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�हदंपूदपादशाह� 

१. नवीन युग 
‘सववरम राजय-व�ृद्ारार तुमह� सुपुत �नरामा आहा.’ 

 
शहाजीरहाराजांचर �शवाजीरहाराजांना पत. 
 

इसवी सन १६२७ हया वष� �शवाजी रहाराजांचा जनर झाला. हया जनरारु रु तया �दवसाला नवीन 

युगाचा पारंर�दन वहावयाचर रागय लारावयाचर होतर! �शवाजीरहाराजांचा जनर होणयााया पूव�ह� 
�हदंवूंशााया सनरान सरं�ाााया ्ायाम् म आ�ा रहंरद� शतूचंी वाड ्ोपवून वरता वरता शर् डो �हदं ू

वीरांनी झुजं ्रन आतरहवन र् लर होतर. आपलयापूव� यश न �रुता पडलरलया हया वीरांाया आ�ा 

हुतातमयांाया इतकयाच शौयामनर लढत असता तया युदात यशसवी वहावयाचर रागय �शवाजी रहाराजांना 
लारलर. तयांनी �वजयाची ए् लाटच उतपनन र् ल�. ती जसजशी पुढर जाऊ लागल� तसतशी अ�व् पचंड 

होऊ लागल�. �तनर आाखी ए् शत् �्ंवा ्ाह� अ�व्च ्ाल �हदंधूवजा आपलया रसत्ावर वारा 

्रन �तला वैरवांतून अ�व् वैरवा्डर आ�ा रहत्ृतयांतून रहततर ्ृतया्डर नरऊन पोच�वलर. 
गजनीाया रहंरदााया आकरााणरोणर पारंर झालरल� रुसलरानांाया रारत�वजयााया ररतीची लाट 

वरगानर पुढर  पसरन अ�खल रारतवषम �तायाखाल� णुडून गरलर होतर. �ताया रवून जयांनी आपलर रसत् वर 
्ाढलर, आ�ा आपलया खडया रराठ� सवरांत �तला आ�ा र् ल�, ‘‘णसस! हयाायापुढर  ए् पाऊल यरशील 

तर धयानात वर’’ असर प�हलर राष्वीर �शवाजीरहाराज! सावारापार असर महाता यरईल ्�, इ.स.१६२७ 

पूव� �हदं ू आ�ा रुसलरान सनैयांची गाठ ्ोठर  ्ा पडरना, र् वहा �हदंूंचा नाय् रतृ �्ंवा नाह�ंसा 
झालयारु रु  तर र् वहा एखादया ्ाररायाम् नर �्ंवा सरनानाय्ानर �वशवाससात र् लयारु रु , पा �हदंूंचा 
परारव हा वहावयाचाच. �शवाजीरहाराज राज्�य �रतांत अवतीाम होईतो �हरालयापासून द��ा 

सरुदापयपत पतयर् युदाचा �नामय ्ोााया ना ्ोााया ्ाराानर �हदंधूवजाला �वपर�त वहावा असा 
करच पडला. दा�हराची ददुमशा, जयपाुाची युदर, अनगंपाुाचा प�तरोव, पथृवीराजाचर वराशयन, 

्ा�लजंर-�शक�-दरव�गर�-ता�ल्ोट यर्लर अशरु �दवस, हया पसंगांचा नुसता उललरख वर�ल �ववानांतील 

खरदजन् सतय पटवायला पुररसा आहर. पा �शवाजीरहाराजांाया सर्म हातांनी हया आपलया लो्ांाया 
ददु�वााया अवदसरला जाू ्ाय पतय�च वरन �तचर त�ड अगद� �वरद �दशरला वु�वलर; आ�ा आजपयपत 

आपलया रागर होती तयापराार तयांाया रागर �ततकया तीवतरनर ह� ्ृतया लावून �दल�. पुनहा र् वहाह� 
�हदंधूवजाला रहंरद� अवमचंदापुढर वा्ावयाची पाुी आल� नाह�. 
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इ.स.१६२७ नतंर तर चक उलटलर. �हरालयापासून द��ा सरुदापयपत हयानंतर �हदं ू आ�ा 

रुसलरान सनैयांची ्ोठरह� गाठ पडो �हदंूंचा �वजय हा वहावयाचाच आ�ा रुसलरानांना वूु ह� खावी 
लागावयाचीच. रग तयांची संखया �्तीह� असो, आ�ा तयांनी ‘अललाहो अ्णर’ ची गजमना �्तीह� उाच 

सवरानर र् लरल� असो! ‘अलला हो अ्णर!’ (अललाचा �वजय असो!) ईशवर खरोखर�च �वजयी झाला; पा 

तो �हदंूंचा ईशवर झाला! इ.स.१६२७ नतंर ईशवरानर �नःसंदरह आपलर नाव �हदंूंाया प�ात सरा�वषट र् लर! 
रू�तमपूज्ांाया प�ाला तो �रुाला आ�ा रू�तमरजं्ांची तयानर �न्रानर पाठ पुर�वल�. �सहंगडाचा पाडाव, 

पावन�खडंीची झुजं, गुर गो�वदं�सगं, णंदा णहादरू, छतसाल, णाजीराव, नाना, राऊ, रलहारराव, 

परशरुारपंत, रािजत�सगं हयांचर पराकर इतयाद� गोषट�ं्डर नुसता दिषट�रप र् लयाणरोणर हया �ववानाची 
सतयता पटरल. हयांनी आ�ा इतर रजपूत, रराठर  आ�ा शीख सरनानाय्ांनी जर र् जर र् आ�ा िजतकया वरुा 
रुसलरानांशी गाठ पडल� तर् र तर् र आ�ा �ततकया वरुा रुसलरानांना चोपून ्ाढलर. �हदंूंाया राज्�य 

रागयाला जी रहतवाची आ�ा �वजयपवतम्  ्लाटाी �रुाल� �तचर शरय �शवाजी रहाराज आ�ा तयांचर 
अधयातरगुर शीरारदाससवारी हयांनी आपलया �हदंजूातीपुढर जर ्ोर आधयाितर् आ�ा राष्�य धयरय 

ठर �वलर तया धयरयाला िजत र्  आहर �तत र् च तयांनी सरर�रतात उपयोगात आालरलया नवीन डावपरचांाया 
युदपदतीला �न शसतसावनांना आहर. रहाराष्वरम ह� �हदंजूातीाया राष्�य जीवनाची रतृपाय झालरल� 
जयोत पजव�लत ्राार� ए् नवीन शकती होती हर िजत र्  सतय आहर �तत र् च रहाराष्- युदपदती तया 
्ाुी �हदं ूलो्ांत पच�लत असलरलया युदशासतारधयर कांती सड�वाार� नवीन युदपदती होती हर खरर 
आहर. 
जया धयरयानर हया �हदंसूवातंंयााया युदातील नरतयांरधयर आ�ा सरनापतींरधयर इत्� दढ�नषठा उतपनन 

र् ल� आ�ा तयांायात इत्ा आवरश आाला तर धयरय महाजर �हदंपूदपादशाह�-सवतंत �हदंसूामाजयाची 
पस्ापना ्रार-हर होतर. आ�ा जया युदपदतीनर रुसलरानी सततरला रराठयांायापुढर  तग वरार अशकय 

र् लर आ�ा अंती िजनर �हदंशूीषामवर �वजय�्र�ट चढ�वला ती युदपदती महाजर शतूला च्वावयाची - 
ग�नरी ्ावयाची युदपदती होती. 

हया उदातत धयरयााया जा�ावररु रु  रराठयांनी �पढयान�पढया र् लरलया पयतनांना स्ू�तम �रुाल�. 
�रनन�रनन ्ालात आ�ा दरूदरू पसरलरलया पांतात तयांनी र् लरलया ्ृतयांर धयर सरान�हतसंणंव आ�ा 

ए्सूतीपाा पारत झाला. आपा हाती सरतलरलर ्ायम महाजर आपलया वरामचर आ�ा दरशाचर ्ायम आहर - 
आपलयातील वीरांनी आ�ा रहापुरषांनी जयाला हातरार लावला पा�हजर असर ्ायम आहर, अशी दढरावना 
तयांाया रनात उतपनन र् ल�. रराठयांना तया जााीवरनर पायर�पायर�नर पा �वजयररानर �दलल�ाया 
रहादवारापयपत - उततररला �सवुंनद�ाया तीरापयपत आ�ा द��ारत द��ा सरुदााया तटापयपत ्सर नरलर 
आ�ा �ताया योगानर तयांाया ्ृतयाचा हया ् र्ला अशा ए्ा �दवय राष्�य रहा्ावयाचर सवरप्सर 
�रुालर तर पुढर पाहू. पूव� पतयर् �हदं ूराता, आपला परारव ्सा झाला आ�ा अंती आपलया शतूचंा ्सा 
�वजय झाला हया गोषट�ंचर वामन ्राार�, तोपयपत पच�लत असलरल� गााी गात. गाणयांायापर�ा 
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�्तीतर� पट�नर जयसूच् आ�ा उदातत सुरात आपलया रुलांना अतयतं अ�ररानानर गाऊन दाखवील 

अशा रहा्ावयाचर �वशवरप तया �वजयांनी ्सर पारत झालर हर आता आपा कराकरानर पाहू. 

इ.स.१६२७ रधयर �शवाजीरहाराजांचा जनर झाला. तयांचर च�रत �ल�हाारर जुनर णखर्ार 
आपलयाला सांगतात ्�, जसजसर तर रोठर  होऊ लागलर तसतशी �हदंजूातीला पारत झालरल� राज्�य 

पारतंंयाची अवस्ा तयांना ्ार णोचू लागल�. परकयांाया पायांखाल� आपलया दरवांची दरव रु  ्शी तुड�वल� 
जात होती आ�ा आपलया पूवमवैरवाचर अवशरष ्सर ्ल�ं्त आ�ा अपरा�नत होत होतर हर डोळयांनी 
पा�हलर आ�ा तयांचर हदय �वद होऊन गरलर. तयांची शरू राता िजजाणाई �हनर �हदं ूजातीाया पूवमवैरवााया 
वामनानर शीरार आ�ा शी्ृषा, अजुमन आ�ा रीर, अ�ररनय ूआ�ा ह�रशचंद हयांाया ््ांनी तयांाया 
वीरवतृतीचर पोषा र् लर. �्ंणहुना जया वातावराात तर शवासोाचवास ्र�त होतर तर वातावराच नवीन 

आशांनी आ�ा आ्ां�ांनी रारन गरलर होतर! जयांाया पूवमजांनी दरवांशी आ�ा दरवदतूांशी सरोरासरोर 
राषा र् लर होतर आ�ा पतय� रगवान शी्ृषाांनी जयांना री ्वीह� सोडाार नाह� महाून अ�रवचन 

�दलर होतर, तया �हदंूंाया राष्ाची पारतंंयातून रुकतता ्राारा अवतार उतपनन होाार ह�च ए् गोषट 

जयााया तयााया त�डी झाल� होती. तयांाया सराणयात चालत आलरलया आखया�य्ांरु रु हया राष्�य 

अवताराचा जनर आपलयाच सर� होाार हा रहाराजांचा �वशवास होता. आपलयाच �वषयी तर हया सवम 
आखया�य्ा नसतील? हर रहत्ायम सावणयासाठ� जर हतयार परररशवरानर �निशचत र् लर तर हतयार - 
आपलया जातीचा तो ईशवर�नयोिजत �वरोच् - आपाच असू ्ाय ? 

तर तसर असो �्ंवा नसो, ए् गोषट �निशचत होती- तयांचर तया प�रिस्तीतील ्तमवय सपषट होतर; 
असलरलया िस्तीत सरावान रानाायामस दासााया सुखासीन जीवनााया �ुद आशांना आपा तर� णुी 
पडावयाचर नाह� आ�ा जयानर आपलया राष्ाचर �सहंासन ्ोडून टा्लर �न आपलया दरवतांाया वरद�ंचा रंग 

र् ला, तया पर्�य राजय्तयाम् डून पाठ ्ोपटून सराारा आ�ा हांजी हांजी ्राारा तयांचा सरव् 

वहावयाचर नाह� हर �निशचत. इतर साहयाला यरवोत न यरवोत; आपा तर� सवमसवावर पााी सोडून आपलया 
पूवमजांाया अस्ींचर आ�ा दरवतांाया दरवुांचर संर�ा ्रणयासाठ� पयतन ्रावयाचा, युदर रांडावयाची 
आ�ा पसंगी आपलयापर�ा ण�लषठ शतूशंी झगडता झगडता ररावयाचर! तयात यश �रु�वणयाचर आपलया 
दैवी असलर आ�ा ररा न यरता सरररूरीवर �वजयशी आपलयाला राु सालाार असल� तर �वकरा�दतय 

�्ंवा शा�लवाहनापराारच आपलयालाह� आज �्तयर् �पढयांना पडलरल� सवरनर जयात ससंरराीय 

र�तीनर पूाम झालरल� �दसतील अशा आ�ा जर �रुणयासाठ� आपलया वरामाया सावंूनी आ�ा संतांनी 
आजपयपत आशायुकत अंतः्राांनी दरवाला आु�वलर अशा, �हदंूंाया ए्ा शरषठ आ�ा वैरवशाल� 
सामाजयाचा पाया सालणयाचर शरय लावरल! 
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 २. �हदंवी सवराजय 
 

‘�हदंवी सवराजय वहावर हर शींाया रनात ्ार आहर.’ 
 
�शवाजीचर पत. 
 

तया तरा वीरानर कां�तयुदाची उठावाी र् ल�. इ.स.१६४५ रधयर �शवाजीरहाराजांनी आपलया ए्ा 
सवंगडयाला पाठ�वलरलया पतात �वजापूराया शहाशी �वरोव ्रणयात तयांनी राजदोहाचर पात् र् लर असा 
जो तयांायावर आरोप ्रणयात आला होता, तयाचा �नषरव र् ला आहर आ�ा जर ्ोााशी ए्�नषठ 

रहावयाला आपा णांवलर गरलो असलो तर तर ्ोाा शहा - णादशहांशी नसून र् वु परररशवरांशी आहो हया 
गोषट�ची आठवा ्रन दरऊन उाच नी�तरततरची रावना जागतृ र् ल� आहर. गुरवयम दादाजी ्�डदरव आ�ा 

आपलर इतर सवंगडी हयांायावर सहयाद�ाया �शखरांवर परररशवराला सा� ठरवून इषट�सदी होईपयपत 

सतत युद चालवायचर आ�ा �हदंसू्ानात ‘�हदंवी सवराजयाची’ - �हदंपूदपादशाह�ची पस्ापना ्रावयाची 
अशी तयांनी शप् नवहती ्ा सरतल�? ‘आ�द ्ुलदरव सवयंर.ू तयांनी आमहांस यश �दलर �न पुढर तो रनोर् 

‘�हदंवी सवराजय ्रन पुर�वाार आहर... हर राजय वहावर हर शींाया रनात ्ार आहर.’ पतय� 

�शवाजीरहाराजांाया लरखाीतून उतरलरलया हया ए्ा ‘�हदंवी-सवराजय’ शबदानर ए्ा शत्ापर�ा अ�व् 

्ालापयपत जया रहा-खुणुीनर रहाराष्ाचर जीवन आ�ा ्तृमतव संच�लत झालर होतर �तचर आतरसवरप 

जसर उसड ्रन दाख�वलर गरलर तसर दसुयामआ ्शानर दाख�वलर गरलर नसतर. रराठयांनी र् लरल� उठावाी ह� 
अगद� पारंरीसुदा र् वु वैयिकत् �्वा �व�शषट वगामची सं् ु �चत चुवु नवहती. �हदंवूरामाया 
सरं�ाासाठ�, पर्� रुसलरानी सतता उल्ून पाडणयासाठ�, सवतंत आ�ा सर्म असर �हदंवी सामाजय 

स्ापन ्रणयासाठ� र् लरल� ती आरूलाग �हदं ूचुवु होती.  
हया दरशरकतीाया उतसाहानर र् वु रराठयांचर पुढार�च पर�रत झालरलर नवहतर; तर नयूना�व् 

परााात तयांाया दरशांतील आ�ा सनैयांतील सवमच लो् तया उतसाहानर रारलर होतर. जया दरशरकतीाया 
रावनरनर �शवाजीरहाराजांचर सवम पयतन पर�रत झालर होतर �तची जााीव �शवाजीरहाराजांइत्�च सवम 
जनतरलाह� झाल� होती. पतयर् स्ल� अ�खल �हदं ूजातीचर प�रताा्तक महाून तयांचर सवागत होत होतर! 
अजूनह� जर रुसलरानांाया प�ाला �च्टून रा�हलर होतर तर दोन प्ारचर लो् होतर. इतकया शत्ांाया 
दासवतृतीरु रु  तयांायापै्� ्ाह�ंाया दणुळया रनाला �हदं ूरुसलरानांाया �वरद णंड ्रन यशसवी होऊ 

श्तात अशी ्लपनाच ्�रता यरईना! दसुरा प्ार महाजर �वशरष �नगरगट झालरलया �्वा लारहानीचर 
ग�ात ्रन पाऊल टा्ाायामद �्वा रुसलरानी राजयााया �चरस्ा�यतवारधयर जयांचर �हतसंणंव 

�नग�डत झालर आहरत अशा लो्ांचा, हया रंडुींना �शवाजी महाजर ए् नव�श र्  हुरुलरलर पोर आहर असर 
वाटर . आ�ा तयारु रु  तयाचर पुढार�पा रानय ्रावयास तयांचर रन साहिज्च ्चरर! 
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पा अ�खल �हदं ूजनतरला र् वु रहाराष्ातील नाह� तर सपं ूाम द��ारतील �्ंणहुना उततररतीलह� 
�हदंूंना - �शवाजीरहाराज महाजर आपलया प�ाचर ए् सवमशरषठ पुरस्तक वाटत होतर. आपलया दरशाला 
आ�ा जातीला राज्�य सवातंंय पारत ्रन दरणयाचर रागय जयांाया दैवी �ल�हलर आहर असर 
ईशवर�नयुकत जा�तवीर वाटत होतर. �शवाजीरहाराज, शीरारदास आ�ा तयावरुची रराठयांची �पढ� 
हयांनी जर ्ार र् लर आ�ा जो सदंरश �दला तया�वषयी सवम पांतांतील �हदंूंना वाटलरलया ्ौतु्ााया आ�ा 

आदरााया उदातत वामनांनी तया वरुचा इ�तहास, आखया�य्ा आ�ा वाङरय ह� ओतपोत ररलरल� आहरत. 

सवमत नगरराया नगरर आ�ा पांताया पांत �शवाजीरहाराजांाया रराठयांनी आपलया सुट र् ला यावर महाून 

�न्डीची णोलावाी पाठवून आशरनर पती�ा ्र�त णसत आ�ा रराठयांनी रुसलरानांचर �हरवर ्ड र्  
्ाडून र् ्ून �दलर आ�ा तयााया जागी रराठयांचा रगवा झ�डा वर रान ्रन डोल ूलागला असर पा�हलर 
महाजर आनदंानर नाचू लागत. आमह� र् लरलया �ववानााया पुिषट्राा्म र् वु ए्च उदाहरा महाून, 

सावनूर पांतातील �हदंूंना रुसलरानी राजयाखाल� इतःपर राहार असहय झालर तरवहा तयांनी 
�शवाजीरहाराजांना जर पत पाठ�वलर तयाचा आमह� उललरख ्रतो. 

‘हा युसु् ्ार खसत आहर. णाय्ापोरांस उपदव दरार, जुलूर, गोववाद� �नदंय ्रक ्रतो! आमह� 
तयााया हाताखाल� वागणयास ्ंटाुलो. तुमह� �हदंवूरामचर संस्ाप्, मल�ाछांचर नाश् महाून तुमहा्डर 
आलो. तुमहा्डर आमह� आलो महाून आरचर दवार� चौ्� णसल� आहर! अननपाणयावाचून जीव सरणयास 

उदयुतत झालर आहरत! तर� रातीचा �दवस ्रन यरार.’ 
रहाराष्ााया णाहरराया आपलया सहवर�यांनी र् लरलया हया हदयदाव् �वनंतीचा रहाराजांनी 

अवहरर र् ला नाह� हर सांगावयाला न्ोच. प�सद रराठ� सरनासारंग हंणीरराव हर लागल�च तर् र वावून गरलर; 
आ�ा तयांनी �वजापूराया सनैयाचा अनर् स्ल� पूाम परारव ्रन रुसलरानांाया रगर�रठ�तून �हदंूंची 
रुकतता र् ल� �न तया पांतातून तयांची सतता उठवून लावल�. 

आपलया पुार आ�ा सुपर यर्ील लहानशा ससं्ानांची उततर वयवस्ा लावलयावर णारा राव रु  
संस�टत ्रन �शवाजीरहाराजांनी वयााया र् वु १५/१६ वया वष� आपलया �नवड् रडंुींाया 
साहाययानर शतूला ए्दर च�्त ्रन आ�ा रारर चढवून तोराा �न इतर रहतवाचर गड हसतगत र् लर. 
अ्झुलखानााया हाताखालाया �वजापूराया सनैयावर �णनतोड आ�ा पूाम �वजय �रु�वलयावर तयांनी 
पतय� रोगलांशी उसड युद आरं�रलर. ्वी शरा गरलयासारखर दाखवून तर ्वी अ्सरात सालर सालून, 

पा र् वहाह� तयांना च्वून, जरवहा रहाराजांनी रुसलरानांाया अनर् सरदारांचा आ�ा सरनापतींचा वुववा 
उडवून �दला तरवहा तयांाया शतूाया हदयात इत्� वड्� ररल� ्�, औरंगजरणाला सुदा ्ाह� वरुपयपत 

वैरनसय �रटवून तयांना जाळयात ्सवावयाचा पयतन ्रार अ�व् शहाापााचर वाटलर. पा रहाराज 

हया छलयुदातह� औरंगजरणाचर गुर ठरलर! आ�याचा तयाचा ्पट� डाव तयांनी ्स�वला आ�ा 

णं�दवासातून अनाहत �नसटून तर रायगडला सुर��त जाऊन पोचलर. तयांनी लागल�च रोगलांशी पुनहा युद 

रांडलर आ�ा प�हलयानर �सहंगड परत सरतला. तयांाया इतर सरनानाय्ांनी जर र् जर र् रुसलरान सापडलर, 
तर् र तर् र तयांना पुरा चोप दरऊन नाव गाज�वलर. अशा र�तीनर सारथयम वाढ�वता वाढ�वता शरवट� 
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�शवाजीरहाराजांनी आता आपलयाला �हदं-ूछतपती-�हदं ूवरम आ�ा �हदं ूससं ्ृती यांचा पुरस्ताम महाून 

�व�वपूवम्  अ�रषर  ् ्रन सरार शहाापााचर आ�ा सुर��त आहर असर ठर�वलर. �वजयनगराया 
पतनानतंर - तोपयपत ्ोााह� �हदं ू राजाचर सवतंत राजा - छतपती महाून अ�रषर् ्रन सरणयाचर वैयम 
झालर नवहतर! हया राजया�रषर् ानर रुसलरानी सनैयााया अिजंकयतराया भराचा रोपुा �नतयाचा ्ोडला. 
हयानंतर रा�रतात रुसलरानांना �हदंूंची णरोणर� र् वहाह� ्रता आल� नाह�. 

हा झालरला प�राार जयांनी तो सडवून आाला तयांना दरखील अदतु चरत्ारासारखा वाटला. 
�हदंसूवातंंयााया युदाचर पतय� दषटर आ�ा उदगातर होतर शीरारदाससवारी! हयांनी आपलयाला �दसलरलया 
�दवय सवरनाचर गूढ उदगारांनी ररलरलर ्ावय गाइलर आहर. तयात तयांनी आपलयाला पूव� सवरनात जया 
गोषट� �दसलया होतया तयापै्� आता णहुतर् पतय� सडून आलया असर साशचयम उदगार ्ाढलर आहरत! 

‘‘�रट ्ाुोखात री सवरनर पा�हल�ः पाहा, ती सार� वासतवात पतय� सा्ारल� आहरत. �हदंसू्ान 

आपला आपा उरा ठा्ला आहर. ईशवरदोह� पात्� आ�ा तयाचा दवरष ्राारर हयांना णलदंड हातांनी 
गाडून टा्लर आहर. ह� सुखरयी एव ंपुणयरूरी आहर खररच! ्ां ्�, ईशवरानर �तचर ईिरसत आपलरच ्ायम 
रानलर आहर, आ�ा औरंगजरण परासत झाला आहर. �सहंासनापासून दरू तर �सहंासनारढ आ�ा �सहंासनस् 

तर �सहंासनभषट झालर आहरत. शबदांपर�ा ्ृती खूपच छान णोलताहरत. खरोखर, �हदंसू्ान ह� सुखी 
पुणयरू�र आहर. आता वरामला, राजवरामचर; नयायय �न उ�चत तयाला णलाचर, अ�वषठान लारलर आहर. 
इतःपर यर्ील जलोद र्  द�ूषत असाार नाह�त; तर आरची सनानसंधया �न वतानुषठानर पार पाडणयास 

उदंड सारथयमदायी असाार आहरत.’’ 

आपा चाल�वलरलर युद हर ईशवरााया धवजरखाल� चाल�वलरलर वरमयुद आहर हया दढ रावनररु रुच 

�शवाजीरहाराजांनी सवतंत �हदंरूाजयाची स्ापना ्रणयात यश आलयाणरोणर तर सवम आपलया वरम आ�ा 

राज्ाराातील गुरंाया - सवारी रारदासांाया चराी अपमा र् लर आ�ा हर ईशवर� ्ायम आहर हया 
रावनररु रुच उलट शीरारदासांनीह� तर पुनहा आपलया �वखयात �शषयाला जनतराया ्लयााासाठ� �न 

ईशवरााया ्�त�साठ� ठरवलरला �वशवास�नवी महाून परत �दलर आ�ा सां�गतलर. 
 
‘‘राजय �शवाजीचर नवहर - राजय वरामचर आहर.’’ 
 

राजा छतसालाया पराकराचर वामन, जया ऐ�तहा�स् ्ावयात र् लर आहर, तया ‘छतप्ाश’ 

्ावयाचा ्ताम, सवतः णुंदरला �हदं ूअसूनह� रराठयांाया हया उठावाीचर तयानर र् लरलर वामन �्ती पांजल 

सतुतीनर ररलर आहर! तीच गोषट पखयात राष्�य ्वी रूषााची! रराठयांाया हया ्ृतया्डर हर दोसर 
्ोातया दषट�नर पाहतात हर पाहणयासारखर आहर. सवतः जनरानर रराठर  नसूनह� शी�शवाजीरहाराजांपासून 

णाजीरावांपयपत रराठ� वीरांनी सवमरर र् लरलया जयशाल� आकरााचा तयांना जा�तवंत रराठयांइत्ाच 

अ�ररान वाटतो! रूषा ्वीनर तर सवतः उततररपासून द��ारपयपत सवम �हदंसू्ानरर �हडूंन �शवाजी 
रहाराजांाया आ�ा तयांाया सवंगडयांाया रहत्ृतयांची �वजयगीतर गाइल� आ�ा सवम �हदंूंना हया �हदं ू
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सवातंंयााया युदात राग सरऊन पराकर ्रावयाला पवतृत र् लर. �वसताररयारु रु  आमहाला तयााया 
ओजसवी ्�वतांपै्� ्ाह� ओुीच यर र् उदृत ्रार शकय आहर. 

 
्ाशीहू्� ्ला जाती, र्ुरा रशीद होती । 
�शवाजी न होतर तो सुन�त होत सण्� ।। 
राखी �हदंणूानी, �हदंणूान ्� �तल् राखयो 
सर�ृत और पुराा राखर वरद �व�व सु�न र� । 
राखी रजपुती, राजवानी राखी राजन ्� 
वरार� वरर राखयो राखयो गुन गुनी र� ।। 

रूषन सु्�व जीतीह ररहटन ्� 
दरस दरस �्र�त णखानी तव सुनी र� । 
सा�ह र्  रजपूत �सवराज, सरशरर तरर� 

�दलल� दल दाणी ्ै �दवाल राखी दनुी र� ।। 
 

अशा र�तीनर सहयाद�ाया �शखरावरन �हदंवूरम आ�ा �हदंपूदपादशाह�ाया नावानर रराठ� 
तुतार�तून �नसालरलया प�ोर  ्आवहानानर आ�ा रागीतानर रहाराष्ााया सीरराया पल�्डर दरूपयपत सवम 
�हदंजूनतरची रनर हासवून जागतृ र् ल�; आ�ा तयांची �निशचती ्रन �दल� ्�, रराठयांनी आरं�रलरलया 
परकयांाया नषट दासयतवातून रुकत ्रावयाचर उ�दषट इत र्  �वशाल आहर. 
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३.  �शवाजीरहाराजांची जागा सवम राष् ररन ्ाढतर ! 

 
'God, We enter our last fight 
Thou dost know our cause is right 
Make us march now in thy light 
on to Victory ! 
Let us not thy wrath deserve 
In the sacred cause we serve 
Let us not from danger swerve 
Teach us how to die !' 

 
इ.स. १६८० रधयर �शवाजीरहाराज वारलर आ�ा ्ोडया र�हनयातच शीरारदासांनी आपला दरह 

ठरवला. तयांनी र् लरलर ्ायम रोठर  होतर; पा तयाहूनह� �्तीतर� अ�व् ्ायम सपंादावयाचर शरष रा�हलर होतर. 
तया दोसा राष्पुरषांचा अंत झाला; पा तयांाया रतृयूलाह� तयांनी पारं�रलरलया रहदांदोलनाला रारता 
आलर नाह�. वैयिकत् जीवनााया सं् ु �चत आ�ा अिस्र पायावर तयाची उराराीच झालरल� नवहती. 
राष्ााया जीवनात तयाची रु रु  खोल रजल� गरल� होती. रराठयांाया इ�तहासातील अतयतं रहतवाचर हर 
वै�शष्य आराया रराठरतर वाच्ांाया दषट�स आाून दरऊन तयांाया रनावर ठसवायची आरची इाछा 
आहर. रहाराष्ााया णाहरर �शवाजीरहाराज �न शीरारदास हयांायाच च�रताची, ्ोडी्ार ्ा होईना, पा 

रा�हती आहर, नतंरचा रराठयांचा इ�तहास तयांना जवु जवु अ�ात �्वा �हदंूंाया इ�तहासााया 
सारानय वाच्वगामला जयांनी �हदंजूातीाया ्ायामचा पुरस्ार र् ला आ�ा �हदंपूदपादशाह�ाया स्ापनरचा 
उदयोग र् ला असर प्र आ�ा अं�तर दरशवीर महाजर शीरारदास आ�ा �शवाजीरहाराज हरच होत असर 
वाटतर. इत र् च नाह� तर सवमसावारा रहाराष्�यांचा सरजह� रराठयांाया खयामश इ�तहासाचा पारंरच 

नवहर तर इ�तशीसुदा �शवाजीरहाराजांणरोणरच झाल� असा आहर. तयांाया पशचात नुसती णजणजपुर� असून 

तीह� लुटारंाया �्वा �रनन साहसी टोळयांाया सवा्� �न अवोगारी झगडयांनी अ�व्च �व्ृत झाल� 
आहर असर तयांनाह� वाटतर. हर दोनह�ह� सरज पूामपार चु्�चर आहरत. वासत�व् �शवाजीरहाराज आ�ा 

शीरारदास हयांचर खरर रोठरपा हरच आहर ्�, तयांनी चालू र् लरल� चुवु तयांाया पशचात द�सम् ाल 

�ट्ल�, इत र् च नवहर तर तयांायाचसारखया सर्म आ�ा दरशरकत �वरूतींची, शताववी संसटनापटंूची 
आ�ा रावुरंवरांची, वीरांची आ�ा हुतातमयांची ए्ारागून ए् अखडं परंपरा �नरामा झाल� आ�ा �तनर 
तयाच प�वत ्ायामपीतय्म सनसोर युदर र् ल�, राष्ाला �हदंपूदपादशाह�ाया धयरया्डर नरलर आ�ा जर वैरव 

पाहून पतय� �शवाजीरहाराजांनी आपलयाला राजया�रषर्  ्र�वला तरवहा तयांाया हातात ए् पुरा पांत 

सुदा नवहता; आ�ा तर� तयांाया ्ायामला ्ोाीह� रहत्ृतयच महारल ! तर रग जरवहा तयांाया 
अनुयायांनी रासोणादादााया आ�वपतयाखाल� र्ट लाहोरात पवरश र् ला आ�ा रराठ� सोडा �सवुंनद�ाया 
तीरावर �वजयररानर वावर लागला, जरवहा ए् सपं ूाम खंड तयांाया चराांशी लोुू लागलर, तरवहा तर ्ायम 
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अ�व् रहत ् आ�ा अ�व् पूाम नवहतर ्ा? �शवाजीरहाराजांना रतृयूनर गाठलर पा इ्डर औरंगजरण 

िजवंतच होता औरंगजरणाला आ�ा तयााया अ�हदं ू रहतवा्ां�ांना अहरदनगराया ए्ा सारानय 

्डगयांत अंती रूठराती �दल� ती �शवाजीरहाराजांनी नाह� तर तयांनी �नरामा र् लरलया रहाराष्ानर �दल�. 
रायगडावर पररलया गरलरलया णीजाला, तयाचा रराठ� सामाजयाचा जो पचंड व�ृ झाला तयााया योगानर 
इत्� प�सदी �रुाल�. नाह� तर तोपयपताया इतर णीजांचर जसर ्लदायी व�ृ र् वहाच झालर नाह�त 

तयापराार हर णीजह� ्ोल ठरन �वसरतृीाया वुुीत नषटपाय होऊन गरलर असतर! �शवाजीरहाराजांनी 
रायगडावर राजय चाल�वलर, पा तयांाया सवम लो्ांचर पतय� �दलल�वर राजय चालरल असा �दवस अदया�प 

यावयाचा होता! इत र् च नाह� तर वनाजी आ�ा सतंाजी, णाुाजी आ�ा णाजी, नाना आ�ा णापू हर पुढर 
आलर नसतर, तयांनी राज्ारा र् लर नसतर, रारूरी जागवल� नसती आ�ा �शवाजीरहाराजांचर ्ायम 
यशसवी र् लर नसतर तर पतय� सारानय आ�ा सावर �दसलर असतर आ�ा तयाला जर आपलया �हदंजूातीाया 
इ�तहासात अतुलनीय असर अ�खल �हदंूंाया दषट�नर सवप् ष रहतव आलर आहर तर ्वीह� पारत झालर नसतर. 
�शवाजीरहाराज रोठर  आहरत, ्ारा तयांनी �नरामा र् लरलर राष् तयांाया रोठरपााला साजरसर उतरलर, 
तयाला तयांाया अवतार्ायामचर आ्लन आ�ा संपादन ्रता आलर. रहाराजांाया जर ्लपनरत होतर तर 
तयांनी पतय�ात आालर! रहाराजांना जर वहावर असर वाटत होतर तर तयांनी सडवून दाख�वलर! 
�शवाजीरहाराजांचा रतृय ू महाजर रराठयांाया इ�तहासाचा नुसता् �वष्ंर् आहर. तयांनी ए् �हदं ू

ससं्ान स्ापन र् लर - अदयाप तयाचर �हदं ू सामाजयात प�रवतमन वहावयाच होतर, तर सारर 
�शवाजीरहाराजांाया रतृयूनतंर सडून आलर. जया �रनन �रनन शकतीं् डून हर पतय� सडून यावयाचर होतर 
तया शकती �नरामा ्रन रहाराज जव�न र् त अंतवामन पावलयानंतर पतय� रहा्ावयाचा पारंर होतो. 
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४ : हुतातरा छतपती ! 
‘‘वरामसाठ� ररावर’’ 

- रारदास 
 

रहाराष्वरम �्ती खोल रजला आहर आ�ा रहाराष्ातील �हदं ूपुनरजजीवनाची चुवु तयानर 
�्ती उत्टतवानर चरतावल� आहर याचा ठाव पतय� औरंगजरणास लागला नाह�! इतर वयिकत �नषठ �्वा 
सराजातील �व�शषट वगामनर चाल�वलरलया सं् ु �चत चुवुीपराार रराठयांाया सवातंंयााया चुवुीची, 
�शवाजीरहाराजांसारखा ्ताम पुढार� ्ालवश झालयानर आ�ा तयांाया जागी सरंाजीपराार शरू पा 

ना्ताम पुत आलयानर, इ�तशी झाल� असल� पा�हजर असर तयाला वाटलर. तरवहा अ्ामतच आपलयाला पा�हजर 
ती सवंी आल� आहर असर तो सरजला. ्ाणूलपासून णंगालपयपत पसरलरलया �वसतीाम सामाजयाची सवम 
सावनर, अग�ात रनुषयणल आ�ा दवयणल तयााया हातात होती; ए्दर सवम प्ारचर �रुून तीन लाख 

सनैय सरऊन तो द��ारत उतरला. �शवाजीरहाराजांनादरखील ए्ाच वरुी एवढया पचंड सनैयाशी त�ड 

दयावयाचा पसंग ्वी आला नवहता. औरंगजरणाचा त म्  ्ाह� चु्�चा होता असर नाह�. अशा र�तीनर 
ए्�तत र् लरलया र�गल� सामाजयााया सवम णलाचा रार अंगावर पडलयाणरोणर रराठयांाया नवीन आ�ा 

�वस्ुीत राजयााया दसपट रोठर  राजयह� पार चुरडून गरलर असतर. तशात ए्ा शरषठ राष्ाची वुरा वारा 

्रणयास अगद� अयोगय अशा राासााया हातात रराठयांचर पुढार�पा गरलयारु रु  हया वरुी रोगलांाया 
�वरोवाचा ्ोाताह� पयतन ्रा� अ�व्च अशकय झालर होतर. नरततृव चाल�वणयााया अयोगयतराया 
जोडीला सरंाजीरहाराजांरधयर रागीट सवराव �न र�दरा आ�ा र�दरा�ी हयांाया�वषयी अतयतं आसकती 
हया दगुुमाांची रर पडल� होती! 

पा हर सवम दोष असूनह� आ�ा आयुषयातील हया �नवामाीाया पसंगाला त�ड दरणयात अपयश 

आलयावरह� �शवाजीरहाराजांचा पुत अंती आपलया �पतयाला आ�ा जया कां�तयुदााया राष्�य चुवुीचर 
प�त�न�वतव तयााया्डर आलर होतर तया चुवुीलाह� रूषारूत झाला; आ�ा �नवनााया �ाात 

प�रिस्तीचा प�तरललच नाह� तर �वजरता ठरला! आपलया रानट� शतूांया सरोर हताश राजणंद� ्रन 

तयाला आालर असताह� तो ताठ उरा रा�हला आ�ा जीवनाचर रोल सरऊनह� आपला वरम �व्ावयाचर तयानर 
सपषट ना्ारलर! ररा टाुणयासाठ� वरापतर ्रायची ्लपना तयानर तवरषानर �वक्ारल� आ�ा आपलया 
रुसलरानी छल्ांवर, तयांाया वरमशासतावर आ�ा �वचारसराीवर अपरानांचा आ�ा �शवयाशापांचा 
वषामव र् ला. रराठ� �सहंाला हयापराार आपला पाुीव ्ुता ्रार अशकय आहर असर पाहून औरंगजरणानर 
हया ‘्ा्रा’ चा वव ्रणया�वषयी आ�ा �दल�. पा या वर्ावाीचा �शवाजीरहाराजांाया पुतावर 
्ोडाच प�राार होाार होता! तापवून लाल र् लरलया सुयांनी आ�ा सांडसांनी तयाचर डो रु  रोस्ून णाहरर 
्ाढणयात आलर; तयांाया िजररचर करशः तु्डर तु्डर तोडणयात आलर! पा या रा�सी छुानरह� तया 
राजहुतातमयााया वैयामचा रंग झाला नाह�! अंती तयाचा �शराछरद ्रणयात आला! रुसलरानांाया 
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वरमवरडाला तर णुी पडलर, पा तयांनी �हदंजूातीला अ�यय उजजवलता आाून �दल�! हया ए्ा आतय�ंत् 

आतरय�ााया ्ृतयानर सरंाजीरहाराजांनी रहाराष्वरामचर - �हदं ूपुनरजजीवनााया प�वत चुवुीचर - 
आतरसवरप जसर �वशद ्रन दाख�वलर तसर दसुरर ्शानरह� दाख�वार शकय नवहतर! लुटारंचा पुढार� 
अगद� �नराळया र�तीनर वागला असता. �शवाजीरहाराजांनी संपा�दलरल� सवम रौ�त् संपतती सरूु नषट 

झाल� होती; तयांचा दवय्ोश �रता पडला होता; तयांचर गड उधवसत झालर होतर; तयांची पतय� 

राजवानीसुदा पर्�य शतूांया हातात गरल� होती! संराजीला �शवाजीरहाराजांची रौ�त् संपतती राखता 
आल� नाह�; पा सरंाजीनर आपलया अतुलनीय हौतातमयानर �शवाजीरहाराजांची न�ैत् आ�ा 

आधयितर् संपतती नुसती राखल�च नाह� तर ती अनर् पट�ंनी उजजवलतर आ�ा णलशाल� र् ल�! �हदं-ू

वरामसाठ� आतरण�लदान र् लरलया राजहुतातमयांाया रकताचर हयापराार पोषा �रुालयावर �हदं ू

सवातंंयााया सरराला �वल�ा �दवयतव आ�ा न�ैत  ्सारथयामचर अ�वषठान पारत झालर. 
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५ : राजहुतातमयाचा प�तशोव 
वरामसाठ� ररावर ! ररोनी अवघयां�स रारावर !! 
रा�रता रा�रता घयावर ! राजय आपुलर !! 

- रारदास 

आपलया राजााया ररााचा प�तशोव सरणयासाठ� सवम रराठ� राष् सशसत होऊन उठलर! 
सरंाजीरहाराजांाया हया आतरसरपमाााया अं�तर रहत्ृतयारु रु  तयांाया सवम चु्ा आ�ा दषु्ृतयर 
लो् �वसरलर. तयांनी तयांना पूाम �रा र् ल�. ्ोशागारात ्प�दम् नसताना आ�ा सावनांचा पूाम अराव 

असताना तयांनी आपलर राष्�य सवातंंय परत �रु�वणयाचा �नशचय र् ला आ�ा तयांचर पुढार� 
�शवाजीरहाराजांचर द�वतीय पुत राजाराररहाराज यांाया आ�वपतयाखाल� ए्त होऊन �हदंरूाजयााया 
आ�ा �हदंवूरामाया र�ाासाठ� सरर ्रन पाा दयावयाची प�वत शप् सरतल�. 

 
‘‘रराठा �ततु्ा ररुवावा । आपुला रहाराष् वरम वाढवावा ।। 

यर�वषयी न ्�रता त्वा । पूवमज हासती ।। 
वरामसाठ� ररावर । ररो�न अवघयां�स रारावर 
रा�रता रा�रता घयावर । राजय आपुलर ।।’’ 

 
ह� शीरारदाससवारींची �श्वा तयांाया �नवनानंतरह� �वसरल� गरल� नाह�, इत र् च नाह� तर 

उलट ती सवम जनतरचा जागता वरम होऊन णसल�. राजारार, �नुो रोररशवर, पलहाद �नराजी, रारचंदपंत, 

सकंाजी रलहार, परशरुार �तणं्, सतंाजी सोरपडर, वनाजी जावव, खंडरराव दाराडर, �नणंाु्र, नरराजी, 
परसोजी - बाहरा, रराठर , परू - राजर आ�ा शरत्र� - सपं ूाम राष्च - रुसलरानी शतूाया �वरद युदा्म 
उरर ठा्लर! 

हया वरुी दखखन पुनहा औरंगजरणााया हातात गरल� होती. याचयावत गडदगुापसरवरत आ�ा 

रहाराजांाया पतय� राजवानीस�हत सपं ूाम रहाराष् रुसलरान सरनापतीाया सै�न् �नयतंााखाल� 
�ववहुत होतर! जाू ्ाय �शवाजीरहाराज आ�ा तयांची �पढ� एवढर युद रांड ूनह� अगद� वय्म 
रतृयुशययरवर �नजल� असर �दस ूलागलर! पा राजवानया आ�ा गड यांचर रहतव �्ती? आपलर सवातंंय 

परत िजं्ावयाला णदप�र्र झालरलया राष्ाचा सवामत णु्ट ्ोट महाजर तयााया छातीचा ्ोट! तयाचर 
धयरय ह�च तयांची राष्�य धवजा, आ�ा जर र् ती ्ड्त राह�ल तर र्च तयांची राजवानी! ‘सवम रहाराष् 

हातचर गरलर तर रदासरत हर युद आपा रांड ू  रायगड पडला तर �हदंपुदपादशाह�ची धवजा िजजीवर रोवू पा 

हा झगडा ्ांणार शकय नाह�!’ असा अट�तट�चा �वरोव ्रन रराठयांनी वीस वषकपयपत औरंगजरणााया 
ण�लषठ सनैयाला त�ड �दलर आ�ा शरवट� तयाला रगन, उपहा�सत आ�ा �नराश अशा िस्तीत इ.स. १७०७ 

रधयर परत अहरदनगरला यातना रोगीत ररणयासाठ� पाठवून �दलर! 
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हया द�सम् ालपयपत चाललरलया युदात रराठयांनी अवलं�णलरलया आ�ा इ�तहासात तयांाया नावानर 
रराठ� ग�नरी ्ावा (्ूटयुद्) महाून प�सद असलरलया �व�शषट युदपदतीचा तयांना ्ार उपयोग झाला. 
रराठ� सनैय इतकया ्लपनातीत �वदयुदवरगानर, अतुलनीय युद्ौशलयानर आ�ा ददुमरनीय शौयामनर ए्त 

होई आ�ा पसार होई, तुटून पडर आ�ा �नसटून �नसर, चाल ्र� आ�ा हुल्ावाी दरई, त�ड दरई आ�ा 

पुून जाई; ्� पतयर् स्ुी रराठयांनी र�गलांना जजमर र् लरलर आ�ा चोप �दलरला �दसर; पा तयांचर 
आशयस्ान ्ोठर  आहर, हर �निशचत सरजरना! तयांायापुढर प�सदीस आलरलया पतयर् रुसलरानी 
सरनापतीला हार खावी लागल�. ्ोााचा परारव झाला तर ्ोााची �वटंणना झाल�, ्ोााला णं�दवास 

पत्रावा लागला तर इतरांना पााास रु्ावर लागलर. झुिलप्ारखान, अल�रदामनखान, �हमरतखान, 

्ासर, पतयर्ाचा वनाजी, सतंाजी आ�ा इतर रराठर  वीरांनी पूाम परारव र् ला. तयांनी िजंजी, ्ावरर�पा्, 

दवुार� इतयाद� स्ल� रोठाल� - अगद� सरोरासरोरची युदर ्रन - तयात रुसलरानी सनैयाचर तु्डर 
उड�वलर, आ�ा पुनहा रहाराष् परत िजं्ावयाची औरंगजरणाची रहतवा्ां�ा शरवट� पार लयाला नरल�. 
अगद� र्ट णादशहााया �श�णरावर रराठर  चालून गरलर आ�ा तयांनी अ�रशः �सहंााया गुहरत जाऊन तयाची 
दाढ� ओढल�! पतय� णादशहाच िजवंत हातात सापडला असता; पा तयााया सुदैवानर तयावरुी तो आपलया 
सुवाम् लश असलरलया वसतागारात नवहता! सुवाम् लश ्ापून रराठर  तो �वजयररानर सरऊन गरलर. 
हयावरुाया परुख ्ायम् रांची रनर दरशरकतीाया ्ोााया उत्ट रावनांनी ररलरल� होती हर 
दाख�वणयासाठ� खडंो णललाुचर ए् उदाहरा �दलर महाजर पुरर आहर. अदयापीह� जर रराठर  रान्र� 
रोगलांाया प�ाला �रुून होतर आ�ा शतूचंा िजजीचा वरढा अ�व् सट ्रावयाला जर साहय ्र�त होतर 
तयांना आपलया प�ा्डर वु�वणयासाठ� तयानर वाटरल तर पयतन र् लर! नागोजीराजांना रराठयांाया प�ाला 
ओढणयासाठ� गुरत णोलाचाल�ंना पारंर झाला. तर राजारार रहाराजांना यरऊन �रुालर. िजंजींाया 
रुसलरानी सनैयाचा वुववा उड�वार ्सर सहज शकय आहर आ�ा आपलया वाडव�डलांाया दरशाचर आ�ा 

वरामचर संर�ा ्रणयासाठ� चाललरलया हया पयतनात रराठयांना साहय ्रार हर तयांचर ्सर ्तमवय आहर 
हर तयांना पटवून, साहयासाठ� तयांची पा्मना ्रणयात आल�. हया पा्मनरनर नागोजीराजर वुलर. आपलया 
पाच हजार अनुयायांाया प््ासह तयांनी रोगलांचा प� सवंी यरताच सोडला आ�ा तर रराठयांना यरऊन 

�रुालर. नागोजीराजांना वु�वणयात यश आलयाणरोणर खडंो णललाुांनी पतय� �शकयापना वु�वणयाचा 
�नशचय र् ला. तर अदयापीह� रोगलांाया सरवरतच चूर होतर! राजारार रहाराजांवराया पसंगाचा उाचार 

�नसालयाणरोणर �शकयापचा सतंाप झाला आ�ा तयांनी उततर �दलर, ‘राजारारच ्ाय, सग रु  रोसलयांचर 
्ुु पथृवीवरन नारशष झालर तर� रला तयाचर ्ाय ्रावयाचर आहर? जर र् जर र् �श्ाम सापडला तर् र तर् र 
तयाचा �शराछरद सरंाजीनर र् ला नाह� ्ाय? �शर्ाा हा शबद रनुषयववाशी सराना्म्  होऊन णसला 
नाह� ्ा?’ तयावर हदयसपश� शबदात खडंो णललाु महाालर, ‘हर पाहा, तुमह� महाता तर सवम ्ाह� खरर 
आहर! पा सरंाजीनर राझयाह� ्ुटंुणातलया तीन पुरषांना हततीाया पायाशी �दलर नाह� ्ा? सधयाचा प्न 

हा वैयिकत् रांडार रांडणयाचा नाह�! आता जर युद चाललर आहर तर रोसलयांचर �्ंवा दसुयामप ्ोााचर सराार 
पुढर  आाणयासाठ� नाह�; �हदंूंाया सवराजयााया सरं�ाासाठ� आहर! �हदंूंाया सामाजयासाठ� आमह� लढत 
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आहो.‘ �शकयापाया राष्�य रावना हयापराार जागतृ र् लयावर तयांाया्डून खडंो णललाुचर महाार 
रोडवलर नाह�. आपलयावर�ल अनयाय आ�ा ्ौटंु�ण  ्वैरनसय तर �वसरलर आ�ा राजारार रहाराजांना 
िजंजीतून रोगलांाया वरढयातून �नसटून जावयाला साहय ्रावयाचर तयांनी वचन �दलर! राजारार रहाराज 

रोगलांाया पदरशातून तयांाया हातावर तुर� दरऊन �नसून गरलर आ�ा तयांनी पुनहा रहाराष्ात पवरश र् ला 
तरवहा तयांचर खरोखरच णहुरोल साहायय झालर. 

