी िन पे्रमळ सेनापती 
ता या टोपे यांचे मतृ शरीर अग्रजांनी उभारले या फासावर लटकू लागले. तो फास रक्ताने 
िभजला आिण देश अ ूंनी ओला िचबं झाला! देशा या वातं यासाठी अ यंत क ट सोसले, 
हाच यांचा अपराध होता! देशद्रोही िव वासघातक्यांचा दतु डी चालीचे हे बक्षीस यांना 
िमळाले! आिण याचा शेवट?- एखा या गु हेगाराप्रमाणे इंग्लीशांनी यांना फासावर 
लटकिवले! ता या! ता या! या अस या ददुवी देशात तु ही कशाला ज म घेतलात? या 
नीच महामखूर् िन िव वासघातकी लोकांकिरता तु ही कशाला लढलात? ता या, आपणासाठी 
आज आ ही जे अ ू ढाळीत आहोत ते आपणास िदसतात का? या दबुर्ळां या अ ूंसाठी 
आपण रक्त सांडावे!- खरोखर कसला हा महागडा सौदा!! 

ता यांचे शरीर तेथे फासावर लटकत असलेले पाहून ते शूर इंग्रज आप या पराक्रमािवषयी 
समाधान पावून गवर्भराने तेथून िनघून गेले. सायंकाळपयर्ंत ता यांचा मतृदेह तेथे तसाच 
टांगलेला होता. तेथील पहारेकरी दरू होताच युरोिपयन पे्रक्षकांम ये ता यांची पिवत्र आठवण 
हणनू यां या केसांची झलुपे िमळिव यासाठी यां यात चढाओढ लागली! 

१८५७ या या वातं ययुद्धातील होमकंुडात ता यांची ही शेवटची आहुती पडली! 

तो भयंकर वालामखुी- या या िव तीणर् मखुातून क्रोधािव ट होऊन मासांचे, रक्ताचे, 
पे्रताचे, िवजांचे वादळांचे, आिण रसरसणार् या ला हारसाचे क लोळावर क लोळ बाहेर पडत 
होते- तो वालामखुी पु हा एकवार आपले त ड िमटव ूलागला; याचा त त ला हा थंड 
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होऊ लागला! यां या तरवारीप्रमाणे तळपणार् या िज हा पु हा यानांत कोषबद्ध झा या, 
या या लकाकणार् या िवजा, कानठ या बसिवणारे गडगडाट, झझंावात, या या भयकंर 
हालचाली, प्रचंड उलथापालथी-सवर् काही जादगुारा या पोतडीत िशर या आिण अ य हवेत 
िव न गे या. वालामखुीने पडलेली प्रचंड भेग िमटली गेली, िन यावर पु हा िहरवेगार 
गवत उगवू लागले; यावर शेतीची लागवड चाल ूझाली, शांतता, सरुिक्षतता िन पे्रमभाव 
पु हा नांद ूलागला, आता वालामखुीचा पृ ठभाग इतका मऊ आिण हसरा िदस ूलागला 
की, या याच पृ ठभागाखाली एखादा भयानक वालामखुी असेल याची कोणास शंकासदु्धा 
येणार नाही! 
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प्रकरण ितसरे 

समारोप 
आता वालामखुी ता पुरता थंड झाला आहे! तथािप वाचक आ हांस िवचारतील 

की, िफरोजशहाचे िन रावसाहेबांचे पुढे काय झाले? 
ता या सोडून गे यावर रावसाहेब अ यंत बेहोष होऊन एक मिहनाभर लढत रािहले 

िन शवेटी गु तपणे अर यात िनघनू गेले. तीन वषार् या अज्ञातवासानंतर तेही पकडले गेले 
आिण कानपूर येथे ता. 2० ऑग ट १८६2 रोजी यास फासावर चढिव यात आले. 
िफरोजशहा सदु्धा वेषांतर क न भटकत रािहले होते िन सदैुवाने शेवटी ते िहदंु थानबाहेर 
िनसटू शकले आिण पिशर्यात करबेला येथे जाऊन रािहले.  