अशा र�तीनर �शवाजीरहाराजांाया �पढ�तच नाह� तर तयांायानंतरायाह� �पढयात तीच 

दरशरकतीची उदातत जयोत तरवत होती आ�ा आपा �हदंजूातीचर राज्�य सवातंंय परत �रु�वणयाचर �न 

परकया रानट� शतूपासून �हदंवूरामचर संर�ा ्रणयाचर तरच ईशवर� ्ायम पुढर चालवीत आहो अशीच जााीव 

होती. एवढया ण�लषठ शतूाया �वरद असलया सगंारात यशसवी होार नुसतया लुटारंना आ�ा 

दरवडरखोरांना शकय नवहतर! �हदंसू्ानातील दसुयाम्  ्ोातयाह� जातींना जयाला त�ड दरता आलर नाह� अशा 
रहासं् टापासून आपलया रातरृूरीची रुकतता ्रणयााया ्ायामत तया �पढ�तलया दरशरकतांना वैयम 
आ�ा सारथयम यावयाला तयााया रुुाशी ए् पचंड न�ैत् आ�ा राष्�य शकती होती हरच ्ारा होतर. 
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६ : रहाराष् - रडंु 

आहर �ततु र्  जतन ्रावर । पुढर आाखी �रुवावर ।। 
रहाराष् राजयची ्रावर । िज्डर �त्डर ।। 

- रारदास 
 

�हदंूंाया �वरद वरलरलया सवम रहतवा्ां�ा आ�ा र् लरलया सवम आशा रगन होऊन तयांाया रारानर 
वा्लरलया औरंगजरणानर इ्डर उदास ्डगयाची वाट वरल� तो �त्डर रराठयांनी आपलर सवातंंययुद 

खानदरश, ग�डवन, वर्हाड आ�ा गुजरा् इतयाद� रोगलांाया सततरखाल�ल पदरशात दरूवर नरऊन पोच�वलर. 
औरंगजरणााया रतृयूनतंर लागल�च शाहूची प�तणंवातून झालरल� रुकतता आ�ा रूु रहाराष्ावर�ल 

सवराजयााया �न रा�हलरलया द��ार्डील रोगलांाया सहा सुभयांवर�ल - तसरच महैसूर आ�ा तावा्ोर 
हया रांड�ल् ससं्ानांवर�ल - चौ्ाई आ�ा सरदरशरुखीाया अ�व्ाराला रोगल णादशाहानर �दलरल� 
रानयता हया दोन गोषट�ंरु रु  तोपयपत दसुयामश ्शानरह� झालर नवहतर इत र्  रराठयांाया णलववमनाला 
साहायय झालर. तयारु रु  आपलया सरची वयवस्ा नीट लावावयाला, ्ोाी ्ाह� उपकर ्रताच उतपनन 

होाायाम्  प�ररदााया आ�ा ्ुटून �नसावयााया पवतृतीाया रोगावर उपाययोजना ्रावयाला आ�ा 

तसरच रराठयांचर संस�टत ए्राष् �नरामा ्रावयाला तयांना अवसर �रुाला. या संस�टत रराठरडंुानर 
तयात अंगरूत आ�ा ्दा�चत अप�रहायम असर दोष असूनह� आपलर ्ायम इतकया उत्ृषट र�तीनर पार पाडलर 
्�, हर रहाराष्-रडंुच पतय� �हदंपूदपादशाह� झालर आ�ा तयानर नावानरच नाह� तर वसतुतः अ�खल 

रारतवषामवर सामाजय चाल�वलर. 
वर उललर�खलरलर दोष आ�ा उाीवा इतर सवम जातींपराार रराठयांायाह� सराजरचनरत आ�ा 

सवराव - वै�शष्यात जर दोष �्ंवा वयगंर आहरत, तयारु रु  रराठरडंुात आलरलया आहरत. हया दोषांची चचाम 
आमह� पुढर  ्राारच आहोत; पा तोपयपत ्ोाााया चु्�ाया गहाला स्ल राहू नयर एतद्म हया दोषांची 
आमहाला िजत्� जााीव आहर �तत्� दसुयापतना कव�चतच असरल असर यर र्च आमह� सांगून टा्तो. जया 
राष्�य आ�ा न�ैत् शरषठ ततवांनी रराठयांना पुढर जावयाला परराा �दल� आ�ा �हदं ूसवातंंयाचर युद 

यशसवी ्रणयााया तयांाया रीर पयतनांत तयांना वैयम �दलर ती �निशचत ्रन लो्ांपुढर रांडताना ्वी 
्वी वैयिकत् उदाहराात रराठयांरधयरह� सवा्मपर आ�ा नीच हरतू आपसांतील चुरस आ�ा 

परा्ाषठरचा लोर हयांनी राष्�य वतृतीवर आ�ा ्तमवयणुदीवर �वजय �रु�वलरला आढुतो ह� गोषट 

आमह� �वसरत नाह� �्ंवा �तचर रहतवह� ्री ्र�त नाह�. तसर नसतर तर रराठर  महाजर राासर नसून दरव 

आहरत असर महाावर लागलर असतर; पा वयिकतशः ्ोठर  ्ोठर  सडलरलया गोषट�ंचा �वचार आपलयाला ्तमवय 

नसून तया पचंड �हदं ूआदंोलनााया संणंवात सवमसारानय सतय ्ाय आहर हर आपलयाला ्ाढावयाचर आहर. 
तयांनी हाती सरतलरलया रहत्ायामतील ए्दर �दसून यराारर शरषठतव, तयाना �रुालरलर असीर यश हयांची 
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उपपतती आपााला णसवावयाची आहर. आ�ा वैयिकत् ्ुट्ु दषु्ृतयर �वचारात सरतलयावरह�, हया 
गोषट�साठ� तयांचर पतयर् दरशरकत �हदंू् डून सादर ्ौतु् �न ्ृत�तापूवम्  गौरव झालयावाचून राहाार 
नाह� आ�ा हा उदरशह� हया सं��रत पुसत्ात िजत्ा दरार शकय आहर �तत्ा रररक्र पुरावा दरऊन 

र् वहा पतय� तया वरुाया उदगारांची अवतरारच दरऊन तर र् वहा हर राष्�य आदंोलन जयांनी चाल�वलर 
तयापै्� परुख पुढायाप◌रची आ�ा ्ायम् तयापची पतय� ्ृतयरच पुढर  रांड ून, सावावयाचा आमह� पयतन र् ला 
आहर. 

अशा र�तीनर आपलया सरची वयवस्ा लावलयावर पतय� �दलल�ाया सावमरौर राज्ाराात राग 

सरऊन आपा तर हलवून सोडू इत र्  सारथयम आपलयात आलर आहर असर णाुाजी �वशवना्ांना �दसून आलर. 
हयापुढर  रुसलरान रराठयांवर रोठासा चढाव ्रतील ह� वासती रा�हल� नवहती. उलट सवतः रोगल 

णादशहा आपलया पणल आ�ा णंडखोर सरदारांपासून आ�ा विजरांपासून आपलर संर�ा ्रणयासाठ� 
तयांाया साहाययाची याचना ्र लागला! रराठयांाया सवातंंयसररानर इतकया पूामपार रुसलरानी 
सततरची ्ंणर रोडून टा्ल� होती! सययदणंवंूनी सवम द��ााया सुभयातून चौ्ाई आ�ा सरदरशरुखी 
वसूल ्रणयाचा रराठयांचा अ�व्ार रानय र् लयाणरोणर तयांाया प�तसपधयापना सालवून दरऊन तयांचर 
आसन िस्र ्रणयासाठ� इ.स.१७१८ रधयर णाुाजी �वशवना् आ�ा दाराडर पननास सहस सनैय सरऊन 

�दलल�वर चाल ्रन गरलर. आजपयपत जयांना तुाछतरनर लरखलर तया रराठयांचा पननास सहस सनैयासह 

राजवानीतील हा पवरश पाहून रुसलरानांचा सतंाप झाला आ�ा तयांनी रराठयांाया सवराजयाची आ�ा 

चौ्ाईची अ�व्ारपतर (सनदा) पंतपवानांना �रुालयाणरोणर तयांना वाटरत गाठून तयांचा सात ्रावयाचा 
्ट र् ला. रराठयांना ह� वाताम ्ुल�. लागल�च आपलया सवारीचा जीव वाच�वणयासाठ� आ�ा अवशय 

तर तयापीतय्म आपला पाा दरणयासाठ� रान ू पुढर आलर ! णाुाजी �वशवना्ांनी अ�व्ारपतर 
�रुालयाणरोणर राजसररतून �नसून �नराळया रागामनर रराठ� �श�णरात पोचावर आ�ा इ्डर रानूनी तयांचा 
वरष सरऊन तयांाया पालखीतून नरहरीाया राजरसतयानर सरारंरानर �ररवीत जावर, अशी योजना ठरल�. 
वरमवरडानर ररलरला रुसलरानी जनसरूह नरहरीपराार पंतपवानांची पालखी चाललरल� पाहून सवमाया सवम 
�तायावर जाऊन पडला आ�ा तयानर रानूनाच णाुाजी सरजून णरोणराया ्ोडया रराठयांसह ्ापून 

्ाढलर. इ्डर णाुाजी अ�व्ारपतर ्ाखरत रारन रराठ� �श�णरात जाऊन पोहोचलर. आपलया राष्ापीतय्म 
र् लरलया आपलया पााांाया असलया य�ानरच तया राष्ााया इ�तहासाला ए्ादया रहा्ावयाचर वैरव 

आ�ा रहतव पारत होतर. हया सं��रत पुसत्ात असलर ए्टरदु् टर उदाहरा दरऊन आमहाला ्ार 

राग�वलर पा�हजर; पा आरचा �वशवास आहर ्�, शषु् आ�ा लांणलच् ट� र् ाया गं्संरारापर�ा असलया 
ए्ादया उदाहराानरच ्ोातयाह� आदंोलनाचर राष्�य आ�ा न�ैत् सवरप अ�व् प�राार्ार् र�तीनर 
सपषट होतर. 
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७ : ्ोरलर णाजीराव रंगरूरीवर यरतात 

 
रहाराष्ाचर सवातंं याचर पयमवसान �हदंसू्ानाया 

सवातंं यात झालरच पा�हजर. 
 

' Who for Scotland's King and law 
Freedom's swords will strongly ward 

Free men stand or Freemen fall 
Let him on with me ! 

By oppresion's woes and pains, 
By your sons in servile chains, 
We will drain our dearest veins 

But they shall be free ! 
Lay the proud userpers law, 

Tyrants fall in every foe 
Liberty's in every blow, 

Let us do or die !! 
 
(स्कटलडंाया राजा्�रता आ�ा वराम् �रता सवातंंयाचर खडग �नष्ो�षत ्रावयाला ्ोा �सद 

आहर? सवतंत महाून राहावयाचा �्वा ररावयाचा ्ोााचा �नशचय आहर? तयानर राझयासह पुढर  चालावर! 
अतयाचारानर �दलरलर पतयर् दःुख आ�ा पीडा आठवून दासयतवााया शृखंलांनी णद होाायामय वंशजांना 
सररन-आपा आपलया �शरा�शरांतून रकत सांड ू ; पा तयांना सवतंत ्र!! ताठर अरररावांना खाल� पाडा. 
पतयर् शतूसह ए र् ्ा पजापीड्ाची आहु�त दया. हया युदातील पतयर् सावात सवातंंय साठ�वलर आहर. तर 
आपा �रुवू नाह�तर पाा दरऊ.) 

�दलल�हून परत आलयावर इ.स.१७२० रधयर णाुाजी �वशवना् ररा पावलर आ�ा शीरतं ्ोरलर 
णाजीराव हर शाहू रहाराजांाया अ�वराजयाखाल�ल सपं ूाम रराठरडंुाचर चाल् झालर. �शवाजीरहाराजांाया 
�नवनानंतर रराठयांाया इ�तहासातील पुढचा पलला गाठाार� वैयिकत् सटना महाजर णाजीरावांचा 
राज्�य रंगरूरीवर पवरश! पुढ�ल वोराााया रहतवााया प्नांचा नीट �नशचय होत नवहता. रहाराष्ाचर 
राज्�य सवातंंय िजं् ू न परत �रु�वलर होतर. रराठयांनी आपल� सतता इत्� णु्ट आ�ा संस�टत 

र् ल� होती. �तजरु रु  तर आपलया पायावर उरर राहून आपलया वरामचर आ�ा दरशाचर संर�ा ्रणयासाठ� 
्ोााशीह� दोन हात ्रणयाला सर्म झालर होतर. आता आपलया रहतवा्ां�ा रहाराष्ााया रयामदरतच 

्�डून ठरवलया आ�ा �दलल�ाया सावमरौर राज्ाराात हात न सालता आपा अलग न रा�हलो तरच 

पूवामिजमत �वतताचा आपलयाला शांतपार णसून उपरोग सरता यरार शकय होईल असर �वचार साहिज्च ्ाह� 
रराठ� पुढायाप◌ााया रनात आलर आ�ा तयांनी शाहूरहाराजांाया रनात तर �णणंवावयाचा पयतन चाल�वला. 
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तयांाया �वचारापराार तयांना सणंव राष्ाची सरजूत ्रन दरता आल� असती आ�ा �हदं ूसवातंंयाचर युद 

रहाराष्ााया रयामदराया णाहरर जाऊ न दरणयाला तयांनी लो्ांची रनर वु�वल� असती तर�ह� �रु�वलरलर 
पद शांतपार तयांना उपरो�गता आलर असतर �्ंवा नाह� याची शं् ाच आहर! पा णाहररन यराायाम्  सवम 
शतूांया �वरद तयांना �ट्ाव वरता आला असता आ�ा आपलर राज्�य सवातंंय सवतःपुरतरच 

उपरो�गता आलर असतर तर� सुदा तयांनी तसर ्रार योगय होतर ्ाय हा प्न होता. गरलया दोन-तीन �पढया 
तयांनी इतकया �न्रानर आ�ा आवं रुपाानर रकत सांडलर �न युद र् लर तर ्शासाठ�? नुसतर सवस् णसून 

उपरोग सरणयासाठ� �नःसंशय नवहतर! आ�ा रहाराष्ाणाहरराया गांजलरलया �हदं ू णांववांाया �्ं्ाळया 
्ाह� �व्ार होऊ न दरता सवतःलाच खााायाम◌ा �चततानर ऐ्त उपरो�गलरल� ती शांती ्वी तर� रानाची 
ठरल� असती ्ाय? �शवाजीरहाराजांचा आ�ा तयांाया सवंगडयांचा हरतू रराठ� राजय स्ापणयाचा नसून 

�हदंवी सवराजय स्ापणयाचा होता. 
परकयांाया जंुवाखालून रहाराष्ातील �हदंूंची रान रो्ुी र् ल� गरल� होती; पा �हदंसू्ानाया इतर 

पांतात ल�ाववी �हदं ूणांवव तया जड जंुवांाया रारानर अदया�प �ववहुत होतर! शी रारदासांना ती्म�रतर 
भषट झाल� महाून खरद वाटला आ�ा तयांनी ‘वरामसाठ� ररावर’ महाून आ�ा र् ल�! पा 

्ाशी�वशवरशवरााया रं�दरावर रुसलरानी चांद आढयतरनर �वराजत असता वरामाया र�ाासाठ� युद 

्रावयाचर �न पाा दयावयाचर हर हाती सरतलरलर ्ायम आपा पार पाडलर असर रराठयांनी रानार ्सर शकय 

होतर? आ�ा �दलल�ाया वरमराजांाया �सहंासनावर पर्ा अ�विषठत झाला असता �शवाजीरहाराजांची 
�हदंवी सवराजयाची ‘�हदंपूदपादशाह�ची’ प�त�ा �सदीस गरल� असर ्सर महाता आलर असतर? रराठयांनी 
पंढर�ाया पुणयरूरीत रुसलरानी चंद्ोर�ला अवमचंद �दला होता आ�ा रुसलरानी वरमवरडयांाया 
छुापासून ना�श् �रताची रुकतता झाल� होती; पा ्ाशीची अजून ्ाय अवस्ा होती? ्ुर�रत  आ�ा 

ह�रदवार ्ोाााया सततरखाल� होतर? राररशवरावर ्ोा अ�व्ार चालवीत होतर? ह� �रतर ना�श् आ�ा 

पढंरपुराइत्�च पतयर् रराठयास प�वत नवहती ्ाय? तयांाया पूवमजांची र�ा नुसतया गोदावर�तच 

पडलरल� नसून रागीर्ीरधयरह� पडल� होती! तयांाया दरवतांची र�ंदरर �हर�गर�पासून राररशवरापयपत, 

दवार र् पासून जगनना्ापयपत पसरलरल� होती. पा शीरारदासांनी महटलयापराार अदयापी गगंरची आ�ा 

यरुनरची जलर तयांत रुसलरानी �वजरतयांाया �वजयी अवमचंदाचर प�त�णण पडलयारु रु  अदयापीह� 
वर�नमषठांाया सनानसंधयरला अयोगय आ�ा ्ल�ं्त अशीच होती. ‘पसतुत यवनांचर णंड । �हदं ूउरला नाह� 
चंड’ महाून पसताव ्रन रारदासांनी रराठयांना हा् �दल�, ‘वरामसाठ� ररावर। ररो�न अवघया�स रारावर 
। रा�रता रा�रता घयावर । राजय आपुलर’ पा अदयापी �हदंूंना �पुून ्ाढाारा रुसलरानी राजदंड रोडून 

�विाछनन र् ला होता ्ाय? आ�ा सवम �हदंसू्ाननर राज्�य आ�ा वा�रम्  दासयााया शृखंला तोडून 

टा्लया होतया ्ाय? जोपयपत र् वु रहाराष्ातीलच नाह� तर अ�खल रारतवषामतील रुसलरानी सतता 
आ�ा सारथयम हयांचर उनरूलन झालर नाह� तोपयपत �हदंवूरम �वजयानर नांदार शकय नवहतर; आ�ा �हदंवी 
राजय वाढ�स लागार �न ऊिजमतावस र्ला यरार शकय नवहतर. �हदंसू्ानची ए् अंगुलरर रूरीह� जोपयपत 

रुसलरानी सवा�रतवाखाल� होती तोपयपत �शवाजीरहाराज आ�ा शीरारदास यांचर ्ायम संपा�दत आ�ा 
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पूाम होार शकय नवहतर ! गरल� ५० वषक युदात लढून �दवंगत झालरलया सवम �पढयांचा सवा्मतयाग �नष्ल 

होता ! तर रग तुमहाला आपलया �हदंरूूरीला आ�ा �हदं ूजातीला जया शृखंलांनी जखडून दास ्रन 

टा्लर आहर तया शृखंला तोडून टा्�पयपत, �हदंरूाताला आपापलया पं्ांची वरम् ृ तयर �न�वमघन ्रता 
यरणयाइत्ा दरश सुर��त होईपयपत आ�ा सवम �हदंूंचर ए् रहान आ�ा सर्म �हदंरूाष् णनवीपयपत, ए्दा 
उपसलरल� तरवार ्ोष ्राार नाह� अशी गजमना ्र�त जयांनी उठावाी र् ल� तया तुमहाला - 
्ाशी�वशवरशवरााया रगन रं�दरावर रशीद उरारल� जात असता, परकयांचर सोडर �सवुंनद�चर प�वत जल 

रुकत पार आ�ा �नरमयपार तुडवून जात असता आ�ा �हदं� रहासागरााया लाटांवर परकयांाया नौ्ा 
जयररानर �ररवत असता, आपल� अ�सलता ्ोषणद ्रार आ�ा लांाछनासपद शांततरचर सुख रोगीत 

पडार ्सर शकय आहर ? ह�च पर��रची वरु आहर. तुमह� महाता तयापराार जर सं् ु �चत �्वा पां�त् 

सवा्ामसाठ�सुदा रग वैयिकत् सवा्ामची गोषटच णोलावयाला न्ो. हया रहनीय चुवुीचा उपकर 

झालरला नाह�, उलट �हदंवूरामसाठ�, �हदंवी सवराजयासाठ�, �हदंपूदपादशाह�साठ� ती अिसततवात आल�; तर 

रग रराठयांनो! शर्डयांनी आ�ा सहसांनी तुमह� णाहरर पडा आ�ा नरमदराया पल�्डर चंणुा उतरन 

जाऊन यरुना ओलांड ून, गंगा आ�ा बहरपुता पार होऊन, सरुदााया आ�ा पवमतााया सीरा पांतांपयपत 

हया प�वत रगवया झ�डयाला नरऊन पोचवा! आ�ा शीरारदासांनी तुमहाला आ�ा र् लयापराार उठा �न 

पयतन ्रा. 
 

देव मस्तक धरावा । अवघा हलतलललो तरावा । 
मुलुख बडवा बुडवावा । धमर् सससाथाे्ासा 

 
रहाराष्ााया सावंूची आ�ा संतांची, योदधयांची आ�ा राज्ारणयांची, ्लपना आ�ा ्ृती यांना 

चालना दराायामस पुढायापचची �वचारसराी ह� अशी होती. ्ोरलर णाजीराव, �चराजीअरपा, बहर�दसवारी, 
द���त, र्ुराणाई आगंर आ�ा दसुरर तया वरुचर पुढार� हया रावनरनर उदी�पत झालर होतर आ�ा तर रराठयांनी 
आपला उपकर रहाराष्ााया णाहरर वाढवावा असा तयांचा आगह होता. रराठयांनी ्ाय ्रार युकत आहर 
एवढाच हा प्न नसून ्ाय ्रार रराठयांचर ्तमवय आहर असा हा पशन होता. रहाराष्ानर तसर रनात 

आालर तर�ह� तयाला दसुयाम्शी राज्�य संणंव न यरता सुटर  राहार शकय नवहतर. रहाराष्ातील �हदंूंचर 
रागय उततररस �सवुंनद�ाया तीरावर�ल आ�ा द��ारस सरुदााया तीरावर�ल तयांाया वरमणांववांशी आ�ा 

दरशणांववांशी पक र्  �नग�डत झालर होतर. आपापलयापुरतर पाहणयााया सं् ु �चत पांतीय दषट�रु रुच पूव� 
�हदंजूातीचा राज्�य आ�ा तयारु रुच जातीय �न वा�रम्  �वनाश झाला हर रहाराष्ातील चतुर 
राज्ारणयांाया ती�ा राज्�य दषट�ला �दसलया�वना रा�हलर नाह�. शकय तर आता अ�खल रारतीय 

प�तरोव र् ला पा�हजर असा तयांनी �वचार र् ला. ना�दरशहानर �हदंसू्ानावर आकरा र् लर तयावरुी 
णाजीरावानर ह�च गोषट इतर �हदं ूराजांना ्ु�वल�. तशात सवतःाया राष्�य जीवनााया आधयाितर् �न 

रान�स् उननतीसाठ�च नवहर, तर पतय� वैयिकत् आ�ा ऐ�ह् �हतासाठ�सुदा तयांनी आपलया 
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राज्�य सवातंंयााया आ्ां�ा नयायय रयामदरला नरऊन पोचवीपयपत आ�ा अ�खल �हदंजूातीला ए्त 

संस�टत आ�ा �नग�डत ्राारर ्ोर आ�ा सर्म सामाजय पस्ापीपयपत तयानी �वसावा न सरार आ�ा 

राांगाातून �नसून न जाार अवशय होतर. सणंव जात परकयांाया सततरखाल� वा्ल� गरल� असता ्ोााह� 
�हदंलूा पुष्ु ्ाुपयपत शां�तसुख रोगार आ�ा आपलर धयरय गाठार अशकयच होतर. आ�ा सवतःाया 
जातीची वाढ पर्�य उपदवााया पचंड व�ृाखाल� खुरटून जात असता ्ोााह� �हदंलूा आपल� पूाम वाढ 

्रन सरार शकय नवहतर. हया सवम ्ाराासाठ� लो्नाय्ांनाच र् वु नाह� तर रराठ� सरनरतील लहान 

पाइ्ांनाह� पूाम जााीव झाल� होती ्�, पतय� �दलल�चर राजय हाती यरईपयपत आपलयाला सातायामवला 
राजय चाल�वार शकय नाह�. आ�ा महाून शाहू-रहाराजांाया अधय�तरखाल� जरवहा सपं ूाम रराठरडंुाचर 
पुढार� हया रहतवााया प्नाचा �नामय ्रणयासाठ� ए्त झालर, तया ससंरराीय पसंगी णाजीराव उठलर 
आ�ा तयांनी आपलया लो्ांची ह�च दढरूल झालरल� रावना आ�ा आ्ां�ा णोलून दाख�वल�. सवतःचा 
उतसाह आ�ा अंग ी्ृत ्ायामचर �दवयतव हयांाया पतययानर तयांनी उदगार ्ाढलर, ‘‘�दलल�वर, र्ट 

�दलल�वर आपा चाल ्रन जाऊ आ�ा रुसलरानी सततराया रुुावरच सरु वाव सालू. यर र्च अनरान 

्र�त आ�ा अडखुत ्ा णसता? �हदं ूवीरांनो पुढर चाल ्रन �नसा. �हदंपूदपादशाह�ची वरु यरऊन ठरपल� 
आहर! ्ाय महाता अशकय? होय, री राझया तरवार�नर तयांायाशी सारना �दला आहर आ�ा तयांाया 
णुाची रला रा�हती आहर. छतपतीरहाराज! रला आपलयापासून पैसा �्वा राासर ्ाह� न्ो.’ र् वु 

अनु�ा दया आ�ा आशीवामद अस ूदया ; महाजर रहाराज! हा री जातो आ�ा हया जीाम �वषार� व�ृाला 
शाखा आ�ा रु रु  हयााया सुदा ए्दर खाल� आातो!’’ 

हया जगात वीरााया वकततृवाइत र्  अ�नवायम वतततृव नाह�. शाहू छतपती उतसाहानर ्रारन गरलर. 
�शवाजीरहाराजांचर रकत तयांाया वरनयातून सुसुू लागलर. तर महाालर, ‘‘जा! तुमह� राझया लो्ांचर 
खरर पुढार� आहा. तुमहाला वाटरल तया �दशरनर जा! आ�ा राझया सनैया्डून �वजयावर �वजय संपादन 

्रवा, �दलल�ची ््ा ्ाय? हा आपला प�वत रगवा झ�डा घया आ�ा तो पतय� �हरालयााया रसत्ावर 
आ�ा तयाायाह� पल�्डर र्ट �्ननरखडंात नरऊन रोवा;’’ आ�ा शाहूरहाराजांनी उललर�खलरला हा रगवा 
झ�डा महाजर ्सा होता? तो सोनयानर �्ंवा ररयानर शृगंारलरला नवहता तर आतरतयागाचर, दरवरकतीचर, 
रनुषयसरवरचर रूतम �चहनच अशा रंगात सनंयाशााया रगवया रंगात रंग�वलरला होता! हा रगवा झ�डा पुढर 
्रन रराठ� सनैय तयााया रागर चालून जाई. जर धयरय दषट�सरोर ठरवून पर्�य जंुवाखाल� वावरलरलया 
�हदं ूजातीचर �वरोच् आ�ा �हदं ूवरामचर संर�् हया नातयानर तयांना पुढचा रागम आकरावयाचा होता तया 
्ोर धयरयाची तयांाया अंग ी्ृत ्ायामची तयांना �नरंतर आठवा वहावी महाून तयांना तो दरणयात आला 
होता. तयांची तरवार रवानी होती तयांचा धवज रगवा होता. शीरारदासांनी तो �दला. �शवाजीरहाराजांनी 
तयाायाखाल� युद ्रन तयाची सहयाद�ाया �शखरावर स्ापना र् ल� आ�ा शाहूरहाराजांनी आ�ा 

तयांाया रराठयांनी तयाला र्ट �्ननर खडंााया सीरापांतावर नरऊन रोवावयाचा �नशचय र् ला! 
रडंुाची ती णैठ् संपल� आ�ा तरवहापासून रराठरडंुाचा इ�तहास महाजर सपं ूाम रारतवषामचा 

इ�तहास झाला! 
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८ : �दलल�वर चाल ! 
 

‘‘अरर णसता ्ाय ! चला जोरानर चाल ्रन 

�हदंपूदपादशाह�स आता उशीर ्ाय ?’’ 
- णाजीराव 

-  
जया वरुी णाजीरावांाया �पढ�तील इतर रडंुी अ�व् वाडसी ्ृतयर ्रणयासाठ� ्ंणर णांवून हयापुढर 

युद�रत  पतय� उततर �हदंसु्ानात नरऊन टा्णयााया पयतनाला न लागता �वचार ्र�त आ�ा शं् ा 
्ाढ�त णसल� होती, तयावरुी णाजीरावांनी राजसररत शाहूरहाराजांाया सरोर, �शवाजीरहाराजांनी 
पयतनांची परा्ाषठा ्रन द��ारत �हदं ू- सवातंंयाचर युद चाल�वलर तयावरुाया प�त्ूल प�रिस्तीपर�ा 
आता तुलनरनर सवम दषट�ंनी �्ती अनु्ूल प�रिस्ती आहर हर, सवापना पटवून दरऊन रराठ� पुढायाप◌ंना 
्ायाम् म वकततृवपूाम आवहान �दलर आ�ा पुढर �नजार, णंगष �न इतर रोगल सरनापती हयांाया �वरद 

�वजयी लढाया �दलया. हयावरन णाजीराव आ�ा तयाचर इतर सहायय्तक हर �शवाजीरहाराजांायाच 

परंपररत ्सर वाढलर होतर आ�ा तया अद�वतीय लो्नाय्ााया राष्�य वोरााचा आ�ा �व�शषट 

युदपदतीचा तयांनी �्ती अभयास र् ला होता हर उत्ृषट र�तीनर दषटोतपततीस यरतर. तया वरुाया सवम 
रुसलरानी सरनापतींत आ�ा राज्ारापटंूत �नजार हा अ�व् ्तृमतववान. तरवहा तयाला नरवून तयाचा 
�वरोव नाह�सा ्रावयाचा हर णाजीरावांायापुढर  प�हलर ्ार होतर. 

रं�तरंडुात आपलया वकततृवानर आ�ा आ्ां�ांाया ररायाप◌ोनी आपा �शवाजीरहाराजांचर खरर �शषय 

आहोत असर णाजीरावानर दाख�वलर. तयाचपराार पतय� युदरूरीवरह� �शवाजीरहाराजांचर �शषय आपा 

शोरतो हरह� तयांनी �सद ्रन �दलर. 
७ ऑगसट १७२७ हया �दनी रुसुवार पाऊस पडत असता णाजीरावांनी युदासाठ� आपलर सनैय 

हल�वलर. औरंगाणाद पांतात ए्दर पवरश ्रन �नजारााया अ�व्ाराखाल�ल जालना आ�ा 

रोवतालाया इतर �वरागातूनच तयांनी युदाची खडंाी उ्ुल�. इवाजखानााया हाताखालचर �नजारचर 
सनैय तयांायाशी दोन हात ्रणयासाठ� पुढर  यरताच णाजीरावांनी आपा तयांायाशी युद दराार अशी ्ोडा 
वरु अवमवट हूल दाखवून अ्सरात दतुगतीनर शतूला रागर टा्लर. राहूराया रागामनर जाऊन औरंगाणाद 

गाठलर आ�ा तया नगर�तून आपा रार� खडंाी उ्ुाार असर प�सद ्रन �दलर. हया वनाढय नगराचर 
संर�ा ्रणयासाठ� सवतः �नजार इवाजखानाला �रुणया्�रता तातडीनर �नसाला. आपला डाव पूामपार 
सावला आ�ा �नजार ्सला हर पा�हलयाणरोणर णाजीरावांनी खानाला सोडला आ�ा ए्दर गुजरा र्त 

�शरन तर् ील रोगल सुररदाराला आपा �नजारााया सांगणयावरन या पांतावर चाल ्रन आलो आहो 
असा खोचदार �नरोप पाठ�वला. इ्डर �नजार साईसाईनर औरंगाणादला जाऊन पोचतो तो तयाला ्ुलर 
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्�, जया शतूपासून आपा या नगर�चर संर�ा ्राार होतो तो तर र् वहाच गुजरा र्त �नसून गरला आहर. 
तयारु रु  �चडून जाऊन णाजीरावाचाच डाव उपयोगात आाावयाचर तयानर ठर�वलर आ�ा शतूला ्लपना 
नसता अ्सरात चालून जाऊन तयाला च�्त ्रावयाचर हया रराठ� युदपदतीचरच अनु्रा ्रन 

णाजीराव नाह�त अशा वरुी पुणयावर चालून जाऊन तयांचाच पांत लुटावयाचा असा तयानर �वचार र् ला; पा 

रराठ� ्ावयाचर हर �श�ा आतरसात ्रावयाला तयाला जरा उशीर लागला! हर सवम आवीच ओुखून 

णाजीरावांनी गुजरा् र् वहाच सोडल� आ�ा �वजराया वरगानर �नजाराया राजयात पुनहा पवरश र् ला. 
अशा र�तीनर �त्डर �नजार पुणयावर चाल ्रन जात होता आ�ा आपा शतूवर र् वढा सांगा�र  ्

डाव र् ला असर रांडर रनात खात होता तोच तयाला वाताम यरऊन पोहोचल� ्�, णाजीरावांचा दरश आपा 

लुटावयााया आवीच णाजीरावांनी रात आपला पांत र् वहाच लुटून टा्ला आ�ा आपल� पूाम ्िजती 
र् ल�! तरवहा पुणयावर चाल ्रन जाणयाचा णरत तयाला सोडावा लागला आ�ा तो साईसाईनर परतला, तो 
गोदावर�ाया ्ाठ� णाजीरावाची �न तयाची गाठ पडल�. रवलया �नर्म्  यररझाररनर आता �नजाराचर सनैय 

अगद� ््ून गरलर होतर आ�ा तयारु रु  �नजाराची लढाई टाुणयाची इाछा असल� तर� णाजीरावांना 
युदासाठ� ह�च सवंी हवी होती. तरवहा पूव�पराार शतूशी त�ड न दरता �नसटून जावयााया जागी आता तयांनी 
अतयतं चातुयामाया हालचाल�नर रोगलांना हलावयाला लावून आपलया इाछरपराार रालखरडजवु ठाार 
दयावयाला राग पाडलर. लागल�च आतापयपत िजतकया ्ौशलयानर युदाला त�ड दरणयाचर तयांनी टाुलर 
�ततकयाच ्ौशलयानर तयांनी आकर् युदास आरंर र् ला. लांण अंतरााया णंदु् ा आ�ा जड तो्ा 
असूनह� आता �नजार पुरा ्�डला गरला आ�ा पाठ�शी लागलरलर रराठर  सुटार अशकय आहर असला 
उदवरग्ार् अनुरव तयाला आला. आपलया सनैयाचा पूाम नाश तर� ्रन घयावा नाह�तर णाजीराव आ�ा 
्रतील ती ती गोषट रु्ा्यानर रानय ्रावी असा पसंग यरऊन ठरपला! �नजारानर साहिज्च दसुरा रागम 
पत्रला! तयानर शाहूरहाराजांना रहाराष्ाचर छतपती महाून रानयता �दल�, चौ्ाई आ�ा सरदरशरुखीचर 
सवम यरार चु्तर ्रन दयावयाचा ्रार र् ला आ�ा आपलया पांतातील ्र गोुा ्राायामस सवम रराठ� 
अ�व्ायाप◌रना पुनहा ्ारावर घयावयाचर वचन �दलर. 

�नजारावराया या सवार�चर जरा �वशद र�तीनर वामन र् लर आहर; ्ारा ह� सवार� महाजर रराठ� 
युदपदतीचर ए् आदशमरूत उदाहरा आहर. आ�ा तयावरन �शवाजीरहाराजांनी �श्वलरलर वडर तयांाया 
नतंरचर रराठ� सरनानाय् �वसरलर तर नाह�तच; पा उलट तयांनी तयांत सुवाराा ्रन तयांचा 
राांगाावर अनर् पट�ंनी �वसतारपूवम्  आ�ा उत्टतरनर उपयोग र् ला आ�ा यश संपादन र् लर. 

दखखनाया रोगल� सुररदारापर�ा राुवयााया रोगलांाया सुररदार�लाह� ्ाह� अ�व् रानपूवम्  

सुट्ा ्रन सरता आल� नाह�! इ.स. १६९८ रधयर उदाजी पवारांनी राुवयावर सवार� र् ल� आ�ा 

रांडवयाला ठाार दरऊन तर णसलर. तरवहापासून रराठयांनी सवम �दशांनी राुवयातील रोगल सनैयावर आसात 

्रावयाला पारंर र् ला होता. रुसलरानांाया पजापीड् राजय्ाररारानर आ�ा वा�रम्  अतयाचारांनी तया 
पांतातलर �हदं ूइत र्  असतंुषट आ�ा रषट होऊन गरलर होतर ्�, �हदंसूवातंंयााया युदााया पूव� पसरलरलया 
�हदं ूराष्�य पुनरजजीवनााया लाटरणरोणर �हदंपूदपादशाह�ाया ्लपनराया पुरस्तयापची राुवयात वाा 
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पडल� नाह�. हया वरुी पर्�य राजसततरपासून आपलया दरशाची रुकतता ्रणयाचर सारथयम रराठयांाया 
वाढतया सततरत आ�ा �हदं ूसामाजयााया रवय ्लपनरत रात आहर ह� गोषट राुवयातील सवमसावारा 

�हदंसूराजाला आ�ा तयांाया ठा्ूर, उपाधयर, ससं्ा�न् इतयाद� सवारा�व  ् पुढायाप् ना �दसून आल� 
होती. 

तशात �हदंूंाया सुदैवानर हया वरुी राुवयातील सवापत ्ोर ससं्ा�न  ् �हदं ू सवातंंयााया अतयतं 

उतसाह� पुरस्तयापपै्� ए् होतर. तर महाजर जयपूरचर नररश सवाई जय�सगं रहाराज होत. राजा 
छतसालांना पर्� शतूपासून आपलया �चरु्लया राजयााया सवातंंयाचर संर�ा ्रार अशकय झालर 
आ�ा ए् तर ्ोाा �हदं ू समाटाचर रांड�ल् होऊन रहावर �्ंवा रुसलरान अगर इतर �हदंवरतर 

पर्�यांाया अ�वराजयाखाल� रररराट�ला यावर असा प्न तयांायापुढर  यरऊन पडला तरवहा तयांनी अतयतं 

शहाापाानर �दलल�ाया रुसलरानी �सहंासनापुढर गुडसर टर्ून जगणयापर�ा आपलया पांतीय सवा्ामवर 
�तलांजल� दरऊन अ�खल �हदंसूराजााया चुवुीशी - रग �तचर पुढार�पा रराठयां्डर असो, शीखां्डर 
असो, रजपुतां्डर असो �्ंवा इतर ्ोााह� �हदं ू पोटजाती्डर असो - ए्रप होऊन जाणयाचा रागम 
पत्रला! छतसालााया हयाच अतयतं दरूदश� �न सरंजस वोरााला अनुसरन जय�सगंाचर वतमन असर. 

�वशरष ्ररारााया राराखाल� वा्लरलया शरत्याप◌ीचा आ�ा �रतपालांचा रुसलरानी राजसततराया 
अिसततवापयपत न ढुाारा, आपलया वरामचा आ�ा आपलया जातीचा, उरमटपाानर होाारा तरजोरंग, 

रानरंग आ�ा शिकतरगं हयापुढर सहन ्रार जयास अशकय झालर होतर अशा ठा्ुरांचा आ�ा पुरो�हतांचा 
- राुवयातलया राजसततराया उपदवानर पी�डत झालरलया सवम �हदंूंचा - ्ैवार जय�सगंानर सरतला आ�ा 

तयांना सवतःची रुकतता ्रणयासाठ� आ�ा �हदंरूाजयाची पस्ापना ्रणयासाठ� रराठयांना 
णोलावणयाचा उपदरश �दला. तयावरुी राजय ्र�त असलरलया सवम �हदं ूराजांरधयर रोगलाशी दोन हात ्रन 

तयांना �चरडून टा्�ल आ�ा सवम �हदंूंची संसटना ्र�ल असर सारथयम ए्ा रराठा रडंुातच आहर हर 
ओुखणयाइत्� दरशरकती �न शहाापा हया रजपूत राजांरधयर होतर. सवतः पुढा्ार सरऊन रोगल� 
राजसततरपासून �हदंूंची रुकतता ्रणयाचर रहत्ायम आपलयाला ्रता यरत नाह� तरवहा �नदान आपलया 
वैयिकत् रहतवा्ां�ांचा तयाग ्रन आ�ा नीच, दरश�हत�वसात् आ�ा सं् ु �चत परोत्षमस�हषाुतरचर 
सवम �वचार ए्�्डर सारन हर रहत्ायम ्रणयाची जयांची इाछा आहर आ�ा शकती आहर अशांना साहय 

्रार हर आपलर ्ार आहर, असर तो सरजर. 
तयााया हया �वचारांना राुवयातील प�तिषठत ठा्ूर नदंलाल रंडलोई हयांनी अतयतं उतसाहानर 

पा�ठंणा �दला. राुवयातील �हदंूंाया वतीनर तया उरयतांनी रराठयांशी णोलार आरं�रलर आ�ा 

�हदंवूरामाया रानाचर र�ा ्रणयासाठ� आ�ा मल�ाछांना सालवून लावणयासाठ� राुवयात �नसून 

यरणयाचर तयांना आरतंा �दलर. राुवयातील आपलया सहवर�यांाया हया हा र् ला रराठयांनी लागल�च ओ 

�दल� आ�ा अलपाववीतच णाजीरावांचर शरू णंवू �चराजीअरपा हयांाया नरततृवाखाल� रराठ� सरनानाय्ांनी 
सवम �दशांनी तया पांतावर चाल र् ल�. तर् ील रोगलांाया सुररदारानर ्रता आलर �तत र्  सवम सनैय ए्त 
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र् लर; पा परत जाणयाचा रराठयांचा �वचार रुुीच �दसरना! योगय सवंी सापडताच तया सवापनी 
रुसलरानांवर ए्दर रारा चढ�वला आ�ा दरवासाया लढाईत तयांाया सुररदारालाच रारलर! 

पा इतकया सहजासहजी आपलया सततरखाल�ल अतयतं वनसंपनन पांत सोडून दयावयाला णादशहा 
�सद नवहता! तयानर रराठयांशी लढणयासाठ� दसुयामप सुररदाराची नरराू् र् ल� आ�ा �त्डर रराठयांशी 
सहानुरूती असलरलर राुवयातलर �हदं ूरराठयांना जाऊन �रुालर. रोगल सुररदारानर रयं् र डाव रचला 
आ�ा आपलया पचंड सनैयााया साहयानर रांडवगड आ�ा इतर �ठ्ाााया साटात रराठयांना नाह�सर 
्रन टा्णयाचा आटो्ाट पयतन र् ला. पा राुवयातील �हदंूंाया साहयानर रराठयांनी तयांना पूामपार 
च्वलर. रलहारराव, �पलाजी �न �चराजीअरपा हयांनी आजपयपत ्ोााला सतावलर नसरल इत र्  तयाला 
सतावून सोडलर. रराठयांनी शरवट� �तरला यर र् तयाायाशी रोरहषम्  अशी लढाई र् ल� आ�ा रुसलरानांचा 
पूाम नायनाट ्रन तयांाया सुररदाराला िजवर रारलर. 

हया दसुयाम्  �वजयाची वाताम ऐ्लयावर राुवयातील �हदंूंचा हषम गगनात रावरना! रराठर  जर र् जर र् गरलर 
तर् र तर् र तयांचर सवागत झालर आ�ा शत्ानुशत्ांाया परारवानंतर आ�ा रानरगंानतंर सडलरलया 
�वजयी �हदंधूवजराया दशमनानर �हदंरूातांची अंतः्रार पुल�्त झाल�. िज्डर �त्डर उननत दरशरकतीची 
आ�ा जातीय आनदंोतसवाची रावना �दस ूलागल�. 

जय�सगं सवतः आपलया ए्ा सुदंर पतात प�हलयानर तया प�वत ्ायामाया �सदधय्म झगडाायामर सवम 
्ायम् तयापचर तयासाठ� आरार रानून आ�ा रराठयांचर तयांनी संपादन र् लरलया �वजया�न�रतत अ�रनदंन 

्रन �ल�हतातः 
‘‘आपलर अनतं उप्ार झालर! खरोखरच आपला �वजय अद�वतीय आहर! तुमह� पर्�य शतूला णाहरर 

सालवून �दलर; राुवयााया �हदंूंची रुकतता र् ल� आ�ा �हदंवूरामचा आ�ा �हदं ू जातीचा सनरान 

प�तषठापनन र् ला!’’ 
पांत िजं्लयावर रराठयांनी �त र् तव�रत सुवयवस्ा स्ा�पत र् ल�, सवम रोगल अ�व्ार� ्ारावरन 

्ाढून टा्लर आ�ा रराठ� सामाजयाचा ए् पतय� राग अशा नातयानर पांताचा राजय्ाररार तर चालव ू

लागलर. 
पा �दलल�ाया रोगल णादशहाचा इतकया �नराशरनतंरह� आशावाद संपला नवहता! तयानर रहंरदखान 

णंगष नावााया नवीन सुररदाराची नरराू् ्रन तयाला राुवयात पाठ�वलर. णंगष हा ए् शरू रो�हला 
पठाा असून रुसलरानी रडंुीत तयाची युद�वषय  ््ौशलया�वषयी इत्� खयाती होती ्�, तयारु रु  
तयाला ‘राशादूमल’ अशी पदवी पारत झाल� होती. तयानर प�हलयानर णुंदरलखंडात हया दषट�नर गडणड 

्राायाम्  तरजसवी छतसाल रहाराजांना पूामपार रोडून टा्ावर आ�ा नतंर तया �वजयाचा लार सरऊन 

रराठयांना राुवयातून सालवून लावावर अशी तयाला णादशाह� राजसररतून �वशरष आ�ा �रुाल� होती. 
रहंरदखान णंगषानर णुंदरलखंडावर सवार� र् ल�. शरू णुंदरलांनी तयांचा �वखयात राजा छतसाल हयााया 

नरततृवाखाल� संस�टत होऊन रुसलरानी सततराया शृखंला झुगारन �दलया होतया आ�ा आता तर आपलया 
पांतात राज्�य सवातंंयाचा उपरोग सरत होतर. छतसालाला �शवाजीरहाराजां�वषयी अतयतं अ�ररान 
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वाटत असर. �शवाजीरहाराजांरु रुच तयाला हया रहत्ायामची स्ूत� �रुाल� आ�ा तयानर तयांना आपलर 
गुर आ�ा रागमदश� रानलर होतर. तरवहापासून �हदं ू सवातंंयााया ईशवर� ्ायामचा पचार णुंदरलखंडात 

्रणया�वषयीचा आपलया गुरचा उपदरश तयानर �नषठरनर पाुला. पर्�य राजसततरपासून आपलया पांताची 
रुकतता ्रणयासाठ� आ�ा �हदं ूवरम �न �हदं ूदरश यांचर संर�ा ्रणयासाठ� तयानर इत र्  पचंड आ�ा 

यशसवी पयतन र् लर ्�, तयाला तयााया दरशणांववांनी ‘�हदं ूवरामची ढाल’ अशी गौरवपूवम्  पदवी �दल�. 
पा आता तयाचा वदृाप्ाु झाला होता आ�ा अशा िस्तीत तयाचर �चरु्लर �हदं ू राजय वुुीस 

�रुवून टा्ू अशा �नशचयानर पर�रत झालरलया शतपट दांडगया रो�हलर पठााांची टोुवाड तयाायावर यरऊन 

पडल� होती, तरवहा अशावरुी �शवाजीरहाराज, शीसर्म रारदाससवारी आ�ा पााना्पर ू हयांाया 
�हदंसूंसटनांाया �श�रत वाढलरलया वदृवीर छतसालाची दषट� ए्दर णाजीरावा्डर वुावी हर साहिज्च 

होतर. ्ारा आज रराठा रडंुाचर परुख हया नातयानर �शवाजीरहाराजांाया सारथयामचाच नाह� तर 
अवतार्ायामचा रार तयांायावर पडला होता. छतसालनर णाजीरावांना ए् हदयसपश� पत पाठ�वलर. तयात 

�हदंूंाया ्ोरल रावनांना हालवून सोडाायामछ इ�तहासपुरााातील ््ान्ाचा उललरख र् ला होता. सवम 
�हदं ूए्रर्ांचर णंवू आहरत आ�ा सवम �हदं ूजाती ए्राष् आहर अशी �हदंरूातााया अंतः्राात पगाढ 

रावना उतपनन ्रणयाचर हया दंत््ांाया इत र्  दसुयामए ्ोाायाह� गोषट�त सारथयम नाह�. 
‘जल ग�् गाह गज�दतक ्ल ग् भ�य है आज’ 

‘बाजी जा् बुस देलतक राखल बाजी लाज’ 

‘णाजीरावसाहरण, या आ�ा पुराा्ाल� जसर �वषांूनी गज�दाला वाच�वलर तयापराार दषुट शतूाया 
रगर�रठ�तून रला रुकत ्रा!’ 