येथवर १८५७ या क्रांितयुद्धाची चचार् वारंवार केली गेलीच आहे. यातून अनेक 
प्र न िनमार्ण होतात. यापैकी एक प्रमखु प्र न क्रांितयुद्धाची सवर् िसद्धता पुरी हो यापूवीर्च 
अक मात लवकरच क्रांतीचा उठाव झाला का? या प्र नांचे उ तर प ट आहे की, नाही! 
तसे झाले नाही. १८५७ या वातं ययुद्धात जेवढी पूवर् तयारी झालेली होती तेवढी तयारी 
िक येक िवजयी झाले या क्रांतीचे वेळीही झालेली न हती. िशपायां या पलटणीमागनू 
पलटणी, राजेरजवाड,े प्रचिलत सरकारचे विर ठ अिधकारी, पोलीस, मोठमोठी शहरे, सवर् 
एका पाठोपाठ उठावाची वचने देत असता कोण बंडाला त काल प्रारंभ करणार नाही? 
िशवाय, बहुतेक प्रसगंी सरुवातीलाच अडचण असते. एकदा आरंभ झाला की, सवर् देश 
आपोआप उठतो. हा अनुभव िवचारात घेतला तर हे प ट होईल की क्रांितकारकां या 
पुढार् यांनी उगाच घाई केली न हती. उलट असे हणावे लागेल की, इतकी अनुकूल 
पिरि थती असताना उठाव कर याचे धाडस यांना होत नाही त ेक्रांतीचा उठाव कधीही 
क  शकणार नाहीत! 

मग प्र न पडतो की, यांचा पराभव का झाला? या ग्रथंात वेळोवेळी या या 
िठकाणी अनेक िकरकोळ त कािलक कारणे सांिगतली आहेतच. पण मखु्य कारण िदसत,े 
ते असे की, या क्रांतीसाठी िवघातक भागाची जरी यवि थत आखणी केली होती तरी 
यानंतर उ प न होणार् या पिरि थतीम ये कसे वागले पािहजे यािवषयी िवधायक, 
आकषर्क िन सु यवि थत आखणी केली गेली न हती. इंग्रजी स ता उखडून न ट करावी 
यावर सवार्ंचे एकमत होत; पण यानंतर काय? पूवीर्चीच ती पर परिवघातक भांडणे, पु हा 
तेच म गल, तेच मराठे, आिण तीच जनुी भांडणे- आिण अशा पिरि थतीला कंटाळूनच 
वेडा या झटक्यात परक्या शत्रूनंा आत घे याची तीच जनुी पद्धत अवलबंावयाची असेल तर 
आपले रक्त यथर् कशाला सांडावयाचे असे सवर् साधारण जनतेला वाटू लाग यास नवल 
काय! यामळेु झाले काय, की क्रांतीचा िवघातक भाग तेवढा यश वीपणे पार पडला; परंतु 
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नंतर जे हा िवधायक राजवटीचा प्र न उ प न झाला  ते हा आपापसातील मतभेद, 
पर परांिवषयी वाटणारी भीती आिण आ मिव वासाचा अभाव हे सवर् दगुुर्ण उफाळून आले. 
क्रांतीनंतर जर लोकां या क पनेला िन िवचारांना पटेल असा आकषर्क कायर्क्रम ठेव यात 
आला असता तर क्रांतीनंतर होणारी वातं यवाढीची िवधायक वृ ती बळावून प्रारंभाप्रमाणेच 
क्रांतीचा शेवटही यश वीपणे िसद्धीस गेला असता.  