�शवाजीरहाराजांचा ए्वरुचा �रत आ�ा �शषय अशा छतसालानर रुसलरानांनी गांजलयारु रु 
रराठयां्डर ‘री �हदं,ू तुमह� �हदं ूमहाून रला साहय ्रा’ असर महात वाव सरतलयाणरोणर साहिज्च 

हया दरशरकतीाया ्ायामसाठ� पचंड साहस ्रावयास रराठर  �सद झालर. लागल�च, णाजीराव, रलहारराव 

आ�ा �पलाजी जावव हयांना णरोणर सरऊन ७ लाख सनैयासह �वजराया वरगानर �वशां�त न सरता �नसालर. वदृ 

�हदं ूवीर छतसालाची आ�ा तयांची वारोरा यर र् ररट झाल�. तर् र तोपयपताया सगंारातून वाचलरलर णुंदरलयाचर 
सनैय तयांनी णरोणर सरतलर आ�ा पावसाळयाला पारंर होऊन गरला होता तर� आपलर आकरा तसरच पुढर 
चाल�वलर. 

छतसालाला आपलया राजवानीचा तयाग ्रावा लागला आ�ा तयााया �चरु्लया �हदं ू राजयावर 
सहज �वजय संपादन ्रता आलयारु रु  रहरदखान णंगष अगद� चढून गरला होता. पावसाुा सपंरपयपत 

�वजयी वीरााया सततरची �वशांती उपरोगणयााया �वचारात तो होता, तो इ्डर असर रनात रांडर खात 

असता, �त्डर �हदं ूसनैयर रुसुवार पाऊस, सनदाट अरणयर आ�ा दलुपघय पवमत हयापै्� ्शाचीह� ���त 

न णाुगता ए्ाए्� रहंरदखान णंगषवर यरऊन पडल� आ�ा तयांनी जयपूरला इ.स.१७२९ रधयर तयाला 
्�डून पूामपार वरढून टा्लर! हया रुसलरानी राशादूमलाची, वरढून टा्ून, चोप दरऊन आ�ा परारव ्रन 

रराठयांनी अशी गत ्रन टा्ल�, ्� तयाला आपला पाा वाच�वणयासाठ� तया �वजयशाल� �हदं ू
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वीरांाया हातात सपं ूाम राुवा आ�ा णुंदरलखंड सोडून दरऊन राांगाातून त�ड लपवून पुून जावर लागलर. 
आ�ा पुनहा आपलया पजराया सवागतपर आनदं गजमनररधयर आ�ा �वजयी रराठ� तो्ांाया ्ानठळया 
णस�वाायामह गडगडाटारधयर वदृ णुंदरला नररशानर सवम राजैशवयामसह राजवानीत पवरश र् ला. 

तया वदृ वीराला रराठयांाया हया साहायया�वषयी इत्� ्ृत�ता वाटल� ्�, तयानर णाजीरावाला 
आपला ततृीय पुत महाून रानलर आ�ा ररासरयी हर नातर ल�यात ठरवून राजयाचा �तसरा राग 

खरोखरच णाजीरावााया सवावीन ्रणयात आला! णाजीरावााया �पढ�तील �हदंूंाया हातून जी ्ृतयर सडत 

तयांना परर् रावनांाया रुुाशी �्ती उदातत ततवर होती आ�ा तयारु रु  वैयिकत् �्ंवा सं्ु�चततवााया 
तर ्सर वर गरलर होतर, आपा सवम �हदंूंशी जाती, वरम आ�ा रकत हया �व�वव णंवनांनी �नग�डत झालो 
आहो, असर तयांना ्सर वाटू लागलर होतर आ�ा ्सरह� ्रन राज्�य सवातंंय संपादन ्रन ए् पणु 

�हदं ूसामाजय स्ापणयासाठ� पचंड पयतन ्रणयाची स्ूत� तयांना ्शी झाल� होती हर �सद ्रावयाला हर 
ए्च हदयसपश� उदाहरा पुरर आहर. 

रुसलरानांाया हया �तसयामा सुररदारानर राुवा पांतातून आ�ा णुंदरलखंडातून र् लरलया पलायनानर 
रराठर  तया पांताचर पूाम सततावीश झालर आ�ा तयांना जर्ून �हदं ू सवातंंयाचर युद पतय� रोगल� 
सामाजयााया ्ाुजाशी नरऊन पोच�वता यरईल असर, सार�र् दष्या सोईस्र स्ान �रुालर. 

अशा र�तीनर, ह� युदर, राुवयात आ�ा णुंदरलखंडात लढल� जात असता, �त्डर गुजरा र्तह�, रराठ� 
वीरांाया शसतांना आ�ा रुतसदयांाया डावपरचांना �तत र् च रहतवाचर आ�ा �चरस्ायी �वजय �रुत होतर. 
�पलाजी गाय्वाड, ्ंठाजी णांडर आ�ा शरवट� पतय� �चराजीअरपा हयांनी गुजरा र्तील रोगल सनैयास, 

सतत रारर ्रन इत र्  तासवून सोडलर ्�, तर् लया रोगल सुररदाराला तयांायाशी सारना ्रार राग पडलर 
आ�ा रराठयांना चौ्ाई �न सरदरशरुखी दरणयाचा ्रार ्रावा लागला. हया रानहा�न्ार् अट�रु रु  
रोगल णादशहा अतयतं �चडला आ�ा तयानर रराठयांना गुजरा र् तून हा्ून लावणयाची ्ार�गर� दरऊन 

अरय�सगंाची पाठवाी र् ल�. हा अरय�सगं वराम�ररानी जय�सगंााया अगद� उलट होता. सवतःचा सवा्म 
सावावा आ�ा रान वाढवावा एवढाच तयाचा उदरश. तयााया हया वतृतीरु रु  राज्�य सवातंंयासाठ� पारंर 

र् लरलया झगडयात �हदंूंचर पुढार�पा चालवावयाला आपा दसुयाम्  ्ोााह� �हदं ूराजापर�ा अ�व् अयोगय 

आहोत हर पाहणयाची दषट� तयाला रा�हल� नवहती. हर उदातत ्ायम पार पाडणयाची आपल� योगयता जर 
्ोाा �हदं ू राजसततरनर आतापयपत दाख�वल� असरल तर रराठारडंुानरच होती. पा आतरप�तषठराया 
लोरानर अंव झालरलया अरय�सगंाला ह� सावी गोषट �दसल� नाह�; आ�ा तयारु रु  रराठयांना गुजरा र्त 

�वरोव ्रणयााया ररात णोलाी चालाी ्रणयााया �रषानर तयानर �पलाजी गाय्वाडाला, सवम �हदंूंना 
पूजय आ�ा महाून सातपातााया सशंयाायाह� पल�्डर असलरलया शी डा्ोरजीचर �रतस्ानी णोलावून 

नरलर आ�ा तर् र रजपुतांाया वचनाचा रंग ्रन �न तया स्ुाचर पा�वंय ्ल�ं्त ्रन तयाचा वव 

�वशवाससातानर ्रवला! पा लव्रच तयााया अनुरवाला आलर ्�, असर ्रणयात नुसतर ए् �हडीस 

पात् र् लयाचाच दोष आपाा्डून सडला नसून ए् आतरसात्� चू्ह� आपलया हातून होऊन गरल� 
आहर! 
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्ारा, रराठर  ्ाह� एखादया स्ुी तयांाया पुढायाम◌ीचा �वशवाससातानर वव र् लयानर �रऊन जााारर 
नवहतर. युद, रारारार� �न ररा हर तयांचर णालयापासूनचर सवंगडी होतर आ�ा �पढयान�पढया संर��त गहृात 

नाह�, तर उसडया रारदैानात तयांचर संगोपन आ�ा ववमन होत होतर! 
णुंदरलखंडात आ�ा राुवयात आपा पा�हलर तयाचपराार गुजरा र्तह� तर् ील �हदं ूजनतरनर रराठयांना 

आपा होऊन वारंवार णोला�वलर. तयांची तयांाया�वषयी नरहरी सहानुरू�त असर आ�ा ्वी ्वी तर तयांनी 
रराठयांाया धवजरखाल� पतय� युद र् लर; ह� गोषट ल�ात ठरवणयासारखी आहर. तयारु रु  अगद� ्ोुी, 
�रलल, वासरर इतयाद� गुजरा र्तील राशरू �हदंजूातीह� तयांाया आदराला पात झालरलया �पलाजीाया या 
ववानर अगद� सतंापून गरलया आ�ा तयांाया रकताचा प�तशोव सरणयासाठ� रोगल सनैयाशी लढावयाला 
�सद झालया. सवम �दशांनी रराठयांाया टोळया यरऊ लागलया. तयांनी रारा चढवून इ.स.१७३२ रधयर णडोदा 
िजं्लर, आ�ा अरय�सगंाला आपल� जागा राखार अशकय ्रन टा्लर. तरवहापासून णडोदा ह� रराठयांची 
राजवानी झाल�. �त्डर दराजी गाय्वाडानर पतय� जोवपुरावर सवार� र् ल� आ�ा अरय�सगंाला 
आपलया व�डलोपािजमत राजयााया णचावासाठ� तवररनर �नसून जावयाला राग पाडलर. तो �त्डर आलरला 
पाहताच दराजीनर ए्दर त�ड �्र�वलर आ�ा लव्रच पतय� ्ाामवती (अहरदाणाद) िजं् ू न सरतलर. 
अशा र�तीनर इ.स.१७३५ रवर रराठयांनी रोगल सुररदाराला पुढर  गुजरा र्त यरार अशकयच नवहर, तर 

अनावशय् ्रन टा्लर. ्ारा तया पांताचा ्ोाताह� राग रोगल� सामाजयात रा�हला नवहता! 
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९ : �हदंूंचर सरुद सवतंत ्रणयासाठ� ! 
‘‘आररार ( नौदल) ए् सवतंत राजयांगच आहर. जयाचरजवु आररार ( नौदल) तयाचा सरुद ... 

जलदगुमस�हत होतर, तयास नूतनच जलदगुम ्रन परार�वलर !’’ 
रारचंदपंत अरातय 

 
हया पराार इ्डर �हदंूंची रूरी सवतंत ्रणयासाठ� �हदंूंचर सवातंंययुद रोगल सामाजयााया पतय� 

्ाुजाशी नरऊन �रडवीत असताना �त्डर पिशचरर्डून चालून आलरलया पर्� शतूांया परुतवापासून 

�हदंूंचर सरुद �नरुमकत ्रणयासाठ�ह� रराठयांचर �तत र् च आटो्ाट पयतन चाललर होतर. रराठयांाया 
राष्�य उत्ानानतंर ्ोडयाच �दवसात रराठयांना ्ुून चु्लर होतर ्�, आपल� रूरी िजं् ू न �तायावर 
सवा�रतव गाज�वाायाम्  रुसलरानांइत्�च आपलया सरुदांना पाहुाररट दराार� युरोपातील वयापार� राष र्  
�हदं ू सामाजयााया सुर��ततरला �वसात् आहरत. �शवाजीरहाराज आ�ा तयांाया �पढ�त इतर रराठर  
पिशचर सरुदतटपांतावर�ल युरो�पयनांाया रहतवा्ां�रला आ�ा लोराला आुा सालून �नष्ल 

्रणयासाठ� �्ती �नशचयानर पयतन ्र�त होतर. हर ‘आ�ापता’रधयर हया�वषयी सालून �दलरलर सपषट 

�नयर आ�ा वोरााची �दशा ह� वाचल� महाजर उततर प्ारानर दषटोतपततीला यरतर, हर आ�ापत महाजर 
राजनीतीवर�ल प�सद �नणंव आहर, तो �वखयात रराठ� पुढार� आ�ा रुतसदी रारचंदपंत हयांनी रचला 
असून रराठ� पवानरडंुााया ठरावानुसार राजा�ापत महाून सवापाया रा�हतीसाठ� प�सद ्रणयात 

आला होता. तया प�रिस्तीत शकय होतर �ततकया �न्रानर �शवाजीरहाराजांनी सरुदतीरावरन सवम 
पर्�य सतता उठवून लावणयासाठ� पयतन र् ला. तयांनी सर्म अशा रराठ� नौदलाचा पाया सातला आ�ा 

तयाला दजुोरा दरणयासाठ� नवीन णांवलरलया आ�ा सवम युदसारुगीनर सजज र् लरलया णु्ट सरुददगुापची 
रांग उरारल�. हया सरुददगुापनी �हदं ू सरुदाचर सवातंंय सपं ूाम ए् शत्पयपत सगंोपावयाची आ�ा 

सरं�ावयाची अरूलय ्ार�गर� र् ल�! 
राजारार रहाराजांाया राजवट�त औरंगजरणानर सवम द��ा �हदंसू्ान पादाकांत र् लर. आ�ा तयारु रु 

रराठयांना संस�टत �न �् द�रूत अशी राजसतता चाल�वार अशकय होऊन पतयर् रराठ� सरनानाय् 

सवतंतपार सापडरल तर् र आ�ा शकय असरल तया र�तीनर तया सवम सारानय शतूशंी दोन हात ्र लागला. 
तयावरुी रोगलांना सरुदतटावर�ल पांतातून हा्ून दयावयाची ्ार�गर� ्ानहोजी आगंर, गुजर आ�ा 

इतर पखयात रराठ� सरुद्सरनानाय्ांाया अंगावर यरऊन पडल�. तयांनी आपलयावरचा ्ाररार इतकया 
उत्ृषट र�तीनर पार पाडला ्�, इंगजांना, �्रंगयांना, वलंदाजांना, �शदंर्यांना  �्ंवा रोगलांना ए्ए्टर 
�्वा ्वी ्वी सडून आलर तयापराार सवम ए्त होऊनह� रराठयांाया वाढतया सरुददलाचा पूाम नाश 

्रार तर दरूच, पा तयाला �नयतंादरखील सालता आलर नाह�. इंगजांाया रुंणई णंदरापासून र् वु तीन 

्ोस असलरलर खांदरर� णरट रराठ� ना�व्दलाचर सरनापती ्ानहोजी आगंर हयांाया सवावीन होतर, तयारु रु  
इंगज अगद� वच्ून असत. रराठ� सततराया उदयापूव� णयामनच वषापपासून पिशचर तीरावर पोतुमगीजांनी 
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लांणवर आपलर णसतान णस�वलर होतर; जंिजयामदाया �श�यांचर रुसलरानी राजयह� चांगलर पणु होतर. हया 
दोन रुंगयांपासून रराठ� दयामसारंगाला जरा रो्ुी् �रुालयाणरोणर तो तरवहाच आपला �न्ाल लावील 

हर इंगज ओुखून होतर. 
हया सवम शतूंपासून आपलया पांताचा णचाव ्रणयासाठ� ्ानहोजी आ�ंयाला पुष्ु सनैय ठरवार राग 

पडर. हया सनैयाचर वरतन दरणयासाठ� तयाला पिशचर सरुदावर वयापार ्रणयायाम्  सवम नौ्ांवर चौ्ाईचा 
्र णसवावा लागला. �हदंूंाया सरुदाचर आपा सवारी आहो असर रराठयांनी सरजार अगद� नयायय होतर 
आ�ा तया सरुदावर तयांाया अनु�रनर �्ंवा अनु�र�वना जर पर्�य लो् सचंार ्र�त, तयांायावर 
आपलया रयामदरत तयांनी चौ्ाई णस�वार अगद� सवारा�व् होतर. पा तयांचा हा अ�व्ार इंगज आ�ा 

युरोपातल� इतर राष र्  रानीत नसत; तरवहा ्ानहोजीनर तयांना शासन लावणयासाठ� आतील दवयास्ट �न 

राासांस्ट तयांची जहाजर वरन आाल� आ�ा खडंाी �रुालया�वना तयांची रुकतता ्रणयाचर 
ना्ारलर. इ.स. १६३० त चालमस णून हयाची रुणंईाया गवहनमराया जागी नरराू् झालयावर तयान आ�ंयांचर 
सरुददगुम नाह�सर ्रन टा्णयाचा �नशचय र् ला. तयासाठ� तयानर पुष्ु शर सरतलर आ�ा तयापर�ाह� 
अ�व् णढाया रारलया. ए्ा ण�लषठ ना�व्दलाची �सदता र् ल� गरल� आ�ा तयानर लागल�च रराठयांाया 
�वजयदगुामवर चाल र् ल�. हया वरुी इंगजांाया अंगात कोवाचर वारर पूामपार सचंारलर होतर. रराठयां�वषयी 
अ�व�रपाची रावना जयांायारु रु  प्ट होईल अशीच नावर तयााया रानौ्ांना दरणयात आल� होती. ए्�चर 
नाव ( हंटर) ‘वयाव’ होतर, तर दसुर�चर नाव ( हक्) ‘ससााा’ होतर. �तसर� ( �रवहरनज) ‘प�तशोव’ असून 

चव्ी युदाला पारंर होणयापूव�च ( िवहकटर�) ‘�वजयी’ होती! हया णलाढय ना�व्दलााया र�ाासाठ� 
सहसाववी �नवड् इंगजी सै�न्ांनी णनलरल� रौ�र् दलाची ए् तु्डी सजज ठरवल� असून �तनर गडावर 
रूरीवरन चाल ्रन जावर अशी योजना होती. १७ ए�पल १७१७ हया �दनी हया सतंरत झालरलया 
रानौ्ांनी �वजयदगुामाया ्ोटावर तो्ांचा रारा ्रावयाला पारंर र् ला. पा तयात तयांना रराठ� ्ोट 

महाजर ररााचर र् लरलर नसतात असा अनुरव आला. तया ्ोटावर आ�ा तयांाया पाठ�शी उभयाच 

असलरलया गडर�्ांवर रानौ्ांवर�ल तो्ांाया रायापलचा ्ाह�च प�राार झाला नाह�. तटााया �रतंी 
तशाच अढु रा�हलया आ�ा तयांाया आसयामरनर सुर��त असलरलया रराठ� सै�न्ांाया रुदरवर इंगजांचर 
�व्ल पयतन पाहून उपहासााया लहर� �दस ूलागलया. तयारु रु  �चडून जाऊन इंगजांनी �शडया लावून 

्ोटावर चढणयाचा पयतन र् ला, पा रराठयांनी लागल�च तयाना रनगटर चोुीत परत जावयाला ला�वलर. 
आपलर ्ाह�च चालत नाह� हर पाहून शरवट� अगद� �नराशरनर इंगज रासार सरऊ लागलर. रराठयांनी तर 
पाहता�ाीच आपलया तो्ांचा असा वररार उडवून �दला ्�, इंगज आलर होतर तयापर�ाह� दतुगतीनर 
�नजवाराला �नसून गरलर! 

पुढाया वष� णूननर खांदरर�वर रारा र् ला. पा तयाला पूव�पराारच चोप खाऊन परतावर लागलर. 
तयानंतर रराठयांचर सरुदावर�ल पाणलय �दवस��दवस �हदंसू्ानातील इंगजी सततरला इत र्  रयपद होऊ 

लागलर ्�, तरवढयासाठ� इंगलडंाया राजाला चार पचंड युदनौ्ांचर सवतंत प्् �नरामा ्रावर लागलर. 
हया सरुददलावर रकयल नरवह�तील प�सदीस आलरला व�रषठ अ�व्ार� ्रांडर रॅथयू हयाची नरराू् 
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झाल�. आ�ा अपयशाचा संरवह� राहू नयर महाून आपलयाणरोणर रराठयांवर चालून जाणयासाठ� 
सहायया्म पोतुमगीजांना पाचारा झालर आ�ा तयांनी तर रोठया आनदंानर सवी्ारलर. या सर्म युरो�पयन 

राष्ांचा रराठयांवर�ल सयंुकत रारा इ.स.१७२१ रधयर झाला आ�ा तया सारनयात रराठर  रूरीवरन �न 

सरुदावरन इतकया शौयामनर आ�ा ्ौशलयानर लढलर ्�, युरो�पयनांाया सै�न्ांना तयांाया ्ोटााया 
�रतंी चढून जाार अशकय झालर. हया �नरपायााया िस्तीनर �चडून जाऊन ्रांडर रॅथयू युदााया ररात 

सवतः पुढर झाला तो ए् रराठ� रालाईत तयांाया सवागतासाठ� �सदच होता. तयानर आपला राला तयांाया 
रांडीतच खुपसला. पा इंगजी ना�व् दलाचा सरनापती रालयााया ए्ा सावानर �रऊन जाणयाइत्ा 
्ाचा �निशचत नवहता. तयानर तया रालाइतावर आपला सोडा सातला आ�ा तयाायावर ए्ााया जागी 
आपल� दोनह� �पसतुलर रोखल�. पा तयााया ददु�वानर पाहतात तो तयातून गोुीच णाहरर पडरना! सयंुकत 

दलातलया सै�न्ांचरह� दैव आपलया सरनापतीपर�ा अ�व् चांगलर नवहतर. रार �्ंवा रर अशा �नशचयानर 
तयानी रराठयांवर शरवटची चाल र् ल� आ�ा तर तटााया �रतंीपयपत जाऊन �शडयांनी वर चढणयाचा पयतन 

्र लागलर. इतकयात रराठयांनी इतकया �न्रानर आ�ा चातुयामनर �वरोव र् ला ्�, तयांना �्ं्ाळया 
रार�त परत �्रावर लागलर. इतकयात रराठयांाया दसुयाम्  तु्डीनर पोतुमगीजांाया णगलरवर रूरीवरन रारा 
र् ला. तयाणरोणर पोतुमगीज सनैयानर हायच खालल� आ�ा तर जीव सरऊन पुू लागलर. लव्रच इंगजांनीह� 
तयांचाच रागम सवी्ारला �न आपलया अनर् तो्ा आ�ा सगुा दारगोुा �वजयी रराठयांाया हाती 
दरऊन पलायन र् लर. दोसरह� रा�वनरुख होऊन ए्त यरताच सयंुकत सनैयातलर उरलरसुरलर अवसान हया 
दोन लजजासपद अपयशांाया दोषांचर खापर ए्रर्ांवर टा्णयााया वागयुदात उपयोगात आलयावर 

पोतुमगीज चौलला �नसून गरलर आ�ा इंगजांनी रुंणई गाठल�. हयानंतर णररच �दवस इंगजानी आपलया 
वयापार� नौ्ा, रराठ� दयामसारंग आगंर चौ्ाईाया वसुल�साठ� सरऊन जाईल, हया रीतीनर, नौसनैयााया 
दरखररखीखाल� नयावया लागत. इंगजी रातर� ‘�वजयी’ रारा ्रावयाला लागल� तरवहा आपलया 
सनैयापराारच आपलयाह� गोळया ररावयााया राहून गरलया असा �तला अनुरव आला! आ�ा इंगजी 
रातर� ‘प�तशोव’ शतूचा �नःपात ्रणयााया स्ल� सवतःच चौ्ाईाया वसुल�साठ� रराठयां्डून वरल� 
गरल�. इ.स.१७२४ रधयर डचांचीह� ह�च गत झाल�. तयांनी तर �वजयदगुामवर ७ रोठया रानौ्ा, दोन 

स्ोट्ांनी ररलरलया नावा आ�ा पतय� सै�न्ांचर ए् प्् सरऊन चाल र् ल�. पा रराठयांाया 
वैयामाया खड्ाचा ए् ्पराह� तयांना उडवता आला नाह�! आता रराठयांचर वदृ नौसरनानी �हदं ूसरुदावर 
सवा�रतव ठरवून अप�तहत सचंार ्र लागलर. आ�ा हर सवम सरुदावर�ल पराकर तयांनी �न तयांाया 
राष्ाला �त्डर रूरीवर ्ो्ाात �शदीशी, द��ारत �नजाराशी, गुजरा र्त, राुवयात आ�ा णुंदरलखंडात 

रोगलाशी ए्सारखया लढाया चालू असताना गाजवावर लागलर. इ.स.१७२९ ला ्ानहोजी आगंर ररा 

पावलर, हयाचवरुी दसुयाम्  ए्ा ऐ�तहा�स् वयकतीनर, ्ो्ाातील राज्�य �रतात पवरश र् ला आ�ा 

लव्रच �तचा, रराठा रडंुााया पुढायाप◌ााया रनावर इत्ा �वल�ा पराव पडू लागला ्�, उलटसुलट 

सवम अंगांनी �च�्तसापूवम्  �वचार र् लयावरह�, तयांाया �ुद रनो�व्ारांाया तडाखयातून रहाराष्ातील 

जनतराया रनातील आपलया ईशवर� ्ायामची जयोत सदैव जागती ठरवणयात रहतवाचर अंग होतर हयात शं् ा 
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नाह�. ह� ऐ�तहा�स् वयकती महाजर आ�ंयांचर, णाजीराव आ�ा �चराजीअरपांचर, पतय� शाहूरहाराजांचर 
�न इतर सहसाव�व लहान्ोर वयकतींचर गुर बहर�दसवारी वावडशी्र हर होत. तर �नःसंशय दरशरकतीाया 
उदातत रहनीय अशा रावनरनर आ�ा ततवानर पर�रत झालर होतर. आ�ा राजलरलया रतरतांतरांाया 
गलणलयातून सपं ूाम जनतराया दषट�पुढर सववरामचर आ�ा सवराजयाचर धयरय सतत वरन तयाचर न�ैत् 

आ�ा आितर् रहतव तयांाया रनावर �णणं�वणयात तयांचा अ�तशय उपयोग झाला. पूवम वयारधयर 
सवारींनी जपतपाची ्षटरय सावनर ्रन �वल�ा यौ�ग् शकती संपादन र् लया होतया. प�तवष� तर 
ए् र�हना सरा�वस  ् राहात आ�ा तया ्ाुात आपलयाला रूरीखाल� पुरन सरत! 

शीरारदाससवारींपराार अ�खल �हदंसू्ानरर तयांनी दरूवर पवास र् ला होता आ�ा सवमत दगगोचर 

होाायामव �हदंूंाया परावलं�णतवााया आ�ा राज्�य दासयााया हललयानर तयांची आतडी �पुवटून गरल� 
होती. तयांाया हदयात वगवगाायामत दरशरकतीाया �नखायाम् चर ए्ा पचंड आ�ा स्ायी वावयारधयर 
रपांतर होणयाला वायाम्ाया ए्ा झुु र् चीच आवशय्ता होती. जंिजयाम्ाया रुसलरानी राजसततरनर �तचा 
पुरवठा र् ला. �शदी महाजर रराठ� राजयाचर ्टर शतू. रराठयांची सतता अशीच प�त�दनी वाढू लागल� तर 
आपा अनयायानर णु्ावलरलर ्ो्ाातलर राजय लव्रच आपलयाला सोडून दयावर लागरल हर तयांना 
सरजून चु्लर होतर. महाून हया ्ो्ापटीवर�ल रांडाात तर नरहरी रराठयांाया �वरद इंगजांाया, 
डचांाया �्ंवा पोतुमगीजांाया प�ाला �रुत �न रराठ� पांतावर वाड साल�त. आ�ा इत र् च ्रन तर 
्ांणत नसत, वरमवरडानर रारलरलया रुसलरानांतच आढुून यराायाप  रानट� कूरपााचा अवलंण ्रन तर 
शताववी �हदं ू रुलांना आ�ा रुल�ंना पुवून नरत, तयांचर णलपूवम्  वरापतर ्रन तयांना रुसलरान 

णनवीत. �हदंूंची दरव रु  �दसतील तर् र ती उधवसत ्र�त आ�ा तयांाया हातात सापडलरलया �हदंूंवर वाटतील 

तसर अतयाचार ्र�त. अशाच ए्ा वरमवरडानर पर�रत झालरलया अतयाचाराला परशरुाराचर प�सद रं�दर - 
सवारीनी जया प�वत स्ुी धयानवाराा आ�ा तपसया र् ल� तर स्ान णुी पडलर! �शदयानर तया दरवुाचा 
ए् ए् दगड ्ाढून टा्ून दरऊु पाडलर. तर् लया ्ोशागारातील सवम संपतती लुटून नरल� आ�ा तर् ील 

हातात सापडतील तया बाहराांचा अतयतं छु र् ला. हया अतयाचारानर बहर�दसवारींाया रनातील 

साितव् कोव ्वीह� शरन होाार नाह� इतकया पखरतरनर जागतृ झाला; वाईट, चांगलर �्ंवा उरय�वव 

अशा सवाप�वषयीच सरान रावना ठरवावयाची ह� जाू ्ाय �हदं ूसावुसतंांना सवयच जडलरल� आहर. वर�ल 

अतयाचारारु रु  ह� नररुी आ�ा पो्ु वतृती सवारींाया रनातून पार नाह�शी झाल�. तयांनी आपलर सवम 
आयुषय �हदं ूसवातंंयााया युदाला साहायय ्रणयात आ�ा �हदं ूससं ्ृती पस्ापणयााया ्ायाम् म वाहून 

घयावयाचा �नशचय र् ला. सवारींची तया पांतात इत्� प�तषठा होती ्�, पतय� �श�यालासुदा तयानं 
आपला �नतयाचा शत ू णनवायचर वैयम होईना; तयानर हयापुढर  यित्ं�चतह� तास पोहचाार नाह�; तयांनी 
परशरुार�रती पूव�पराारच वासतवय ्रावर अशी �वनंती र् ल�. पा सवारींनी उततर �दलर, ‘तू 

दरवाबाहराांचा छु र् ला आहरस! ‘पतय� आ�ंयांनादरखील सवारींचा राग शांत ्रन तयांचर ्ो्ाात 

राहणया�वषयी रन वुवता आलर नाह�! ‘जया रूरीत पाखंडी पर्�यांचर राजय आहर तया रूरीत इतःपर री 
पाणयाचा �्णह� पाशन ्राार नाह�; रग राहार दरूच रा�हलर. री पुनहा ्ो्ाात परत यरईन; पा तर हया 
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अतयाचाराचा प�तशोव सरणयासाठ� सजज झालरलया �हदं ूसनैयााया अगरागी यरईन.’ असर महाून सवारी 
सातायामsला गरलर आ�ा �त्डर ए्सारखा �हदंूंाया अनयवर� शतू�वरद - �वशरषतः जंिजयाम्ाया 
�शदी�वरद आ�ा गोवयातील पोतुमगीजां�वरद - वरमयुदाचा उपदरश ्रार चाल ू र् लर. तयांचा पतवयवहार 
आता सारानय वाच्ांनाह� उपलबव झाला आहर. तयावरन हर चांगलर �दसून यरतर ्�, रराठ� राजय सवतंत 

्रावयाचर, �हदंवूरामाया सरं�ाा्म, रादरवीची आरावना ्रावयाची; आ�ा ्ाशरीरपासून 

्नया्ुरार�पयपत हया �व�वव �नशचयााया रराठयांाया �चततातील प�वत अगनी ए्सारखा पजव�लत 

ठरवावयाचा हयासाठ� सवारींनी ्सा �न्राचा पयतन र् ला. 
छतप�त शाहूरहाराज आ�ा शीरतं णाजीराव पंतपवान दोसरह� सवारींचर �शषय होतर. तयांनी �श�यानर 

्ो्ापटीत र् लरलया अतयाचाराचा प�तशोव घयावयाचर ठर�वलर आ�ा रराठयांचर दतू ्ो्ाात 

�शदी�वरद आ�ा पोतुमगीजां�वरद सवमरर युदााया उठावाीची रू�र्ा �सद ्रणयात आ�ा ्ारस्ानर 
रचणयात �नरगन झालर. सांपत रराठयांना ए्ाच वरुी �दलल�पासून अ्ामटपयपत पसरलरलया सवम �वरोवी 
सततांशी सारना दयावा लागत होता, तरवहा ्ो्ाातलया हया युदासाठ� योगय सवंीची वाट पहात तर टपून 

णसलर. इतकयात तयााया दैवानर �शदीाया रुलांत राजया�व्ारा�वषयी तं्याना पारंर झाला आ�ा 

तयाायापै् � ए्ानर साहाययासाठ� रराठयां्डर वाव सरतल�. रराठयांाया तर् ील पोत�नसानर साहाययााया 
याचनरसाठ� पुढर  र् लरला हात हातात वरला आ�ा रराठ� राज्ारस्ानानर आपलर ्ायम पूामपार पार पाडलर 
महाून शाहूरहाराजांना ्ु�वलर. णररच �दवस उतसु्तरनर िजची पती�ा र् ल� होती ती वाताम ्ुताच 

रहाराज इत र्  उलह�सत झालर ्�, तयांनी ए्दर णाजीरावांना पत �लहून आ�ा र् ल�, ‘पतदरखील वाचू 

न्ा! आवी सोडयावर आरोहा ्रा आ�ा रग पत वाचा!’ रराठयांाया हया आकरााला पारंर इ.स. 

१७३३ रधयर झाला. रराठ� सनैयानर सहयाद� उतरन त रुसोसाळयाचा गड हसतगत र् ला आ�ा रुसलरानी 
सनैयाचा पराजयावर पराजय ्र�त �शदीचर सवम राजय आकरून टा्लर. लव्रच णाजीरावांनी रारा 
चढवून रायगड परत सरतला. हया प�सद गडावर �शवाजीरहाराजांची राजवानी होती; तर र्च तयांचा 
राजया�रषर्  झाला होता. रराठ� सवातंंययुदााया पारंराला इत र्  �दवस होऊनह� अदया�प तो 
यवनांायाच हातात होता. �शवाजीरहाराजांाया राजवानीचर हर पुणय�रत पुनहा आपलया हातात आलयाची 
वाताम ए्ून सवम रहाराष्रर आनदं झाला. �त्डर सरुदावर रराठ� रालयांना �रुालरला �वजय अाुरात 

ह�न नवहता. रानाजी आ�ंयांनी �शदयााया सरुदयानांचा जलयुदात पूाम रोड र् ला. रराठयांाया हया 
वचमसवानर इंगजांनाह� वासती वाटू लागल� आ�ा तयांनी प्र गुरतपाानर पा पुढर पुढर उसडच �शदयाला 
शसतर आ�ा दारगोुा पुरवून साहायय र् लर �न शरवट� ्रतान हालडरन हयांाया हाताखाल� रराठयां�वरद 

लढणयासाठ� णररच सनैय पाठ�वलर. परंतु खडंाजी नरहर खडक, रोडर, रो�हतर आ�ा र्ुराणाई आ�ंयांसारखया 
िसतयांनीह� ए्सारखर �न �न्रानर युद चाल�वलर. बहर�दसवारींशी झालरला र्ुराणाई आ�ंयांचा 
पतवयवहार वाचला महाजर हया �वखयात दरशा�ररानी णा�ना परकयांाया सततरखालून �हदंसू्ानाची रूरी 
सुटावी महाून �्ती तुरु लागल� होती आ�ा शतूपासून परत िजं् ू न सरतलरलया गडावर आ�ा 

नगरावर �हदंधूवजा �वजयररानं ्ड्डताना पाहून तयांचर हदय �्ती अ�ररानानर ररन यरई हयाची 
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्लपना यरतर. हयापराार वषामरागून वषम हर युद चाललर. शरवट� इ.स.१७३६ रधयर �चराजीआरपा सवतः 
्ो्ाात आलर आ�ा तयांनी ररवसजवु सवम हणसाा सनैयावर रोठा �वजय �रुवून तयांना �नरसत र् लर. 
जयानर परशरुाराचर प�वत रं�दर पाडून वुुीला �रु�वलर होतर; तया �हदंूंाया अरणी शतूचंा, जंिजयाम्ाया 
�शदयाचा �शराछरद ्रणयात आला आ�ा अशा र�तीनर तयाला आपलया पापाचर पायिशचत सवतःचर पाा 

दरऊन रोगावर लागलर! तया �दवशी तयाायासरवरत उंदरर�चा रुसलरानांचा सरदार आ�ा रुसलरानांाया 
प�ानर लढाारर अ्रा सहस सै�न् लढता लढता रतृयुशययरवर पडलर! 

सवम ्ो्ा पांतानर, अ�खल रहाराष् दरशानर, जयांनी आपलया वरामाया शतूचंा अशा र�तीनर तयााया 
अतयाचारासाठ� प�तशोव सरतला आ�ा �हदं ूजातीाया सनरानाची प�तषठा र् ल�, तया �वजयी सरनापतीवर 
्ृत� वनयवादाचा वषामव र् ला. शाहूरहाराजांना अतयतं आनदं झाला. तयांनी �ल�हलर. ‘सात �सदी हा दैतय 

होता. र् वु रावााचीच प�तरा! तयाला रारन आपा �शदयाचर उाचाटाच र् लर आहर. तुरचा 
्��तमप�ररल सवमत पसरो.’ तरा �चराजीअरपांना छतपतींनी राजसररत णोल�वलर आ�ा तयांायावर 
रानााया वसतांचा आ�ा दरागयांचा वषामव र् ला. बहर�दसवारींची झालरल� िस्ती सांगावयाला न्ो. हया 
युदाचर रुखय चाल् बहर�दसवारी! झगडा चाल ूअसताना जरवहा जरवहा आपसातील चढाओढ�रु रु  �्ंवा 
रूखमपाााया ्लहारु रु  रराठयांाया पयतनात �श�्लता आलरल� �दसर तरवहा तरवहा आपलया 
दरशा�वषयीाया आ�ा वराम�वषयीाया ्तमवयाची रावना तयांाया हदयात जागतृ ्रन आ�ा तयांनी 
चाल�वलरलया �हदं ूसवातंंयााया रहनीय युदातील न�ैत् �न आितर् सवरप नरहरी तयांाया �चततावर 
�णणंवून, तयांना आपलया जागरवर िस्र राखणयाचर ्ायम बहर�दसवारींनी र् लर. तया अपूवम �वजयासतव 

परररशवरापत ्ृत�ता ्शी दाखवावी �्ंवा उचंणुून गरलरलया आपलया वतृती तयात पूामपार पद�शमत 

झालया आहरत अशा ्ोातया शबदांनी आपलया �वखयात �शषयाचर आरार रानावर हरच तयांना सरजरना! 
परशरुाराची प�वत रूरी पर्�यांाया पापसपशामपासून रुकत ्रणयात, �हदंवूरामचर ्ायम सुर��त 

राखणयात, तयांनी शरवट� यश �रुवलर! 
‘शारलांची ��ती र् ल� ्ो्ाांत वरम रा�खला!’ 
अशा र�तीनर �शदीची रसती िजरवल� गरल� आ�ा ्ो्ापटीतलर रुसलरानी राजयाचर रहतव नाह�सर 

होऊन तर रराठ� सामाजयााया अं�्त झालर. तयारु रु  हयापुढर  पोतुमगीजांना रराठयांशी ए््यानरच झगडा 
्रावा लागला. �हदंसू्ानातील तयांाया हातातील �हदंसू्ानचा पांत �वशरष सायास न ्रता तयांना 
णु्ावता आला होता आ�ा खंणायतपासून �सहंलदवीपापयपत सपं ूाम पिशचर तीरावर तयांना अप�तहत 

वचमसव पारत झालर होतर. पा रराठर  जागतृ होऊन तयांाया सततरचा उत्षम होऊ लागलयापासून पोतुमगीजांचर 
हर वचमसव सपं ुषटात यावयाला पारंर झाला. तयांनी �हदंसू्ानात र् लरलया वा�रम्  छुाचर अपरावााया 
नावाखाल� र् लरलया अतयाचाराचर सवरप रुसलरानांाया अतयाचारापर�ा ्री �हडीस नवहतर. हया वा�रम्  

छुानर आ�ा राज्�य परवशतरनर ए् शत्पयपत अगद� गांजून गरलरलया �हदं ूजनतरनर, जरवहा �शदयााया 
राजयातील आपलया दरशणांववांनी आ�ा वरमणांववांनी आपलया शृखंला तोडून टा्ून तर सवतंत 

नाग�र्ााया ताठपाानर सचंार ्र लागलरलर पा�हलर, तरवहा सवारा�व्च आपलयालाह� रुकत 
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्रणयासाठ� रराठ� सनैय र् वहा यरईल इ्डर तया गोवयातील �हदंूंची दषट� लागल�. दरशरकतीाया 
उतसाहााया आ�ा रराठयांाया आगरना�वषयीाया उत्ट उत्ंठराया लाटरनर अ�खल �हदंूंची रनर हलून 

गरल�. ्ो्ा पांतातील सवम �हदंूंना �चरडून टा्णयाचर पोतुमगीज वरम�श�ालयाचर जर रा र्�्र पयतन 

चाललर होतर तयांना गोरतं्ातील �हदंूं्डून नरटाचा प�त्ार होऊ लागला. णाजीरावांना ए्ावर ए् �रुत 

चाललरलया �वजयांनी आ�ा अगद� आपलया राजयरयामदरशी यरऊन �रडलरला शसतांचा खाखााट ऐ्ून 

तयााया रीतीरु रु  पोतुमगीज अ�व्च �पसाुून गरलर. �नराशराया योगानर उतपनन झालरलया णु�दभंशारु रु 
वजरुषठ�ाया णुानर �हदंसूसंटााची चुवु दडपून टा्ावयाला आ�ा �तनर जागतृ र् लरलया नवीन आशा 
�न नवीन प�त्ारााया वतृती �चरडून टा्ावयाला पोतुमगीजांनी पारंर र् ला. जुनया लरखात पुढ�ल वामन 

आहर. ‘तयांनी �हदं ू�रतपतींची �वसतीाम �रतर तयांाया्डून णलपूवम्  ्ाढून सरतल�, तयांनी सपं ूाम गावराया 
गावर उरावर सुयाम◌ ू रोखून णाट�वल�, तयांनी �हदंूंची पोरर पुवून नरल� आ�ा आपला �हदं ू वरम सोडून 

दयावयाचर जयांनी ना्ारलर तयांना ्ारागहृात ्�डणयात आलर, िजवर रारणयात आलर �्ंवा तयांस 

णाट�वणयात आलर! तयांाया कोवाला णुी पडलरलयांरधयर बाहराास साहिज्च प�हलर स्ान �रुालर. 
तयाना तयांनी सवतःायाच सरात णं�दवान ्रन टा्लर. �हदंूंनी आपला ्ोाताह� �ववी सावमज�न्र�तया 
्रार अपराव्ृतय महाून गालर जाऊ लागलर. ए्ादया �हदंनूर असा वा�रम्  �ववी ्रावयाचा वीटपाा 
दाख�वलाच तर लागल�च तयााया सराला वरढा पडर, ्ुटंुणातलया सवम राासांना प्डणयात यरई �न तयांना 
�खसती ्रणयासाठ� नाह�तर तयांचा वव ्रणयासाठ� �्ंवा तयाहूनह� वाईट महाजर तयांना दास महाून 

�व्णयासाठ� वरामाया नयायालयात पाठ�वणयात यरई!’ इतकया अ�नणपवतरनर हा छु चालला असताह� 
पोतुमगीज राजय्तयापाया हया रा�सी आ�ा �नशचयानर रोडणयाचा �हदंूंनी आपला कर चाल�वला. 
पोतुमगीजांाया कोवाला सहसताववी �हदं ूणुी पडलर, शरवट� �हदं ूजनसराजााया पुढायाप◌ानी वसई �न इतर 
गावाया दरसाई - दरशरुखांनी णाजीराव आ�ा शाहूरहाराज हयांायाशी गुरत ्ारस्ानर ्रावयाला पारंर 

र् ला. आ�ा तयांनी आपलयाला रुकत ्रणयासाठ� युद ्रावर, �हदंूंाया सवातंंयाची, वरामची �न दरशाची 
प�तषठा पस्ा�पत ्रावी असा आगह चाल�वला. रालाडचर सरदरसाई अंताजी रसुना् ्ाव रु  हर शरू, 
लो्�पय आ�ा �हदंूंतलर �हदं ू होतर. तयांनी �हदंूंनी वा�रम्  �ववी ्र नयर महाून पोतुमगीजांची सुटलरल� 
आ�ा उसडपार पायाखाल� तुडवल� आ�ा आपलया आशयाखाल�ल या रंडुींना तसर ्रणया�वषयी 
पोतसाहन �दलर. तरवहा साहिज्च तयांना पोतुमगीजांाया अतयाचाराला णुी पडावर लागलर. तर वरलर गरलर. 
तयांची जहागीर �हस्ावून सरणयात आल� आ�ा गोवयााया वरामलयात पााािनत् छु सोसणयासाठ� 
तयांची पाठवाी झाल�; पा अ�खल �हदंसूराजााया सुदैवानर तयांना ्ारागहृातून पुून जाणयात यश आलर 
आ�ा तर पुणयाला सुर��त जाऊन पोहोचलर. तयानंतर तयांनी तर् र ए्ा गुरत ्टाची संसटना र् ल�. 
रराठयांनी पोतुमगीजांाया पांतात पवरश र् ला ्�, लागल�च तयांना तर् लया रंडुीसह �रुावयाचर, 
रागमदशम् ाचर ्ार ्रावयाचर �न इतर सवम र�तीनर साहायय दयावयाचर णाजीरावांना वचन �दलर आ�ा 

तयांना सां�गतलर ्�, पोतुमगीजांाया सततरखाल�ल ्ो्ाातील सवम �हदं ूपजा आपलयाला हया परवर�य 

शतूचं र दंडन ्रणयासाठ� आपा अवतार सरतला आहर असर सरजतर आ�ा अवरामाया रारानर गांजलरल� 
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अवनी जयापराार आपलया रुकततर साठ� परररशवराची ्राा रा्तर तयापराार ती आपलया आगरना्डर 
आशापूाम दषट� लावून णसल� आहर. 

हयावरुी उततरर्डर रोठरोठालर पशन सोड�वणयासाठ� झगडर चाल ू झालर होतर आ�ा द�सम् ाल 

चालाायाम्  �दिगवजयांाया ्य्याटानर णाजीराव तसत होऊन गरलर होतर. तर�ह� ्ो्ाातील पर्�यांनी 
पायांखाल� तुडवलरलया दरशणांववांची आ�ा वरमणांववांची असल� हदयदाव् �वनवाी ऐ्ून सवस् 

णसाारर तर नवहतर. तयांनी हया वष� पुणयाला पवमती दरवीचा उतसव प�तवषामपर�ा �वशरष रोठया परााात 

्रणयात यराार आहर असर प�सद र् लर; आ�ा तया�रषानर अतयतं तवररनर, गुरततरनर आ�ा उतसाहानर 
पुणयाला पुष्ु रराठ� सै�न  ्णोलावलर. सरनानाय  ्जरा होताच पतयर्ाला तयाचर तयाचर ्ार नररून �दलर 
आ�ा पोतुमगीजां�वरद ्ो्ाावर ्रावयााया आकरााची रपररखा आखल�. रुखय सरनापतीाया जागी 
�चराजीआरपांची योजना झाल�. अंताजी रारचंद, रसुना् रारचंद जोशी इतयाद� सरनानाय्ांची आ�ा 

्ायम् तयापची तयांाया जागी सहवग� ्रणयात आल�. इ.स.१७३७ रधयर रराठ� सनैयानर ठाणयााया दगुामवर 
रारा चढ�वला. पोतुमगीजांनी शकय तोपयपत गड लढ�वला; पा शरवट� तयांना शरा जावर लागलर. हया प्र 

�वजयााया श्ुनानर आन�ंदत झालरलया रराठ� सै�न्ांनी साषट� ररन गरल�. शं् राजी र् शवांनी 
अनामळयाचा गड सरतला. जोशयांनी वारावी आ�ा पार�स् िजं�्लर. या �पछरहाट�नर गोवयााया रुखय 

अ�व्ायाम् ला अतयतं ्ाुजी वाटू लागल�. तयानर हा झगडा सारखा चाल�वणयासाठ� अँटो�नओ नावााया 
शरू सरनापतीची नरराू् र् ल�. अगद� पुयाम◌ी दरााया पोतुमगीज सनैयाचर नवीन प्् युरोपरवूनसुदा 
णोलावणयात आलर. तर साहाययाला यरऊन पोचताच अँटो�नओनर �न्रााया उठावाीला आरंर र् ला आ�ा 

पुनः पतय� ठाारच िजं् ू न घयावयाचा वयूह रचला. शरू ररडोररलो हयांाया हाताखाल� ४००० पोतुमगीज 

सै�न् ठाणयावरन चालून जाऊन तर िजं् ू न सरणयासाठ� �नसालर, पा ठाणयााया र�ाा्म रा�हलरलया 
रराठ� सनैयाचर आ�वपतयह� ्ाह� अप�सद लो्ां्डर नवहतर. तर् र पतय� रलहारराव होु्र होतर. तरवहा 
पोतुमगीजांचा रारा आ�ा रराठयांचा प�त्ार दोनह�ह� �दगंतं ्��तम पसर�वाार� झाल�. अंती रराठयांनी 
आपलया तो्ांाया साहाययानर पोतुमगीजांची अशी वूुवाा उडवून �दल� ्�, तयांचर णल हुूहुू �श�्ल 

होऊ लागलर. तर पाहताच तयांचा शरू पुढार� तयांायात पुनहा वीरशी उतपनन ्रणयाचा पयतन ्र लागला; 
इतकयात गडावरन रराठयांनी अचू् नरर वरन रारलरला तो र् चा गोुा तर् र यरऊन तयाला इहलो् 

सोडावा लागला. पुढार� ररताच पोतुमगीजांची दााादाा झाल� आ�ा पुून जाऊन तयांनी आपलया नौ्ांचा 
आशय र् ला. आाखी ए् �न्राचर युद ्रन रराठयांनी राह�रह� सरतलर आ�ा वयं् टराव सोरपडर तर 

गोवयाजवुील राखोडपयपत चालून गरलर. पोतुमगीजांची सतता आता शरष राहात नाह� असर सपषट �दसून आलर. 
इतकयात ना�दरशहााया आकरााची वाताम यरऊन ्ड्ल�. रारतवषामला �्वा अगद� णरोणर 

महाावयाचर महाजर हया वरुी पर्� टोुवाडीचा प�त्ार ्रावयाला सर्म असलरलया रराठर  हया नावानर 
�नदक�शलया जााायाम्  ए्ररव �हदं ूसततरला जया रयं् र सं्टांशी त�ड दयावर लागलर, तयात हर सवामत रोठर  
सं् ट होतर. तयारु रु  पोतुमगीजांना आयुरमयामदरचा साहिज्च नवीन हरता �रुाला. णाजीरावांनी आपलया 
गरडासारखया सवप् ष दषट�पुढर सवम प�रिस्ती आाल� आ�ा �ल�हलर, ‘पोतुमगीजांचर युद आता रहतवाचर 
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नाह�. हयावरुी सवम रारताला ए्च शत.ू �हदंसू्ानची सवम शकती तया शतूाया �वरद ए्वटल� पा�हजर. री 
तर� राझर रराठर  वीर नरमदरपासून चंण रुपयपत सारखर पसरन दराार. रग पाहतो ना�दरशहा ्सा द��ार्डर 
यरतो तो!’ तयांनी �दलल�, जयपूर आ�ा उततर �हदंसू्ानातील इतर ससं्ा�न्ांाया राजसररत असलरलया 
आपलया प�त�नवींना नुसतया रराठ-रंडुाचरच नाह� तर रजपूत, णुंदरलर, रराठर  आ�द्रन अ�खल �हदं ू

सराजाचर सयंुकत संसटन ्रणयासाठ� सदंरश पाठ�वलर. तया वरुाया रराठ� रुतसदयांचर पत आता प�सद 

झालर आहर. तयात �दलल�ची रुसलरानी पादशाह� �नतयाची ्ाढून टा्ावयाची आ�ा अ�खल रारतााया 
�सहंासनावर उदरपूराया रहाराणयाची स्ापना ्रावयाची अशा पचंड �हदंरूय योजनरचा सपषट उललरख 

आहर. 
पा अशा र�तीनर रराठयांाया परुखाचर रहतवा्ां�ी रन इतरत असलया �हदं ू �वजयााया 

रोठरोठालया योजनांचर �वचार ्र�त होतर तर� णाजीरावांची सावनानु्ूलता �नरामा ्रणयाची शिकत 

इत्� रोठ� होती ्�, इ्डर द��ारत वसईला वरढा सालून पोतुमगीजांशी युद ्रणयासाठ� सनैय पुरवावयाचर 
आ�ा �त्डर उततररत जाऊन ना�दरशहाला �दलल�हून सालवून लावता यरईल इत र्  सनैय पाठवावयाचर, हया 
दोनह� गोषट� तयांनी ए्सरयावाछरदर, ्रन दाख�वलया. पोतुमगीजांाया लव्रच असर अनुरवाला आलर 
्�, एवढया ना�दरशहााया आकराालासुदा तयांचा गुा आवुून टा्ाारा रराठ� हाताचा दाण 

यित्ं�चतह� �श�्ल ्रता आला नाह�. आपलया पांतात पसरलरलर सवम णु्ट गड ए्ा रागून ए् 

शतूाया हातात पडलयााया वाताम गोवयााया राजप�त�नवीाया ्ानावर यरऊ लागलया. शीगाव, तारापूर, 

डहााू ह� गावर रराठयांनी तो्ांचा रारा ्रन सरतल� आ�ा तर् लया र�्सैनयाला आपलया शसतानर 
पााी दाख�वलर. शरवट� रराठयांनी वसईला वरढा सातला. हया णु्ट ्ोटावर जयांनी रारा चढ�वला आ�ा 

जयांनी तो लढ�वला तया उरयतांाया पराकराची वीररसोतपाद् ््ा इत्� सवम�वशुत आहर ्�, हया 
तोट् �नर��ाात �तचर वामन ्रणयाची ्ाह� आवशय्ता नाह�. हया सणंव पांत �वजयात रराठर  अतयतं 

�न्रानर लढलर. तो पसंग डोळयांनी जयांनी पा�हला तयांनी पुढ�लपराार वामन र् लर आहर. रोठरोठालया 
अ�व्ायाप◌ानीह� आपलर स्ान याित्ं�चतह� न सोडता युदात ररा सवी्ारलर. णाजीरावांवर सवापची 
पााापल�्डर �नषठा. तयांनी दोष �दलरला सहन ्रार ्ोाालाह� शकय नवहतर. तयांनी आपलर पाा उवुून 

टा्लर आ�ा लढता लढता सरररूरीवर शयन र् लर. पोतुमगीजांाया णाजूलाह� सरनापतीरागून सरनापतींनी 
दरहतयाग र् ला, पा शसततयाग र् ला नाह�. रराठयांनी रारा चढ�वला, पा चांगल�च हार खाऊन तयांना 
परतावर लागलर. तयांनी पुनःपुनहा रारर चढवलर आ�ा दोनह�ह� प�ांचा रयं् र नाश होऊन तयांना पुनहा परत 

�्रावर लागलर. तयांनी सवतः लावलरलरच सुरंग र् वहा र् वहा अ्सरात उडून तयााया रायापनर  सनैयातील 

शताववी लो् �छनन�वाछनन झालर; पा राष्�य रानरगंाचा वचपा ्ाढणयासाठ� णदप�र्र झालरलया 
आ�ा पुयाम्  �च्ाट�ाया रराठयांनी पयतन सोडला नाह�. तयांनी ए्ंदर अठरा रारर चढ�वलर; 
पोतुमगीजांनीह� तयांना अठरा वरुा रागर परत�वलर; पा पतयर् रायामनला तर अ�व्ा�व् �ीा होत चाललर. 
�दवसारागून �दवस हा वरढा असाच चाल ूरा�हला. ना�दरशहा आला आ�ा परतह� गरला; पा वरढा चालूच 

होता आ�ा वसई अजून शतूांयाच हातात होती! शरवट� �नराशराया तवरषानर �चराजीआरपांनी गजमना र् ल�, 
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‘पाहा, रला वसईरधयर पवरश झाला नाह� तर उदया राझर डो र्  तो र् ाया त�डी णांवून तर ्ोटावरन आत 

उडवा! महाजर �नदान ररलयावर तर� गडात राझा पवरश होईल.’ हर अदमय शौयामचर उदगार ऐ्ून तयांाया 
हाताखाल�ल सनैयाचा उतसाह शतपटच वाढला आ�ा तयानर पयतनांची परा्ाषठा र् ल�. आता वसईचर दैव 

ठरन गरलर. ्ोटााया �रती चढून जाणयासाठ� रानाजी आगंर, रलहारराव होु्र, रााोजी �शदंर  ए्रर्ांशी 
सपवाम ्र लागलर इतकयात �रतंीत लावलरला रराठयांचा ए् सुरंग उडाला आ�ा तयााया योगानर 
पोतुमगीजांाया तटणंद�चा ए् रहतवाचा राग ्ोसुून खाल� पडला. अतुल वैयामनर तया स्ोटााया जागी 
रराठयांनी उडी सरतल� आ�ा तर रगदाड तयांनी ठार वरन ठरवलर. पोतुमगीजांाया �सहंपराकराची दोनह� 
गोलावामत ्�त� झाल� होती. पा तया पराकराची सीरा ्रनह� रराठयांनी वरन ठरवलरलया जागरवरन 

पोतुमगीजांना तयांना ढुवता आलर नाह�. हयापुढर रराठयांचा प�तरोव ्रार पोतुमगीजांना अशकय झालर. 
रराठयांनी शतुसनैयातील दगुमर�्ांवर तो्ांचा रारा इत्ा �न्राचा आ�ा अचू् चालू ठरवला ्�, द�सम 
्ालापासून अपर��लरलर पयमवसान सडावयाची वरु लव्रच आल�. पोतुमगीज शरा आलर आ�ा आजपयपत 

झालरलया �हदं ूवरामाया आ�ा जातीाया छुााया छातीवर रराठ� �वजयधवजा नाचवीत वसईवर नरऊन 

रोवणयात आल� आ�ा सवम रहाराष्ााया आनदं गजमनांनी �वशव दरुदरुून गरलर. 
आता णहुतर् ्ो्ा सवतंत झालर होतर. हया आसातारु रु  पुनः पोतुमगीज सततरनर डो र्  वर ्ाढलर नाह�. 

रराठयांना हयानंतर इतर स्ुी रहतवााया ्ारात पूाम गुं तून राहावर लागलयारु रु  गोवयाला ती सतता 
्शी तर� जीव वरन रा�हल� इत र् च! ए र् ्ाुी गुडहोपाया रू�शरापासून पूवकस पीतसरुदापयपताया 
जलसंचयावर सवा�रतव चालवीत असलरलया पोतुमगीज सततरला रूरीवर आ�ा सरुदात असा रारा �दला 
्�, पुनः �हदं ूजाती�वरद डो र्  उचलार �तला �नतयाचर अशकयच झालर. 

हयापराार जयांाया�वषयी शत्ोशत र्  हर जाू ्ाय आपलयावर राजय चाल�वणयासाठ�च जनरास 

आलर आहरत आ�ा तयांाया दासयाखाल�च जीवन वाहार आपलया ललाट� �ल�हलर आहर अशी ्लपना होऊन 

णसल� होत, तर �हदं ूवरामचर आ�ा दरशाचर छल् आ�ा शतू रराठयांाया पुढर  नतशीषम झालर. आपलया हया 
वीरांाया पराकराची रहत्ृतयर पा�हलयाणरोणर सवम �हदंूंना �्ती उसंत वाटल� असरल �न राष्�य 

शरषठतवााया रावनरनर, णलानर आ�ा �वजयी अ�ररानानर तयांची अंतः्रार ्शी ररन गरल� असतील 

हयाची ्ोाालाह� ्लपना ्रता यरईल. आज �्तयर् शत र्  पोतुमगीजांाया सततरखाल�ल ्ो्ाातील 

�हदंूंनी अप�तहत उरी रा�हलरल� �हदंधूवजा ण�सतल� नवहती आ�ा सवतः न रोडता िजनर पर्� 
अतयाचाराचर आ�ा उदटपााचर डो र्  ्ोडून टा्लर आ�ा तयांाया वरामवर आ�ा तयांाया राष्ावर 
र् लरलया अनयायाचा प�तशोव सरतला अशी �हदंूंाया ्ायामाया णचावासाठ� उपयोगता आाल� असताह� 
अनाहत रा�हल� अशी �हदं ूअ�सलता ण�सतल� नवहती! तरवहा बहर�दसवारींना हया दरद�रयरान �वजयाची 
वाताम ्ु�वाायामप लरख्ानर महटलर तर योगयच होतर. ‘असला पराकर, इत्� �च्ाट� आ�ा हा �वजय जया 
्ाुी आपलया पथृवीवर पतय� दरव यरऊन वास ्र�त असत तया ्ाुातल� ह� ्ृतयर आहरत! हा �वजयी 
�दवस डोळयांनी पाहणयासाठ� जर िजवंत रा�हलर तयांचर रागय शरषठ. आ�ा हा �वजय सडवून आाणयासाठ� 
वाराती्� जयांनी दरहदान र् लर तयांचर रागय तयाहून शरषठ !’ 
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१० : नाद�रशहा आ�ा णाजीराव 
‘णसू ना�दरशहा ्सा पुढर यरतो तो !’ 

- णाजीराव 

 
्ो्ाातलर हर �वजय तर उजजवल होतरच, पा रराठ� राला इतकयाच उजजवलतरनर इतरतह� यशसवी 

होत होता. गुजरात, राुवा �न णुंदरलखंड हर पांत िजं् ू न तयांची सुवयवस्ा लावलयानतंर आ�ा अशा 
र�तीनर �हदं ूसामाजयाची सतता चंणुपयपत नरऊन �रड�वलयानंतर तर र्च �नतयाचा �वशार सरार णाजीरावांना 
शकय नवहतर. आपलया �वसतारारधयर सपं ूाम ररतखडंाचा सरावरश ्र�ल असर सुससं�टत �हदं ूसामाजय 

�नरामा ्रार हर तयांचर धयरय होतर. �हदं ूवरामाया शतूांया वरमणाहय आ�ा पर्�य सपशामनर �हदंूंाया सवम 
वरम�रतांना लागलरला ्लं्  वुऊन टा्ून ती सवतंत झालरल� पाहार ह� तयांना तुरु लागलरल� होती. 

तरवहा र् वु ्ो्ा पांतातील प�वत परशरुार �रताची रुकतता र् लयारु रु  तयांाया ्ायामची 
प�रसरािरत होार शकय नवहतर. अदयापी ्ाशी, गया, र्ुरा ह� सवम ती्मस्ानर रुसलरानी वरमवरडानर 
आ�ा वचमसवानर �पडून गरल� होती; महाून, सवतः णाजीराव आ�ा तयांचर रराठ� सरनानाय्, यांनी ना�श् 

आ�ा पंढरपूर हयांाया संणंवात िजतकया अ�वशांत �चतंरनर आ�ा ्ु्ुीनर पयतन र् ला �ततकयाच 

्ु्ुीनर आ�ा �चतंरनर ह� प�वत �रतर रुकत ्रणयासाठ� पुनः पुनहा युद ्रताना आपलयाला 
आढुतात. ्ो्ाात रराठयांना सरुदावर आ�ा रूरीवर ण�लषठ णहुसंखय शतूशंी युद ्रावर लागत होतर, 
तर� तयांनी साणरन न जाता णाजीरावांनी �दलल�ाया णादशहाला वर्� �दल�, ्� ्ाशी, गया, र्ुरा 
आ�ा इतर �हदंूंची प�वत �रतर रुकत ्रणयातसुदा आराया सवम रागणया रानय र् लया नाह�त, तर आमह� 
पतय� �दलल�वर चाल ्रन यराार. तयाणरोणर �दलल�चर सवम पुढार� रीतीनर साणरन गरलर. आ�ा तयांनी 
आपलर सवम णु ए्त ्रणयाची परा्ाषठा र् ल�. रुसलरानांचर णावीस सरनापती हया ए््या �हदं ू

णंडखोरावर चालून गरलर आ�ा तयांना तर�ह� जरवहा रराठयांाया �वरद पतय� जय �रुवून दाख�वता 
यरईना तरवहा तयांनी आपलया रनाचर सरावान ्रन सरणयासाठ� ्ालप�न् �वजय �नरामा र् लर आ�ा 

णादशहाला तयांची अ�तशयोिकत पूाम वामनर �लहून पाठवून ए्ा ्वी न झालरलया रोठया युदात 

णाजीरावांना पूामपार चुरडून टा्लर आहर आ�ा रराठयांचा इत्ा वुववा उड�वला आहर ्�, उततररत रराठ� 
सनैयाचर नावह� ए्ू यरत नाह� अशी वाताम पाठवून �दल�! तर पत वाचून णादशहा आनदंानर रान �वसरन गरला 
आ�ा तयानर दरणाराया रराठ� प�त�नवीला उरमटपाानर सालवून दरऊन सवम नगररर हया अद�वतीय 

�वजयापीतय्म उतसव ्रणयाची आ�ा र् ल�. 
�दलल�तील हया सडारोडींचा वतृतांत  जरवहा णाजीरावांाया ्ानी आला तरवहा तयांाया चयकवर �नषठुर 

हासय चर्लर आ�ा तयांाया त�डातून उदगार �नसालर, ‘णरर तर! री राझर रराठ� वीर पतय� �दलल�ाया 
वरशीपयपत सरऊन जाईन आ�ा रुसलरानी णादशहाला तयााया जुतया राजवानीाया हाहा्ारपूाम उजरडात 

आरचर उततरर्डलर अिसततव पतय�च दाखवून दरईन!’ आ�ा तयांनी हर आपलर वचन पाुलर! सतंाजी 
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जावव, तु्ोजी होु्र, �शवाजी आ�ा यशवतंराव पवार हयांना सरऊन लव्रच तर �दलल�ाया वरशीवर 
वक र्  दरऊ लागलर! णादशहाचा सवम भर �्टून तयानर णाजीरावांवर सवतःाया णादशाह� सै�न्ांाया 
तु्डयांवर तु्डया पाठ�वलया; पा तया सवम रराठयांचा रार खाऊन परत आलया. शरवट� आता आपला 
जीव वाचत नाह� हर पाहून तया रूखामला, ‘रराठयांचा पूाम नाश झाला,’ हया वातकवर �वशवास ठरवणयााया 
रोुसटपााचर रूलय दयावर लागलर. रराठयांाया पराकरााया ररतीची लाट र्ट �दलल�ाया दवारावर 
जाऊन आदुल� आ�ा उसड सारनयात �तनर ती हादरन सोडल�, असा हा प�हला पसंग. रराठ� सनैयाला 
उततरर्डर आलरलर हर यश �नजाराला सहन झालर नाह�. तो णरोणर ३४ हजार सनैय आ�ा �हदंसू्ानातील तया 
वरुचा सव�त्ृषट तो्खाना सरऊन, तवररनर �नसाला आ�ा �सरोजपयपत चालून आला. तर् र रजपुतांनाह� 
रराठयांाया �वरद तयाला �रुार योगय वाटलर! पा णाजीराव �ततकयातच तयांचा पाठलाग ्र�त तर् र 
यरऊन पोचलर आ�ा आपलया उत्ृषट युद्ौशलयानर आ�ा शौयामनर तयांनी पुनहा ए्दा आपा हया दषुट 

रराठयांाया हाती पूामपार सापडलो आहो असर �नजारााया अनुरवाला आाून �दलर. रराठयांाया सतत 

आ�ा �न्रााया रायाम् रु रु �नजाराला पुनहा रोपाुाया �रतंीाया रागर आपलयाला ्�डून घयावर 
लागलर. तयानर आपलया ््ून गरलरलया सनैयात उतसाह ररणयाचा आ�ा ्ोटााया णाहरर पडून ्ुी ्ोडून 

जाणयाचा पुनःपुनहा पयतन र् ला, पा पतयर् डावात णाजीरावांनी आपलया वरचढ युद्ौशलयानर आ�ा 

चपुाईनर तयाला इतकया पूामपार हट�वलर आ�ा तयााया रजपूत �न रुसलरानी दोनह� सनैयांना इतकया 
पूामपार वरढून टा्ून चोप �दला आ�ा उपासरार ्रन वठाीवर आालर ्�, तया वुरंवर रुसलरानी 
सरनानाय्ाला णाजीराव सांगतील तशा सं�वपतावर सवा�र� ्रन दयावी लागल�. 

पा हयाच वरुी रुसलरानांनी र् लरला ए् रोठा ्ट यशसवी झाला आ�ा ना�दरशहा �सवूंनद� 
ओलांड ून �हदंसू्ानात आला. आपलया राोनरुख झालरलया पातशाह�रधयर पुनहा चैतनय सालणयाची 
रुसलरानांची आशा ररार लागल�. �नजार आ�ा इतर औरंगजरणााया परंपररत वाढलरलर रुसलरानी 
सरदार यांनी हया परकया शतूचर णंवुरावानर सवागत र् लर. तयांाया रनातल� आशा ्�, दणुमल णनलरलया 
रोगलांना जर सावता आलर नाह� तर हयाला तर� सावता यरईल. तयांना वाटत होतर ्�, ना�दरशहा हातात 

सर्म राजदंड वारा ्रन रराठ-रडंुााया वाढतया �हदं ूसततरवर णलपूवम्  साव साल�ल आ�ा पुनहा 
ए्दा रुसलरानी सामाजयाला आपलया पूव�ाया शकतीाया आ�ा वैरवााया �शखरावर नरऊन णसवील; 

आ�ा हर सवम असरच सडून आलर असतर. पा, णाजीरावांाया नरततृवाखाल� ए्�तत झालरलया �हदंूंनी हया 
अरानुष पर्�यााया पुढार�पााखाल� ए्त झालरलया सयंुकत रुसलरानी णुाला इतकया �नरमयतरनर 
प�तरोव र् ला आ�ा त�ड �दलर ्�, तर सवम ्लपनरतच रा�हलर. 

राष्ााया पाााशी आलरलया हया आाीणााीाया पसंगानर रयरीत �्वा �नरतसाह� न होता 
णाजीरावांची आ्ाशसचंार� प�तरा अ�व्च उंच आ्ां�ांची उडडाार सरऊ लागल�. ना�दरशहाचर हर 
आकरा महाजर �हदंूंचा शत्ांचा इ�तहास. ्ाह� वषामत �नरामा ्रावयाची आलरल� अरूलय सवंी आहर 
असर णाजीरावांना वाटलर. उततर �हदंसू्ानातील �नर�नराळया राजसरांत असलरलर तयांचर हसत् हरह� सवम 
्तृमतववान होतर. रराठयांाया प�सद सरनापतींनी िजतकया उतसाहानर चोहो्डर दषट� ठरवल� आ�ा िजतकया 
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्ौशलयानर, सामाजयरावनरनर �न प�राार्ार्तरनर राांगाावर रराठ� सरनांची हालचाल र् ल� �ततकयाच 

ततपरतरनर रराठयांाया राजदतूांनी सवम सडारोडींवर दषट� ठरवल� आ�ा �ततकयाच ्ौशलयानर आ�ा 

्तमवयानर राजनी�त�ांची रडं रु  हालवल�. पवार, �शदंर , गुजर, आगंर इतयाद� रराठ� सरनानाय्ांनी िजत र्  
रहतवाचर �वजय राांगाावर संपादन र् लर �तत र् च रहतवाचर �वजय वयं् ोजीराव, �वशवासराव, दादाजी, 
गो�वदं नाराया, सदा�शव णाुाजी, णाणुराव रलहार, रहादरव रट, �हगार इतयाद� रुतसदयांनी रतंगहृात 

�रु�वलर! 
वसतुतः हया रराठ� राजनी�त�ांनीच �हदं ू सवातंंयााया रहनीय पयतनााया धयरयांची आ�ा 

राजवोरााची परंपरा अतु�टत राखल� आ�ा ्ौतु्ासपद ्ौशलयानर रराठ� सरनापतीना यशसवी 
आकराासाठ� रू�र्ा �नषपनन ्रन ठरवल�. हया प�सद आ�ा णु�दवान राजनी�त�ांची पतर आ�ा 

राजवानीस पाठ�वलरलर राजलरख आता रु�दत झालयानर सवापना सुसाधय झालर आहरत. तयांचा अभयास 

्राायाम्  वाच्ांाया रनावर, अ�खल �हदं ू जातीाया राज्�य सवातंंयााया अ�य सरं�ाा्म पचंड 

्ोटापराार उपयोगी पडरल असर सुससं�टत �हदं ूसामाजय पस्ा�पत ्रणयााया ए्ररव आ�ा जगडवयाु 

हरतूनर रराठयांाया राजसतानी, राजनी�त�ांनी, सै�न्ांनी आ�ा ना�व् वीरांनी ्िलपलरलया आ�ा ्रन 

दाख�वलरलया योजनांचर, आशांचर आ�ा पचंड पयतनांचर रवय सवरप �णणंलया�वना राहाार नाह�. �हदंूंचा हा 
णरत रोडून टा्णयााया उदरशानर, औरंगजरणााया हाताखाल� �श�ा संपादलरलया आ�ा जयांाया डोळयांत 

�हदंूंची ह� वाढती सतता सलत होती अशा रुसलरानी पुढायापलनी ना�दरशहाला हर आरतंा �दलर होतर आ�ा 

तयांचर हया पर्� आकरााला पतय� आ�ा अपतय� सहायय होतर. 
पा लव्रच ना�दरशहाला आढुून आलर ्�, १७३९ाया र् बुवार�-ए�पलरधयर आपलयाला जया 

�हदंसूततरशी त�ड दयावर लागाार आहर �तचर सवरप ६०० वषामपूव� (इ.स.११२०-११२४) गझनीाया रहरुदाला 
जया �हदं ूराजांशी लढावर लागलर तयाायापर�ा अ�तशय �रनन आहर. पर्�य राज्ाराात, दरशरकतीाया 
उत्टतरत आ�ा सवापहून �वशरष महाजर सार�र् सारथयामत आ�ा ससंटनरत र् वु सवा्मतयाग 

्रणयााया ततपरतरतच नाह� तर जया र�तीनर आ�ा जयावरुी तो सवा्मतयाग शतूवर पचंड आसातानर 
उलटून पडरल आ�ा पी�डतांपर�ा छल्ांनाच अ�व् हा�न्ार् होईल अशा र�तीनर आ�ा अशा वरुीच तो 
सवा्मतयाग ्रणयााया ्ौशलयात हया सवम गुाात जया वर रुपासून रराठयांनी आपलया वरामाया आ�ा 

दरशााया नावानर ए्राष् महाून उठावाी र् ल� आ�ा ती ्रताना आपा शीराराची आ�ा शी्ृषााची 
इाछा पूाम ्र�त आहो अशा दढरावनरनर तर लढू लागलर, तया वर रुपासून तर� रहाराष्ातलर हर �हदं ूयर्ील 

रुसलरानांायापर�ा वरचढ आहरत हर �सद झालर होतर. ्ोााह� ना�दरशहाला तर रीत नवहतर! 
‘तहरास्ुपलोखान (ना�दरशहा) ्ाह� दरव नाह�, जो पथृवी ्ापून ्ाढ�ल! जणरदसताशी सुलुख ्र�ल, 

महाून रातणर ्ौजर�नशी यावर. आवी जणरदसती �न रग सुलुख. आता सारर रजपूत �न सवारी (णाजीराव) 

ए् जागा झाल�या �न्ाल पडरल. सरसतांस णुंदरलर वगैरर ए् जागा ्रन रोठा राव दाख�वला पा�हजर. 
ना�दरशहा रासारा जात नाह�. �हदंरूाजयावर� �नसरल. रायाचर (सवाई जय�सगं) रनी राााजीस (उदरपूरचा 
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रहारााा) तखतावर णसवावर असर आहर. �हदं ूराजर सवाई आ�द्रन सवारींचर सवार�ची रागमपती�ा ्रतात. 

सवारींचर पुिषटणल होताच जाट वगैरर ्ौज �दलल�वर� पाठवून सवाईजी आपा �दलल�स जााार ’ 
अशाच रावनांनी ररलरल� पतर रराठ� हसत्ांनी आ�ा राज्ारावुरंवरांनी णाजीरावांना पाठ�वल�. 

वसईचा गड अदयाप लढतच होता. रराठयांाया सरनरची ्नामट्ापासून ्ट् आ�ा पयागपयपत स्ल� 
स्ल� रोठरोठाल� युदर चालल� होती. पा तर�ह� णाजीरावांनी �ारात रागरपुढर र् लर नाह� �्ंवा आपलया 
हसत्ांनी उततर �हदंसू्ानातलया �हदंूंाया रनात जया पणु आशा उतपनन र् लया होतया आ�ा जो रोठा 
रार तयांनी �शरावर सरतला होता तयात तयांना यित्ं�चतह� �नरतसाह� र् लर नाह�. इतर रं�तरंडुाचर आ�ा 

सह्ायाप◌च्र, पसंग ्सा �नरावरल, असर अ�वशवासाचर उदगार ्ानावर यरताना तर महाालर, ‘वीरहो, �वचार 

्र�त आ�ा शं् ा सरत ्ाय णसलात! ए्�नर चाल ्रन �नसा, �हदंपूदपादशाह�चा �दवस उगवलाच 

महाून सरजा! री तर नरमदा उतरन सवम रराठ� सनैय चंण रुपयपत पसरन दराार. रग पाहू या ना�दरशहा 
्सा खाल� यरतो तो!’ 

रराठयांाया हया प�तशोवााया दढ�नशचयारु रुच रारत�वजया्म �नसालरलया इरााी शहाची �हदंूंाया 
�वरद असलरल� रहतवा्ां�ा गारठून ररन गरल�, ना�दरशहानर णाजीरावांना ‘रहंरद� वरामचर अ�ररानी’ 
संणोवून तयांनी �दलल�ाया रोगल णादशहााया आ�रत राहावर नाह�तर जर ह� आ�ा रोडतील तयांना रयं् र 
शासन ्रणयात यरईल. अशा आशयाचर लांणलच् आ�ा रूखमपााचर पत �ल�हलर आ�ा शहाापाानर 
आपला पाय रागर ्ाढला! ना�दरशहानर रराठयांना हया �ल�हलरलया आ�ापताला र् रााया टोपल�त स्ान 

�रुालर आ�ा रराठयांाया शाहू छतपतींनी १४ जून १७३९ हया �दनी रर�वलरलया राजसररत ‘रराठयांाया 
रीतीनर ना�दरशहा �हदंसू्ानातून पुून गरला’ अशी सोषाा र् ल�! 

ना�दरशहानर ए्ाए्� र् लरलया हया प�रवतमनानर �नजाराची ‘अतो भषटसततो भषटः’ अशी िस्ती 
झाल�. ना�दरशहााया �हदंसू्ाना�वरद र् लरलया णरतात तयानर राग सरतला आ�ा रोपाुला र् लरलया 
सवंीाया अट� णरोणर पाुलया नाह�त महाून तयाला पुर� �श�ा लावणयासाठ� रराठर  �दलल�्डर चाल 

्रन गरलर. पा इतकयात �द. २७-४-१७४० रोजी रराठयांायाह� सवम रावुरंवरांत परुख अशा णाजीरावाचा 
अंत झाला!! 

�हदं-ूसवातंंयााया रहत्ायामाया पुरस्ारा्�रता ्ोााह� पुरषानर णाजीरावापर�ा अ�व् रनोरावानर 
आ�ा अ�व् यशिसवतरनर पयतन र् लर नाह�त! णालवयातच आपलया जातीाया आ�ा वरामाया शतूांया 
�वरद तयांनी आपल� तरवार णाहरर ्ाढल�, ती पुनहा रराााया सट र् लाह� ्ोशणद र् ल� नाह�! तयांनी �हदं ू

जातीाया शतूवर आपलर सनैय सरऊन जावयाचर ्ायम पतय� ्र�त असता �श�णरात दरह ठर �वला! �शदीवर 
�्वा रो�हलयांवर रोगलांवर �्वा पोतुमगीजांवर र् लरलया �नर�नराळया द�सम् ाल�न आ�ा दःुसाधय 

आकराात पराजयानर तयांना र् वहाह� सपशम र् ला नाह�! �हदंपूदपादशाह�चर रहान धयरय शकय �ततकया 
तवररनर साधय ्रणयासाठ� तयाना जर िजवापाड अ�तरानवी पयतन ्रावर लागलर तयांायारु रु  तयांना 
अ्ाल� ररा आलर. ना�दरशहााया दहा आकराांनीदरखील ्वीह� णसला नसता इत्ा रोठा वक्ा 
णाजीरावांाया अ्ाल� �नवनानर �हदंूंाया ्ायामला णसला! 
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११ : नाना आ�ा राऊ 
 

दशर् दरउ�न राजयशीसी रारल�राां�चया ्र�ं 
परात तारा दरउ�न जाई ्ां�त आपुल� सूयम् र�ं । 
तशीच णाजीरायर �हदं-ूसवातंंयाची धवजा �दल� 
या नरवीरा नानांाया या राऊंाया ददुापत ्र�ं ।। 

- रहाराष् राट 

 
णाजीराव ररा पावलर; पा तयांनी आपलया दरशणांववांाया �ठ्ााी उतपनन र् लरल� स्ूत� ररार 

शकय नवहतर. �तनर तयांना तयांाया नवीन पुढायामयाया णाजीरावांचर पुत णाुाजी महाजर नानासाहरण आ�ा 

वसईचर �वजरतर �चराजीअरपांचर पुत राऊसाहरण हयांाया नरततृवाखाल� अ�व् ्ठ�ा पयतन ्रणयासाठ� 
आ�ा अ�व् रहत्ायम सपंादणयासाठ� उतसा�हत र् लर. णाुाजीपंतांचर वय हया वरुी र् वु १९ वषापचर होतर. 
पा एवढया वयातह� तयांनी आपलया णापााया हाताखाल� ्ार र् लर होतर आ�ा रराठयांसारखया पराकरी 
लो्ांचर पुढार�पा चाल�वणयाची आपल� योगयता �सद ्रन दाख�वल� होती. तरवहा गुाांचा परारशम 
्रावयाला नरहरी ततपर असलरलया शाहूरहाराजांनी यित्ं�चतह� अनरान न ्रता हया तरजसवी 
तरााची रराठ� सामाजयाचर पंतपवान - रुखय परशवर - महाून तयांाया व�डलांाया जागी नरराू् र् ल�. 
वसतदानाचा सरारंर अ�तशय ऐशवयमपूाम आ�ा गरंीर झाला. तो आटोपलयावर रहाराजांनी आपलया 
तरा पवानांना ए् आ�ापत �दलर. तयात जर पतय� सवरपात आाणयासाठ� रहाराष्ातलया हया वरुाया 
पचंड पयतनांची परा्ाषठा चालल� होती तया रहाधयरयाचर जाू हदयच ्ाह� स्ू�तमदाय् वाकयात ग�्त 

र् लर आहर. आ�ापतात शाहूरहाराज �ल�हतात; ‘‘तुरचर पूजय ती्मरप णाजीराव सवारी हयांनी अतयतं 

�नषठरनर गाद�ची सरवा र् ल� आ�ा अस�टत गोषट� सडवून आालया. �हदं ूराजयाची रयामदा �हदंसू्ानाया 
शरवटाया सीरा पांतापयपत वाढ�वणयाचा तयांचा हरतू होता. तुमह� तयांचर सुपुत आहा. तयांचर हरतू तुमह� 
�सदीस नया, तयांचर धयरय गाठा आ�ा रराठयांाया सोडयांना अट र् ाया पैलतीराचर पााी पाजा!’’ 

ह� राजा�ा �शरोवायम सरजून राऊंनी आ�ा नानांनी रराापयपत आ�ा ररा पत्रनह� 
�शवाजीरहाराजांनी आरं�रलरलया हया ्ायामवर यशाचा ्ुस चढ�वणयासाठ� पयतन र् ला. 
�हदंपूदपादशाह� महाजर तयांाया णालयातलर सवरन - तयांाया तारणयातल� रहतवा्ां�ा होती. �तायासाठ� 
पयतन ्रार, सरर चाल�वार आ�ा ररा पत्रार महाजर तयांाया आवडीचर ्ायम होतर. शाहूरहाराजांनी 
आपलया णालपाातील णं�दवासातला सवम ्ाु रवून रवून लाराायाम्  णादशाह� ्ृपा्टा�ांनी सुसहय 

्र�त ्ाढला होता. तयारु रु  तयांना अदया�पह� �दलल�ाया रोगल णादशहा�वषयी ्वी ्वी जर �नषठरचर 
आ�ा आदराचर उरा रु  यरत तर दरखील नानांना आ�ा राऊंना सहन होत नसत! 
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वसतदानाचा सरारंर संपलयाणरोणर शाहूरहाराजांनी णाुाजीपंतांना पुणयाला जावयाची आ�ा र् ल� 
आ�ा रसूजी रोसलयांची द��ााया (्नामट्) आकराावर योजना र् ल�. 

रोगलांाया णं�दवासातून शाहूरहाराज सुटून आलयावर रराठयांरधयर जर आपसातलर युद पारंर झालर 
तयाची सवंी सावून, सादतअलल� नावााया ्तृमतववान सरनापतीाया पुढार�पााखाल� रुसलरानांनी हया 
दवीप्लपााया द��ार्डील सवम राग पुनहा हसतगत र् ला आ�ा तंजावराया रराठयांाया वसाहतीला 
पूामपार सररन टा्लर. तंजावरचर राजर पताप�सगं हयांची दषट� हया पसंगी साहिज्च साहायया्म 
शाहूरहाराजां्डर वुल�. सादतअलल� इ.स. १७३२ रधयर ररा पावला आ�ा तयाचा पुतणया दोसतअलल� 
हा ‘अ्ामटचा नणाण’ ह� पदवी वारा ्रन तयााया गाद�वर णसला. तयाचर सारथयम दांडगर होतर आ�ा 

रराठयांचर शतुतव ्रावयाचा तयानर �वडा उचलला होता! इसवी सन १७४० ाया १९ रर हया �दनी रराठयांनी 
दोसतअलल�ाया सनैयाला अवसड स्ल� द��ाराया अंगानर दाणून वरलर आ�ा तयावर रागून आ�ा पुढून 

आ�ा ्ुशीनर रारा चढ�वला. ्ोडयाच सं्यांत रुसलरानी सरनरचा पूाम रोड झाला आ�ा दोसतअलल� 
राांगाात रारला गरला. रुसलरानांाया पीडरनर द�सम ्ालपयपत गांजून गरलरल� तर् ल� �हदं ूजनता आपलया 
सहवर�यांाया हया �वजयानर आनदं�त झाल� आ�ा �तनर रराठयांशी ए्रत र् लर. रसुजी वाटरतील सवम 
गावांतून आ�ा नगरातून रोठरोठालया खडंणया उ्ुीत अ्ामटवर चाल ्रन गरलर. दोसतअलल�चा 
रुलगा स्दरअलल� आ�ा जावई चंदासाहरण हर वरलोर आ�ा �तचनापलल� यर र् हाताखाल� रोठाल� सनैय 

सरऊन युदााया �सदतरनर उरर होतर. तरवहा रसूजींनी, रराठयांची आ�्म्  हानी अ�तशय झालयारु रु आपा 

हया आकरााचा णरत सोडून दयावयाचर ठर�वलर आहर, अशी वाताम उठ�वल�. तर �तचनापलल�पासून ४० ्ोस 

खरोखरच रागर �नसून गरलर. चंदासाहरणासारखा चााा� आ�ा जागर् रनुषयसुदा हया युकतीनर आ�ा 

वागणयानर पूामपार च्ला आ�ा तयानर आपलया सैनयापै्� १० हजार लो् वरग रु  ्ाढून तयांना �हदंूंाया 
अतयतं वनाढय अशा रदरुा �रतावर रारा ्रणयासाठ� पाठ�वलर. आपलया युकतीनर रुसलरान इत्ा 
पूामपार आपलया तावडीत सापडलरला पा�हलयाणरोणर रराठ� सरनापतीनर ए्दर त�ड उलट पालटलर आ�ा 

लांण लांण कराांनी �तचनापलल�ाया सरोर तो दतत महाून उरा रा�हला. रदरुरवर प�तशोव उगवून तर 
प�वत शहर लुटून रो् रु  ्रणयासाठ� णदंासाहरणाला पाठ�वणयात आलर होतर; तयाला ह� वाताम सरजताच 

आपलया णांववांाया साहायया्म वावून यावयाची तयानर वडपड र् ल�. पा तयाला वाटरत अड�वणयासाठ� 
रसुजीनी आपल� ए् तु्डी पाठ�वल�. �तनर तयाायाशी तुरुल युद ्रन तयाला गुंतवून ठर �वलर आ�ा 

तयााया हततीवरन तयाला पाडून तयाचा वव र् ला. रुसलरानांचा पूामपार सतयानाश झाला. तयांाया 
सरनापतीचर शव रसुजीाया �श�णरारधयर नरणयात आलर. रराठ� सरनापतीनर तयाायारोवती उंची वसतर 
गुंडाु�वल� आ�ा तर रतृााया रावा्डर चंदासाहरणा्डर पाठवून �दलर. �तचनापलल�चा वरढा पुष्ु र�हनर 
चालला होता. पा इतकया शौयामनर नगर लढवूनह� शरवट� तर् लया रुसलरान सरनानाय्ाला रराठयांना 
शरा जाऊन तर नगर ददुमर रराठयांाया सवावीन ्रावर लागलर. रसुजीनी चंदासाहरणाला युदणंद ्रन 

सातायामजला पाठवून �दलर आ�ा रुरारराव सोरपडयांाया हाताखाल� १४ हजार सनैय दरऊन तयांना 
�तचनापलल�ाया सरं�ाा्म ठरवलर. स्दरअलल� हयााया पूव�च रराठयांना शरा गरला होता. तयानर १० 
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लाख रपयर खडंाी दयावी आ�ा �वशरष ल�ात ठरवणयासारखी गोषट महाजर इ.स.१७३६ पासून जया जया 
�हदं ूराजांची आ�ा ससं्ा�न्ांची तयााया णापानर राजयर णु्ा�वल� होती तया सवापना पुनहा तयांची राजयर 
तयास परत दरऊन तयांनी ससं्ानर स्ापन ्रावी अशा ्रारावर रराठयांनी तयाला अ्ामटचा नणाण 

महाून रानणयाचर वचन �दलर. 
पा द��ार्डर रसुजी हर रहतवाचर �वजय �रुवीत असता �त्डर णंगाल, �णहार आ�ा ओढया यर्ील 

रुसलरानी नणाण अ�लवद�खान हयाायाशी तयााया ससं्ानाचा �वरोव आला. अ�लवद�खान हयााया 
�वरद असलरलया णगंालयातील प�ाचा पुढार� रीर हणीण हयानर साहाययासाठ� रराठयांना णोला�वलर. 
रसुजीचर पवान रास्रपंत ्ोलहट्र हर णगंालयातील रुसलरानी सततरला रऊ ्रणयाची सवंी 
आपलयाला र् वहा �रुतर आ�ा �हदं ूसामाजयाचा �वसतार �हदंसू्ानााया पूवमसीररपयपत आपा र् वहा 
वाढ�वतो हयाची उतसु्तरनर वाटच पाहत णसलर होतर. तयांनी तर आरतंा सवी्ारलर आ�ा दहा सहस रराठ� 
सोडा रुसलरानी सततराया वचमसवाला जाू आपलया टापाखाल� तुडवीत �णहार पांतातून चाल ्र�त पुढर 
सुसला. अ�लवद�खान ्ाह� �ुद पतीचा सरनापती नवहता. तो तयांायावर चालून यरताच रराठयांनी तयाला 
अडचाीत सररलर आ�ा तयाची युदसारगी रारन तयााया सनैयाचा चुराडा र् ला आ�ा तयाला ्ट््डर 
रागम पत्रणयाला राग पाडलर. रास्रपंतांनी आपला णरत सोडून सगुा पावसाुा �नसून जाईपयपत 

णगंालयात �नवास ्रावा आ�ा शतूांया पदरशातून खडंाी उ्ुून �तायावर आपला वयवहार चालवावा 
महाून तयांचर रन वु�वणयासाठ� रीर हणीणनर पुष्ु गु सातल�. रग रराठयांनी रु�शमदाणादरवर चाल 

र् ल� आ�ा हुगुी, �रदनापूर, राजरहल आ�ा रु�शमदाणाद सोडून गगंराया पिशचरर्डील णंगालचा सवम 
राग िजं् ू न सरतला. ्ा�लरातरनर �हदंूंचा प� वरला आ�ा णगंालरवील रुसलरानी वरमवरडयांचा वरमरद 

िजरवला महाून ्ाल�चा वा�रम्  उतसव �वशरष ्ाटाराटानर साजरा ्रावयाचर रराठयांनी ठर�वलर. 
इतकयात अ�लवद�खान ए्दर हुगुी उतरन आला आ�ा रराठयांायावर अ्सरात साला सालून तयानर 
तयांना णंगालाया सीररपयपत रागर ररटलर. पा हा तयांचा �वजय ��ा् ठरावयाचा होता; ्ारा, रसूजी 
लव्रच परत आलर आ�ा णाुाजीपतंांनीह� दसुरर रराठ� सनैय सरऊन णाहयात्ारर र�गल णादशहााया 
साहायया्�रता महाून पा वासत�व् रराठ-रडंुासाठ� �णहारवर चौ्ाई णस�वणयासाठ� आ�ा रसुजी 
रोसलयाशी णररच �दवस तं्यात पडलरलया आपलया यरणयाचा �नामय ्रणयासाठ� �णहार पांतात पवरश 

र् ला. रराठयांचा आपसातील प्राााया संणंवात ए्�वचार होता. णाुाजीपंत �नसून गरलर आ�ा 

रास्रपंतांनी अ�लवद�खानपासून रोठ� खडंाी आ�ा नरहरीची न सुटाार� चौ्ाई हयांची रागाी र् ल�. 
युदात रास्रपंतांशी त�ड दरार अशकय आहर हर पाहून अ�लवद�खाननर सवरावानुसार �वशवाससाताचा 
अवलंण र् ला. तयानर खडंाीाया प्नाची चचाम ्रणयााया �रषानर रास्रपंतांना आपलर पाहुार �न 

रराठयांचर प�त�नवी महाून आपलया तंण ूत यरणया�वषयी नमतापूवम्  पाचारा र् लर आ�ा ठरलयापराार 
‘्ा�्राला ्ापून ्ाढा’ अशी खुारची ओरड होताच रारर्यापि◌चा तयांायावर रारा ्रवून तयांचा वव 

र् ला. तया रयं् र �दवशी वीस रराठ� अ�व्ायाप◌ोना तया जागी ्ंठसनान �रुालर! तयांायापै्� ए्टर 
रसुजी गाय्वाड वाचलर आ�ा तयांनीच हया अ्सरात आलरलया पसंगानर च�्त झालरलया आ�ा 
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ग�वुून गरलरलया रराठ� सरनरला परकयांाया पांतातून आ�ा आपला डाव सावलयारु रु  चढून गरलरलया 
शतूांया- तयांना ्�डून तयांचर तु्डर तु्डर उड�वणयासाठ� ए्सारखया चाललरलया - पयतनांना त�ड दरऊन 

वाचवून पार नरलर! 
पा असलया ए्ादया ववानर �्ंवा आ्िसर् सालयानर, िजला औरंगजरणाला आपलया सामाजयातील 

सवम सावनर ए्वटून दरखील ्ोपवून वरता आलर नाह� तया रराठयांाया उठावाीची लाट परतार शकय 

नरहतर. पा रूखम अ�लवद�खानाला तर सरजलर नाह�. तयानर उरमटपाानर रसुजीला पुढ�ल आशयाचर 
हासयासपद पत �ल�हलर. ‘अलला हो अ्णर’ तयााया ्ृपरनर सदरम�नषठांाया सोडयांना ्ा्रांाया शसतांची 
रीती उरल� नाह�. जरवहा इसलाराचर �सहंाचर छावर अशा र�तीनर रू�तमपूज् रा�सांची खोड्� रोडतील आ�ा 

तयांना दाती ताृ वरन आशयासाठ� शरा यावर लागरल तरवहाच सं�व होार शकय आहर. रसुजींनी हया 
उरमटपाााया पताला, ‘‘रराठर  अ�लवद�खानाची गाठ सरणया्�रता ५०० ्ोस चालून गरलर. पा हया 
इसलाराया �सहंाला रराठयांशी दोन हात ्रणया्�रता ५० ्ोसह� पुढर यावयाचर वैयम झालर नाह�’’ असर 
उततर दरऊन हर र् वु रूखमपाााया णडणडीचर युद ्ांण�वलर; आ�ा रराठ� चपु णार�गरांना, चाल ्रन 

जाऊन सपं ूाम ओढया आ�ा ववमरान हया पांतातून चौ्ाई उ्ुणयाची आ�ा र् ल�. रराठयांनी अशा 
र�तीनर अ�लवद�खानाला प�तवष� तासवून सोडलर. शकय असरल तर् र चौ्ाईचा नरहरीचा ्र णस�वला आ�ा 

इतर स्ानांवर युदााया वयवसायासाठ� रोठरोठया खडंणया णसवून तया गोुा र् लया. तयांनी �वरागचर 
�वराग ओस पाडलर; सट र् त तर लुटून परतत तर सट र् त नाह�सर होत; तयांना सोयीला यरईल तयापराार युद 

्र�त. नाह� तर �नसून जात. हयापराार रुसलरानी सुररदाराला णंगाल, �णहार आ�ा ओढया हया तीनह� 
पांतांचा राजय्ाररार चाल�वार अशकय ्रन टा्लर. परारवानर तयांचा कर ्ांण�वार शकय नवहतर. 
सं्टांनी तयांचा उतसाह रंग ्रार शकय नवहतर. तयांना तयांची चौ्ाई �रुाल�च पा�हजर. 