पूणर् सहंारानतंर िनिमर्ती चाल ूहोते, दु टां या िनदार्लनानंतर चांगली राजवट चाल ू
करता येते, येवढे जरी या लोकांनी नीट लक्षात ठेवले असते तरीही क्रांतीचा िवजय झाला 
असता. न या िनिमर्तीचा िवचार तर दरू रािहला, पण ती जनता परकीय राजवटीचा 
िवनाशही पणूर्पणे क  शकली नाही! याचे कारण उघड आहे की, या देशातून िव वासघात 
आिण भी ता हे दोन महान दगुुर्ण अजनू पूणार्ंशाने न ट झाले न हते. पराभवाचे मखु्य 
कारण हणजे या लोकांना पूवीर् या कोण याही वदेशी राजवटीपेक्षा परकीय इंग्रजांची 
राजवट ही अिधक वाईट आहे हे कळलेच नाही आिण यां या अगंी वदेशी बांधवांिव द्ध 
परक्याना साहा य नाकार याइतकी देशभक्ती िन प्रामािणकपणा न हता या लोकांनी 
कलेला वदेशबंधूंशी िव वासघात!1 

आिण हणनूच या पराजयाचे सवर् पाप अस या िव वासघातक्यां याच कपाळी 
फुटते! जर यां यापुढे व छ आिण आकषर्क येय ठेवले गेले असते तर हेच 
िव वासघातकी देशभक्त बनले असते. कारण देशभक्तीच जे हा िमळकतीची िन 
लाभदायक वाटू लागते ते हा ल जा पद िन धोकादायक िव वासघात आपण होऊन कोण 
कर यास धजेल? िव वासघातात िवशेष गणु काही नसतो. वरा यापेक्षा परकीय स ता 
अिधक वाईट िन घातक असते हे लक्षात घेऊन यानुसार वतर्न करणार् या वीरांना उ जल 
ेय लाभते मग ते वरा य लोकमतानुसार चालणारे असो (Democratic), राजमतानुसार 

चालणारे असो (Monarchical) िकंवा अनायकानुसार चालणारे असो (Anarchical), 
वातं याची अिभलाषा केवळ देश सपं न िन सखुी हावा येव यासाठी नसते तर 
वातं यातच आ याला खरे समाधान प्रा त होते; न यातो यापेक्षा व वाची भावनाच 

                          
1  “Yet it must. be admitted that, with all their courage, they (the British) would have been quite exterminated if the natives had been 
all and altogether hostile to them. The desperate defences made by the garrisons were no doubt heroic, but the natives shared their  
glory, and they by their aid and presence rendered the defence possible. Our siege of Delhi would have been quite impossible, if the 
Rajas of Patiala and Jhind had not been our friends and if the Sikhs had not recruited in our battalions and remained quiet in the 
Punjab. The Sikhs at Lucknow did good service and in all cases our garrisons were helped, fed and served by the natives, as our 
armies were attended and strengthened by them in the field. Look at us all, here in camp at this moment, our outposts are native 
troops, natives are cutting grass for our horses and grooming them, feeding the elephants, managing the transports, supplying the 
commissariat which feeds us, cooking out soldiers food, cleaning their camp, pitching and carrying their tents, waiting on our officers 
and even lending us their money. The soldier who acts as my amanuensis decleared that his regiment could not have lived a week but 
for the regimental servants, Doli bearers, hospital men, and other dependents. Gurkha guides did good service at Delhi and other 
dependents. Gurkha guides did good service at Delhi and the Bengal artillerymen were as much exposed as the Europeans. ” -
Russell’s My Diary in India.  
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मह वाची असते. पारतं या या सोनेरी िपजंर् यापेक्षा जगंलात असलेले वातं यच शतपट 
े ठ होय! सभुािषतकार हणतात- 