शरवट�, इ.स.१७५० रधयर हा इसलारचा �सहं अ�लवद�खान ‘्ा्रांना’ अगद� ्ंटाुून गरला. तर र् वहा 
्ोठरह� ररटतील हया रीतीनर तयाला ‘ता�ह रगवन’् झालर आ�ा तो रोसलयांना शरा आला. तयानर 
रास्रपंतांाया र् लरलया भयाडपाााया ववापीतय्म दंड महाून रुडं्टाईसाठ� ओढया पांत रराठयांना 
तोडून �दला आ�ा णंगालाया �न �णहाराया चौ्ाईाया रागापोट� महाून प�तवष� दहा लाख रपयर 
दयावयाचा ्रार र् ला. अशा र�तीनर ‘सदरामाया वीरांना’ अंती रू�तमपूज् सतैानाजवु दयरची याचना 
्रावी लागल�. 

तया �दवशी तयांनी ‘अलला हो अ्णर’ चा सोष र् ला �्ंवा नाह� हर सांगता यरत नाह�! 
इ्डर णगंालयात हयापराार रुसलरानी सततरचर उाचाटन ्रणयाचर रसुजी रोसलयांचर पयतन यशसवी 

होत होतर तयाच वरुी इतर रराठ� सरनापतीह� उततरर्डील रुसलरानी सततराया दसुयामत गड्ोटांना वड्ा 
ररन �ततकयाच तरजानर पराकर ्रन दाखवीत होतर. यरुनरपासून नरपाुाया सीररपयपतचा सवम पांत 

वरमवरडया रो�हलयांाया आ�ा पठााांाया रगर�रठ�त सापडला होता. तयांची जूट जरलरल� पाहून 

�दलल�ाया रोगल णादशहाचा वजीर इत्ा साणरन गरला ्�, तयानर पठााांचर, रोगल सामाजयाचा नाश 

्रन तयााया जागी अ्गााी सामाजय पुनहा स्ापन ्रावयाचर रहतवा्ां�ी णरत रोडून हााून 
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पाडणयााया पयतनात साहय ्रणयासाठ� रराठयांची याचना र् ल�. रुसलरानी सततरचर �नरूमलन 

्रणयासाठ� तर रराठयांचर सारर पयतन �न तयांायाच प�रशरानर रोगल सामाजयाची िस्ती इत्� 
रोड्ुीला आल� होती. तरवहा दसुया्म  रुसलरानांची �्ंवा अ�हदं ूलो्ांची तर शरय उपटणयाची रहतवा्ां�ा 
�न पयतन तयांना साहिज्च सहन झालर नाह�त. तरवहा रराठयांनी विजराचर हर आरतंा रोठया आनदंानर 
सवी्ारलर. रराठ� रान्र� रलहारराव होु्र आ�ा जयाजीराव �शदंर  हयांनी लागल�च यरुना नद� 
ओलांडल�; आ�ा पठाा ्ादरगजं यर र् तु दरऊन णसलर होतर, तयांायावर चाल ्रन गरलर. पठााांनी 
अतयतं �च्ाट�नर ठाव वरला, पा शरवट� रराठयांनी तयांायावर रोठा जय �रु�वला आ�ा तयांाया 
सनैयाची वूुवाा उड�वल�. तर इत र् च ्रन ्ांणलर नाह�त. पठााांचा सवापत रोठा पुढार� आपलया 
्ादरगजं यर्ील सोणतयांना साहायय ्रणयासाठ� रोठर  सनैय सरऊन यरत होता; रराठर  तयाायावर तसरच 

चाल ्रन गरलर आ�ा तयांनी तयाला वरढून टा्लर. अहंरदखानानर ्र्ाणादरचा आशय र् ला, तो 
रराठयांनी तयाह� नगराला वरढा �दला. हा �न्राचा लढा �्तयर् आठवडर चालला; पा पठाा ्ाह� 
वठाीवर यरईना. रो�हलयांचर ए् रोठर  सनैय गगंराया दसुयाम्  तीरावर होतर. तयांाया्डून पठााांना सवम 
प्ारचर साहायय �रुत असर. हर ल�ात आलयावर रराठयांनी गंगरवर नावांचा पूल रोठया युकतीनर उरा 
र् ला आ�ा तर योगय वरुी गंगानद� उतरन गरलर. तयांाया सनैयाचा ्ाह� राग ्र्ाणादराया वरढयाचर ्ार 

इ्डर नरटानर चालवीत असताच गगंापार झालरलर तयांचर रुखय सनैय रो�हलर आ�ा पठााांाया ए्त 

झालरलया तीस सहस सरनरवर तुटून पडलर आ�ा सनसोर सगंारात तयानर तयांचा पूाम परारव र् ला. 
अहंरदखानानर ्र्ाणादर हून पुून जावयाचा णरत ्रन रराठयांाया उरलरलया लहान सनैयाला गुंतवून 

ठरवणयाचा पयतन र् ला; पा तयात तयाला यश न यरता रराठयांनीच तयाचा अ�वशांत पाठलाग र् ला; शरवट� 
रराठयांनी रुसलरानांचर पूाम �नरूमलन र् लर; तयांचा सरना�नवास लुटला आ�ा अग�ात हतती, सोडर, उंट, 

धवजा आ�ा इतर सवम सारगी हसतगत र् ल�. 
हया युदातलर रा्ौशलय िजत र्  उाच पतीचर होतर �तत्ाच रहतवाचा तयाचा न�ैत् प�राारह� 

झाला. ्ारा पठााांनी र् वु आपलया चुवुीला वा�रम्  सवरप दरणयासाठ� आ�ा रराठयांना 
�चड�वणयासाठ� ्ाशी �रतावर उगाच चाल र् ल� आ�ा ्ा�्रांची पठाााशी गाठ घयायची ्वीच छाती 
वहावयाची नाह� अशी णढाई रार�त �हदंूंाया दरवुावर आ�ा दरवांाया पुजायाप◌्वर अनिनवत अतयाचार र् लर! 
्ारा अलला तयांाया प�ाला होता; आ�ा रराठयांची तयांची गाठ पडाार नाह� ह� तयांची णढाई ए्ा 
दषट�नर खर�ह� ठरल�! रराठयांनाह� तयांायाशी त�ड दरार अतयतं ्ठ�ा गरलर! ्ारा इत र् च ्�, पठााांशी 
सरोरासरोर युद ्रावयाचा पसंग आाताच तर लागल�च पतयर् युदात रराठयां्डर पाठ �्रवीत! 

जागोजाग रुसलरानांाया र् लरलया परारवांनी आ�ा तयांना उसंत सरऊ न दरता लगोलग र् लरलया 
पाठलागांनी �हदंूंची रनोवतृती ्ाह�शी शांत झाल� �न आपलया दरवस्ानांाया आ�ा गहृयागनीाया 
�नष्ारा र् लरलया अपरानांचा आपा प�तशोव सरतला असर तयांना वाटलर. हया ्ाुात �ल�हलरलया सवम 
पतांतून ह� आतरगौरवाची दषट� सपषट �दसतर. ‘पठााांनी शी्ाशीजींचा आ�ा पयागचा अपरान र् ला 
होता; पा ह�ररकतांना अंती यश पारत झालर. शतूनंी ्ाशीला वावटुीचर णी पररलर! पा दरवानर तयांना 



 

www.savarkarsmarak.com 

्र्ाणादरला झझंावाताचर पी् �दलर!’ राज्�य प�राारह� न�ैत् प�रााराइत र् च रहतवाचर झालर. 
रोगल णादशहाचा ताठा पूामपार िजरन तयानर रराठयांना सामाजयातील रा�हलरलया सवम पांतातून चौ्ाई 

गोुा ्रणयाचा अ�व्ार �दला. रराठयांची ह� चौ्ाई महाजर रुसल -पवरशााया आवीचा चंचुपवरश असर! 
अशा र�तीनर रुलतान ( �सवं), पंजाण, राजपुताना, रो�हलखडं हर सवम पांत रराठयांाया अ�व्ार�रतात 

सरा�वषट झालर आ�ा ह�ररकतांना, रराठ� राला �दलल�ाया णादशाह�ाया र्ट ्ाुजात खुपसलयााया 
यशाचा उाचार योगय अ�ररानानर ्रता आला. हया रहतवााया �वजयाची वाताम ्ुलयाणरोणर 
रराठरडंुाचर परुख पंतपवान णाुाजीपंत हयांनी आपलया सनैयाला पुढ�ल उतसाहववम्  पत पाठ�वलर, 
‘तुरचर वैयम �वल�ा आहर! तुरचर शौयम ददुापत आहर! दखखनाया रराठ� सनैयानर नरमदा ओलांड ून, यरुनराया 
पार होऊन, गंगानद� उतरन जाऊन रो�हलयांसारखया आ�ा पठााांसारखया रहतवााया आ�ा परतत 

शतूला आवहान �दलर, तयांायाशी युद र् लर आ�ा तयांचा नायनाट र् ला! सै�न्ांनो आ�ा अ�व्ायाप◌ानो! 
तुमह� �रु�वलरला �वजय खरोखर�च अलौ�्  ् आहर! तुमह� �हदं ू सामाजयाचर आवारसतंर आहा. 
सवराजयस्ापन्तक महाून तुरची ्�त� इराापयपत आ�ा तुरााापयपत जाऊन पोहोचल� आहर!’ 
(इ.स.१९५१) 

इत र्  सावलयावर रराठ-रडंुााया पुढायाप◌ुनी अयोधयरचा नणाण आ�ा �दलल�चा वजीर हयांाया्डून 

पुनहा ए्दा ्ाशी �न पयाग ह� �रतर परत �रु�वणयाचा पयतन र् ला. �हदं ूसवातंंयााया रहापयतनाचर 
प�त�न�वतव तयांाया्डर आलर होतर, तरवहा �हदंूंची ह� सवापत प�वत वरम�रतर अदयाप रुसलरानांाया हातात 

असावी हर शलय साहिज्च तयांना ्ार णोचत होतर. तया वरुाया पतवयवहाराचर �नर��ा र् लर महाजर 
रराठयांची हया प्नााया संणंवात पुनहा पुनहा वाटाार� असवस्ता सपषटपार पतीत होतर. हया 
रागाीाया णोलाचाल�त होत असलरला �वलंण सहन न होऊन रलहारराव होु्रांनी तर ए्दा ्ाशीवर 
चालून जाऊन रारा चढवायचा, �ानवापीाया प�वत रूरीवर उरारलरल� रशीद वुुीला �रुवायची आ�ा 

अशा र�तीनर �हदं ू जनतरचा आ�ा वरामचा हा �नतयाचा अपरान पूाम वुऊन ्ाढावयाचा असा णरतच 

ठर�वला; ्ारा तर् र उरी असलरल� ती रशीद, जया �नराशारय्ाुी �हदं ूवरामाया प�सद दरवस्ानाचा 
नाश ्रन उरारल� आ�ा तयावर रुसलरानांचा अवमचंद �हदंूंना �हावीत ्ड्ू लागला; तया ्ाुची 
सरतृी �हदंूंाया रनात �नतय जागतृ ्र�. पा ्ाशीाया रोवतालाया दरशांपत अदया�प रुसलरानांचर 
अ�तशय वचमसव होतर. तरवहा रराठर  �नसून गरलयावर �चडलरलर रुसलरान पुनः आपलयावर आ�ा 

्ाशी�रतावर रयं् र अतयाचार र् लया�वना राहाार नाह�त, हया रीतीनर ्ाशीाया बाहराांनी रलहारराव 

होु्रांना अ�व् अनु्ूल सवंी यरईपयपत ्ाशीवर रारा ्रावयाचा आपला णरत आपा सोडून दयावा, 
अशी �वनवाी र् ल�. र् वु आपलर पाा आ�ा आपलया नगराचा नाश वाच�वणयासाठ� रलहाररावांना 
राष्�य अपरानाचा प�तशोव सरणयााया ्ायामपासून हया उपदरशानर परावतृत ्रणयात आपा पाप ्रतो 
आहो असर रात तयांाया वरमरीर रनाला वाटलयावाचून रा�हलर नाह�. तया पतातच तयांनी पतय� तयाचा 
उललरख ्रन खरद पद�शमत र् ला आहर. 

(१८ जून १७५१) 
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इ.स. १७४९ रधयर शाहूरहाराजांचर �नवन झालर. तयााया आवी तयांनी णाुाजीपंताला आ�ापतानर 
सवाम�व्ार �दलर होतर. तयारु रु  शाहू छतपतींाया �नवनापासून पंतपवान हर रराठरडंुींचर अधय� आ�ा 

रराठयांाया राष्�य आ्ां�ांचर आ�ा धयरयाचर पाा णनलर. तयांाया राजवट�तून रवून रवून सरगुती 
रांडाांना आ�ा राजवाडयांतील �ुद ्ारस्ानांना �चतंाजन् सवरप आलर. पा तशा प�रिस्तीतह� हया 
्तृमतववान पुरषानर तयााया पूव� ्ोाीह� र् ला नसरल इतकया �नशचयानर आ�ा रनःपूवम्  रराठयांाया 
नरततृवाखाल� रोगल� सामाजयााया नाशरूरीवर �वशाल आ�ा सवतंत �हदंसूामाजय संव�वमत ्रणयाचा 
पयतन र् ला आ�ा तयासाठ� रुसलरान �्ंवा �खसती, आ�शयातील �्ंवा युरोपातील जर जर पर्�य शतू 
राांगाावर उतरलर तया सवापशी राष्वयापी झगडा चालवला. 

हया पर्�य शतूंपै्� फ� चांन ी द��ा �हदंसू्ानाया खालाया रागात पूव�च �वशरष वचमसव आ�ा 

सतता पस्ा�पत र् ल� होती. णाुाजीचर तयांाया्डर पूाम ल� होतर; पा, पारंरी तयांना ए्ाच वरुी 
�हदंसू्ानातील दरूदरूाया रागात रोठरोठाल� युदर चालवावी लागल� आ�ा रहाराष्ातील हया ए्ररव 

णलशाल� �हदं ूसततरला �चरडून टा्णयासाठ� णदप�र्र होऊन सवम �दशांनी उठलरलया अनर् शतूशंी त�ड 

दयावर लागलर, तयारु रु  णाुाजीना पुष्ु वरुपयपत फ� चांन ा ए््यांनाच गाठून तयांाया ्ृतयांच र तयांना 
पायिशचतत दरता आलर नाह�. पा �त्डून जरा रो्ुी् �रुताच णाुाजीपंतांनी तयांना राांगाावर 
पूामपार तसत ्रन आ�ा राज्ारााचर ्ुशल डाव टा्ून, अंती फ� चांन ा इत र्  ग�वुवून सोडलर ्�, 
तयांना आ�ा तयांाया आशयाखाल� गरलरलया �नजाराला राल्� यर र् रराठयांशी सवंी ्रार राग पडलर. 
हया सवंीनर रराठयांना गोदावर� आ�ा तापी हया दोन नदयांरवील सवम पांत �रुाला आ�ा द��ाराया 
�नर�नराळया ससं्ा�न्ांाया राजयसररत फ� चांन ी जर वचमसव संपादन र् लर होतर तर पुष्ुच नाह�सर झालर. 

्नामट्ातील आ�ा तयाायाह� द��ा रागां्डील सवम �वदोह� नणाणांना शासन दरऊन ताळयावर 
आाावयााया उपकराला पंतपवानांनी पूव�च पारंर र् ला होता. रराठ� सनैयानर सावनूराया नणाणाचा 
युदात पूाम पराजय र् ला आ�ा तयाला आपलया राजयापै्� णराच रोठा पांत आ�ा शरष रा�हलरलया 
पदरशा्�रता ए् ल� रपयर खडंाी रराठयांस दयावयाला राग पाडलर. हर झालयावर णाुाजीाया आ�ा 

राऊरावांाया नरततृवाखाल� साठ सहस रराठयांचर पचंड सनैय शीरंगपटााया सरोर उरर झालर; तयांनी 
तर् ून ््लरलया चौ्ाईाया ्रापीतय्म ३५ ल� रपयर ्ाढलर, �शवर� परत िजं् ू न सरतल� आ�ा इतर 
लहानसहान रुसलरानी पुंडांना शासन र् लर. रग णुवंतराव ररह�द रु  ्डारपााया रुसलरान नणाणावर 
चालून गरलर. रराठयांचर नाव ्ानावर पडताच आपलया राजयाचर ्ाय होईल, हया रीतीनर द��ा 

�हदंसू्ानातील खालाया रागारवील सवम रुसलरानी नणाणांना ्ापरर रर लागलर होतर. हर सवम ए् होऊन 

्डारयााया नणाणाला साहायय ्रावयासाठ� आलर होतर. इंगजदरखील तयांाया प�ाला यरऊन �रुालर होतर, 
तयात पावसाळयालाह� रर आला, पा तर�ह� णुवंतराव ररह�दळयांनी रुसलरानी सनैयावर रारा चढवला 
आ�ा सरोरासरोराया तुरुल युदात सहसाव�व पठााांना तलवार�चर पााी पाजून पतय� नणाणाला 
सवगामला पाठ�वलर. तयााया राजयाचा अवाम राग आपलया राजयाला जोडून सरऊन रराठर  तर् ून अ्ामटाया 
नणाणावर चालून गरलर. इंगजांचा हयाला प�हलयापासून पूाम पा�ठंणा होता. पा सवतः नणाणाला �्ंवा 



 

www.savarkarsmarak.com 

तयााया पुरस्तयापना रराठयांची रागाी �वक्ारन टा्ता आल� नाह�. तयांना शांत ्रणयासाठ� ४ ल� 

रपयांची खडंाी दयावी लागल�. इ.स.१७५९ रधयर ण�गरुला वरढा सातला, चीनापटा िजं् ू न सरतलर तयाच 

वर रुला महैसूराया राजयाचर राजयपद �रु�वणयााया पयतनात असलरलया हैदरला, तयांचा पूव� ्रार 
झालयापराार ३४ ल� रपयांची खडंाी तयांाया सवावीन ्रावी लागल�. हयाच वर रुला हैदरचा पुरा शरवट 

्रावा असा णाुाजीपतंांचा �वचार होता, पा हया वरुी �हदंसू्ानात इतरत रराठयांना जया रोठरोठालया 
सवायामअ ्रावया लागलया तयांाया योगानर तयांना तु-�हदंसू्ानात पराकर गाजवीत असलरल� आपल� 
रराठ� सरना परत णोलवावी लागल� आ�ा �त्डलर ्ार अवमवट सोडार राग पडलर. 

रधयतंर� सन १७५३ रधयर रासोणादादांनी ्ाामवती (अहरदाणाद) िजं्लर आ�ा रराठयांाया �दलल� 
यर्ील वचमसवाला �वरोव ्राायामण जाटांना, तीस ल� रपयांची खडंाी दयावयाला लावलर. हयाच वरुी 
जोवपूराया गाद�साठ� रजपुतांरधयर आपसात यादवी राजल�. रार�सगंानर आपला प�तसपव� जो 
�वजय�सगं तयााया�वरद रराठयांचर साहायय रा�गतलर. रराठयांनी तर दरणयाचर तात्ाु रानय र् लर आ�ा 

दतताजी आ�ा जयाजी �शदंयांनी सवतः तया सवार�चर पुढार�पा सवी्ारलर. राजपुतांचर सनैय पननास सहस 

होतर. पा तयाायाशी सनसोर युद ्रन रराठयांनी �वजय�सगंाचा पुरा रोड र् ला. तरवहा तो नागोरला 
पुून गरला. जयारपांनी नागोरला वरढा �दला पा तो चालवीत असता तयााया रनाला ्ाह� णरर वाटत 

नवहतर. रजपुतांनी रराठयांशी युद ्रावयाचर, �हदंूंनी �हदंूंशी रांडावयाचर असर तर दशय. तरवहा रजपुतांशी 
्सा तर� ्रन सररट सडवून आाावा आ�ा तर् ून �नसून पतयर् रराठयााया अंतः्रााला �पय 

असलरल� ्ाशी आ�ा पयाग ह� �हदंूंची प�वत �रतर परत सरणयाचर ्ायम अंगावर घयावर अशी णाुाजीची �शदंर्
यांना आगहाची पतर यरऊ लागल�. 

पा इतकयात �वजय�सगंानर असर ए् नीच ्ृतय र् लर ्�, तयााया रीषातरनर उभया रहाराष्ाची रनर 
शहारन गरल� आ�ा सररटाची राषाह� अशकय झाल�! हयाच �वजय�सगंांाया चुलतयानर पूव� �पलाजी 
गाय्वाड हयांाया �नवासावर तर पाहुार महाून आलर असता रारर्र� सालून हतया ्रवल�; हया गोषट�चा 
उललरख पूव�च र् ला आहर. �पलाजीाया हतयरनर रराठयांाया प�तशोववतृतीची वार ती�ा झाल� आ�ा 

�तायासाठ� दवुमर रूलय दयावर लागलर हर सररा जागतृ असतानाह� �वजय�सगंानर आपलया चुलतयाचर 
अनु्रा ्रावयाचा णरत र् ला. �वजय�सगंााया सनैयातून तीन रजपूत सै�न  ् �र्ायाम् ाया वरषानर 
रराठयांाया सरना�नवासात आलर आ�ा रराठयांचर सरनापती जयारपा हयांाया �श�णरापुढ�ल अशवशा रुतील 

रूरीवर पडलरलर हरणयाम्चर दाार वरचू लागलर. जयारपांना सं् टाची ्लपनाह� नवहती. तयांनी तर् र सनान 

र् लर आ�ा अंग पुसणयासाठ� वसत डोकयावर सरतलर तोच, हया रारर्याप◌ीनी तयांायावर रारा र् ला आ�ा 

आपलया सुयाम्  तयांाया ्ुशीत खुपसलया! जयारपा जागाया जागीच रराोनरुख होऊन पडलर. दोन 

रारर्यापाना लागल�च वरणयात आलर. पा �तसरा पुून गरला. इतकयात रजपूत सनैय णाहरर पडलर आ�ा 

रराठर  ग�वुलरलर आहरत, तयांना ्ोाी पुढार� नाह� तोच तयांना चुरडून टा्ावर हया हरतूनर तयांनी 
रराठयांाया सरनरवर रारा र् ला. तयांचा हरतू शरवटालाह� गरला असता. पा पाानाश् वाांनी �ववहल होऊन 

रराशययरवर पडला असतानाह�, तया रहावीरानर जर अदमय तरज दाख�वलर तयानर तो �नष्ु झाला. 



 

www.savarkarsmarak.com 

जयारपानी शो्ाकांत झालरलया आपलया सै�न्ांना आवी अंगावर चालून आलरलया शतूशी त�ड 

दयावयासाठ� तुटून पडा आ�ा रग पा�हजर तर तयांना झालरलया वाासाठ� णाय्ांपराार रडत णसा, अशी 
आपलया शरवटाया शबदांनी आ�ा र् ल� आ�ा पाा सोडला. आपलया रराोनरुख पुढायाप◌ोाया हया 
शबदांनी रराठयांची रनर परटून गरल� आ�ा तयांनी जोरानर रारा ्रन �वजय�सगंाचा पुनहा परारव र् ला. 
रराठयांचर इतर सरनानाय्ह� �शदंयांाया साहयाला वावून आलर. दहा सहस सनैयासह अंताजी राा र् शवर 
राजपुतानयात �शरलर आ�ा जयांनी जयांनी महाून हतया्ार� �वजय�सगंाला साहय र् लर तया सवम रजपूत 

ससं्ा�न्ांना तयांनी शासन �दलर. अशा र�तीनर पूामपार हतणल झालयावर �वजय�सगंानर सवंी्रता 
याचना र् ल�. तयानर जयाला ्ाढून टा्लर होतर तया रार�सगंाचा नारोर, रादत आ�ा इतर 
�वरागां�वरागांवर�ल अ�व्ार रानय र् ला आ�ा रराठयांना अजरीर दरऊन, तया वय�त�रकत 

सवार�पीतय्म तयांना लागलरलया सवम वययाची ररपाई र् ल�. 
हर प्रा आटोपतर न आटोपतर तोच णुदं �ाया णाल राजााया �वववा रातर् डून तयांाया�वरद 

गाद�साठ� ्ट ्राायाम्  लो्ां�वरद साहायय ्रणयासाठ� �शदंर्यांना णोलावार आलर. दतताजी �शदंयांनी 
रााीाया इाछरपराार रााीचर ्ायम ्रन �दलर आ�ा तयासाठ� अलप ररट महाून �तनर तयांना ७५ ल� रपयर 
�दलर. 
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१२ : �सवुंनदाचर तीर गाठलर ! 
 

‘ र् डून नवस राहोरास गरलर लाहोरास िजं�्त श�डर 
अरर तयांनी अट र् त पाव सट र् त रो�वलर झ�डर 

सरदार पदरचर ्सर, ्ु�ा �सहं जसर ्ु�ा शादूमल ग�डर’ 
- परा्र 

 
हर चालू असताना इ्डर रासोणादादा �दलल�स रोठालर डाव रचून सडवून आाीत होतर. तयांनी 

गाझीउदीनाला �दलल�ची विजर� हसतगत ्रणयात साहायय र् लर �न रोगल णादशहाला गया आ�ा 

्ुर�रत  ह� प�वत स्ानर रराठयांाया सवावीन ्रावयाला राग पाडलर आ�ा सवतः चालून जाऊन र्ुरा, 
वनृदावन, गडरुततरशवर, पुषपवट�, पुष्र आ�द्रन �हदंूंची अनर् �रतर परत सरतल�. सरतरशरवट� पावन 

्ाशी नगर�तह� रराठयांाया ए्ा तु्डीनर पवरश र् ला आ�ा ती िजं् ू न सरऊन तर् र रराठयांची सतता 
णस�वल�. अशा र�तीनर �हदं ूजनतराया रनातील अनर् वषापची अतयतं आवडती इाछा अंती पूाम झाल� 
आ�ा रासोणादादानर अ�ररानानर आमह� यवनांाया हातून �हदं ू राजयातील सवम रहतवाची नगरर आ�ा 

प�वत �रतर सोडवल� आ�ा परत �रु�वल� असर परशवयांना �लहून ्ुवलर. सहसाववी प�वत सरतृींाया 
साहचयामनर पतयर् �हदं ूअंतः्राात आवडतर स्ान �रुवलरलया आयामवतामतील हया �रतांवर आ�ा पुर�ंवर 

�वजयररानर डुलाायाम्  �हदंधूवजााया योगानर �हदंपूदपादशाह�ाया आ�ा �हदं�ूवरोचनााया रहत्ायामचर 
पा अ�खल �हदं ूजनतरचर प�त�नवी महाून, प�ढार�पा चाल�वणयााया रराठयांाया हवयासाला आाखी 
ए् न�ैत् सर्मन �रुतर. रराठयांाया हया जयजय्ारानर णादशहाला पुनः रराठयांची रीती वाटू 

लागल�; आ�ा तो �वरोव ्र लागला. णादशहाचर वजीर गाझीउदीनााया आ�ा जयांनी तयाला तयाचर तर पद 

�रुवून �दलर तया रराठयांाया �वरद चाललरलर गुरत णरत, तयाला ्ुताच, तयानर होु्रांना पननास 

सहस सै�न् सरऊन यरणयासाठ� पाचारा र् लर. रराठयांनी यरऊन णादशाह� सरनरचा इत्ा वुववा उडवून �दला 
्�, णादशहााया जनानखानयााया सुदा संर�ााला ्ोाी उरलर नाह� आ�ा णादशहााया राणया 
रराठयांाया हातात सापडलया. रराठयांनी गाझीउदीनासह �दलल� नगर�त पवरश र् ला. आपलया शसतांनी 
वाटरतील सवम अड् रु  दरू ्र�त तर राजवाडयात �शरलर. जुनया णादशहाला गाद�वरन ्ाढून टा्ून तयााया 
जागी नवीन णादशहा गाद�वर णस�वला आ�ा र�वतवयतराया प�तशोवाचर चक जाू अगद� पूाम 
्रणया्�रताच तयाला दसुरा आलरगीर असर नाव �दलर. 

आलरगीर महाजर सवम पथृवीचा �वजरता. प�हला आलरगीर आ�ा दसुरा आलरगीर. प�हलया 
आलर�गराला - औरंगजरणाला वाटलर ्�, तयावरुी दरवसरात �रारीा ्र�त जुाारा �हदं ूजीवनाचा 
�दवा, आपलया णादशाह� ्ोपााया ए्ा ्ंु्रानर आपा सहज �वझवून टा्ू! तयानर अललाची गजमना र् ल� 
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आ�ा ्ंु् रारल�. पा तयाला आढुून आलर, ्� तया ्ंु्रानर �रारीा ्राार� ती जयोती तयााया 
दाढ�ला आग लावून ए्ाए्� पचंड वावयारधयर प�रव�वमत झाल� आ�ा तो �वसरयानर अगद� ग�वुून 

गरला. सहयाद�ाया ड�गराड�गरावर तो वावा पसरला आ�ा रूरीवरन आ�ा सरुदातून ल�ाववी हदयांना 
आ�ा गड्ोटांना, �शखरांना आ�ा दयाम् खोयापाना परटवीत, तयांचर ए् रहान य�ीय अगनीत रपांतर झालर! 
ड�गरातलर उंद�र महाून प�हला आलरगीर रराठयांना तुाछ लरखीत होता तरवहापासून हया �हदं ू उंदरांन ी 
इत्� रयं् र, ती�ा आ�ा णु्ट नखर वाढ�वल� ्�, तयांनी शीाम आ�ा रकत णंणाु होऊन �्तयर् 

इसलाराचर �सहं तयांाया पायापाशी दसुयाम्  आलर�गरााया राजवानीत लोुत पडलर. प�हला आलरगीर 
पसाद�चनह महाून �शवाजीरहाराजांना नुसतर राजा असर सणंोवावयालादरखील �सद नवहता. पा तयाचा 
वंशज, दसुरा आलरगीर हयाला, र् वु �शवाजीाया वंशजांना तयाला तर नुसतर रोग�चनह वारा ्र 

दरणयात �वशरष रहतव वाटलर नाह�, महाूनच सवतःला णादशहा असर महावून सरता आलर. 
�हदंूंाया सततरची आ�ा वचमसवाची ह� वाढ पाहून �हदंसु्ानातील याचयावत रुसलरान �रऊन गरलर 

आ�ा �नरपायानर रनातलया रनात दातओठ खाऊ लागलर. ्र्ाणादरला आ�ा इतरत चांगला रार 
�रुालरलर पठाा आ�ा रो�हलर, आपलया उाच पदवयांवरन पदायुत र् लर गरलरलर वजीर आ�ा नणाण, 

्ा�्रांाया �वजयररााया आ�ा ए्ए्सारखी उतरती ्ुा लागलरलया अवमचंदााया प�त�दनी �ीा 

होाायाम्  तरजााया दशयानर �चडून गरलरलर रौलवी आ�ा रौलाना, रराठ� रालयााया टो्ावर प�तिषठत 

र् लरलया आपलया आसनाचा तोल सांराुणयाची ्सरत ्रता ्रता, तसत होऊन गरलरला पतय� णादशहा 
- ्ोडकयात सांगावयाचर महाजर, पदायुत झालरलया, �नराश णनलरलया आ�ा रहतवा्ां�ा असलरलया सवम 
रुसलरानांनी रराठयांचा प�तशोव घयावयाची प�त�ा र् ल� आ�ा तयांची रराठयांना पूामपार नाह�सर 
्रणयाची, �नदान सालवून दरणयाची ्ृषा्ारस्ानर होऊ लागल�. सांगावयाला आशचयम वाटतर - पा तसर 
तयात आशचयमह� ्ाह� नाह� - ्� उततर �हदंसू्ानात रराठयांाया सततरचा हा उत्षम पाहून ्ाह� �हदं ू

राजपुतांाया रनात दरखील तयांाया�वषयी �वषर वैर उतपनन झालर होतर. जयपूरचा रावव�सगं, जोवपूरचा 
�वजय�सगं, ररतपूरचर जाट आ�ा राजपुतानयात इतर ्ाह� लहान �हदं ूससं्ा�न् हयांनी रराठयांाया 
�वरद आपलया आ�ा आपलया राष्ााया शतूशंी णरवड् संगनरत र् लर आ�ा �हदं ू �वरोचनााया आ�ा 

�हदं ूवरामाया नाशा्म �सद झालरलया सवम शतूशंी सारना दयावयाला सर्म असलरलया ए्ररव �हदं ूसततरचा 
�वधवंस ्रणयासाठ�, सवम असतंुषट रुसलरानांना ए् पचंड ्ट रचावयाला उततरजन �दलर. 
�हदंसू्ानातील रुसलरानांाया पुढायापषपै्� ्ोाालाह� रराठयांशी उसड युदात सारना सरता आला नाह� 
�्वा औरंगजरणी �वशवाससातानर अ्वा ्पटनीतीनर जाळयात प्डून च�्त ्रता आलर नाह�. तरवहा हया 
्ा�्रांाया आ�ा रू�तमपूज्ांाया नषट राष्ााया सराचारा्�रता �हदंसु्ानाया सीररपल�्डील 

आपलया पर्�य वरमणांववांना णोलावणयााया तयांाया नरहरीाया डावा्डर तयांची सवारा�व्पार दिषट 

गरल�! 
हया दरूवर पसरलरलया ्टाचर पुढार�पा घयावयाला नजीणखान आ�ा रल्ाजरानी हयांची योगय 

जोडी �रुाल�. नजीणखान हा ए् रो�हला सरदार असून रराठयांाया परारवानर तयाचा सवमतोपर� लारच 
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होाार होता. रल्ाजरानी ह� प�हलयापासूनच णादशाह� जनानखानयातील अतयतं उलाढाल� णाई असून, 

आपलयाला आपलया रोजाया रा्र�साठ�ह� ्ा्र �हदंूंाया ्ृपरवर अवलंणून रहावर लागावर, ह� प�रिस्ती 
�तला सलत होती. पूव� अशाच वरुी पूव�ाया पुढायापतनी ना�दरशहाला णोलावलर होतर. तयाचरच अनु्रा हया 
वरुी ्रावयाचर तया दोसांनी ठरवलर. तयांनी अहंरदशहा अणदाल�शी गुरत पतवयवहार चालू र् ला आ�ा 

तयानर �हदंसु्ानावर सवार� ्रावी आ�ा हया ग�नरांाया रायामतपासून रुसलरानी सामाजयाला वाचवावर 
अशी तयाला आगहाची �नरतंार पाठ�वल�. ह� �नरतंार सवी्ारायला अहंरदशहालाह� सवतःचर ्ारा होतर. 
�वशव�वजयााया पापी रहतवा्ां�रचर तयाला प�हलयापासून वरडच लागलर होतर. पा तयाहूनह� रहतवाचर 
्ारा महाजर रराठयांाया सततरचर आ�ा वचमसवाचर �रत रुलतानाजवु तयााया राजयााया सीररशी यरऊन 

�रडलर होतर आ�ा प�त�दवस तर अ�व्च वाढत जााार हया �निशचतीरु रु  तयाला रराठयांशी युद ्रार 
आता आवशय् होऊन णसलर होतर. 

अहंरदशहानर हयााया पूव�च रुलतान आ�ा पंजाण हर पांत आपलया राजयाला जोडलर होतर. पा इसवी 
सन १७५० रधयर ्ोााह� आतील �्ंवा णाहरर�ल शतूपासून ठठा, रुलतान आ�ा पंजाण हया पांतांचर संर�ा 

्रन तर् र सुवयवस्ा ठरवणयाचा रार रराठयानी आपलया �शरावर सरतला होता; आ�ा तया पांतात चौ्ाई 

गोुा ्रणयाचा अ�व्ार संपादन र् ला होता. हया ्रारापराार इ.स. १७५४ रधयर तयांनीच अ�व्ारावर 
णस�वलरला �दलल�चा वजीर गाझीउदीन हयाला अहरदशहा अणदाल�पासून पंजाण आ�ा रुलतान हर पांत 

परत सरणयााया ्ायामत सहायय र् लर. अणदाल�ला हर उसड आवहानच होतर. हयाच संवीला नजीणखानानर 
चाल�वलरलया ्ारस्ानााया योगानर �हदंसु्ानातील दरूवर पसरलरलया आ�ा सारमथयवान अशा 
रुसलरानांाया ससं ा्डून तयाला पा�ठंणा दरणया�वषयी अ�रवचन �रुालर. हयारु रु  या �वजयराछू 

पठााांची रहतवा्ां�ा इतकया ्रापयपत पजव�लत झाल� ्�, �हदंसु्ानाया सावमरौरतवाचा �्र�ट 

आपा सवतःच �रुवणयाची आ�ा ना�दरशहाला जर ्रता आलर नाह� तर सडवून आाणयाची सवरनर तयाला 
पडू लागल�. सन १७५६ ाया जवुपास रराठयांचर सवम ्ोर सरनावीश द��ाराया उलाढाल�त गुं तून गरलर 
आहरत असर ्ुताच तयानर णरोणर ८० हजार सनैय सरऊन �सवुंनद ओलांडला. पंजाण आकरून टा्ला 
आ�ा जवु जवु �वरोवा�वना �दलल� हसतगत ्रन सरऊन सावमरौर पदवी वारा र् ल� ! इत र् च नाह� 
तर पठाा �वजरतयांाया परंपररपराार तयाला कोवदरखील चढला. आ�ा सावमरौरतवाची �चनहर वारा 

्रणयाचा सरारंर ्ाह� सट्ा आपलया सनैयाला �दलल�ाया नाग�र्ांचा सरस्ट रीषा सहंार 
्रणयाची आ�ा दरऊन साजरा र् ला! तया ्ोडया स�ट्ांाया अववीत अठरा सहस �नरपराव राासर 
तलवार�ला णुी पडल�! तर् ून रग तयानर रुसलरानी वरामचर संर�् हया आपलया पदवीचर सर्मन 

्रणयासाठ� रराठयांनी नु्तीच रुसलरानांाया रगर�रठ�तून सोडवलरल� �हदंूंची प�वत नगरर आ�ा 

पावन�रतर उधवसत ्रावयाला पारंर र् ला! प�हलयानर र्ुरानगर णुी गरलर! पा तर हुतातमयासारखर णुी 
गरलर. पाच सहस जाटांनी पाा जाईपयपत शतूाया अग�ात सनैयाशी शौयामनर सरर र् लर. र्ुररवर आपला 
राग ्ाढलयानतंर र् वु रराठयांाया�वषयी तुाछता दाख�वणयासाठ� हा रुसलरानी �वजरता, 
गो्ुुवनृदावनाला आला, पा तर् र आपलया गो्ुुना्ाचर संर�ा ्रताना लढू �्ंवा रर अशा 
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�नशचयानर गोुा झालरला चार सहस नगन सावंूाया शसतवार� सरूहानर पााांची पवाम न ्रता तयाला �वरोव 

र् ला. दोन सहस णैरागयांनी रा�रतावर वाराती्� शयन र् लर, पा तयांनी शतूला पुवून आपलया वरामचर 
�न प�वत र�ंदराचर र�ा ्रणयात यश �रु�वलर. ्ारा अणदाल� लव्रच आ�या्डर �नसून गरला आ�ा 

तर नगर हसतगत ्रन तयानर तर् ील गडावर रारा चढ�वला. उततर �हदंसू्ानाया रुसलरानांपै्� जो राग 

पठााांचा दवरष ्र�त असर आ�ा पठाा �्ंवा अरााी सराणयाची स्ापना �दलल�ाया �सहंासनावर होऊ 

नयर, महाून रराठयांइत्ाच �वरोव ्र�त असर तया रागाचा पुढार� वजीर गाझीउदीन हयानर तया दगुामचा 
आशय र् ला होता आ�ा रराठर  आपलया सुट र् साठ� वावत �नसालर आहरत अशा वातकची प�तसट र् ला 
पती�ा ्र�त होता. 

पा हया वरुी जयपूर, जोवपूर �न उदरपूर यर्ील रजपूत आ�ा इतर �हदं ूराजर आ�ा राजपुत तर् र ्ाय 

्र�त णसलर होतर? तर रराठयांचा अ�तशय दवरष ्र�त आ�ा �हदंपुदपादशाह�ाया रहत्ायामचर नरततृव 

वारा ्रणयाचा रराठयांचा अ�व्ार तयांना रानय नवहता! तर रग �नशचयानर तयांनी �हदंसु्ानातील 

�हदं ू �हतसंणंवांचर संर�ा ्रन आ�ा �हदं ूवरामाया आ�ा �हदंपुदपादशाह�ाया सरं�ाा्म ए र् ््यानर 
�्ंवा सवापनी �रुून युद ्रन, आपा रराठयांपर�ा तर नरततृव घयावयाला अ�व् योगय आहोत हर �सद 

्रणयाची ह�च वरु होती. पा तयांायापै्� ए्ह� जागरवरन हालला नाह�. ल�ाववी �हदं ू लो्ांनी 
गजणजलरलया तया पांतांतून, अहरदशहा अणदाल� नुसता चालत �दलल�ला गरला, आ�याला गरला आ�ा 

तयानर उाचसवरानर सोषाा र् लयापराार र्ट द��ारपयपतह� तो गरला असता! रुसलरानांचा ल�ढा 
अप�तहततरनर वावत आला आ�ा रजपूत, जाट आ�ा इतर अनर् �हदं ूराजपुत आ�ा ससं्ा�न् पहात 

असताना, तयांाया सर� ्ा�्रांचा प�तशोव सरणयाची रोठयानर गजमना ्र�त �हदंूंाया चुल�, सरर, दरव रु  
आ�ा ती क् पायांखाल� तुडवीत गरला; पा रराठर  यरईपयपत ्ोााचीह� तयााया�वरद णोट वर उचलणयाची 
पा�ा झाल� नाह�! 

पूव� ना�दरशहााया सवार�ची वाताम आल� होती, तया वर रुपराारच आतााया अणदाल�ाया सवार�ाया 
वातकनर, पुणयातील रराठरडंुाचर परुख �नराश �्ंवा �नरतसाह झालर नाह�त. रसुना्रावााया हाताखाल� 
रराठयांचर ए् ण�लषठ सनैय लागल�च उततर �हदंसू्ानात पाठवून दरणयात आलर. अणदाल�ला आ�यााया 
जवु असताना ह� वाताम सरजल�. तो अनुरवी �न ्ुशल सरनापती होता आ�ा आपलया आयुषयात ्ाह� 
वर रुला अपजयाचाह� तयानर अनुरव सरतला होता. असलया शतू्डून �वरोवाची एवढ� �सदता झालयावर, 
पुढर  पाऊल टा्णयात सात आहर हर तयानर तव�रत ओुखलर आ�ा तयाचा गुर जो ना�दरशहा 
तयाायापराारच, नसतया पराजयाला आवहान दरऊन हातात आलर होतर तरवढर  ्ु न साल�वणयाचर तयानर 
ठर�वलर आ�ा महाून लागल�च तो परत �्रला. �दलल�ला गरला, रोगलांाया �सहंासनावर�ल आपला 
अ�व्ार णु्ट ्रणयासाठ� रल्ाजरानीाया रुल�शी लगन र् लर; सर�हदंाया णचावा्�रता दहा सहस 

र�्ांची तु्डी ठरवल� आ�ा तयाचा रुलगा तैरूरशहा हयाला लाहोरचा सुररदार नररून जया तवररनर तो 
�हदंसु्ानात उतरन आला होता तयाच तवररनर परत �नजदरशाला चालता झाला. 
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द��ार्डील ्ाररारात रराठयांना गुं तून राहावर लागलर असताह�, तर तवररनर अणदाल�नर जर जर र् लर, तर 
तर रोडीत शकय �ततकया तवररनर आकरा ्र लागलर. सखारार रगवंत, गंगावर यशवंत आ�ा इतर 

रराठ� सरनानाय् हयांनी दआुणात पवरश र् ला; आ�ा रधयतंर� रराठयां�वरद उठलरलया पठााांचा आ�ा 

रो�हलयांचा तयांनी रोड र् ला. वजीर गाझीउदीनाची सुट्ा ्रणयात आल�. �वठल �शवदरव �दलल�वर 
चालून गरलर आ�ा पंवराए् �दवस �न्राचा सगंार ्रन राजवानी तयांनी िजं्ल� आ�ा रराठयांचा 
सवामत रोठा वैर� आ�ा पठााी ्टाचा रुखय पोतसाह् नजीणखानाला िजवंत वरलर. तर् ून रराठर  अबदलु 

सययद हयााया हाताखाल� सर�हदं यर र् ठरवलरलया दहा सहस सै�न्ांशी लढणया्�रता पुढर गरलर आ�ा 

तयांचा पूाम रोड ्रन तयांाया नाय्ालाह� णंद�वान र् लर. इत र्  झालयावर आता र्ट लाहोरपयपत चालून 

जावयाचा तयांनी �नशचय र् ला. रराठयांाया हया ए्ारागून ए् �रुालरलया �वजयांनी, अणदाल�ाया 
वतीनर पंजाण आ�ा रुलतान यर र् अ�व्ार चाल�वाारा अणदाल�चा सुररदार आ�ा पुत तैरूरशहा हा इत्ा 
�रऊन गरला ्� तयाायाायानर तयांायाशी राांगाावर दोन हात ्रावयाचर वैयमच झालर नाह�. तो �नसून 

गरला आ�ा रसुना्रावानर �वजयानर लाहोररधयर पवरश र् ला. जहानखान आ�ा तैर ूर हयांनी ्ौशलयानर 
आ�ा सुवयविस्त र�तीनर रासार घयावयाचा पयतन र् ला, पा रराठर  इतकया तवररनर तयांचा पाठलाग 

्र�त यरऊन पोहोचलर ्�, तया रासार�चर रपांतर ए्दर पलायनात झालर. रराठयांना �चरडून टा्णयाचा 
आ�ा �हदंसु्ानचर सामाजय िजं् ू न �रु�वणयााया उदरशानर जो आला होता तयााया सनैयाला आ�ा 

रुलाला पाााहून अलपरोल असर जर जर होतर तर सारर टा्ून दरऊन रराठयांाया पुढर  अपरानासपद पलायनाचा 
आशय ्रन जीव वाचवता आला. तयांचा सरना�नवास लुटला गरला आ�ा अरूप दवय आ�ा युदसारुगी 
रराठयांाया हातात पडल� आ�ा शीरारदाससवारींनी �शवाजी-रहाराजांाया सवावीन र् लरला रगवा झ�डा 
सरतर शरवट� �हदंसू्ानाया पतय� उततर सीरापांतावर रोवला गरला. 

�हदं ू अट र् पयपत जाऊन पोहोचलर. पथृवीराज पडलर तया ्रं्या �दवसानंतर प�हलयानरच �वजयी 
�हदंधूवजा वरदातील प�वत स�रतरवर गवमररानर ्ड्ू लागल�. �हदं ू �वजयशाल� सोडयांनी �सवुंनदााया 
स्�ट्ापराार सवाछ जलातील आपलया प�त�णणंाचर वीटपाानर �नर��ा ्र�त तया जलाचर पाशन र् लर! 

आपलया सनैयााया हया उजजवल पराकराची वाताम रहाराष्ात ्ुताच सवम राष्ात �वदयुतसंचार 
झाला. अंताजी राा र् शवरानर रासोणादादांना �ल�हलर, ‘लाहोर सरतलर; शतूचा पाठलाग ्रन तयाला 
सीरापार सालवून �दलर; आपलर सनैय �सवुंनद�पयपत जाऊन पोहोचलर. अतयतं आनदंाची गोषट. तयारु रु  
उततरर्डील सवम असतंुषट लो्ांची राजांची आ�ा रावांची; सुररदाराची आ�ा नणाणांची रान खाल� झाल� 
आहर. राष्ााया र् लरलया अपरावांचर पायिशचत र् वु रराठयांना दरता आलर. तयांनी ए््यानीच सपं ूाम 
�हदंसू्ानाचा प�तशोव अणदाल�वर उगवला. अंतः्राातील ररलरलया वतृती शबद� �लहून दाखवता यरत 

नाह�त. अगद� शौयामचीच, अवतार्ृतयाइतकया शौयामची ्ृतयर हातून झाल�! 
आपा संपा�दलरलया यशानर रराठर  सवतःच च�्त होऊन गरलर यात ्ाह� आशचयम नाह�. दवार र् पासून 

जगनना्ापयपत, राररशवरापासून रुलतानापयपत तयांची तलवार �वजयी ठरल� होती, तयांचा शबद महाजर 
राजा�ा झाल� होती. तयांनी उसडपार �हदंसू्ानी सामाजयाचर आपा संर�् आ�ा उततरा�व्ार� आहोत 



 

www.savarkarsmarak.com 

असर प�सद र् लर आ�ा इराा, तुराा �्ंवा अ्ग�ास्ानातून, इंगलंड, फानस �्ंवा पोतुमगालातून जर जर 
झगडणयासाठ� पुढर  आलर तयांाया तयांाया �वरद आपलया अ�व्ाराचर सर्मन र् लर. �शवाजीरहाराजांचर 
�हदंपुदपादशाह�चर सवी्ृत ्ायम जवु जवु शरवटाला गरलर. शीरारदासांाया �श्वाीचर पतय� 

्ायापरधयर रपांतर झालर. रराठयांनी र्ट �सवुंनद�ाया तटापयपत �वजयररानर �हदंधुवजा नरऊन पोचवल� 
आ�ा शाहूनर णाजीरावांना आ�ा र् ल� होती तयापराार तयाायाह� पल�्डर तर ती सरऊन जाणयाचा संरव 

�दस ूलागला. 
्ारा, अट् रराठयांाया हातात आलयाणरोणर ए्दर तयांाया वचमसव�रतााया रयामदा �वसता�रत 

झालया आ�ा तयांाया राज्�य उलाढाल�ंचर ���तज अ�व् द�सम झालर. आता तयाला �दलल�ाया चार 
�रतंींाया आत आपलयाला ्�डून सरार शकय रा�हलर नाह�. रराठयांाया सरना�नवासात ्ाशरीरहून, 

्ंदाहारहून आ�ा ्ाणूलहून हसत्ांचा, राजदतूांचा आ�ा प�त�नवींचा पूर लोटला. आपलया 
अ�व्ारााया गाद�वरन आपलयाला ्ाढून टा्लयाणरोणर �हदं ू राजांनी ्ाणूलहून आ�ा इरााातून 

रुसलरानांचर साहय रागावर असा ए् ्ाु होता. आता ती प�रिस्ती अगद� उलट� झाल�. आता ्ाणूल 

आ�ा ्ंदाहार यर्ील असतंुषट आ�ा अनयायपी�डत रडंुीं्डून रासोणादादांाया राजसररत प�त�दनी 
�वनं�तपतर आ�ा आवरदनर यरऊ लागल�! ४ रर १७५८ हया �दनी नानासाहरणांचर सरनापती तयांना �ल�हतात, 

‘‘सुलतान तैर ूर आ�ा जहानखान हयांाया सनैयाचर �नरूमलन झालर आ�ा तयांाया सवम सारानासह तयांचा 
सरना�नवास आपलया हातात पडला. अगद� ्ोडया लो्ांनाच अट् ओलांड ून आपला जीव वाच�वता 
आला. इरााााया शहानर अणदाल�चा परारव र् ला आहर आ�ा आपा पुढर ्ंदाहारला चाल ्रन यावर असर 
रला सवतः आगहाचर पत पाठ�वलर आहर आ�ा तयानर �त्डून �न आपा इ्डून अशा र�तीनर दोनह� 
सनैयांाया रधयर अणदाल�ची दारट� वुल�, महाजर अट् ह� रराठ� राजयाची सीरा महाून तो रानय 

्रावयाला �सद आहर, असर तयानर ्ु�वलर आहर. पा आपा अट र् ची सीराररषा ्ा रानावी हरच रला 
सरजत नाह�. अ्णरााया आ�ा औरंगजरणााया वर रुपासून ्ाणूल आ�ा ्ंदाहार हर दोनह� पांत 

�हदंसू्ानाया सामाजयात रोडतात. रग आपा आता तर पर्�यांाया हाती जाऊ दयावयाचर ्ाय ्ारा ? 

इरााचा शहा आपल� दषट� आपलया पुरतीच ठरवील आ�ा ्ाणूल आ�ा ्ंदाहारवर�ल आपलया 
सवारीतवााया आड तो यराार नाह� असा राझा त म्  आहर. पा तयांची संरती असो �्ंवा नसो, हया दोनह� 
पांतांना आपलया सामाजयाचरच राग महाून सरजून चालावयाचर आ�ा तयावर आपला अ�व्ार 

चालवावयाचा असर ठर�वलर आहर. अणदाल�ाया राजयावर अणदाल�चा पुतणया अ�व्ार सांगतो. तो 
अणदाल�ाया �वरद आपलयाला साहय ्रावर अशी आगहाची �वनवाी ्रणयासाठ� आपलया्डर आला 
आहर. �सवुंनदााया पैलतीरावर जर आपलया सामाजयाचर पांत आहरत तयावर आपला सुररदार महाून 

तयाचीच नरराू् ्रावी आ�ा तयााया साहाययासाठ� ्ाह� सनैय वाडावर असा राझा �वचार आहर. सधया 
रला तातडीनर द��ार्डर यावर लागत आहर. तर� राझया जागी यराायाम्  सरनापतीनर ह� रोठाल� ्ारस्ानर 
्लदपू होतील आ�ा ्ाणूल आ�ा ्ंदाहाराया पांतात आपला पतय� अ�व्ार चाल ूहोईल अशी ्ाुजी 
घयावी.’’ 
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१३ : �हदंपूदपादशाह� 
इराापासु�न �्रंगाापयपत शतुची उठर  ्ुी 
�सवुंपासुनी सरतुणंवपयपत राांगा रू झाल� । 
तीन ख�ंडाया पुनडाची ती परंतु सरना णुडवील� 
�सवुंपासुनी सरतुणंवपयपत सररर ूलढवील� ? ।। 

- रहाराष्राट. 

 
वर�ल पत �ल�हलयावर लव्रच पावसाळयाला पारंर वहावयाची वरु आलयारु रु  आपलर सनैय सरऊन 

रासोणादादा तवररनर द��ार्डर परत गरलर. पा हयापराार नवीन िजं्लरलया पांतााया र�ाा्म अपुरर सनैय 

ठरवून तयांना �नसून यावर लागावर, ह� ददु�वाची गोषट होती; आ�ा हयापर�ाह� �हदंपुदपादशाह�ला अ�व् 

�वसात् अशा ए्ा प्रााचा उलगडा सरावान्ार् र�तीनर र् ला गरला नवहता. पठााी ्टाचा अतयतं 

उलाढाल� पुढार� नजीणखान रो�हला हयाला तयानर रराठ� सततराया �वरद अणदाल�ला उठ�वणयात 

तयांायाशी जो �वशवाससाताचा ्ट र् ला, तयासाठ� पाा दरऊन तयाला पायिशचतत ्रावयाला लावावर अशी 
सवम रराठयांची इाछा असतानाह� आ�ा तो णं�दवान महाून रराठयांाया हातात सापडलयावरदरखील 

तयाला सोडून दरणयात आलर! पा हा लणाड पठाा महाजर ्सलरला नट होता. तयानर सहसवार �रायाचना 
र् ल�, रलहाररावांना आपला णाप संणोवू लागला आ�ा पशचाततापानर होरपुून गरलरलया आपलयाला 
सवतःचा पुत सरजून जीवदान दयावर, महाून तयांची ्राा रा्ल�. रराठयांाया ्ायामचर शतुतव 

र् लयारु रु  जर ववााया �श�रला पात झालर असतील, अशा ्ोाालाह� आपला पुत रानून घयावयाला 
रलहारराव नरहरीच ततपर असत! तयानर नजीणखानला सोडणया्�रता इत्ा आगह वरला ्�; तयासाठ� 
रासोणादादांना आपलया रनााया अगद� �वरद संरती दयावी लागल�. निजणानर आपलर पशचाततापानर 
पोुलरलर आयुषय जयांनी तयाला इतकया रूखमपाानर जीवदान �दलर तयांायाच �वरद रयं् र ्ारस्ानांची 
�च्ावाी ्रणयात ्सर साल�वलर हर लव्रच दषटोतपततीला यराार आहर! 

हया वर रुपयपत रराठर  सवम उलाढाल� राजनीतीचा डाव हया दषट�नर अलप �्ंवा अ�व् परााात 

�दलल�ाया णादशहााया नावानर ्र�त होतर. तो अलपतर �वरोव उतपनन ्राारा रागम होता आ�ा तो 
तयांाया चांगलाच उपयोगी पडला. तयावरुचर रराठयांचर स्ान महाजर इ.स.१८१८ रधयर रराठयांचा 
पराजय होणयााया आवी �हदंसु्ानात इंगजांचर जर स्ान होतर तयापराार होतर. जया राज्�य आ�ा 

डावपरचााया ्ाराासाठ� अगद� इ.स.१८५७ पयपत महाजर तर सवतःच �हदंसू्ानचर वासत�व् समाट णनलर 
असताना, इंगज आपा �दलल�ाया णादशहाचर हसत् आहोत असर स�ग सरऊन, ्ाररार ्र�त तयाच 

्ाराा्�रता रराठयांनी राज्�य आकराााया रागामत �वररपाा वरला. ्ारा रराठयांनी इतकयातच 

सवतःला सावमरौर महाून सरतलर असतर तर र् वु �हदंसू्ानाया रुसलरानां्डूनच नवहर तर इंगज, फ� च, 

पठाा आ�ा पतय� �हदं ू राजर हयांाया्डूनसुदा �वरोवाचर वादु उठलर असतर. ्ारा, हयापै्� 
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पतयर्ाची, रराोनरुख झालरलया णादशाह�ाया रु्ुटावर आ�ा वारशावर वकदषट� होती. पा �तनर णा्�चर 
उततरा�व्ारासाठ� टपून णसलरलर प�तसपव�, आपोआप नाह�सर होईपयपत आ�ा तया योगानर अनायासर ती 
आपलया र�यस्ानी पडरपयपत �तनर आपलया रतृ शययरवर र�गाुत पडावर अशी पतयर्जा इाछा ्र�त 

होता. 
पा उततरर्डील हर रोठरोठालर �वजय आ�ा हयांाया जोडीला पतय� पंतपवानांनी द��ार्डर 

सपंा�दलरलर यश, हयांाया योगानर रराठ� सततरची प�तषठा इत्� वाढल� ्�, णाुाजीपंत आ�ा 

सदा�शवरावराऊंनाच नाह� तर रहाराष्ातील रसतयानर �्राायामइ एखादया सारानय राासालाह� आपा 

सवी्ारलरलया रहत्ायामवर तो शरवटचा ्ुस चढ�वणयाला आपा सर्म आहोत असा आतर�वशवास वाटू 

लागला. रराठरडंुााया रं�तसररत चचकसाठ� रोठरोठालया योजना यरऊ लागलया. आपलया शकतीची रग 

तयांना वाटत होती. �हदंसू्ानातील रुसलरानी णादशाह�वर आपा अंत्ार् साव सातला ह� तयांना 
जााीव होती. रराठ� राजयाचर नाव �हदंसु्ानांत ्�डून न राहता आ�शया खडंरर गाजलर आहर आ�ा पुार हर 
�हदंसू्ानायाच नाह�, तर सरग आ�शया खडंााया राज्ारााचर �् द होऊ लागलर आहर, हर तयांना �दसत 

होतर. रोगल णादशाह� �छनन-�विाछनन होऊन तयांाया पायांपाशी पडल� होती; आता तयांनी उसडपार 
सावमरौरतवाचा �्र�ट सवतःाया �शरावर वारा ्रणयाचर अं�तर ्ायम ्रणयााया आड अदया�पह� जर जर 
्ाह� यरणयाचा संरव होता, तर सवम ्ाढून टा्ावयाचा �नशचय र् ला. सदा�शवरावराऊंची रराठरडंुातील 

दसुयामय ्ोााह� पुढायामछपर�ा हर रहत्ायम ्रणयासाठ� ईशवरा्डून आपल� योजना झाल� आहर अशी 
रावना होती आ�ा तर सडवून तर� आाावयाचर, नाह�तर तयासाठ� लढत असता पाा सरपमा ्रावयाचर हा 
तयांचा �नवामर झाला होता. रराठयांनी रोगल णादशाह�चर पतन सडवून आालर होतर. �हदंूंनी आपलया 
जरतयावर जय �रु�वला होता. आ�ा राऊंाया परावशाल� वकततृवानर पजव�लत होऊन, तयांनी अशा 
र�तीनर उदयोग ्रावयाचर ठर�वलर ्�, तयानर पुढ�ल ्ोडया वषापाया अववीतच सवम �हदंसु्ान सवतंत वहावर 
आ�ा तर उसडपार आ�ा पतय� �हदं ूसततराया हातात राहावर. 

हा हरतू दषट�पुढर  ठरवून तीन सवायापतचर णरत ठर�वणयात आलर. प�हलयानर दतताजी �शदयांनी पंजाण �न 

रुलतान पांतात �नसून जावर आ�ा तया नवीन िजं्लरलया पदरशात सुवयवस्ा स्ापावयाची आ�ा 

पदतशीर राजय्ाररार चालू ्रावयाचा अशी तयांना आ�ा झाल�. हर ्ायम झालयावर तयांनी खाल� ्ाशी 
आ�ा पयाग्डर उतरन यावयाचर आ�ा तर् र रासोणांनी दसुरर ए् रोठर  सनैय सरऊन तयांना �रुावयाचर; 
नतंर रराठयांाया हया सयंुकत दलांनी णंगालवर चालून जावयाचर आ�ा र्ट सरुदापयपत तो सपं ूाम पांत, 

जयांनी नु्तीच ( इ.स.१७५७) रलासीची लढाई िजं्ल� होती आ�ा तया �वजयानर आपाच हा पांत 

णु्ावून णसलो अशा उडया जयांचर रन रार लागलर होतर तया इंगजांना आ�ा रुसलरानांना तर् ून 

सालवून सवतंत ्रावयाचर. हयापराार �सवं आ�ा रुलतानपासून पूवमसरुदापयपत सपं ूाम उततर �हदंसू्ान 

�नःशतू ्रावयाचा ्ायमरार दतताजी, जन्ोजी आ�ा रासोणा हयांायावर सोपवला होता; तसाच आपला 
पुत �वशवासराव आ�ा राऊ सदा�शवराव हयांाया सरवरत सपं ूाम द��ा �हदंसु्ान सवतंत ्रावयाचा रार 
सवतः णाुाजीपतंांनी आपलया �शरावर सरतला होता.  
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हया णरतापराार आपलर सनैय सरऊन दतताजी �शदंर  उततरर्डर �नसालर. णाुाजींनी आ�ा राऊंनी 
द��ारत �नजाराचा सराचार सरऊन तयाला र् वु नारवार� णनवून ठरवावयाचर ्ायम प�हलयानर हाती सरतलर. 
अगद� नवीन सुवाराांनी सजज असा तो्खाना आ�ा ण�लषठ सनैय हाताखाल� सरऊन तर �नजारावर 
चालून गरलर आ�ा �नर�नराळया हालचाल� आ�ा युद ्रन शरवट� इ.स.१७६० रधयर उदगीरचा �णनतोड 

�वजय संपादन र् ला. रुसलरानी सनैयाचर पूामपार �नरूमलन झालर आ�ा �नजार इत्ा नम झाला ्�, 
तयानर आपल� राजरुदा राऊं्डर पाठवून �दल� आ�ा �वजयी रराठयांनी सालून �दलरलया वाटरल तया 
्रारावर आपा संर�त�चनह ्रावयाला �सद आहो असर तयांना ्ु�वलर ! तरवहा �नजाराशी सवंी 
्रणयात आला आ�ा हया सवंीनर नगर, णर्हाापूर, सालहरर, रुलहरर, अशीरगड आ�ा दौलताणाद हर प�सद 

दगुम आ�ा नांदरड, ्ुलंबी, आणंरड आ�ा �वजापूरचर चार पांत रराठयांाया सवावीन ्रणयात आलर. आलरलया 
यशानर राऊंचर सुदा सरावान झालर. ‘�नजाराची राजसतता महाून आता गाना ्रावयाचर ्ारा नाह�, 
रग उततर �हदंसू्ानचाच प्न रा�हला. हर वषम सपंणयााया आत सवम द��ा �हदंसु्ान सवतंत होईल! 

शरवट� ए्दा �शवाजी रहाराजांनी तोराा सरतला आ�ा �हदं ूअभयुत्ानाची धवजा उसडपार उरारल� तया 
वरुी जर्लर सुलतान �ुद णंडखोर महाून तयांना तुाछतरनर हसलर तया नगर आ�ा �वजापूराया िजं् ू न 

सरतलरलया रुसलरानी राजवानयांवर रराठयांाया धवजा ्ड्ू लागलया. 
एवढया सांगा�र् आ�ा राजन�ैत् रहत्ृतय संपादन र् लयावर उदगीराया �वजरतयाचा 

हैदरअलल�वर चालून जाऊन तयाचा रोड ्रावयाचा �वचार होता. हैदरअलल�नर महैसूरला वरढा �दला आ�ा 

तर् ील पुरातन �हदं ूराजय सपं ुषटात आाावयााया हरतूनर तो आपलयाला तर् ला राजा महावू लागला. तरवहा 
तर् ील �हदं ूराजानर आ�ा तयााया पवानानर हया नवीन साहसी रुसलरानी उपटसुंरापासून आपलर संर�ा 

्रावर महाून रराठयांना वयिकतगत आ�ा आगहाची �वनवाी र् ल�. ह� सवंी सावून हैदरअलल�ला रोडून 

टा्ावर आ�ा द��ा �हदंसू्ान सवतंत ्रणयाचर आपलर ्ायम शरवटास नयावर महाून अतयतं उतसु् 

असलरलया राऊसाहरणांनी ए्दर हैदरवर चाल ्रन जावयाचा �वचार र् ला. पा इतकयात उततरर्डून 

पंतपवानांना अतयतं �चतंादाय् वतृानताचर पत आलर. राऊ हया वर रुला �ल�हतात, ‘यशाचा परला री अगद� 
ओठाला लावीत असताना राझया हातून ्ाढून सरतला गरला! 

दतताजीाया हाताखाल�ल रराठयांचर उततरर्डचर सनैय इ.स.१७५८ रधयर �दलल�ला जाऊन पोचलर. 
तर् ून ठरलयापराार लाहोर आ�ा रुलतानाया नवीन िजं्लरलया पांतांची वयवस्ा लावणयासाठ� दतताजी 
�त्डर गरलर. तयांनी र्ट अट र् पयपत तया पांतांचा ्ाररार ्रणयासाठ� साणाजी �शदंर आ�ा �तणं् णापूजी 
हयांची नरराू् र् ल� आ�ा सर�हदं, लाहोर आ�ा इतर रहतवाची स्ानर सनैय ठरवून णु्ट र् ल� आ�ा 

रग गंगानद� उतरावयाची पाटणयावर चालून जावयाचर, तर् र इंगजांचा सराचार घयावयाचा आ�ा �हदंूंचर 
राजय सरुदापयपत वाढवावयाचर हर तयाला नररून �दलरलर दसुरर ्ायम हातात सरणयासाठ� तर सनैय पंजाण सोडून 

खाल� उतरलर.पा यर र् नजीणखानसंणंवाचा पंतपवानांचा सपषट �नदकश न पाुणयात तयांनी ्ार रयं् र 
चू् र् ल�. �शदंयांनी तयाचर ्ड् पा�रपतय ्रावयााया स्ल� तयानर णंगालवर�ल आपलया णरतांना साहय 

्रावयााया �न �नषठापूवम्  सरवा ्रावयााया �दलरलया पो्ु �न ढ�गी वचनांवर �वशवासून तयाला 
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आपल� सतता आ�ा वचमसव अ�व् वाढवावयाची पतय� रो्ुी् �दल�. पंतपवानांनी अगद� रागावून 

�ल�हलर, ‘‘आपा तयाला ण�ी�गर� �रुवून �दल� तर नजीण ३० ल� रपयर दयावयाचर वचन दरतो आहर असर 
आपा �ल�हता; ऐशास तयााया ्प�दम र् ला सपशम ्र नयर. नजीण महाजर अवाम अणदाल�, तयावर �वशवास 

ठरवू नयर. हल्ट आ�ा �वशवाससात्� सपामला दवू पाजार उपयोगाचर नाह�!’’ पा तया ्सलरलया वंच्ानर 
दतताजीला अगद� रो�हनी सालून टा्ल� होती, तयारु रु  तर गंगा उतरन जाणयासाठ� नावांचा पूल ्रन 

दयावयााया तयााया वचनावर �वशवासून वाट पाहत णसलर! अशा र�तीनर नजीणानर दोन उदरश सावलर. 
ए्�्डर रराठयांची णंगालवर�ल सवार� ्ोपवून वरल� आ�ा दसुर�्डर रराठयांाया �वरद गुरतपाानर 
प�हलयापर�ा अ�तशय ण�लषठ असर ्ट संस�टत ्रावयाला लागरल �तत्� सवंी �रुवल� आ�ा 

अणदाल�नर पुनः यतन ्रावा आ�ा �हदंसू्ानवर आाखी ए् सवार� ्रावी अशा आशयाची सवतःाया 
हातची पतर पाठवावयाला पतय� रोगल णादशहाचर रन वु�वणयात यश �रु�वलर. वरामाया, अललााया 
आ�ा रुसलरानांना जर जर ्ाह� प�वत वाटतर तयााया तयााया नावावर पठााांचर वरमवरड जागतृ 

्रणयासाठ� �ोरदाय् �वनं�तपतर जाऊ लागल�! वरमसरं�्ाची पदवी पारत ्रन सरणयासाठ�, गाझी 
णनणयासाठ� आ�ा रू�तमपूज् ्ा�्रांाया रगर�रठ�तून �हदंसु्ानातील रुसलरानी णादशहाची रुकतता 
्रणयासाठ� अणदाल� यराार नाह� ्ा? अणदाल�सुदा तयााया रुलााया र् लरलया परारवानर आतलया आत 

चर्डत होता. रराठयांनी �हदंसू्ानचा णादशाह� �्र�ट तयाायापासून �हरावून नरला. इत र् च नाह� तर 

तयांनी तयाला पंजाण आ�ा रुलतानरवून सालवून �दलर आ�ा आपलया �हदं ूसामाजयाचर �वराग महाून तर 
पतय� ्ाणूल आ�ा ्ंदाहार हर पांतह� राग ूलागलर. तर�ह� तयांचर उटर ्ाढणयासाठ� तयाला ्ाह�ह� ्रता 
आलर नाह�. पा आता पुनः आ�ा तीह�, पूव�ाया ्ोाायाह� वर रुपर�ा अ�व् आशादाय् पसंगी 
आपलयाला अरूप सवंी पारत झाल� आहर हर तयानर ओुखलर. �हदंसू्ानचा सावमरौर रु्ुट 

�रु�वणया्�रता पुढर वहावयाला आ�ा जवु जवु �सदीस यरऊन पोहोचलरल� �हदंपुदपादशाह� 
�हदंसु्ानात स्ापन ्रावयाचा रराठयांचा रहतवा्ां�ी णरत हााून पाडावयाला तो पुनः ए्दा �सद 

झाला. अणदाल�नर अतयतं आनदंानर रुसलरानी ्ूटाचर पुढार�पा सवी्ारावयाचर रानय र् लर आ�ा पणु 

सनैय णरोणर सरऊन �सवुंनद� उतरन �वदयुदवरगानर लाहोरला पोहोचून तयानर तर नगर हसतगत र् लर! 
अणदाल�ाया सवार�ची वाताम �दलल�ला पोचताच नजीणखानानर सरतलरलर स�ग पार झुगारन �दलर आ�ा 

तो आपलयाला उसडपार अणदाल�चा शप्णद प�पाती महाून महावून सरऊ लागला. आता आपा 

पंतपवानांाया उपदरशापराार न चालणयात रयं् र चू् र् ल� हर दतताजीाया ल�ात आलर. तयाणरोणरच 

नजीणखान आ�ा सुजाउदौला हयांनी आपलयाला ्सर पूामपार च्वलर आ�ा आपा शतूाया दोन ण�लषठ 

सनैयांाया रधयर ्सर सापडलो गरलो आहो हरह� तयाला सरजून आलर. तयााया ए्ा णाजूला सुजा होता, 
दसुयाम्  णाजूला नजीणखान, रो�हलर आ�ा पठाा होतर आ�ा पाठ�रागून रोठर  सनैय सरऊन अणदाल� सवतः 
चाल ्रन यरत होता. अणदाल�ाया पचंड सरनरपुढर  अट  ्आ�ा लाहोर यर र् ठरवलरलया रराठयांाया अलप 

सनैयाला साहिज्च रासार घयावी लागल�. रराठयांाया वय�त�रकत ्ोाा �हदंसूततरनर उततर 
�हदंसू्ानातील रुसलरानांाया अ�व्ाराला ए्सारखा �वरोव र् ला असरल तर तो नवीनच उदयाला 
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यराायामs शीखांनी होय. हया शरू लो्ांनी आपलया दरशावर चालून आलरलया पर्� शतूवर आसात 

्रणयााया आ�ा तयाला �वरोव ्रणयााया दषट�नर शकय �तत्ा पयतन र् ला. पा अदयाप ए्ा 
सुससं�टत सततररधयर तयांचर पुरतर प�रववमन दरखील वहावयाचर होतर आ�ा अजून तयांना सवतःचा सवम पांत 

पर्�यांायापासून सवतंत ्रता आला नवहता. तो �दवस अदयाप यावयाचा होता. तरवहा वाटरत �वशरष 

अड्ुा न होताच अणदाल� आपलर सनैय सरऊन तवररनर सर�हदंला यरऊन पोचला. उततरर्डील 

राजपुतानयातील आ�ा इतर पांतातील �हदं ूराजांपै्� णहुतर्ांची तर र्ुररचा नाश ्राायामउ, �हदंरूाताचा 
उरा दवरष ्राायाम् , अणदाल��वषयी पतय� सहानुरूती होती! अणदाल�रधयर आ�ा �दलल�ाया णादशाह� 
�सहंासनारधयर जर ्ोाचा एखादा अड्ुा असरल तर तो दतताजीाया हाताखाल�ल रराठयांाया ए्ा 
तु्डीचा होता. दतताजीनर होु्रांना पतदशमनी आपलया साहायया्म चाल ्रन यरणया�वषयी �ल�हलर. पा 

तया वीराला, नजीणााया तया रानलरलया �पतयाला तयापर�ा इ्डाया �त्डाया लहान लहान 

ससं्ा�न्ांशी झगडा ्रणयात वरु सालवार अ�व् अषट वाटलर! अशा र�तीनर शतूाया रोठरोठया सरनरनर 
चोहोणाजंूनी ्�डलर गरलयावर तया रराठयांाया तु्डीला सवतःला वाचवावयाचा ए्च रागम शकय होता 
आ�ा तो महाजर �दलल� सोडावयाची आ�ा रासार घयावयाची. दतताजी- जवुाया अनुरवी आ�ा 

�नवडया छातीायाह� पतयर् वयकतीनर दतताजीला रासार सरऊन होु्र यरऊन �र रुपयपत वाट पाहावयाचा 
उपदरश र् ला. तो तरा गडी जन्ोजी हयानरह� आपलया चुलतयाची तयानर रासार घयावी महाून �वनवाी 
र् ल�! पा दतताजी ्ोााचरह� ऐ र् ना. हया रयं् र सं् टात आपलया सनैयाला टा्ावयाला आपा 

आपलया रूखमपाानर ्ारा झालो ह� जााीव तयााया रनाला ्ार खाऊ लागल�. रराठयांचा रुखय शत ूजो 
नजीण तयाायावर �वशवास टा्ून, तयाला हातातून सोडणयात हातून सडलरलया रूखमपााला आाखी 
�रतरपााची तर� जोड दयावयाची नाह� असा तयानर �नशचय र् ला. जयानर जयानर परत �्रणया�वषयी तयांना 
रंत �दला तयाला तयाला तयांनी ए्च उततर �दलर, ‘‘जयाला जावयाचर असरल तयानर �नसून जावर, री 
्ोाालाह� आगह ्र�त नाह�. पा री रात राझया जागरला �च्टूनच राहाार. आता हया जनरात री 
राझर हर त�ड नानांना आ�ा राऊंना ्सर दाखवू! री अणदाल�शी सारना दराार आ�ा ईशवरााया ्ृपरनर 
तयाचा राांगाात परारव तर� ्राार �्वा तो पयतन ्रताना लढत रराार!’’ 

रधयतंर� आपलयाला विजर�वरन ्ाढून टा्ावयााया आ�ा सावलयास रारावयााया पठााी ्टात 

णादशहाचरह� अंग होतर असा गा�झउदीनला शोव लागला. तयानर लागल�च णादशहाला णाहरर नरलर, तयाची 
हतया र् ल�, दसुरर ए् णाहुलर �दलल�ाया �सहंासनावर णसवलर आ�ा तो रराठयांना यरऊन �रुाला. 
अणदाल�शी ्ुर�रत ााया रारूरीवर गाठ सरऊन दतताजीनर आपला शबद खरा र् ला. तयाचर अलौ�्् शौयम 
पाहून रराठ� सनैयात इत्ा उतसाह संचारला ्�, तयानर अणदाल�ला रागर हटायला लावलर. तयाायाायानर 
ए््यानर �शदंयााया �वरद अ�व् वरु �ट्ाव वरार अशकय आहर हयाची तयाला जााीव ्रन �दल�. 
तरवहा तयानर यरुना उतरन जावयाचा पयतन र् ला आ�ा तयात यशसवी होऊन तो शकुतालाजवु 

नजीणखानााया सनैयाला यरऊन �रुाला. तर र्च तयाची आ�ा सुजाचीह� गाठ पडल� आ�ा �ततकयात 

अहरदखान णंगष आ�ा ्ुतुणशहा हरह� आलर. अशा र�तीनर आजपयपत र् वहाह� जरलर नाह� तरवढर 
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रुसलरानांचर ्ूट ए्त जरा झालर. दतताजीाया हाताखालाया लहान तु्डीला हा ल�ढा ्ोपवून वरार 
शकय नाह� हर आता अगद� सपषट होतर. पुनः दतताजीाया �हत�चतं्ांनी तयानर रागर परतावर महाून तयाची 
रनवराी र् ल�. ‘‘जयाला पा�हजर तयानर �नसून जावर. दतताजीला स�ैन्ाचर ्तमवय णजावलर पा�हजर.’’ अशा 
सरनापतीाया त�डातून असलर शबद �नसालयावर तयाचा अषट तो प�राार झालया�वना ्सा राहाार? 

तयाला सोडून ्ोाीह� गरलर नाह�. १० जानरवार� १७६०ला यरुनरला साट लढ�वणयासाठ� आ�ा यरुना उतरन 

जाणयाचा पयतन ्राायामग अणदाल�ाया सनैयाला अड�वणयासाठ� रराठर  णाहरर पडलर. युदाला पारंर झाला. 
णयाजी, रालोजी रराठयां्डील ए्ारागून ए् पुढार� असखंय सनैयाशी त�ड दरऊन शरूपाानर लढला 
आ�ा राशययरवर पडला! दोनह� णाजंूची सनैयर ए्ात ए् �रुून गरल� आ�ा ए्रर्ांवर पहार ्र 

लागल�. योगायोगानर रराठयांचा रगवा झ�डा रो�हलयांाया आ�ा पठााांाया ए्त झालरलया 
सनैयाायारधयर सापडला. तो सोडवणयासाठ� रराठर  तुटून पडलर. युद रराला आलर. आपलया राष्ाची धवजा 
अशा र�तीनर सं् टात सापडल� आहर हर दशय दतताजी आ�ा जन्ोजी हयांायाायानर पाहवलर नाह�. दोसांनी 
उडी सातल� आ�ा श्�नर युद सुर र् लर. इतकयात सूं सू ं्र�त यरऊन ए् गोुी जन्ोजीला लागल� आ�ा 

तो शरू वीरवर �वद होऊन आपलया सोडयावरन खाल� पडला! दतताजीनर तर पा�हलर आ�ा युद ्रन 

सुर��त स्ान गाठावयााया जागी तो ए्सारखा पुढरच सुसला आ�ा जाू ्ाह� अंगात सचंार 
झालयापराार शतूनंा ्ापीत ्ोडयाच वरुात शतूांया सनैयात पूामपार वरढला गरला. तयाचा ए् �वशवास ू

सरव् रांग तयााया पाठ�शी होता. शरवट� जर वहावयाचर ठरलर होतर तर वहावयाची वरु झाल�. दतताजीला ए् 

गोुी रर� लागल� आ�ा तो पाासात् सावानर �वद होऊन रूरीवर पडला. 
नजीणखानाचा वरमगुर आ�ा पठााी ्टााया वरमवरडानर रारलरला ए् पुढार� ्ुतुणशहा हयानर तर पा�हलर. 
तो तया पडलरलया रराठयांाया सरनापतीजवु गरला आ�ा तयानर उपरो�व् सवरात तयाला प्न र् ला, 
‘कयवं पटरल, अरी रुसलरान� र्  सा् ्�र लढ�गर?’ रराोनरुख पा �नरमय दतताजीनर उततर �दलर हां! 
णच�गर तो और री लढ�गर.’ हया उततरानर तो पाखंड अ�व्च �चडून गरला आ�ा रागानर तयानर तया पडलरलया 
वीरपुरषाला ला् रारल�, आपल� तलवार ्ाढल� आ�ा ्ा्�र महाून दतताजीचर �शर ्ापून तर 
�वजयोनरादानर सरऊन गरला. 
अशा र�तीनर दतताजीचा अंत झाला. जगातलया दसुयामर ्ोााह� स�ैन्ानर तयाायापर�ा अ�व् 

�नषषठापूवम्  आपलया राष्�य धवजराया र�ाा्म युद र् लर नाह� आ�ा �तचर र�ा ्र�त असताना अ�व् 

शौयामनर पाादान �दलर नाह�. दतताजीाया �नवनाची आ�ा तो वीर रराोनरुख पडला असताना नीचपाानर 
आ�ा लजजासपद र�तीनर तयााया र् लरलया �वटंणनरची वाताम रहाराष्ात पोचल� आ�ा �तनर सवापची रनर 
प�ुबव र् ल�. सवम रराठर  ए् पुरष णनून उरर झालर आ�ा त�डानर प�तशोव गुागुाू लागलर! 

तयांनी याच आठवडयात उदगीरचा पचंड �वजय �रुवला होता आ�ा हैदरला �चरडून टा्ून 

द��ा �हदंसू्ानचर सवातंंय परत �रुवावयाचर ्ायम पुरर ्रावयाचा तयांनी णरत र् ला होता. इतकयात 

दतताजीाया परारवाची आ�ा �नवनाची वाताम तयांना ्ुल�. हया आाीणााीाया पसंगाला त�ड दरणयाची 
�सदता ्रणयासाठ� णाुाजींनी आ�ा राऊंनी ए् �ााचाह� �वलंण लावला नाह�. तयाच आठवडयात 
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तयांनी द��ार्डर अतयतं प�रशरानर आ�ा शौयामनर ए्ा पचंड युदाची सरारती र् ल� होती, तर� तयांनी 
सवतःला आ�ा आपलया सनैयाला सदपुािजमत अशी ए् �दवसाची दरखील �वशांती न दरता सवम 
सरनानाय्ांना आ�ा रंंयांना पटदरू यर र् ए्दर �रुावयाची आ�ा र् ल�. तर् र आलरलया रडंुीत 

रहतवााया पसंगाची सवम दषट�नी चचाम झाल� आ�ा अणदाल� राुवयाला यरऊन पोहोचावयााया आवीच 

तयाला गाठून तयाायाशी युद ्रणयासाठ� ए् रोठर  सनैय पाठवायचा �नशचय ठरला. रहाराष्ातील 

सव�त्ृषट तरा आ�ा वीर तया सनैयात ररती झालर. सरशरर णहादर �वठल �शवदरव, रानाजी वायगुडर, 
अंताजी राा र् शवर, रानर, �नणंाु्र आ�ा इतर अनर् युद�नपुा सरनानाय् यरऊन तयांनी आपापलया 
दलाचर आ�वपतय सवी्ारलर. उदगीरचर �वजरतर सदा�शवरावराऊ हयांची रुखय सरनापतीाया स्ानी योजना 
झाल� आ�ा णाुाजीपतंांचर जयरषठ पुत, जयांनी नु्ताच उदगीराया लढाईत पराकर ्रन नाव गाज�वलर 
होतर आ�ा सवम रराठ� राष्ाची जयांाया्डर आपल� रावी आशा महाून दषट� होती तर तरा राजपुत 

�वशवासराव हयांना राऊंाया णरोणर दरणयात आलर होतर. तया ्ाुातील अतयतं सजज असा तो्खाना 
अबाह�रखान गारद� हयााया हाताखाल� �दला होता. सनैय जसजसर पुढर  जाऊ लागलर तसतसर दराजी 
गाय्वाड, सतंोजी वास आ�ा इतर रराठ� सरनानाय् ए्ारागून ए् यरऊन �रुू लागलर. उततर 
�हदंसु्ानातील अनर् रजपूत राजां्डर तयांना �हदंूंाया प�ाला �रुवून सरणयासाठ� आ�ा तयांनी सरतरपद� 
र्ुरागो्ुुांचा �वधवंस्ताम आ�ा अ�खल �हदं ूजातीचा शतू जो अणदाल� हयाायाशी सगंार ्रणयााया 
रराठयांाया एवढया पयतनात तर� साहायय ्रावर हया हरतूनर दतू आ�ा पतर पर�षल� गरल�. नरमदा उतरन 

जाऊन आ�ा �वधंयाद� ओलांड ून रराठ� सरना चंण रुपयपत जाऊन पोचल�. �तचर वैरवाचर आ�ा सारथयापचर तर 
दशय पाहून सवम उततर �हदंसू्ान सादर आ�ा साशचयम झालर. सवम असतंुषट वयकती, राजर आ�ा राव, नणाण 

आ�ा खान नुसतया दशमनानर �रऊन गरलर आ�ा �वरद णोटह� वर ्ाढणयाचर वैयम तयांना झालर नाह�. 
लव्रच जन्ोजी �शदंर दरखील आपलर उरलरलर सनैय सरऊन आलर आ�ा राऊंना �रुालर. िजत र्  सुदंर 
�तत र् च शरू अशा तया तरा राजपुतांचर, सणंव रराठ� सरनरनर उतसाहानर आ�ा पररानर सवागत र् लर आ�ा 

तयांाया दवारर णदाऊाया युदात जयांनी वाराती्� शयन र् लर तया तयांाया चुलतयााया - दतताजी 
�शदंयांाया प�वत - सरतृीला नरन र् लर. शरू जन्ोजीाया �न जयांनी अदया�प �वशीाया आत असतानाह� 
आपलया लो्ांाया आ�ा वरामाया र�ाा्म युदर र् ल� होती, जय �रु�वलर होतर, आ�ा �्तयर् रयं् र 
साव वारा र् लर होतर तयांाया सनराना्म राऊंनी सवम सरनरची ए् सरा रर�वल� आ�ा तयांायावर 
रानााया वसतांचा आ�ा णहुरूलय दरागयांचा प�सदपार वषामव र् ला. णाुाजी नसताना तयांाया जागी 
असलरलर रराठयांाया राष्ाचर आवडतर अ�वपती शरू आ�ा उदार राजपुत �वशवासराव पराकरशाल� तरा 

जन्ोजींना ररटणयासाठ� पुढर झालर तरवहा तर पचंड सनैयातील पतयर् राष्�य रराठ� अंतः्रा ग�हवरन 

गरलर. हर दोनह� तरजसवी तरा िजत र्  सुदंर �तत र्  शरू आ�ा आपलया जनतराया धयरयाशी आ�ा 

रहतवा्ां�ी �नषठावंत आ�ा �हदंरुाष्ााया र�वषय्ाुाची उदयोनरुख आशास्ानर होतर. 
रलहारराव होु्रह� यरऊन �रुालर. नजीणखानाला आपला पुत रानणयात आ�ा वरु �नसून 

जाणयापूव� दतताजीाया साहायया्म यरणया�वषयी णु�दपुरससर र् लरलया �नष्ाुजीपाानर तयांनी र् लरलया 
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आतरसात्� रूखमपााचर पायिशचत तयांना आवीच �रुून गरलर होतर. दतताजी पडलयावर अणदाल�नर तयांना 
ए््याला गाठून चांगलाच रार �दला होता. आता आपलयाशी युद ्रणयासाठ� यरुनराया अल�्डील 

तीरावर अणदाल�ला चालून यावयाला अवसर �रुावयााया पूव�च आपा यरुना उतरन तयाचा सराचार 
घयावयाचा असा सदा�शवराव राऊंनी णरत ठरवला. तयांनी गो�वदंपंत णुंदरलयांची शकय असरल तया वरुी 
अणदाल�ाया सनैयााया पृष्ठरागावर रारर चढवावयाचर आ�ा तयांचर दााापााी तोडावयाचर हया ्ायामवर 
योजना र् ल� होती. पा नद� पुरारु रु  दु् डी ररन गरल� होती आ�ा शतूचर रोठर  सनैय दसुयामर तीरावर �्रत 

होतर; अशा िस्तीत नद� उतरन जाार अ�तशय ्ठ�ा झालर. तरवहा राऊंनी �दलल�वरच पुढर चालून 

जावयाचर आ�ा अणदाल�पासून ती राजवानी पुर� िजं् ू न घयावयाचर ठर�वलर. उततरर्डील इतकया �हदं ू

राजांपै्� ए् जाट तरवढरच रराठयांाया साहयाला आलर. राऊंनी सवतः सारोरर जाऊन सुरजरल जाटाचर 
्ाटानर सवागत र् लर आ�ा दोसांनीह� यरुनरचर प�वत उद् हातात सरऊन अणदाल�शी युद ्रावयाचर आ�ा 

तरह� स्ायी शरवट लावीपयपत युद ्रावयाचर अशा शप्ा सरतलया. 
आता सवम जनतरचर नरत �दलल�्डर लागलर. �हदंूंना आ�ा रुसलरानांना, दोसांनाह� �दलल�- 

रारताची इ�तहासप�सद राजवानी - हसतगत ्रणयापासून र् वढा न�ैत् प�राार होईल हयाची जााीव 

�दसत होती. राऊंनी �शदंर, होु्र आ�ा णुवंतराव ररह�द रु  हयांची प् र्  �दलल�वर आकरा 

्रणयासाठ� पाठ�वल�. �ताया सरं�ाा्म ठरवलरलया पठााांनी पाापाानर नगर झुंजवलर. पा रराठयांाया 
सर्म तो्खानयांतील गोळयांाया अचू् रारानर तो लव्रच उधवसत झाला आ�ा तर् लया रुसलरानी 
सरनरनर रासार सरतल�. रारतााया राजवानीाया आ�ा तर् ील ्ोटााया पतनााया वातकनर �हदंवूरामाया 
पतयर् अ�ररानयााया हदयात आनदंाचर ररतर आलर. रराठ� सनैयानर अ�ररानानर �दलल� नगरात 

�वजयपवरश र् ला आ�ा पांडवांाया राजवानीाया - इंदपस्ााया - गडावर राऊंनी रराठयांची- �हदंूंची - 
रगवी धवजा रोवल�. पथृवीराजााया ्ाुानतंर �हदंूंाया सरनरनर �्ंवा तर आपलयाला अ�ररानानर महाून 

सरत तयापराार ह�ररकतांाया सरनरनर सवतंत �हदं ूधवजरखाल� �दलल� नगरात हा प�हलयानरच �वजयपवरश 

र् ला! रुसलरानी चंद्ोर�ला अवमचंद �रुाला आ�ा �हदंपुदपादशाह�ाया धवजर�वरद, पठाा आ�ा 

रो�हलर, रोगल आ�ा तु म् , शरख आ�ा सययद, सवापनी अगद� �वरद परा्ाषठा र् ल� असताह�, �हदंवी 
सामाजयााया राजवानीवर ती शरवट� पुनः ्ड्ू लागल�! अणदाल� रुसलरानांचर सवम सनैय सरऊन 

यरुनराया अगद� दसुयामत तीरावर उरा होता, पा �ताया सरं�ाा्�रता तयाला ्ाह� ्रता आलर नाह�! 
ए् �दवस ्ा होईना, पा आपलर �हदंपूदपादशाह�चर सवरन आपलया डोळयांदरखत सतय झालरलर 
सदा�शवरावराऊंनी अनुरवलर. आपलया पयतनानर अशा ए् �दवसाचाह� उदय सडवून आाणयानर 
राष्ााया सपं ूाम जीवनाचर सा्म्  होतर. असा ए्च �दवस आपलया आयुषयााया अलप्ालात दरखील 

आपलया वाढतया प्ाशात राष्�य जीवनााया अनर् शत्ातील पयतन आ�ा पराकर, सुख आ�ा ्षट, 

आशा आ�ा पर��ा �् �दत ्र�त असतो! ्ारा तया ए्ा �दवसानर, रुसलरानी अतयाचारांाया आ�ा 

पारतंंयााया सपं ूाम सात शत्ांनाह� �हदंूंचर तरज �्ंवा तयांचा पुनरजजी�वत होणयाचा चरतनवरम नषट 
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्रन टा्ता आला नाह� ह� गोषट �न�वमवाद आ�ा �नरततर �सद ्रन �दल�! आपा आपलया शतूला 
तुलयच नाह� तर शरवट� वरचढ ठरलो हर तयानी दाखवून �दलर! 

राऊ सवतःाया रनापराार चाललर असतर तर तयांनी लागल�च सवम �हदंसु्ानचर समाट महाून 

�वशवासरावांना तया रारतााया राजवानीत राजया�रषर्  र् ला असता आ�ा अशा र�तीनर 
�हदंपुदपादशाह�ची �व�वपूवम्  स्ापना र् ल� असती. पा राज्ाराााया दषट�नर इतकयातच हा अवशय 

उपकर ्रार युकत होाार नाह� असर तयांनी ठरवलर. ्ारा, तयांना जााीव होती ्�, हा उपकर 

र् लयाणरोणर रराठयांाया रीतीरु रु  अदयाप ्ोाायाह� प�ाला यरऊन �रुालर नवहतर असर रुसलरानच 

नाह� तर उततर �हदंसु्ानातील �हदं ू राजरसुदा रराठयांाया �वरद होऊन जातील. तर�ह�, जनतराया 
रनोवतृतीची चाचाी पाहावी आ�ा तसरच असला अद�वतीय पसंग �हदंसु्ानातील अ�खल जनतराया, 
�रतांाया आ�ा शतूांया रनावर तयाचर अतयतं रहतव �णणं�वलया�वना जाऊ दरऊ नयर असर तयांनी ठरवलर; 
आ�ा तया उदरशानर तर पाहणयाचा पसंग साजरा ्रणयासाठ� सावमरौर राजसररची णैठ् रर�वणयाची आ�ा 
र् ल�. आ�ा शरू आ�ा ्ोर �वशवासरावांची अधय�स्ानी योजना र् ल�. सवम रहाराष् प�त�न�वदवारा 
तर् र उपिस्त होता. र् वु रहाराष्ाचर नवहर, तर अ�खल �हदंूंाया शौयामचा, वैरवाचा, सदणुदीचा आ�ा 

�वदवततरचा �नष्षमच तर् र तरजानर चर्त होता. राष्�य रहोतसवाला पारंर झाला. सोडद रु  आ�ा 

तो्खाना, सहसाववी सोडर आ�ा हतती, ल�ाववी सै�न् आ�ा योदरः जयांनी जयांनी गोदावर�पासून 

उततररस �सवुंनदापयपत आ�ा द��ारस �हदं� रहासागरापयपत �हदं-ूधवजा सरऊन जाणयात राग सरतला 
तयांनी तयांनी अनतं ्ंठातून, तुतायाम◌ीतून, शृगंातून, तो्ातून आ�ा पचंड रादुंदरुीतून �वजयी गजमना 
्रन सै�न् पाार र् ला. तयानंतर ए्ारागून ए् सरनानाय्, राज्ारावुरंवर सरदार, पांता�व्ार�, 
सुररदार नम रसत्ानर पुढर आलर आ�ा जसर आपलया राष्ावर राजय चाल�वाायामप सावमरौर राजाला 
तयांनी अ�रवादन र् लर असतर तसर आपलया आवडतया राजपुताचर अंतःस्ूत�नर अ�रवादन र् लर आ�ा 

�वजयी वीरांची सवम रान�चनहर तयांाया चराी सरपमा र् ल�. जयांनी जयांनी तो दरद�रयरान पसंग 

अवलो्न र् ला तयांना तयांना तयाचा अ्म ्ुला. तयात जयांनी जयांनी राग सरतला तयांना तयांना हा 
सरारंर महाजर ईशवरानर यश �दलयास हया तरा �हदं ू राजपुताला अ�खल ररतखडंाचा सवमशरषठ 

�हदंचूकवत� महाून जो पचंड राजया�रषर्  वहावयाचा होता तयाचा हा र् वु रंगा�रनय आहर ह� जााीव 

झाल�! 
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१४ : पा�नपत 
 

'From the field of his fame fresh and gory 
We carved not a line, we raised not a stone, 

But we left him alone with his glory; 

- C. Wolfe 
 
(अ�रनव आ�ा रकतां�्त अशा तयााया यशः�रतातून आमह� ए्ह� दगड दरू सारला नाह�, ्� तयात 

ए्ह� ररस ओढल� नाह�. तयााया यशाणरोणर तयाला आमह� ए्ांतात सोडलर - सी. वुल्) 

�दलल�ला चाललरलया हया प्ाराचा रुखया्म रुसलरानांायाह� ल�ात आलया�वना रा�हला नाह�. 
रराठयांनी आपलया युवराजाला �हदंसू्ानाया समाटपदाचा अ�रषर् र् ला अशी वाताम वावयापराार 
सवमरर पसरल�. हया सटनर्डर णोट दाखवून नजीणखान आ�ा इतर रुसलरान पुढार� आपलयाला वाटत 

असलरलया ्ाुजीचर आ�ा प�रिस्तीचा रयं्रपाा रुसलरानांाया रनात �णणं�वणयासाठ� आपा 

र् लरलया पयतनांचर सर्मन ्र लागलर. आपा िजला रीत होतो ती �हदंपूदपादशाह� - �्ंणहुना नजीण 

आ�ा इतर रुसलरानी वरमवरडयांाया महाणयापराार बाहरापदपादशाह� - पतय� होऊन गरल� असा 
तयांनी रोठयानर डांगोरा �पटला. आता पैगंणराशी �नषठावंत असलरलया पतयर् खयामन रुसलरानानर 
्ा�्रांाया सनैयावर शसतपहार र् लाच पा�हजर! 