फळे मधुर खावया असती िन य मेवे तसे। 

िहरेजिडत सुदंरी कनक पंजरीही वसे।। 

अहिनर्श तथािप तो शुक मनात दःुखे झरेु। 

वतंत्र वनवृ ती या घडी घडी सखुाते मरे।। 

यांना हे वातं याचे त व समजले, वधमार्किरता िन वदेशाकिरता यांनी 
आपले कतर् य पार पाडले, वधमर् िन वरा यासाठी यांनी आप या तरवारी उपस या, 
आिण कदािचत जयासाठी नाही पण कतर् यबुद्धीने यांनी मरणही प करले, यांची नावे 
िचरंजीव राहोत! यांना शतशः सह त्रशः प्रणाम असोत! केवळ मतभेदाने िन अि थर 
बुद्धीने यांनी वर उ लेिखले या वीरांना सहकायर् केले नाही यांची देशाला आठवणही 
राहणार नाही. यातूनही भयावह पकारे जे प्र यक्ष शत्रलूाच जाऊन िमळाले िन 
वदेशबंधूशीच शत्रसूह लढले यांचा शतशः न हे सह त्रशः िधक्कार करावा तेवढा थोडाच 
होणार आहे! १८५७ ची क्रांती हणजे िहदंु थानची ऐक्या या, वातं या या िन जागतृ 
जनशक्ती या िदशेने िकतपत प्रगती झाली आहे हे पारखून पाह याची एक कसोटीच होती. 
2 अपयशाचा दोष यांनी देशाला पारतं यात ढकलले अशा नामदर्, आळशी िन 
िव वासघातकी लोकांवरच येतो. परंतु वतः या उ ण रक्तात यांनी आप या तरवारी 
बुचकळून काढ या, क्रांती या या ना यप्रयोगात अिग्नमचंकावर धीटाईने प्रवेश केला 
आिण साक्षात मृ यु पुढे उभा असता याची पवार् न करता जे या मृ युमखुातही थयथय 
नाचले, यांना दोष देऊन कोणीही आप या जीभा िवटाळू नयेत! ते वेड े न हते; ते 
उतावीळही न हत,े झाले या पराजयात यांचा कोहीही भाग न हता; ते अिवचारी न हते 
आिण हणनू यांना दोष देमे के हाही उिचत होणार नाही. यांनी मारले या हाकांनीच 
िहदंमाता आप या गाढ झोपेतून जागी झाली आिण आपले पारतं य न ट कर यासाठी ती 
धावून गेली. पण जे हा ित या काही सपुुत्रांनी जलुमुा या टाळक्यावर जबरद त प्रहार 

                          
2 “Among the many lessons the Indian mutiny conveys to the historian, none is of greater importance than the warning that it is 

possible to have a revolution in which Brahmins and Sudras, Hindus and Mahomedans, could be united against us, and that it is not 

safe to suppose that the peace and stability of our dominions, in any great measure, depends on the continent being inhabited by 

different religious systems for they mutually understand and respect and take part in each other’s modes and ways and doings. The 

mutiny reminds us that our dominions rest on a thin crust ever likely to be rent by titanic fires of social changes and religious 

revolutions. ” -Forrest’s Introduction.  
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केला ते हाच, ददुवाने ित याच काही कुपुत्रांनी ित या दयात खंजीर खपुसला! ती जखमी 
िहदंमाता जिमनीवर पु हा कोसळून पडली! आता ित या दोन पुत्रांपैकी कोण कू्रर, 
िव वासघातकी िन ितर करणीय आहे? कोण वीर, साहसी, देशभक्त िन आदरणीय आहे? 

िद लीचा बादशहा बहादरुशहा हा एक कवी होता. क्रांितयदु्ध अगदी ऐन रंगात 
असतानाच याने एक गझल रचला होता, याला कोणीतरी िवचारले की- 

दमुदमुाये दम नही अब खैर माँगो जान की 

अय जफर अब ठंडी हुई समशेर िहदंु थानकी 

“िदवसिदवस िन प्रितक्षणी तू थकत चाललेला आहेस, ते हा हे बादशाह, आता 
इंग्लीशांपुढे पदर पस न प्राणांची भीक माग. कारण आता िहदंु थानची तरवार कायमची 
बोथट िन थडं झालेली आहे!” 

असे सांगतात की, याला उ तर देताना बादशहा हणाला- 

गािझयोम बू रहेगी जबतलक ईमानकी 

तब तो लडंन तक चलेगी तेग िहदंु थानकी 

‘आम या वीरां या अतंःकरणात व वाचा आ मिव वास िन देशभक्तीचा िबदं ु
िश लक असेल तोवर िहदंु थानची तरवार धारदारच राहील आिण एक िदवस असा येईल 
की ती प्र यक्ष लडंनचे दरवाजे ठोठावील!” 

 

 
 