पा उाछंृखल रावनांाया हया पुरातह� सुजाउदौला आ�ा इतर रुसलरान हयांायावर 
नजीणखानााया आ�ा रौलवीाया रहंरद� वरामाया नावानर र् लरलया आवहानापर�ा सवा्ामचाच पगडा 
अ�व् णसला. रोसलयांसारखया वरमवरडयांचरह� डो रु  उसडू लागलर. अणदाल�चर सवम सनैय उसडया डोळयांनी 
पाहत असताना रराठयांनी जर �वजय �रु�वलर आ�ा जया हताशपाानर तयाला तर होऊ दयावर लागलर 
तयांचा तयांाया रनावर प�राार होऊन रराठयांना पायणंद दरणयासणंवंीाया अणदाल�ाया सारथयाम�वषयी 
तयांना अ�वशवास वाटू लागला. सुजानर तर राऊंना पतय�च पत �लहून अणदाल�ला �रुणया�वषयी 
पशचातताप वयकत र् ला. राऊंनीह� तयाला णोलाचाल�वर ठरवार दरूदश�पााचर आहर असर ठरवून आपलया 
हसत्ांाया दवारा रराठयांाया रनात रोगल णादशाह� नषट ्रावयाचर र् वहाच नवहतर; इत र् च नाह� तर 
सुजा जर अणदाल�चा प� सोडीत असरल जर शहाआलरला �दलल�चा णादशहा तर रानावयाला आ�ा 

तयााया विजरााया जागी सवतः सुजालाच नररावयाला तर आनदंानर संरत आहरत असर तयाला ्ु�वलर. 
रो�हलरह� रागरपुढर  ्र लागलर आ�ा अणदाल�ला सोडून जाणयाची राषा तयांाया त�डातूनह� �नसू लागल�! 
सवमत प�रिस्ती आपलया उलट चालल� आहर हर पाहून अणदाल�नर रराठयांशी सवंीसाठ� णोलाचाल� 
्रावयाचर ठर�वलर आ�ा ्रारां�वषयी चचाम ्रणयासाठ� आपलर हसत् पाठ�वलर; पा अणदाल�ाया 
रागाीपराार पंजाणचा पांत तयाला परत दयावयाला राऊसाहरण �सद होार शकय नवहतर. तसरच हया 
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पो्ु णोलाचाल�नर च्ून जाऊन लोखडं तापलर असताना सााचा साव सालणयाची आलरल� सुवामसंवी 
साल�वणयाची चू्ह� तयांाया हातून होार शकय नवहतर. आ�ा महाून संवी�वषयी ह� अवमवट णोलाी 
चालल� असतानाच तयांनी उततरर्डर चाल ्रन जावयाचर आ�ा अणदाल�ाया हातातील अतयतं णु्ट 

अशा ्ंुजपुयामताया स्ानातून तयाला सालवून लावावयाचर असा तयांनी णरत र् ला. सरंदखानाला णयाम◌ाच 
सनैयासह ्ंुजपुयाम्चर  र�ा ्रणयासाठ� ठरवलर होतर. नजीणचा वरमगुर ्ुतुणशाहह� तर र्च होता. रराठर  
्ंुजपुयाम् वर चाल ्रन यरत आहरत ह� वाताम तयांना ्ुलयाणरोणर ्ोााह� शतूाया रायामरपासून तयाचा 
णचाव ्रणयाची तयानी पूाम वयवस्ा र् ल�. अणदाल�नरह� यरुनराया दसुयाम्  तीरावरन सरंदखानाला 
आ�ा ्ुतुणशहाला वाटरल ती हानी सोसून गड लढ�वणयाची आ�ा र् ल� आ�ा तयााया साहायया्म आपा 

आाखी पुष्ु सनैय पाठवीत आहो असर तयांना आशवासन �दलर. 
�दलल� सोडताना आपला ्ोश पूाम ररती ्रार राऊंना अवशय झालर. गो�वदंपंत णुंदरलया्डून 

अणदाल�चा दााापााी तोडावयाचर, तयााया �पछाडीला तासून सोडावयाचर आ�ा सुजा-उदौलयााया आ�ा 

रो�हलयांाया पांतात नरहरी सवायामा ्रन ग�वु उडवून दयावयाचा हर ्ायम तडीस जाईल अशी तयांची 
अट्ु होती. पा ग��वदपंतांना हया ्ारांपै्� ए्ह� ्ार ्रता आलर नाह�. णुंदरलया्डून ्ोातयाह� 
र�तीनर दवयाचा �वशरष पुरवठा होार अशकय झालयावर आपला ्ोश ररन ्ाढणयासाठ� दसुयामन ्ोााया 
तर� रागामचा राऊ �वचार ्र लागलर. ्ारा दवय महाजर युदाचर णु. णादशाह� �सहंासनावर�ल ल�ाववी 
रपयर रूलयाचर ररगाच चांद�चर छत तयांाया दषट�ला आाणयात आलर. लागल�च तर साांनी ्ोडून टा्ावर 
आ�ा तयाचर नाार पाडणयासाठ� तर टा्सा रुत पाठवावर अशी आ�ा तयांनी सोडल�. तयाणरोणर 
दासरनोवतृतीाया आ�ा श्ुनवंती ्राायाम्  लो्ांनी ्ाव ्ाव सुर र् ल�. जयांना �हदंसु्ानचर णादशहा 
्रावयाची पतय� परररशवर� इाछा तया सवम शिकत रान रोगलांाया णादशाह� राजसररचा अशा र�तीनर 
अपरान ्रणयात रराठयांनी वरमणाहय ्ृतय र् लर असर रानून जाटसुदा रराठयांायावर रसला असर 
महातात. हर खरर असरल तर जाटााया हरह� ल�ात यावयाला पा�हजर होतर ्�, दसुयाम्चर राजय ्ाह� संणंव 

नसता णु्ावणयास्ट सवम सडलरलया गोषट� जर परररशवरााया इाछरनर सडलया असर सरजावयाचर तर 
रग �नशचयानर �शवाजीनर रायगडावर जया �सहंासनाची स्ापना र् ल� आ�ा जयाची उराराी णलात्ार 
आ�ा वा�रम्  अतयाचार हयांायावर झालरल� नवहती तर आतरसंर�ा, सवातंंय आ�ा आपला ्ाररार 
आपा चालवावयाची राष्ाची इाछा हया प�वत ततवांवर झाल� होती ह� गोषट आता �सद झालरल� होती 
आ�ा महाून परररशवराला तरह� संरत होतर. पा आग, खडंन आ�ा वरमवरडाची आ�ा अतयाचाराची सवम 
रुतर णरोणर सरऊन �हदंूंचर राष्�य जीवन नषट ्रणयासाठ� आ�ा नूतनच पस्ा�पत झालरलया �हदंरुाजयाचा 
गुा दाणणयासाठ� औरंगजरण जरवहा द��ारत आला तरवहा तयानर �शवाजीाया �सहंासनाचर साानर तु्डर 
्रन टा्णयापूव� रागरपुढर  पा�हलर ्ा? तर रग जर रोगलांचर णादशाह� �सहंासन जयांाया दषट�नर सवतः 
जाटासुदा सवम �हदंूंायाह� दषट�नर र् वु सतैानी सततरचर �नदशम्  �चनह आ�ा उगरस्ान होतर; जर 
सहसताववी �हदं ू हुतातमयांाया रकतानर नहाऊन �नसालर होतर, तयांाया दरवस्ानांाया, गहृांाया आ�ा 

गहृागनींाया रगनावशरषावर जयाची उराराी र् ल� होती; आ�ा जयाचर नुसतर अिसततव महाजरच तयांचर 



 

www.savarkarsmarak.com 

राष्�य आ�ा राज्�य दष्या पतय� �नवनच होतर तयांची तयांनी अाूरर ��ती ्ा ्रावी? औरंगजरणानर 
आपला लोहदंड �हदंूंाया राजयाचर �सहंासन ्ोडून रोडून टा्णयासाठ� उचलला; ्ाु, र�वतवयता आ�ा 

�हदंसु्ानसारखया संर�् दरवता हयांनी तो सा तयााया हातातून ओढून सरतला आ�ा चरत्ार सडून 

आज तया औरंगजरणाचरच णादशाह� �सहंासनावर�ल छतच तयाायाखाल� चूाम होऊन पडलर. 
आपलया सै�न्ांची ््लरल� वरतनर दरऊन सदा�शवराव ्ंुजपुयामचवर चाल ्रन गरलर. �शदंर , होु्र 

आ�ा �वठल �शवदरव हयांनी रारा चढ�वला. तर् लर पठाा सै�न् शरूापराार लढलर. गाव आ�ा गड 

दोनह�ह� तयांाया सवारा�व  ् णु्टपाा�वषयी प�सद होती. पा जरवहा तयांायावर रारा ्रणयासाठ� 
रराठयांनी आपलया उत्ृषट तो्ा पुढर र् लया तयांाया पाठ�शी �शदंयाचर आ�ा इतर सरनानाय्ांचर सनैय 

उरर झालर तरवहा रुसलरानांना पुष्ु वरु गड लढ�वार अशकय झालर. रुसलरानांाया ्ोटााया �रतंीत 

्ाह� रगदाडर पडताच दतताजी गाय्वाडनर आपलया हाताखाल�ल तु्डीला तयांत ून आत सुसणयाची 
आ�ा र् ल� आ�ा ‘हर हर रहादरव’ अशी पचंड गजमना ्र�त तयांाया सै�न्ांनी सोडयास्ट तया 
रगदाडातून आत उडी सरतल�. युद हातसाईवर आलर. सहसाववी पठााांना तलवार�नर ्ंठसनान सातलर. गड 

िजं् ू न सरतला. रुसलरानांचा �नवास लुटला आ�ा तयांाया शताववी सै�न्ांना णं�दवान ्रणयात आलर. 
तयांचा सरनापतीच सवतः रराठयांाया ताबयात सापडला. पूव�ह� ए्दा रसुना्रावानर आपलया शरवटाया 
सवार�ाया वरुी, तयाला णं�दवान वरलर होतर, पा खडंाी सरऊन सोडून �दलर. तयानर रराठयांचा ए्सारखा 
�वरोव ्रणयाचर वत तसरच चाल ूठरवलर आ�ा आता तो पुनः तयांाया हातात सापडला! 

युद सपंणयााया णरतात आलर होतर अशा वरुी सदा�शवराव, �शदंर्यांना आ�ा होु्रांना ्ाह� सूचना 
पाठवीत होतर आ�ा जर ्ार ्रावयाला तयांना तीन र�हनर नाह� लागलर तर� �नदान तीन आठवडर तर� 
लागतील असा शतूचा सरज होता तर ्ार तयांनी �ततकया ्ोडया �दवसात र् लर. तया �हदं ूसै�न्ांाया 
पराकराचर ्ौतु् ्र�त उरर होतर इतकयात दोन रहतवाचर युदणंद� हततीवर णसवून तयांायासरोर आालर 
गरलर तयापै्� ए् होता ्ंुजपुयाम्चा रुखया�व्ार� पठाा सरनानाय् सरंदखान आ�ा दसुरा होता 
नजीणचा वरमगुर, अणदाल�ला आाणयााया पठााी ्टातील ए् अतयत चुवळया पुढार� आ�ा शरू 
दतताजीला रराोनरुख िस्तीत ला् राराारा आ�ा तयाला ्ा्�र महाून भयाडापराार तयाायावर 
अपरानांचा वषामव ्राारा ्ुतुणशहा! 

्ुतुणशहाला पा�हलयाणरोणर राऊंचर रराठ� रकत पजव�लत झालर. प�तशोव घयावयाला सांगाार� 
दतताजीाया हतयरची सरतृी तया जागररोवती �वर्या सालू लागल�. ‘आराया रराोनरुख दतताजीना 
्ा्र महाून जयानर ला् रारल� तो नीच तूच ्ा?’ ्ुतुणशहानर उततर �दलर, ‘होय, आराया वरामपराार, 
रू�तमपूज्ाचा वव ्रार आ�ा तयाला तुाछतरनर ्ा्र लरखार हर सत्ृतय सरजलर जातर.’ ‘तर रग तूह� 
्ुंयााया रराानर रर!’ राऊंचर पतयुततर �रुालर! तत्ाल तर सै�न् अपराधयाला सरऊन गरलर आ�ा 

तयांनी तयाचा �शराछरद र् ला. दतताजीचा प�तशोव सरतला गरला. सरंदखानाला तीच �श�ा रोगावी 
लागल�. 
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नजीणखानाचा जावई आ�ा इतर नातलग हयांायासह तयाचर सवम ्ुटंुणह� णं�दवान होऊन रराठयांाया 
हातात सापडलर. पा ्ुतुणशहाला िजत र्  ्ड् शासन �रुालर �तत र्  ्ड् शासन तयांना दरणयात आलर 
नाह�. युद ्र�त असता जयांना वरणयात आलर होतर तया सवामनाच तर शासन �दलर असतर तर� सरतरपद� 
अणदाल�ला तर� तया �श�राया रााुस्�चा प्न उपिस्त ्रणयाचा रुुीच अ�व्ार नवहता! ्ारा 

तयााया्डून आ�ा तयााया साहायया्म आलरलया इतर रुसलरानी सरदारां्डून पंजाणात आ�ा णदन 

यर र् आ�ा इतर �ठ्ााी झालरलया युदात वरलया गरलरलया सवम रराठयांची प�हलयानर ना र्  ्ापावी आ�ा 

नतंर रसत र्  उडवून आपलया �श�ण र् पुढर युदाचर जय�चनह महाून तयांचा �वदपू ढ�ग रचावा अशा प्ारची 
रानट� अतयाचाराची ्ृतयर झाल� होती! हयाच रानट� प्ारचर रराठयांनाह� अनु्रा ्रता आलर असतर; 
पा तयांनी र् वहाह� तसर र् लर नाह�. तसरच रुसलरानांाया अणदाल�नी, औरंगजरणांनी आ�ा ना�दरांनी 
वरमची आ�ा महाून जयापराार र् लर तयापराार र�शद� पाडणयात, ्ुराार जाुणयात �्ंवा प�वत 

�रतांाया जागी इतर भषटाचार ्रणयात रराठयांनी प�सदीह� �रु�वल� नाह�. 
्ंुजपुयाम्चर पतन हा अणदाल�ाया प�तषठरवर णसलरला दसुरा रयं् र आसात. हया वरुी रराठयांनी 

तयााया जवुजवु दहा सहस सनैयाचा पुरा रोड र् ला आ�ा तयााया अगद� दषट�सरोर तयांनी 
�वजयादशरीचा रहोतसव सै�न् सरारंरानर आ�ा अतयतं उतसाहानर साजरा र् ला! अणदाल� हा ्सलरला 
सरनापती होता. आपा लव्रच वाटरल ती हानी सहन ्रन आ�ा एखादर �वल�ा वाडसाचर ्ृतय ्रन 

नाव �रु�वलर नाह� तर आपलर ्ायम णुडालर हर तयानर ओुखलर. तयानर लागल�च वाटरल तर ्रन यरुना 
उतरन जावयाचर आ�ा रराठयांाया ्ंुजपुयामलतील सनैयाचा तयांाया �दलल�ाया आवारस्ानापासून 

संणंव तोडावयाचा असा णरत र् ला. 
तयाला तयात यश आलर आ�ा तयानर णागपतला यरुना उतरन आपलर ए् ल� सै�न्ांचर पचंड दु 

्ंुजपूरचर रराठ� सनैय आ�ा �दलल� यर्ील रराठयांचर सनैय हयांायारधयर पाचर�पराार णसवलर. तयाचा 
आाखी ए् डाव अनायासरच सावला आ�ा तयारु रुच ए्ंदर�त तयााया सवम सै�न् णुापर�ा तयाला 
अ�व् लार झाला. णागपतला यरुना उतरलयानर इ्डर रराठयांचा द��ारशी संणंव तुटला आ�ा तयाचा 
रात सुजाउदौलयााया आ�ा रो�हलयांाया पदरशांशी संणंव सुर��त रा�हला! पा हर सुदा तयााया सवतःाया 
हालचाल�नर इत र्  सावता आलर नाह�, तर सदा�शवरावराऊंनी सां�गतलयापराार गो�वदंपंताला अणदाल�चर 
दााापााी रारता आलर नाह� तयारु रु  अनायासर सावलर. 

रराठरह� आपलयाशी त�ड दयावयाला पूामपार �सद आहरत असर अणदाल�ला आढुून आलर; तयानर 
णागपतला यरुना उतरन यरणयात यश �रु�वलर नाह� तोच राऊसाहरण ्ुर�रत ााया प�सद रारूरीवर 
तयाला गाठावर हया उदरशानर पुढर चालून आलर आ�ा तयांनी पानपतला तु �दला. गो�वदपंत णुंदरलर आ�ा 

गोपाु गारश हयांनी आपलयावर सोपवलरला ्ायमरार णरोणर पार पाडला आ�ा अणदाल�चर दााापााी 
तोडून तयााया �पछाडीला तर नरहरी तास दरत रा�हलर महाजर झालर; रग आपा अणदाल�ाया �नवडीाया 
रारूरीवरसुदा तयाला पार चुरडून टा्ू असा रराठयांचा �वशवास होता. पा गो�वदंपंताला आपलयावर 
सोपवलरलर ्ार रुुीच ्रन दाखवता आलर नाह�. �न्रााया आ�ा, वा् इतयाद� सवम रागापचा राऊंनी 
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अवलंण र् ला. पा गो�वदंपतंानर आपलयाला ्रता यरईल �तत्� दरखील वडपड र् ल� नाह�. जाट 

रराठयांना हयााया आवीच सोडून गरला होता आ�ा आपलया ररतपूर राजवानीतून सुर��त स्ुाहून तो 
चाललरलया प्ाराचर अवलो्न ्र�त होता. तर�ह� तयााया वतीनर हर ल�ात ठरवार अवशय आहर ्� तयानर 
रवून रवून रराठयांना सारुगीचा पुरवठा र् ला. पा रजपुतांची �तत र् ह� ्रावयाची �सदता नवहती! 
रराठयांशी उसड दोन हात ्रावयाचर तयापै्� ए्ाचरह� वैयम नवहतर. रात तयांायापै्� पुष्ुांची 
रराठयांचा पुरा रोड वहावा अशी इाछा होती. हया राजांची ह� आतरसात्� इाछा ्ोठपयपत प�रपूाम झाल� 
हर पुढाया इ�तहासावरन दषटोतपततीस यरईलच. अशा र�तीनर दोसरह� प�तप�ी ए्रर्ांचा रुुाशी संणंव 

तोडून टा्ावयाचा आ�ा शतूला उपासरार�नर जजमर ्रन रग तयाायाशी युद ्रावयाचर अशासाठ� 
अ�तशय पयतन ्र�त होतर; तर� जसजसर �दवस जाऊ लागलर तसतशी अणदाल�पर�ा उपासरार�ची पाुी 
रराठयांवरच अ�व् आलरल� �दस ूलागल�. सरतरशरवट� २२/११/१७६० हया �दनी जन्ोजी �शदंयांनी णाहरर 
पडून रुसलरानांाया सनैयावर रारा चढ�वला. सवम रा�रतरर सनसोर युद चालू झालर. तया तरा रराठ� 
सरनापतीाया आ�ा तयााया ्सलरलया सै�न्ांाया पराकरापुढर अ�व् वरु तग न वरवलयारु रु  
रुसलरान सधंया्ाुाया वरुी रागर हटलर आ�ा रराठयांनी तयांना रार दरत तयांचा तयांाया �श�णरापयपत 

पाठलाग र् ला. तया �दवशी ्ाुोख तयांाया साहाययाला आलयानर पूाम अपरशााया पसंगातून तर वाचलर. 
रराठयांनी आपलया �वजयी वीरांचर तर परत आलयाणरोणर सै�न् सनरानानर सवागत र् लर. हया 
परारवााया योगानर आपलया सै�न्ांाया आ�ा लो्ांाया रनावर झालरला रीतीचा प�राार दरू 
्रणयासाठ� अणदाल�नर हयानंतर ए् पंवरवडयानर सधंया्ाुाया पसंगी णाहरर पडावयाचर आ�ा रात 

झालयाणरोणर ्ाुोखाचर साहायय सरऊन रराठयांाया रधयावर रारा ्रावयाचा अशी आपलया �नवड् 

तु्डयांना आ�ा �दल�. पा तर हया णरतानर पुढर जातात तर णुवंतराव ररह�दळयांनी आवीच आपलयावर रात 

र् ल� आहर आ�ा तर वीस सहस �नवड् सनैय सरऊन आपलयाशी युद ्रावयाला �सद होऊन आलरलर आहरत 

असर आढुून यरऊन तर च�्त होऊन गरलर. लागल�च पठााांनी रराठयांवर तो्ा डागावयाला पारंर र् ला. 
रराठयांनी आपला तो्खाना णरोणर आाला नवहता, तयारु रु  तयांचा अ�तशय नाश होऊ लागला. 
लव्रच रराठर  ्च खााार असर �दस ूलागलर. तयासरशी �वजरपराार तयांचा सरनापती सोडा र् ्�त आला. 
आपलया रगवया झ�डयााया ्�त�ला ्लं्  लाव ून्ा महाून तयानर तयांना णजावलर, तयांायात उतसाह 

ररन पुनहा तयांना सावरलर आ�ा आपल� नगन तरवार वर ्रन रुसलरानांवर ए्दर तुटून पडावयाला 
तयांना आ�ा र् ल�. रराठ� सोडरसवार सोडर चौखूर उडवीत शतूवर जाऊन पडलर. तयांाया तो्ा तयांनी णंद 

पाडलया आ�ा शतूशंी हातसाई ्रायला पारंर र् ला. तयांचा शरू सरनापती णुवंतराव ररह�द रु  हा सवापाया 
अगरागी होता. तया वरुी झालरलया सनचक्र सगंारात ए् गोुी णुवंतरावांना लागल� आ�ा रतृ 

होऊन तर राांगाावर पडलर. हर पाहताच तयांचर रसत् ्ापून �वजयानर �नवासात सरऊन जाणयासाठ� 
रुसलरानांनी तयांाया शवावर उडी सरतल�; पा तयांाया उगारलरलया तरवार� आ�ा आपलया �पय 

सरनापतीचर शव हयांायारधयर �नणंाु्रानर वावून आपला दरह �दला आ�ा पाासात् वा होत 

असतानाह� रराठयांनी यरऊन शतूपासून शवाची सुट्ा ्र�पयपत तयावर आपलया दरहाचर आवरा सातलर. 
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इतकया वरुात सहसाववी पठाा रारलर गरलर होतर आ�ा अ�व् �ट्ाव वरार ्ठ�ा आहर, हर 
रुसलरानांाया अनुरवाला यरऊन गरलर होतर. तयांनी ्च खालल� आ�ा रराठयांचा चांगला रार णसताच 

पाठ �्रवून तुाची वाट वरल�. रराठयांाया रधयरागासरोर रारूरीवर रुसलरानांाया सहसाववी 
परतांचा ढ�ग पडला होता. रराठयांनी �रुवलरला �वजय रोठा होता! पा तयांनी तो �रुवणयासाठ� �दलरला 
सरनापतीह� �तत्ाच रोठा होता. तयांनी अतयतं परररावानर णुवंतरावांचर परत आपलया �श�णरात नरलर 
आ�ा तर् र तया रतृ दरहाला सवम सै�न्ांनी सार�र् अ�रवादन र् लर. हया हानीरु रु  राऊंना सवामत अ�व् 

वाईट वाटलर आ�ा परतयातरणरोणर तर जातीनर उपिस्त रा�हलर. तशात वीरशरषठ णुवंतरावांाया इतकयाच 

शरषठ वीरपतनीनर �चतारोहा ्रन नवयाम्ाया शवाणरोणर सती जावयाचा �नशचय र् ला. सवतः 
राऊसाहरणांनी पुष्ु पर�ंनी सरजावून पा�हलर पा �तचा �नशचय ढुला नाह�. आपलया रतृ सरनापतीला 
शरवटचर परराचर अ�रवादन ्रणयासाठ� सवम सै�न  ्णाहरर आलर. तया �वखयात रतृ वीराला आ�ा आपलया 
रतृ पतीचर रसत् आपलया रांडीवर सरऊन तयाला ्वटाुीत अिगनजवालांचर पांसरा सरऊन णसलरलया 
तया रहाराष््नय र् ाया सतीतवाला शतशः पाार ्र�त सहसाव�व लो् तया �चतराया रोवती 
आदरपूवम्  उरर रा�हलर. 

यरारपराार अणदाल�नर दोन सरर पसंग र् लर आ�ा दोहोतह� तयाला रार खावा लागला. पा तयांचा 
रराठयांपुढाया उपासरार�चा प्न सोड�वणयात ्ाह� उपयोग झाला नाह�. गो�वदंपंतांनी, इतकया 
टोचाीनतंर आता हालचाल ्रणयाला आ�ा अणदाल�चर दााापााी वाटरत रारायला पारंर र् ला होता हर 
खरर; पा आता हया वरातीरागून सोडयाचा �वशरष उपयोग होणयासारखा नवहता. आ�ा हा उपकरह� 
पुष्ु �दवस चालला नाह�. आताईखानानर ्पटानर रराठयांचीच धवजा उरी ्रन दहा सहस पठााांसह 

गो�वदंपंतांवर रारा र् ला. होु्रांची युदधवजा पाहून रराठयांना हर रराठरच आहरत असर, शतूनंी पतय� 

तरवार चालवायला पारंर ्र�पयपत वाटलर. शरवट� गो�वदंपंतसुदा रारलर गरलर! तयांनी चार र�हनयांपूव� 
राऊंाया जरवहा एवढया ्ा्ुुतीनर आ�ावर आ�ा यरत होतया तयावरुी पाााची ��ती णाुगल� नसती तर 
णहुवा तयांचा आ�ा तयांायाणरोणरच तयांाया राष्ाचाह� �वनाश टुला असता. पा आता तर पाा सालवून 

णसलर! पठााांनी गो�वदंपंतांचर �शर ्ापून नरलर आ�ा तर �शर �न तयाणरोणर लढाईाया वाकयांनी ररलरलर 
ए् पत असर सदा�शवरावां्डर पाठवून दरऊन अणदाल�नर आपल� रााुस्� दाखवून �दल�! पा सार�र् 

दषट�नर पाहता अदयापीह� अणदाल�चा पुरा परारव ्रार अगद� शकय होतर. ्ारा तयानर एवढ� ्डर् ोट 

वयवस्ा ठरवल� असतानाह� पानपतावर रराठर  अशा अडचाीत सापडलर आहरत ह� वाताम द��ारत जाऊन 

पोचल� होती आ�ा णाुाजी जवुपास पननास हजार सै�न्ांचर दसुरर पचंड सनैय सरवरत सरऊन आपलया 
लो्ांाया साहाययासाठ� �नसालर होतर. रराठयांना पानपतावर जर असाच ए् र�हना आाखी तग वरता 
आला असता तर हया दोनह� सनैयांरधयर अणदाल�ची नुसती दारट� वुल� गरल� असती; पा उपासरार�चा 
प्न ्सा सोडवायचा? चारा न �रुालयारु रु  शताववी ओझयाचर पश ूआ�ा णैठ्�चर सोडर सुदा पटापट 

रर लागलर. तयांाया सडलरलया परतांाया सााीनर सणंव सनैयात उपासरार�इत्�च पाासात् रोगाची 
सा् पसरतर ्� ्ाय अशी वासती वाटू लागल�. हर टाुावयाला, अवरुी होत असलर तर�, ए्दर युदाला 
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�नसावयाचर हा ए्च रागम होता. रराठयांचर शरू सै�न  ्राऊंाया �श�णरााया सरोर प�त�दनी गोुा होऊन 

अतयतं ्ा्ुुतीनर आरची अशा र�तीनर यर र् ्ुचंणाा आ�ा उपासरार ्रणयापर�ा आमहाला सरररूरीत 

लढून रतृयूला त�ड दयावयाची सवंी दया असर �वनव ूलागलर. पा हया उपासरार�तून सुटावयाला आाखी 
ए् रागम होता! आपलया पूवमजांाया �्ती् �पढया जया �हदं ू्ायामसाठ� जगलया, ्ायम ्र�त रा�हलया 
आ�ा ररा पावलया तर ्ायम नरहरी्�रता सोडून दयावयाचर! पा तसर ्रावयाला आ�ा अणदाल�ला 
�हदंसू्ानचा समाट रानय ्रन आपलया राष्�य सवातंंयाचा णुी दयावयाला रराठर  �सद होतर ्ाय? 

नवहतर! ्वीच नवहतर!! ए्ह� रराठा तसर ्रावयाला संरती दराार नाह�; तयापर�ा उपासरार�नर आ�ा 

आपततीनर तर इत र्  पीडलर असलर तर� शतूांया सरनासरुदाशी वड् दरतील आ�ा शतूला सनरुख गाठून अशा 
र�तीनर राांगा झुंज�वतील, ्� तया योगानर सवतः यश �रु�वार जर� तयांना शकय झालर नाह� तर� शतूला 
�रुालरलया यशाचा तयाला यित्ं�चतह� लार होाार नाह�, अशा दढ�नशचयााया रराठयांाया �शरोरागी 
्ाह�ह� होवो, शरा जावयाचर नाह�, आपलया लो्ांाया राष्�य प�तषठरला यित्ं�चतह� उारपाा यरईल 

असर ्ाह�ह� ्रावयाचर नाह�, तर वाईटाहून वाईट पसंग आलयास - यश नाह�तर नाह� - असा परारवच 

�रुवायचा ्�, जो �्तयर् यशांपर�ाह� रावी �पढयांना राष्गौरव, सवा�ररान आ�ा स्ूत� हयांाया 
अ�य उगरस्ानापराार उपयोगी पडरल अशा �नरमय दढ�नशचयानर सवतः राऊ उरर होतर. 

साईसाईनर सरनानाय्ांची रंतसरा णोलावणयात आल�. तर् र असर ठरलर ्�, युदााया पूाम �सदतरनर णाहरर 
पडावयाचर आ�ा �दलल�स �नसून जावयाचर. जर अणदाल�नर �वरोव र् लाच तर तयावर रारा चढवायचा, 
तयाची ्ुी ्ोडावयाची आ�ा युद ्र�त आपला रागम ्ाढावयाचा. हा ‘जर’ �निशचतच होता. तयांना 
जाऊ दरऊन ह� सवंी सालवाारा रनुषय अणदाल� नवहता. 

सहसाववी वीर - ह�ररकतांचर तर सनैय - प�सद जर�पटकयााया, आपलया राष्ााया रगवया झ�डयााया 
रोवती गोुा झालर. लव्रच पुढर  ्ाय ्रावयाचर हया संणंवात पुढायापराया णैठ्�त झालरला �नामय 

सवापना ्ु�वणयासाठ� तयांचर रुखय सरनापती सदा�शवरावराऊ उरर रा�हलर. शतूशंी �नाामय  ् युद 

्रावयाचा आपलया पुढायाप◌्नी �नशचय र् ला आहर; असर ऐ्लयाणरोणर तया सशसत सनैयााया �वसतीाम 
सरूहानर पचंड गजमना ्रन आपल� संरती दाख�वल�. ्शा र�तीनर वागावयाचर हर सवापना सांगणयात आलर. 
तयानंतर तया अतयतं शरषठ सरनापतींनी आपलया सै�न्ांाया रावना उचंणुून सोडाारर राषा र् लर. तर 
जया ्ोर राष्�य धवजरखाल� उरर होतर �ताया्डर णोट दाखवून रू् वकततृवानर तयााया अतयतं यशःपूाम 
इ�तहासाचर आरंरापासून वामन र् लर. शीरारदासांनी तो रगवा झ�डा ‘सववरम राजयााया’- �हदंपुदशाह�ाया 
-रहत्ायामचर नरहरी सररा राहावर महाून �शवाजी रहाराजांाया ्सा सवावीन र् ला; तयांाया 
वाडव�डलांनी राशययरवर दरह ठरवून �चरंजीव झालरलया तयांाया सवगमस् पूवमजांनी तयाला �वजयावर �वजय 

्सर �रुवून �दलर आ�ा अट्पासून ्ट्पयपत आ�ा सरुदापासून पिशचर सरुदापयपत सवम �हदंसू्ान 

तयााया पता र् खाल� ्सर आालर; �हदंजुगतााया शतूनंी तयापुढर रसत र्  तर� ्शी वा्�वल� �्वा रार 
तर� ्सा खालला; हा सवम वतृतानत तयांनी �नवरदन र् ला! तरवहा आता ती राष्�य धवजा तर शतूाया सवावीन 

्राार �्ंवा शतूपुढर  नम ्राार, ्ा ती जया रहत्ायामचर ए् �नदशम्  आहर तया ्ायामाया र�ाासाठ� 
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रार�त रार�त रराार? शरंरसहस सै�न्ांाया ्ंठातून ‘हर हर रहादरव’ अशी गजमना उठल� आ�ा 

आपलया तरवार� उपसून तयांनी तया राष्�य धवजाशी, तया धवजरनर �नद�शमत र् लरलया रहत्ायामशी आ�ा 

जयानर तयांना आतापयपत �वजयावर �वजय �रुवून �दलर होतर तया आपलया सरनापतीशी ए्�नषठ राहू 

अशी शप् सरतल�! 
�द. १४ जानरवार� १७६१ ाया स्ाुी उजाडताच, युदााया पूाम सजजतरनर रराठर  आपलया �श�णरातून 

णाहरर पडलर. रधयरागी सवतः राऊ आ�ा �वशवासराव होतर. तयांाया उजवया हाताला आपापलर सनैय सरऊन 

रलहारराव होु्र आ�ा जन्ोजी �शदंर  उरर होतर आ�ा डावया णाजूचर आ�वपतय दराजी गाय्वाड, 

यशवतंराव पवार, अंताजी राा र् शवर, �वठल �शवदरव आ�ा सरशररणहादर हयांाया्डर होतर. रराठयांनी 
आपला उत्ृषट तो्खाना सवम सनैयााया अगरागी ठरवला होता. अशा र�तीनर णु्ट वयूह ्रन 

रराठयांनी आपला सरना�नवास सोडला. लागल�च शताववी रादुंदरुीनी, रा् म् श तुतायाप◌रनी आ�ा 

युदशृगंांनी उाच सवरानर रराठयांचर पस्ान �नना�दत र् लर. 
रराठर  तु सोडून चालून यरत आहरत हर अणदाल�ला ्ुताच तोह� तयांायाशी सारना दरणयासाठ� णाहरर 

आला. तयााया सनैयााया रधयरागी तयाचा वजीर शहानवाझखान होता. उजवया अंगाला रो�हलर होतर 
आ�ा डावया अंगाला नजीणखान �न सुजाउदौला हर होतर. अणदाल�नरह� आपला तो्खाना आपलया 
सनैयााया पुढर ठर �वला होता. 

लव्रच दोनह� दुांची गाठ पडल�. तो्ांनी आपलया नशृसं ्ृतयाला पारंर र् ला. दोनह� सनैयांाया 
हालचाल�ंनी वुुीचर पचंड लोट उठलर आ�ा तयात तो्ांाया वुरांची रर पडून आ्ाश ्ृषावाम �दस ू

लागलर. सूय�दय होऊन णराच वरु झाला तर� सूयामचर दशमनह� होईना! ्ाह� वरुानर ए्रर्ांना �वरद सनैय 

सपषट �दस ूलागताच यशवतंराव पवार आ�ा �वठल �शवदरव हयांनी प�हला रारा चढ�वला. रावुराुीला 
पारंर झाला. रराठयांाया सोडरसवारांनी आपलया ए्ा रायामहनर रो�हलयांना परतावयाला राग पाडलर आ�ा 

तयांचर ८००० हून अ�व् सै�न् रारन ्ाढलर. हया तवरषााया रायाम◌ापुढर शतूाया उजवी्डील सनैयानर ्च 

खालल� आ�ा तर रागर परतलर. सवतः राऊराव आ�ा शरू �वशवासराव हयांनी तर शतूांया रधयावर इतकया 
णुानर रारा र् ला ्�, �त र् दोनह� सनैयर हातसाईवर यरऊन ए्रर्ांना ्ापून ्ाढू लागल�. पठाा ्ाह� 
तुाछ प�तसपव� नवहतर! इ्डर राऊंसारखया रावुरंवरााया आ�ा �वशवासरावांसारखया �पय युवराजांाया 
हाताखाल�ल रराठर  ए् ररसररह� रागर होार शकय नवहतर. ए् सटंारर, रयं् र युद झालयावर राऊंनी 
आ�ा �वशवासरावांनी सवतः विजरााया हाताखाल�ल पठााी सनैयाची लोखडंी ्ुी ्ोडल�. सहसाववी 
पठाा रारूरीवर रतृ होऊन पडलर. विजराचा रुलगा ्ापला गरला आ�ा सवतः वजीर सोडा ररलयारु रु 
पायउतार झाला. रुसलरानांाया रधयरागानर रासार सरतल�! शतूला तयााया ए् ए् स्ानावरन 

सालवून लावीत राऊ आ�ा �वशवासराव पुढर  चाललर हर पाहून नजीणखान विजरााया णचावाला वावला. पा 

तयाचा पाठलाग ्र�तच शरू जन्ोजीह� आपलया ्सलरलया सै�न्ांना सरऊन राऊंची णाजू णु्ट 

्रणयासाठ� आलर. तया वरुाया युदाचा रयं्रपाा ्ाय पाहावयाचा? सवम आसाडीरर वीरांशी वीर �रडून 

रारतीय दवंदवर होऊ लागल�. आपलया रधयरागांतील उजवी्डील आ�ा डावी्डील प््ांनी- महाजर 
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सवमच सनैयानर रासार सरतल� आ�ा ती प�तरोव सोडून दरऊन पलायन ्रणयााया णरतात आल� आहरत हर 
अणदाल�ाया सपषट �नदशमनाला आलर. इतकयात तयााया सनैयाचा ्ाह� राग पुूसुदा लागला. पा तर�ह� 
तो न ्चरता तसाच उरा होता, आपल� जागा सोडून जो पुून जावयाचा पयतन ्र�ल तयाला ्ापून 

्ाढावयाची तयानर आपलया सै�न्ांना आ�ा �दल�! सूय�दयानंतर दोन अडीच सट्ांाया आतच युदाला 
पारंर झाला होता. तरवहापासून तो सनसोर सगंार सारखा चालला होता. �तसरा पहर संपत आला. दोन 

वाजून गरलर. पा रराठ� सै�न्ांना �ााची �वशांती ्शी ती अदयापी �रुाल� नवहती! रारूरी रकतााया 
नदयांनी अ�रशः वुऊन �नसाल� असून सै�न्ांाया ्णहणयाचर आ�ा आरोळयांचर धवनी उठून 

रादुंदरुींाया, तुतायापराया, तो्ांाया आ�ा वीरांाया युदगजमनांाया धवनीरधयर ए्रप होऊन �रसुून 

गरलर! 
�तसयाम्  पहरचर दोन वाजून गरलर. रराठयांाया अट�तट�ाया �वरोवानर आ�ा पराकरानर शरवट� 

रुसलरानी सनैय पूाम जजमर झालर. अणदाल� इत्ा ्सलरला सरनानाय्, पा तयालाह� ्ाुजी 
वाटावयाला लागून तो राांगा सोडावर आ�ा यरुना उतरन परतीराचा आशय घयावा असा �वचार ्र 

लागला. पा अतयतं शहाापाा ्रन तयानर आपलर सरनरपै्� दहा सहस सै�न् आपलया जवु राखून 

ठरवलर होतर. तयांचा उपयोग ्रावयाची असल� तर ह�च वरु आहर असर ओुखून तयानर तयांना राऊसाहरणांवर 
तुटून पडावयाची आ�ा र् ल�. हर नवीन दराचर सनैय �वजराया वरगानर �दवसरर युद ्रन शरलरलया रराठ� 
सनैयावर जाऊन पडलर! 

पा स्ाुपासून ््ून गरलर असताह� राऊ आ�ा तयांचर शरू रराठर  गडी �ारातह� ्चरलर नाह�त. 

तयांची प�हल� वड् आ�ा नवया दराचा रारा रराठयांनी तर�ह� सहन र् ला. रराठयांनी युद 

िजं्लयासारखरच आहर असर पुनहा ए्दा सपषट �दस ूलागलर. अणदाल�्डून आपला शरवटचा डावह� टा्ून 

झाला होता. 
पा इतकयातच जाू रतृयूची द�ूत्ा होऊन ए् गोुी सू ंसू ं्र�त आल� ती रराठयांाया वीयमशाल� 

राजपुताला रर� लागल� आ�ा �वद होऊन �वशवासराव अंणार�त पडलर! अ�तशय शरू आ�ा �तत्ाच सुदंर 
रराठयांचा युवराज रहाराष्ाची आशा- पाासात् वा लागून रतृयुशययरवर पहुडला! राऊ आपलया 
सै�न्ांना पोतसाहन दरत, आ�ा सोडीत, शसतपहार ्र�त आ�ा जगानर तोपयपत कव�चतच अवलो्न र् लर 
असरल असर रोरहषम्  युद चालवीत जर र् होतर तर् र ह� वाताम तयांाया ्ानावर यरऊन आदुल�. वाताम 
ऐ्लयाणरोणर आ्ाशातून वजपात झाला असर राऊंना वाटलर! रराठयांचर सरनापती तसरच आपलया 
लाडकया पुतणया्डर वावलर. आ�ा पाासात् वाांनी �वद होऊन राजरशाह� हौदयात आपलया रकतात 

लोुत पडलरलया रराठयांाया युवराजांना तयांनी पा�हलर. तर दशय पाहून उदगीराया �वजरतयाचर वजहदयह� 
�ारर ्ाटून गरलर आ�ा तयांाया गालावरन अशंूचा पवाह वाहू लागला. तयांचा ्ंठ दाटून यरऊन सवर 
गदगद झाला. ‘�वशवास! �वशवास!’ महाून तयांनी हा्ा रारलया. रराोनरुख युवराजांनी आपलर नरत 

उसडलर आ�ा वीरवााीनर शबद उाचारलर, ‘्ा्ा, आता राझयापाशी ्ा सुटरुता? सरनापती सिननव 

नसला तर युद आपलया �वरद जाईल!’ रहाराष्ााया तया शरू आ�ा तरा राजपुताला रराााया वरदनाह� 
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आपलया ्तमवयाचा �वसर पाडू श्लया नाह�त. अदयापीह� तयांाया रनात युदाचाच �वचार पारुखयानर 
होता आ�ा आपा ररलो तर� आपलया सनैयानर तर िजं्लरच पा�हजर ह�च तयांना तुरु होती! तयांाया 
शबदांनी पुनः वीरवतृती जागतृ झाल� आ�ा राऊ रानावर आलर. तयांनी उदगार ्ाढलर, ‘परूची इाछा! 
आता शतूचा सराचार आरचा आमह�च सराार!’ असर महाून तयांनी आपला सोडा उडवला आ�ा आपलया 
वीर सै�न्ांना पुनः ए्दा वीर दरऊन ए्त र् लर. अदयापीह� �नषठावंत आ�ा िजवावर उदार झालरलर 
सै�न् युद ्र�तच होतर आ�ा �वजयल�रीची अजूनह� रराठयांवरच ्ृपादषट� होती. 

पा �ततकयात �वशवासरावांाया �नवनाची वाताम वावयासारखी रराठ� सै�न्ांत पसरल�. आवीच तर 
््ून गरलर होतर, साहिज्च हया वातकचा तयांायावर रयं् र प�राार झाला, इतकयात आाखी ए् 

आपतती ्ोसुल�! ए्दोन र�हनयापूव�च दोन हजार पठाा अणदाल�ला सोडून आलर होतर आ�ा �वठल 

�शवदरवांाया सनैयात तयांना ररती ्रणयात आलर होतर. शतूं् डील पठााांशी तयांचा सोटाुा होऊ नयर 
आ�ा तर वरग रु  �दसावर महाून तयांना डोकयारोवती गुडंाुावयाला रगवी ्ड्� �दल� होती. णहुवा आवीच 

ठरलरलया ्रारापराार तयांनी ए्ाए्� आपलर रगवर पटर र् ्ून �दलर आ�ा �वशवासरावााया रतृयूची वाताम 
पसरवीत �न पराजयााया खो्या ्ंडया उठवीत सनैयााया �पछाडीला जर र् णाजारणुागर उरर होतर तर् र 
वावत जाऊन तयांनी रारारार� आ�ा लुटालूट ्रावयाला पारंर र् ला. आपलया �पछाडीवर आलरल� ह� 
पठााांची टोुी पाहून रराठयांचर रन ग�वुून गरलर आ�ा आसाडीवर सगंार ्र�त असलरलया सनैयाला 
शतूचा आपलया णाजूवर�ल रारा यशसवी होऊन शतुसनैय आपलया �पछाडीला यरऊन पोचलर असर वाटलर 
आ�ा आपला परारव झाला अशा ्लपनरनर जागा सोडून तर पुू लागलर. 

अणदाल�चा हया दशयावर �वशवासदरखील णसरना. आपला आता पूाम परारव झालयावाचून रहात नाह� 
अशा ्लपनरत तो होता. रराठयांनी उजवया अंगाला डावया अंगाला, आ�ा रधयरागी - �तनह� �ठ्ााी - 
यश �रु�वलर होतर. आपलया सनैयानर पुून जाऊ नयर महाून अतयतं ्ड् उपाय योजीत, पुाायामव 
सै�न्ांना ्ापून ्ाढ�त आ�ा अशा र�तीनर आपलया सै�न्ांाया सवमसारानय पलायनाचा पसंग ्सा 
तर� ्षटानर ्ोपवून वर�त तो जवु उरा होता. इतकयात, ्ा ्ोाास ठाऊ्, पा रराठयांचर �पछाडीचर 
सनैय �रऊन जाऊन पुू लागलरलर तयााया ए्दर दषट�स पडलर आ�ा तयााया या आनदंाला सीरा रा�हल� 
नाह�. झालरलया सोटाळयाचा उलगडा झाला नाह� तोच अणदाल�ाया सनैयानर ग�वुलरलया रराठ� 
सै�न्ांवर रारा चढ�वला. झालर, इत्ा वरु तग वरन असलरला रराठयांाया �वरोवाचा णांव ्ुटून गरला. 
तयांाया उजवया णाजूला आता युदाचर सवरप रा�हलर नवहतर; तयाचर पलायनात प�रवतमन झालर! पा 

अदयापीह� रधयरागी जर र् राऊ आ�ा तयांचर �नवड् अनुयायी िजवावर उदार होऊन आपलया राष्�य 

धवजाचर- जर�पटकयाचर र�ा ्र�त होतर तर् र सनसोर सगंार चालू होता. आपलया तरवार�ाया पतयर् 

आसाताणरोणर आपलया दोनह� अंगांाया शतुसै�न्ांना ्ापून ्ाढता ्ाढता आ�ा आपलया सै�न्ांना 
‘लढा! रारा! ्ापा!’ महाून पोतसाहन दरता दरता राऊंचा ससा णसून गरला. शरवट� त�डातून जरवहा शबद 

�नसरना तरवहा रानरनर खुाावून पोतसाहन दरत तयांनी रतृयूाया दाढरत आपला सोडा सातला! तर पतय� 

ररााला ्वटाुावयालाच चाललर आहरत, हर पाहून रु्ंुद �शदंयांनी ए् �ारर तयांाया सोडयाचा लगार 
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वरावयाचर वा�रषट र् लर आ�ा पदर पसरला, ‘‘रहाराज, आपा दरवाचा पराकर गाज�वला. वीरांना जर जर 
्रार शकय आहर तर तर आपलया सनैयानर र् लर आहर. तरवहा आता परत �नसून जाार शहाापााचर नाह� ्ा 
होाार?’’ राऊंनी उततर र् लर, ‘‘्ाय परत! सरदार! आपलया सनैयातलर सवम उत्ृषट वीर वाराती्� पडलर 
आ�ा �पय �वशवास आपलयाला सोडून गरला हर आपलया ल�ात नाह� वाटतर? री ए र् ्ा सरनानाय्ाला 
नावानर आ�ा र् ल� आ�ा पतयर्जा राझया आ�रवरन शतूशी युद ्रता ्रता रतृयुरुखी पडला! 
राांगाावरन �नसून जाऊन हर ्ृषारुख नानासाहरणांना आ�ा रहाराष्ाला दाखवायलाह� री िजवंत 

राहार ्सर शकय आहर! हााा! रारा! शतूला जीव जाईपयपत ्ापून ्ाढा! ह�च राझी शरवटची आ�ा?’’ 

रु्ंुद �शदंयांनी आपलया आवडतया सरनापतींना पाार र् ला आ�ा तर तयांनी र् लरलया शरवटाया 
आ�रपराार सोडयावरन खाल� उतरलर. ‘हरहर रहादरव’ ची गजमना ्र�त तयांनी आपल� तलवार णाहरर 
्ाढल� आ�ा शतुसनैयााया गद�त उडी सरतल�, तरा जन्ोजी, �वशवासू यशवतंराव पवार, 
वीरापाठ�रागून वीरांनी तयांचर अनु्रा र् लर! आ�ा राऊ? तयांाया अंगात जाू युददरवतरचा सचंार झाला 
होता! तर तसर आत सुसलर, युदााया सनचक्रात �रसुून गरलर आ�ा आपलया शबदापराार ररतरवरुीह� 
आपलया राष्ााया रानर�ाा्म शतूचंी �शरर ्ापून ्ाढ�त सुटलर. 

पा�नपताया सरररूरीवर�ल �हदंूंाया वीरोततर रुखय सरनापती�वषयी ह�च गोषट जगाला ्ुल�. 
तयांनी आपलया पराकरााया �दवय तरजानर आ�ा सवतःाया ्तमवयपूाम �नवनानर पा�नपताला तयांाया 
राष्ााया ऐ�ह् हानीची ररपाई र् ल�. 
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१५ : जरतयानंा िजं्ाारा परारव 
 

‘दंताछरदो �ह नागानां ्लाघयो �ग�र�वदारार’ 
(पवमत ्ोडीत असता तुटलरला दातच हततींना अ�व् शोरतो.) 

 
झालरल� हानी रयं् र होती. ्ारा राऊ आ�ा तयांाया पाठ�शी असलरलर वीरांतलर वीर रराठर  गडी 

आपलया राष्धवजराया र�ाासाठ� असखंय सै�न्ांशी इ्डर झगडत असता इतर सवमत रराठ� सनैयात 

पुपुीला पारंर झाला होता आ�ा शतूचं र सै�न् तयांचा पाठलाग ्र�त होतर. सहसाववी सै�न् शतूांया 
हातात पडलर आ�ा दसुयामठ �दवशी पातः्ाुी तयांाया रांगांाया रांगा ए्ारागून ए् उभया ्रन तयांचा 
अरानुषपाानर �शराछरद ्रणयात आला! अ्गााांना सापडलरल� लूटह� पचंड होती. 

पा रराठयांाया पराकरानर तयासाठ� शतूला दयावयाला लावलरलर रूलयह� �तत र् च पचंड होतर. 
पठााांनी युद िजं्लर, पा तो जय जरतयांना अ�व् हा�न्ार् ठरला! नुसतया शरवटाया �दवशी 
रुसलरानांचर चाुीस सहस सै�न् रारूरीवर रारलर गरलर! तयानर गो�वदंपंत णुदरलयांचर रसत् ्ापून नरलर 
तो इताईखान उसरान आ�ा तयााया सनैयातील इतर शर् डो सरनानाय् युदात ररा पावलर. नजीणाला 
रयं् र रार लागला. �वशरष महाजर आपलयाला �वजय �रुवायला आपलर पशसंनीय शौयम आ�ा उततर 

युद्ौशलयह� िजत्� ्ाराीरूत झाल� �तत्ाच दैवाचा योगायोगह� ्ाराीरूत झाला ह� गोषट तयांना 
�वसरता यरत नवहती. 

रराठर  युदात हरलर पा पुनः र् वहाह� जय �रुवावयाला शतू असर्म वहावा अशा वाांनी तयाला �वद 

र् लयावर रग हरलर! 
्ारा पा�नपतला परारव झाला महाून ्ाय झालर? पा�नपताया सरररूरीवर ए्त झालरलर रराठर  

नाह�सर झालर, पा रहाराष्ातलर रराठर  अदया�प िजवंत होतर! पा�नपताया दारा �दवशी जयााया नातयाचर 
्ोाी ररलर नवहतर असर सरच रहाराष्ात रा�हलर नवहतर असर महातात! पा तया �दवशी रहाराष्ात असरह� 
सर नवहतर ्�, जर र् आपलया राष्�य अपरानाचा वचपा ्ाढणयाची आ�ा आपलया सै�न्ांनी आ�ा 

सरनानाय्ांनी जया ्ायामसाठ� ररा सवी्ारलर तर ्ायम यशसवी ्रन तयाचर हौतातमय ्लशाल� 
्रणयाची प�त�ा सहस सै�न् सरऊन सवतः पंतपवान यापूव�च नरमदापार झालर होतर. पा�नपतला 
आपलया लो्ांवर आ�ा आपलया ्ुटंुणावर णरतलरलया पसंगाची वाताम ्ुताच एवढया पराजयानतंरह� पुढर  
चालून जावयाचर आ�ा हया पराजयाचा आ�ा तयारु रु  उततररला रराठ� सनैयात उतपनन झालरलया रीतीचा 
अणदाल�नर लार सरणयााया पूव�च तयाचा नाश ्रावयाचा असर तयांनी ठर�वलर. तयांायावर सवतःवर 
दःुखाचा ड�गर ्ोसुला होता आ�ा तयांची प्ृतीह� अल�्डर अगद� खंगल� होती. पा तयायोगानर 
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आपलया सै�न्ांाया रराांसाठ� प�तशोव घयावयाचा आ�ा अणदाल�ला चोप दरऊन परत सालवावयाचा 
ह� तयांची उत्ंठा उलट� द�वगु�ात झाल�. तयांनी उततरराया सवम �हदं ूराजांना आशवासनाची पतर �ल�हल� 
आ�ा तयात आपलया वरामचर आ�ा सपं ूाम �हदं ू जातीचर शतू �हदंसुवातंंयााया ्ायामचा सरूु नाश 

्रणयासाठ� ए्जुट�नर पयतन ्र�त होतर अशा वरुी अलग राहून सवतःला वाचवावयाचर वोरा सवी्ारार 
जयांना शहाापााचर वाटलर तया�वषयी तयाची तयांनी ्ानउसाडाी र् ल�! तया सवापना तयांनी आता तर� 
�हदंसुवातंंयााया युदात आपलयाला यरऊन �रुावर अशी �नरतंार पाठ�वल� आ�ा पा�नपतचा परारव 

झाला असतानाह� रोगल सामाजयााया �वनाशावर दसुरर अ�व् णलशाल� रहंरद� सामाजय उरारावयाची 
अणदाल�ची रहतवा्ां�ा आपा अजून वय्म ्रन टा्ू असर तयांना आशवासन �दलर. तयांनी �ल�हलर, 
‘राझा तरा पुत �वशवासराव अ�ररनय ूजसा पराकर ्रन सवगामला गरला तयापराार शतूशी झगडताना 
वाराती्� पडला हर खरर आहर पा महाून ्ाय झालर? राझा राऊ सदा�शवराव आ�ा �शदंयांच ा छावा 
जन्ोजी तयांचर ्ाय झालर हरच ्ोााला रा�हती नाह�. आाखीह� इतर �्तयर् सरनावुरंवर आ�ा सै�न् 

युदात ्ाराला आलर. पा अखरर हर युद आहर. हयात यशापयश यरार हर नरहरी परररशवरााया इाछरवर 

अवलंणून असाार! तरवहा तयाचा खरद �्ती! इत र्  झालयावरह� आपा तयाचा परत वचपा ्ाढू. 

असलया ्वीह� �श�्ल न होाायाम्  �च्ाट�रु रु  राष्ावर र् वढ�ह� आपतती ्ोसुो �तायाखाल� 
�चरडून न जाता वैयामनर �तला त�ड दयावयााया रराठयांाया हया गुाारु रु  तर सपं ूाम �हदंसु्ानचर अ�वराज 

झालर. आपलया शतूचंा हा सवराववरम न ओुखणयाइत्ा �्ंवा तयांची योगयता न जााणयाइत्ा 
अणदाल� रूखम नवहता. पा�नपतचा �वजय �रुताच आपा जर तव�रत आपलया दरशाची वाट वरल� नाह� 
तर ज ्ाह� अलप लार आपा �रु�वला आहर तोह� आपलयाला ओ्ून टा्ावा लागरल हर तयााया ल�ात 

आलर. पा�नपताया युदातून जर णचावलर तर सवम सै�न  ्आ�ा अ�व्ार� नानासाहरणांनी पुनः आपलयाजवु 

ए्त र् लर. रलहारराव होु्र, �वठल �शवदरव, नारो शं् र, जानोजी रोसलर आ�ा इतर अनर् सरनानाय् 

गवालहररला ए्ारागून ए् गोुा होऊ लागलर आ�ा तयांना णरोणर सरऊन �दलल�वर चालून जाणयाची 
नानासाहरणांनी �सदता र् ल�. रराठयांाया हया वागणयानर सुजाउदौला आ�ा नजीणखानसुदा गडणडून गरलर. 
पा�नपतला �वजय �रु�वार महाजर रराठयांाया �वरद सवम युद िजं्ार नाह�. अशी तयांना पतीती आल�. 
तरवहा गवालहररला यरऊन पोचलरलया नानासाहरणांशी तयांनी सवतंतपार णोलणयाचा पारंर र् ला आ�ा तयांना 
पसंत पडतील अशा अट� सुच�वलया! अणदाल�ला ए््यानर �्ंवा तयांचर सवापचर साहायय सरऊनह� �हदंूंचा 
�नतयाचा रोड ्रार �्ंवा रुसलरानी पादशाह�चा डुरुाारा डोलारा तोलून वरार शकय नाह� ह� गोषट 

सुजाउदौलयानर ओुखल�. हुूहुू रुसलरानांचा संस ्ुटला. पतयर् जा आपापलया सुर��ततर् डर ल� 

दरऊ लागला. सुजानर अणदाल�ला सोडलर. अणदाल� �दलल�ला आला आ�ा ्ाह� आठवडर तर् र रा�हला, तो 
द��ार्डून आपलया पननास सहस सै�न्ांसह णाुाजीपंतांनी तयााया �न्ट यरऊन लगट र् ल�, �त्डर 
प�शमयनांनी तयााया राजयावर चाल र् लयाची वाताम आल�! हया वातकनर तो प�सद वीरह� असवस् झाला. 
तयाला �दलल� �न तर् ील पातशाह� राज्ारा तसरच सोडून दरऊन इ.स. १७६१ ाया राचमरधयर रारत सोडावा 
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लागला. जया रहतवा्ां�ी उदरशानर उदयुतत होऊन तयानर �सवुंनद� ओलांड ून �हदंसु्ानावर आकरा र् लर 
तयापै्� ए्ह� उदरश शरवटास न जाता साईसाईनर �सवुंनद� ओलांड ून रासार घयावी लागल�! 

�हदंसु्ानातलया रुसलरानांनी रारतवषामाया सीरराया पल�्डील आपलया कूर सहवर�यांशी 
संगनरत ्रन आपल� पातशाह� वाच�वणयाचर जर अनर् पयतन र् लर, तयापै्� हा शरवटचा पयतन होता! 
तयांनी पा�नपतची लढाई िजं्ल�, पा ती िजं्ताना रराठ-रडंुाची पणु �हदंसुतता नारशरष ्रणयाची 
�्ंवा जया पााांत् रगर�रठ�नर �तनर रोगल� सामाजयाचा गुा दाणून वरला होता �तायापासून आपला 
णचाव ्रणयाची शरवटची सवंीह� तर गरावून णसलर! 

पठाा पुनः र् वहाह� �दलल�ला यरार शकय झालर नाह�. लव्रच तयांचर �सवुंनद� उतरारह� णंद होाार 
होतर! 

्ारा पा�नपताया �वनाशारवून पंजाणरधयर दसुर� �हदं ू सतता उत्ा�पत झाल�. ती �हदं ू सतता 
महाजर शीखससंाचर उदयोनरुख राष्. हया शरू लो्ांनी हुूहुू अशा वरम ससंाची पस्ापना र् ल� ्�, 
जयाला वारंवार हुतातमयांाया रकताचर पोषा �रुून तयाचर लव्रच पणु राष् णनाार असर �दस ूलागलर. 
तयांचर दहावर गुर �सहंपराकर गो�वदं�सगं आ�ा वीर हुतातरा णंदा णैरागी हया दोसांचीह� अ�खल �हदंूंाया 
सवमशरषठ राष्वीरांाया रा�ल र् त नरहरी पूजा होत राह�ल. हयांाया नरततृवाखाल� पंजाणरधयर शीखांनी �हदं ू

सवातंंयााया ्ायामपीतय्म झुजं र् ल�. णंदााया अवीपतयाखाल� असताना अलप्ाुपयपत आपलया 
पांताचा ्ाह� राग सवतंत ्रणयाचर यश तयांना �रुालर. पा रुसलरानी सततरवर पंजाणरधयर शरवटचा 
पााां�त् साव सालणयाचर आ�ा पचंनदाचा प�वत पदरश �हदं ूराजयाखाल� आाणयाचर ्ायम रराठयांायाच 

वा्याला राखून ठरवलर होतर. तयांनी तर पार पाडलर आ�ा तयांना आपलया सरादारापासून आ�ा पांतापासून 

दरू, अ�तशय अंतरावर, युद ्रावर लागलर �न �सहंााया पतय� गुहरत जाऊन तयांची दाढ� उपटल�! तयांनी 
पथृवीराजााया रतृयूनतंर प�हलयानर �हदंूंचा धवज र्ट अट र् वर नरऊन रो�वला. अशा र�तीनर �हदंसू्ानातील 

रुसलरानी सततरचर पुनरजजीवन ्रणयासाठ� यर्ील रुसलरानांचर आ�ा तयांनी ना�दरशहा �न अणदाल� 
हयांशी र् लरलया �वसततृ ससंाचर सतत चाललरलर पयतन रराठर  आपलया �च्ाट�ाया प�तशोवानर हााून 

पाडीत असता शीखांना आपलया लो्ांचर सुससं�टत असर ए् पणु राष् णनवायला अवसर �रुाला. 
पा�नपतची सणंव सवार� चाल ूअसता ए्सारखर रयं् र रूलय दरऊन नुसता पंजाण पांत परत आपलया 
राजयाला जोडणयाचर जर अलपसवलप सरावान अणदाल�ाया वा्याला आलर, तरह� तयाला हया नवीन 

उदयाला आलरलया सततरनर तयााया पदरात पडू �दलर नाह�. पंजाण जर� अशा र�तीनर रहाराष्ातील �हदं ू

सततराया हातातून गुून पडला, तर� तो रुसलरानांाया हातात द�सम ्ाु राहू श्ला नाह�. ्ारा, 

अणदाल�नर पाठ �्र�वल� नाह�. तोच पंजाणरवलया हया �हदंूंनी तयानर वयवस र्साठ� रागर ठरवलरलया 
सनैयाला तास दयावयाला पारंर र् ला आ�ा तयांना साहायय ्रणयासाठ� तयानंतर सवतः अणदाल� दोनदा 
�हदंसू्ानात आला, तर�ह� आपल� रातरृूरी तयााया हातातून तयांनी सोड�वल�. रराठयांनी �दलल�त 

लव्रच पुनहा �वजयपवरश र् ला - पुनहा ए्दा तर अ�खल �हदंसु्ानचर सावमरौर झालर! शीखांनाह� जर� 
आपल� पतय� सतता आपलया पदरशााया पल�्डर पूवकला जवु �दलल�पयपत दरखील वाढ�वता आल� नाह� 
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तर� रारतााया सीरराया पल�्डील ्ोााह� शतूशंी दोन हात ्रन र् वहाह� आपलया सवातंंयाचर संर�ा 

्रणयाचर सारथयम तयांनी �रु�वलर. पठााांाया �्ंवा तु्ापाया रूरीतील ्वीह� तरृत न होाार� 
वनतषृाा �्ंवा अतयाचार� वरमणंड पुनः र् वहाह� पठााात �्ंवा तु्ामत , �सदंनुद� ओलांडावयाचर वैयम 
�नरामा ्र वजावलर नाह�. उलट शीखांनी �सवुंनद� ओलांडल� आ�ा �वजयानर �हदंधूवज ्ाणूल नद�पयपत 

नरऊन अणदाल�चर उसनर र् डलर. वायवय सीररवर�ल रुसलरानी टोळयांचर उाछंृखल वरमवरड तयांनी इतकया 
पूामपार �चरडून टा्लर ्�, शीखांाया नावाचा उाचार र् लयाणरोणर पठाााची रुलर रीतीनर आपलर रडर 
्ांणवीत! 

तरवहा अ�खल �हदं ूसराजााया दषट�नर पा�हलर असता रुसलरानांना आपला हरतू शरवटास नरता आला 
नाह�. तयांनी पा�नपताची लढाई िजं्ल�, पा ती िजं्तानाच �हदंपूदपादशाह� पस्ा�पत ्रायला 
�नसालरलया रराठयांशी तयांनी चाल�वलरला झगडा रात तर पूामपार हरलर! पा�नपत िजं्लयावरह� 
पूवमसरुदापासून अट र् पयपत सवम �हदंसू्ानचर सवा�रतव �हदंूं्डरच रा�हलरलर तयांना आपलया डोळयांनी 
पाहावर लागलर! 

पा अशा र�तीनर, �हदं,ू उततरर्डर आलरलया रुसलरानी शतूशंी पचंड राष्�य युद चाल�वणयात गुतंलर 
असता, आाखी ए् प�तसपव� हुूच पटावर आला आ�ा हया तुरुल पसंगााया पयमवसना्डर दषट� 
लावून टपून णसला होता. पा�नपतला रराठयांचा परारव झालयारु रु  हषम रानावयाला जर ्ाह� ्ोााला 
्ारा झालर असरल तर तर सवापहून अ�व् तयाला झालर. पा�नपताला दोनह� प� झुंजून इत र्  �न्ारी झालर 
्�, तयारु रु  रराठयांना णंगालवर सवार� ्रावयाचा आ�ा तीत रलासीाया रारूरीवर नवीन जनर 

सरतलरलया इंगजांाया णालसततरला रूठराती दयावयाचा णरत पुढर ढ्लावा लागला. जर पा�नपतला खरोखर 
्ोाी �वजयी झाला असरल तर तो तर् र इतकया �न्रानर झुजंाायामल प�तसपधयापपै्� ्ोाीह� नसून हा 
हया युदाचर तटस्पाानर �नर��ा ्राारा आ�ा दोनह�ह� प�तसपव� ह�नणल झालयावर तयाचा लार 

घयावयाचर शहाापा अंगी असलरला वूतम आगांतु्च होय. 

पा पा�नपताया योगानर ईसट अं�डया ्ंपनीला आाखी ्ाह� ्ाु िजवंत राहणयाचा नवीन पटा 
�रुाला असला आ�ा इंगजांचा सराचार घयावयाचा �वचार सधयापुरता तर� रराठयांना सोडून दरार राग 

पडलर असलर तर� रराठयांाया तर् लया ए्ा परारवानरच इंगजांना �चर्ाल �ट्ाारा लार झाला असर 
्ोाीह� सरजू नयर. ्ारा रराठर  पा�नपतला णसलरलया आसातातून लव्रच सावरलर. तयांाया सरातच 

�ततकयात जी यादवी चालू झाल� ती जर झाल� नसती �न तयांाया ्तृमतववान पुढायापटना अगद� अ्ाल� 
रतृयूनर �हरावून नरलर नसतर तर तयांनी पा�नपताया परारवानंतरह� इंगजांाया �वरद यश �रु�वलर असतर. 
आपा पुढर  जाऊ तसर हर सवम कराकरानर आपलया �नदशमनास यरईलच. इंगजांाया पुढ�ल यशाचर शरय 

रराठयांचा जो पा�नपतला परारव झाला तयाला इत र्  नसून तयानंतर लव्रच तयांायारधयर जो आपसात 

अंतः्लह झाला तयाला तर वासत�व् आहर! 
ररजर अवहान णकल �ल�हतो, ‘पा�नपताचा परारवसुदा रराठयांना ्��तमदाय् आ�ा अ�ररानासपदच 

होता. तर �हदंाूया ्ायामसाठ� अ�खल �हदंूंाया वतीनर लढलर आ�ा जर� तयांचा परारव झाला तर� तयानंतर 
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जय �रु�वाायाम्  अ्गााांनाह� �हदंसु्ानातून �नसून जावर लागलर आ�ा पुनः तयांना �हदंसू्ानाया 
्ाररारात र् वहाह� ढवुाढवु ्रता आल� नाह�.’ 

अणदाल�ाया ए्ाए्� परत �नसून जाणयाची वाताम आ�ा सुजाउदौला �न नजीणखान हयांनी 
सवंीसाठ� पाठ�वलरलर नम �नरोप रराठयांाया सनैयात यरऊन पोचताच प�रिस्तीत इतकयात आपलयाला 
उपयुकत असर इत र्  अंतर पडलरलर पाहून तयांना साहिज्च आनदं झाला. पा�नपताया युदानंतर दोन 

र�हनयांाया आतच नारो शं् रांनी �ल�हलर, ‘ईशवरााया ्ृपरनर रराठयां्डर �्ंवा �हगंणयांनी 
सणंो�वलयापराार ह�ररकतांाया सरनर्डर �हदंसू्ानचर आ�वपतय अजून तसरच चालू आहर!’ रहाराष्ााया 
सवमशरषठ पुढायाम् नर ्ाढलरल� वाकयर रहाराष्ात पतयर् ओठावर नाचू लागल� आ�ा पतयर् रराठयााया 
त�डून उदगार �नसू लागलर, ‘तयात एवढर  ्ाय आहर? �्ती झालर तर� हर युद आहर - आपा तयाचा वचपा 
पुनः ्ाढू!’ 

रधयतंर� नानासाहरणांची प्ृती �दवस��दवस आ�व्ा�व् �णसडू लागल�. गरलया दोन वषापपासून 

तयांची प्ृती ढासुलयासारखी �दसत होती. इतकयात पा�नपताया प्ाराची रयं् र वाताम सरजल�. हा 
पचंड आसात रानवी शकतीला शकय आहर तोपयपत वैयामनर तयांनी सहन र् ला. तयांनी आपलर वयिकत गत 

दःुख णाजूला सारन राष्ात चैतनय उतपनन र् लर �न तयाायात हया परारवारु रु  �नरामा झालरल� रीतीची 
रनोवतृती दाणून टा्ावयाचर आ�ा सवापशी वैयामनर आ�ा यशिसवतरनर त�ड दरणयाला �सद वहावयाचर सारथयम 
उतपनन र् लर. पा �वशवासराव आ�ा सदा�शवराव �न इतर शरू सरनानाय् आ�ा सै�न् हयांाया 
�नवनारु रु  तयांाया हदयााया आत दःुखाची एवढ� जवाला परटल� होती ्�, ती ्शानरह� �वझार शकय 

नवहतर! तयांची आवीच �ीा होत चाललरल� प्ृती पूाम �णसडल� आ�ा लव्रच �द. २३ जून १७६१ हया 
�त्ीला रहाराष्ाला सवम �हदंसू्ानचर सावमरौरतव �रुवून दराारा सवमशरषठ पुढार� �दवंगत झाला. 
ररासरयी तयाचर वय पुरर ४० वषापचरह� नवहतर! णाुाजीाया योगयतरसंणंवी �न सवरावासंणंवी यर र् ्ाह� 
सांगावयाची आवशय्ता नाह�. शबदांना ्रता यरईल तयापर�ा तयााया ्ृतयांनी अनर् पट�ंनी उाचसवरात 

तयांची ओुख ्रन �दल� आहर. तयांचा इतर राजय्ाररार ह� इत्ा नयायपूाम आ�ा लो्�पय होता ्�, 
अदयापीह� रराठर  तयांाया राजवट�ची ्ृत�तापूवम्  आठवा ्ाढतात! �शवाजीरहाराजांची रहतवा्ां�ा 
अ्मतः �सदीला नरणयाचर आ�ा �हदंपूदपादशाह� पस्ा�पत ्रणयाचर ्ायम तयांायासाठ� राखून ठरवलर गरलर 
होतर. तयांनी �हदंसु्ानचा जवु जवु सगुा राग रुसलरानांाया हातातून वसतुतः सोड�वला. तयांाया 
आ�वपतयाखाल�च गरलया सातशर वषामत (पथृवीराजांचा परारव झालया वर रुपासून) ्वीह� पारत न झालरलर 
वैरवाचर अतयुाच �शखर �हदंूंनी गाठलर. तर सवमशरषठ नसलर तर� तयांाया वरुाया जगातील अतयतं ्ोर 
वयकतींपै्� ए् होत; हयात शं् ा नाह�. 

रराठयांना पा�नपताला जरवढ� हानी सोसावी लागल� �तायापर�ा अ�व् नसरल तर �नदान तरवढ� तर� 
हानी णाुाजीपतंांाया हया अ्ाल� �नवनानर रराठयांची झाल�. हर दोनह�ह� साव ए्ारागून ए् इतकया 
तवररनर णसलर ्� तयांाया वककयांतून सावरावयाला राष्ाला साहिज्च ्ोडा �वलंण लागला. 
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१६ : सदगुाी राववराव 
 

‘‘रुवर�वप�तणामलावस्ोरयल ंप�रर��तुर ्

न खल ुवयसा जातयरवाय ंसव्ायमसहो रर ।’’ 
 
नानासाहरणांाया रतृयुरु रु  रहाराष् वसतुतः पोर र्  झालरलर पाहून आ�ा पा�नपतला रहाराष्- 

रंडुाला सहन ्रावया लागलरलया रोठया आसातानर तर ्ोलरडून पडरल अशा आशरवर रहाराष्ााया 
शतूनंी सवम �दशांनी उठावाी र् ल� आ�ा तयाायावर रारा चढवावयाला पारंर र् ला! आपला सवारी जो 
महैसूरचा �हदं ू राजा तयाायापासून महैसूरचर राजय णु्ावून घयावयाला आ�ा द��ाराया णाजूनर 
रहाराष्ावर चालून जावयाला ह� सवंी चांगल� आहर असर हैदरनर ठर�वलर! उदगीरला �रुालरलया 
अपयशाचा प�तशोव सरणयासाठ� �नजारानर शसतसारुगी सडवाारांना �वशांती सरऊ न दरता �सदता 
चाल�वल�! जर जर स्ु हातात यरईल तर तर �गुं्ृत ्रावयााया उदयोगाला इंगज लागलर! उततरर्डर र् वु 

रुसलरानच नाह� तर रजपूत, जाट आ�ा इतर लहानरोठर  �हदं ूससं्ा�न्ह� रराठयांाया �वरद णंड ्रन 

उठलर आ�ा पतयर्जा आपलयाला सापडरल �तत र्  हातपाय पसर लागला! आ�ा सवापत ददु�वाची गोषट 

ह� ्�, अशा प्ारर जया वरुी रराठयांचर राजय अनर् णाहय शतूांया उठावाीनर चुरडून जावयाची आ�ा 

तयांाया वैरवाणरोणर तर राजय जया �हदं ूसवातंंयााया ्लपनरचर �नदशम्  होतर तया �हदं ूसवातंंयाचरह� वैरव 

नषट वहावयाची पाुी आल� होती, अगद� तयाच वरुी रसुना्रावांाया यादवीला आ�ा रराठ� सनैयातच 

दोन तट पडावयाला पारंर झाला!! 
असलया असारानय अडचाीाया पसंगी रहाराष्ाची वुरा वारा ्रन तयाला सांराुून नयावयाचा 

रार णाुाजी णाजीरावांचर द�वतीय पुत राववराव हयांायावर पडला! तया वरुी तयांचर वय र् वु १७ वषापचर 
होतर! पा रहाराष्ााया सुदैवानर तयांाया अंगी इत र्  लो्ोततर सारथयम �न वैयिकत् आ्षमा वसत होतर 
आ�ा तयााया वाडव�डलांनी जया �हदंपूदपादशाह�ाया ्ायामसाठ� आपलर रकत �शपडलर तर ्ायम �सदतरला 
नरणयाची तयांना इत्� तुरु लागल� होती ्�, तयांाया नरततृवाखाल� रहाराष्ानर हया सवम 
अडचाीतूनह� रागम ्ाढला आ�ा �वरोव ्रायला पुढर आलरलया सवम राजसततांना नरवून, �हदंसू्ानाया 
राजरडंुातील आपलर अगस्ान िस्र राखलर! 

प�हलयानर �नजारानर आपलया दैवाची पर��ा पा�हल�. सारथयामाया दषट�नर रराठ� राजय आता 
रतृपाय झालर आहर अशी ्लपना ्रन तो सरु पुणयावर चाल ्रन आला. �हदं ूवरामचर संर�् महाून 

रराठयांनी �रु�वलरल� ्�त� पायांखाल� तुड�वणयासाठ� यरताना वाटरत तयानर टो र्  यर्ील �हदं ूदरवालय 

भषट ्रन पाडून टा्लर! पा तयाची सवार� होताच सवम �दशांनी रराठयांचर ऐंशी सहस सै�न् आपलया 
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राजवानीचर र�ा ्रणयासाठ� वावून आलरलर आ�ा तयााया�वरद युदा्म उरर रा�हलरलर पा�हलयाणरोणर तो 
पूामपार हताश होऊन गरला. उंदरर�ला तयाचा परारव होऊन तयाला रागर परतावर लागलर. पा इतकयात 

रासोणानर आपलया नीच पवतृतीचर पदशमन ्रन तयाायाशी ्ारस्ानर चाल ू र् ल� आ�ा आपलया पतय� 

पुतणयााया - तरा राववरावांाया - �वरद रराठयांना �चरडून टा्ावर हया हरतूनर �नजार पुनः ए्दा पचंड 

सनैय सरऊन णाहरर पडला. नागपूरचर रोसलर आ�ा दसुरर ्ाह� रराठर  सरदार तयांाया प�ाला जाऊन 

�रुालर. पा रराठयांाया इ�तहासात नरहरीच असर सडून आलरलर दषटोतपततीस यरतर ्�, रराठयांचर 
राज्�य ऐकय रोडून टा्ाायाम◌ा सवा्� आ�ा अराष्�य शकती जया जया वरुी पणु होत, तया तया वरुी 
लागल�च �्ंवा लव्रच तयांायातील उपजत राष्�य रावनाह� जागतृ होऊन तयांना त�ड दरत आ�ा 

पसंगी �श�ाह� लावीत. रवून रवून आतरपौढ�रु रु  �्ंवा सवा्मपवतृतीरु रु  ्ाह�ंाया हातून राष्�वसात् 

आचरा सडत असलर तर� ए्ंदर रहाराष्ात उपजत राष्�य रावनरचर हर वै�शष्य ए्सारखर आढुून यरतर. 
हया वरुीह� तसरच झालर. आपसातील यादवीनर उतपनन झालरलया दवरषााया ररात पंतपवानांचर �वरद 

�नजाराला जाऊन �रुालरलया रराठ� सरदारांनी आपलया असवारा�व  ् �रताला सोडलर आ�ा अगद� 
आाीणााीाया वरुी तर रराठ� सनैयाला यरऊन �रुालर. �नजार चांगला त�डसशी पडला. इ.स. १७६३ रधयर 
रा�सरुवन यर र् सनसोर युद झालर. आ�ा पुनः ए्दा रराठयांाया सयंुकत सनैयानर रुसलरानांवर रोठा 
�वजय �रु�वला. �नजाराचा �दवाा रारला गरला. इतर णावीस रोठर  सरदार �वद �्वा ्ाराणद झालर 
आ�ा तयांाया तो्ा आ�ा सवम युदसारुगी रराठयांाया हातात पडल�. आपा उदगीराया युदात जर जर 
गरावलर तर तर पुनः परत सरणयासाठ� �नजार आला होता आ�ा पुणयाचा ्ाररार� आपलया रानयतरवाचून 

नररता ्ारा नयर अशी रराठयांना आ�ा ्रणयाचर वाष्मय तयानर र् लर होतर! पा उदगीरची हार झाल� ती 
झाल�च, तयावय�त�रकत आाखी ८२ ल� उतपननाचा पदरश रराठयांाया सवावीन ्रन तयाला आपल� 
सुट्ा ्रन घयावी लागल�. नवीन पंतपवान �्शोरवयस् राववराव हयांनी र् लरलर हर प�हलर युद. पा 

तयात तयांनी आपलर ्ौशलय आ�ा ्तृमतव इत र्  दाख�वलर ्�, लागल�च तर आपलया राष्ाचा रागमदशम्  

होऊन तयााया सवम शतूांया �वरद ्ोातयाह� पसंगातून �नरावून नयावयास सर्म असर हरच योगय पुढार� 
आहरत असा सवम रहाराष्ाला ए्दर �वशवास आला. 

हयापराार पा�नपत झालयानतंरह� �हदंूंचर णु पूव�पराारच �नःसंशय वरचढ आहर असा पतयय 

�नजाराला आाून �दलयावर, रराठर  पा�नपत्डर गुतंलर आहरत, हया सवंीचा लार सरऊन महैसूराया जुनया 
�हदं ू राजयाचा नाश ्रन तयााया रगनावशरषावर नवीन रुसलरानी सतता जया साहसी रुसलरान 

स�ैन्ानर स्ापन र् ल� आ�ा जो पतय� रराठयांाया पदरशावर ्ृषाा नद�पयपत चालून आला होता तयाला 
तोच वडा �श्�वणयासाठ� राववराव �नसालर. इ.स. १७६४ रधयर राववरावांनी हैदराणादाया सवार�ला 
पारंर र् ला. पुनहाः रराठा सै�न्ांनी वारवाड हसतगत र् लर; आ�ा सोरपडर, �वचूंर्र, पटववमन इतयाद� 
सरनानाय्ांनी हैदरावर सवम णाजंूनी आकरा ्र�त तयाला ्�डीत वरलर. हैदर रोठा ्ुशल सरनापती आ�ा 

�चवट योदा होता. पा रटरहुीला र् लरलया �न्रााया युदानर रराठयांाया पुढर �ट्ाव वरार अशकय आहर 
हर हैदराया अनुरवाला आलर. सरतरशरवट� रोठया ्ौशलयाचा डाव ्रन �नसटून जावयाचा तयानर पयतन 
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र् ला, पा रागामत णरदनूरला तयाला अडवून राववरावांनी तो �नष्ु र् ला. महाजर तयाला युद दरार राग 

पडलर आ�ा तयात रुसलरानी सनैयाची अप�र�रत हानी झाल�. सनैयाचर पुढार�पा सवतः आपा 

सवी्ारन राववरावांनी इतकया ्ाटानर रारा चढ�वला ्�, हैदराया सनैयाचा पुरा रोड र् ला. फ� चांा या 
�वशरष �श�ााखाल� �श��त झालरलर अतयतं पराकरी सनैय हैदरजवु होतर! पा तयालाह� चांगला रार 
णसून सहसाव�व सोडर, उंट आ�ा तो्खानाह� �वजयी रराठयांाया हातात पडला. आता आाखी प�तरोव 

्रार अशकय होतर. हैदरनर सवंीची याचना र् ल� आ�ा रराठयांनी िजं्लरलया सवम पदरशावरचर तयांचर 
सवा�रतव रानय ्रन, दरार रा�हलरल� खडंाी आ�ा चौ्ाई �रुून २२ ल� रपयर तयाला रराठयांना दयावर 
लागलर. 

राववरावांना आपलया रनापराार वागता आलर असतर तर तयांनी हैदरला एवढयावरह� सोडलर नसतर. 
पा ए्ादया हैदरपर�ा �्ंवा नजीणखानापर�ा रासोणादादांची दषुट राजतषृाा ह�च रराठयांवर आलरल� 
अ�व् रोठ� आपतती होती. हया तरा पंतपवानांनी �हदं ूराजयााया शतूांया �वरद युदर आरंरून तयात 

�वजयी वहावयाची वरु आल� महाजर रासोणांनी नरर र्  णंड ्रन उठावर; असर अनर् वरुा झालर. रासोणांची 
अ�नवार अ�व्ारतषृाा ्शानरह� शरर ना; आ�ा अशी सतता चाल�वणयाची योगयता तर तयााया अंगी 
अगद� नवहती. पा तयांना रो् रु  ठरवलर ्�, लागल�च सवतःाया पुतणया�वरद अ�हदं ू शतूशंी सखय 

्रावयााया तयांाया ्ारस्ानांना पारंर होई. णरर, तयांचा परारव झाला आ�ा तयांना वरन �नयतंाात 

ठरवलर ्�, दणुमु  आ�ा हटी णायाणापडयांपराार तयांाया उपोषाांना पारंर होई आ�ा तर अननतयाग ्रन 

जीव दरणयाचा वा् साल�त! रोगलांाया राजयपदासाठ� असा अ�व्ार सांगाारा जर ्ोाी उरा झाला 
असता तर तयाचा �न्ाल एखादया �वषााया लहान �्णानर �्ंवा �सहंासना�विषठत पुरषााया हासयाखाल� 
वा दःुखोदगाराखाल� लवलरलया एखादया सुर�नर तरवहाच लावला असता! पा पुणयााया गाद�वर अ�विषठत 

झालरलर तरा पंतपवान महाजर औदायामची आ�ा वा�रम् तरची रूत� होती. चुलतयानर राजयाची वाटाी 
्रणया�वषयी णोल� सालताच तयांनी तयाला अतयतं �नरपर�तरचर पत पाठ�वलर. राववराव �ल�हतात; 

‘‘राजय ्ोााचर? आमह� वाटाार ्ोा? ह� दौलत रोठ�. या दौलतीत सवम लहानरोठयांनी अनु्ूल असून 

जरार्रन दौलत नीट होय तर सवापनी ्रावर. तर ए्�्डर राहून दौलत दो जागी ्रावी हरच ती्मसवरपांचर 
रानस? तयांस आमहास ्ाह� ्रार नाह�. ्ारा ्� ह� दौलत प�हलयापासून ए्ानीच ्रावी, वर्डांचा 
रार ्राारावर असावा. आता व�डलांचर रानस वाटाी ्रावी, तयास आमहास ्ाह� ्रार नाह�. ्ा ्�, 
अशानर दौलत चालाार नाह�; आ�ा दोहो जागी दौलतांचर वाटर  र् लयानर लौ�््ासह� वाईट, यासतव सवम 
व�डलांनीच ्रावर - आमह� सवस् रलतर जागी राहू. आपलयाआपलयात रांड ून दौलत णुडवल� हा लौ�्् 

्शाला पा�हजर? सवम तयांनीच ्रावर हर ्ार चांगलर. आमह� सवस् राहू. व�डलांनी नीट र् लयावर आमहास 

सांगतील तरवहा आमह� जवुच आहो! ‘सवम तुरचरच  आहर. आमह� चार णारगीर तसर तुरायाजवु राहू.’ 

हयानर आपलया सवा्ामाया लोरानर रराठ� राजयाचा णुी �दला असर पुढ�ल �पढयांचर शाप सरणयापर�ा 
आमह�, तुमह� जर तु्डर सालाल, तयात सतंोष रान.ू’’ 
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पा अतयतं नयायी आ�ा अतयतं सदगुाी असर हर पंतपवान �वदयरान असता रासोणांनी 
रहाराष्ााया सवाम�व्ाराचर तर स्ान सवी्ारलर असतर तर� तयांायासारखया ��ा् �वचारााया आ�ा 

अयोगय अशा पुरषाला रराठयांाया राष्ानर तया पदावर ्वीह� राहू �दलर नसतर! 
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१७ : पा�नपतचा प�तशोव 

 
‘रराठर  आपलया उप्ार्तयापशी ्ृत�, पा शतूशंी �तत र् च �नषठुर आहरत. तयांचा ्ोाी रानरंग र् ला 

तर तयाचा प�तशोव सरणयासाठ� पााह� सं् टात सालावयाला तर �सद होतील.’ 

- हयुुएन्सग. 
 

सरातील रन वयग ्राार� रांडार आपसात चाललरल�, दरश�वसात् युदर आ�ा शरजार� होत असलरला 
हैदर आ�ा �टपूसारखया रयं् र आ�ा नवीन शतूचंा उदय, इतकया अडचाीतह� पा�नपताया �दवसाचा 
प�तशोव घयावयाचा आ�ा तया पसंगी जयांनी तयांाया �वरद जावयाचर वाष्मय र् लर तयांना ्ड् शासन 

दयावयाचर हर आपलर ्तमवय रराठर  �वसर श्लर नाह�त. शीरतं नानासाहरणांाया �नवनानंतर ्ाह� 
�दवसपयपत �शदंर आ�ा होु्र हर दोन परुख रराठर  सरदार तया िस्तीत जपता यरईल �तत र्  रराठयांाया 
उततरर्डील राष्�य �हतसंणंवांना जपत रा�हलर. आपसातील युदर आ�ा रासोणााया उलाढालया हयांची 
सावारापार वयवस्ा लावून होताच इ.स.१७६९ रधयर �वसाजी ्ृषा �णनीवालर हयााया आ�वपतयाखाल� 
उततरर्डील पा�नपताया युदात �वरोव ्राायाम्  रंडुींना शासन ्रणयासाठ� सनैय पाठवायचर ठर�वलर. 
उततरर्डील सवम रराठ� सरनानाय्ांना हया सनैयाला यरऊन �रुणया�वषयी आ�ा गरलया. पुनः 
�हदंसूामाजयाचर वोरा आ�ा �नयंता आपलया हातात घयावयाचर आ�ा इ.स. १७६१ रधयर जया जया �हदं� 
ससं्ा�न्ांनी रराठ� सततरचा �वनाश वहावा महाून दरव आुवलर आ�ा पयतन र् लर तयांना चांगल� �श�ा 
लावायची अशा ठार �नशचयानर नरमदापार होऊन रराठयांची पचंड सरना णुंदरलखंडात जाऊन पोहोचल�. 
तयांनी तर् ला लहानसहान �वरोव रोडून टा्ला आ�ा वाटरवर�ल सवम अपरावी ससं्ा�न्ांना आ�ा 

सरदारांना शासन ्रन �वशरष प�तरोव न होता तर चंण रुपयपत जाऊन पोहोचलर, जाट रांडावयाला �सद 

झाला आ�ा पा�नपताया पसंगानंतर णु्ावलरलर आगा �न इतर दगुम सवावीन ्रावयाचर तयानर ना्ारलर. 
ररतपुराजवु दोनह� दुांचर त�ड लागून रोठर  युद झालर. जाटांनी अतयतं शौयामनर सगंार र् ला. पा रराठ� 
सनैया�वरद तयांना शरवटपयपत तग वरता आला नाह�; तयांनी वीर सोडला आ�ा आपलया सहसाववी 
सहचायापाचर रतृ दरह राांगाावर टा्ून तर पुून गरलर. हतती, सोडर, आ�ा युदसारुगीसह तयांचा सवम 
सरना�नवास रराठयांाया हातात पडला. लव्रच तयांचा सरदार नवल�सगं यानर सवंीसाठ� याचना र् ल� 
आ�ा तयानर णु्ावलरला रराठयांचा सवम पदरश सोडून दरऊन इतकया �दवसांची रा�हलरल� खडंाी महाून 

६५ ल� रपयर �दलर. नतंर �वजयी रराठ� सनैय �दलल�ाया रहादवारााया रोखानर चाल ्रन �नसालर. तर् र 
तो �हदंूंचा जनराचा हाडवरै� ्ाह�तर� प�तरोव ्र�ल असर तयांना वाटत होतर. पा तया वदृ जंणु्ानर - 
्पटपटू नजीणखानानर - आपलयाला पशचातताप झालयाचर आ�ा अगद� गोगलगाईचर स�ग आालर आ�ा 

रराठयांाया �वजयाकराााया वातकणरोणर जीवदान दरणया�वषयी याचना ्र�त तयांाया �श�णरात तो खान 
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उपिस्त झाला. तयानर दआुणातील हरा र् लरल� सवम लूट आ�ा पदरश परत र् ला; रराठयांचा �दलल�वर 
जावयाचा रागम सुखरप्रन �दला आ�ा पुनः योगय सवंी यरताच रराठयांाया �वरद ्ारस्ान 

्रणयासाठ� ए् वरु �रा ्रन रराठयांनी तयाला जीवदान �दलर तर तर महातील तर ्रणयाची �सदता 
दाख�वल�; पा हया वरुी रराठयांाया प�तशोवापासून तयाची सुट्ा ्रार ्ोाालाह� शकय झालर नसतर, 
‘इतकयात पतय� रतृयूच रधयर आला आ�ा तयानर हया पा�नपताया योज्ाला तर् र जयांनी आतरदान 

र् लर तयांाया जातराईाया कोवापासून वाच�वलर! 
रराठयांनी �दलल�त पवरश र् ला. अ्णरााया आ�ा औरंगजरणााया राजवानीत तयांना प�तरोव ्र�ल 

असा ्ोाी नवहता! अगद� शरवट� जया अहरदशहा अणदाल�नर �तायासाठ� युद र् लर पा तोह� आता 
वठाीवर आला होता आ�ा तयानर परशवयांशी णोलार ्रणयासाठ� आपलर प�त�नवी पुणयास पाठवून �दलर 
होतर! तर् र णराच खल होऊन दोनह� प�ात सवंी ठरला आ�ा तयायोगर अहरदशहा अणदाल�नर �हदंसु्ानची 
सावमरौर सतता �हदंूं्डरच आहर ह� गोषट �सद र् ल�. हयापराार �हदंसु्ानाया सावमरौर राज्ाराात 

यापुढर  आपा ढवुाढवु ्राार नाह� असा ्रार र् ला �न �हदं� सामाजयाचर संर�ा्तक ह� रराठयांची 
पदवी रानय र् ल�! अशा र�तीनर पा�नपताया �वजरतयानर सवतः जया रहतवा्ां�ररु रु  जया युदाला तो 
पवतृत झाला तया रहतवा्ां�रचर आ�ा तर् र �रु�वलरलया �वजयाचर राज्�य दष्या �नष्लतव रानय 

र् लर आ�ा �हदंसु्ानात आता सावमरौर राज्ाराातून अ्गाा प� �नतयाचा नाह�सा ्रन आ�ा 

�दलल� हातात सरऊन रराठयांनी पठााांना आ�ा रो�हलयांना अगद� अलग ्रन सोडलर. ्ारा तयावरुी 
�हदंूंशी सावमरौर सततरसाठ� दोन हात ्रता आलर तर ्रावयाला �सद असलरल� तीच दोन सर्म अशी 
रुसलरानी �् दस्ानर होती. पा तयांचाह� �श�रचा �दवस यरऊन ठरपला होता! पा�नपतला रो�हलयांनी आ�ा 

पठााांनी रराठयांचा जो रानरंग आ�ा छु र् ला तयााया सरतृीनर रराठयांाया वैर�नदामलनााया 
खडगाची वार अतयतं ती�ा झाल� आ�ा प�तशोवााया रनोवतृतींना इत्ा रर आला ्�, तया ्दा�चत 

�ततकयाच पणु शकतीनर �चरडलया गरलया असतया; पा तयांना चुच्ारन ठरवार शकय नवहतर; हर 
रो�हलयांना आ�ा पठााांना, दोसांनाह� सरजून चु्लर. तरवहा तर पा�नपतची सरररूरी जयांनी पा�हल� 
होती अशा आपलया र�हरतखान आ�ा अहरदखान णंगष हया जुनया सरनापतींाया आ�वपतयखाल� ए्त 

होऊन तयांनी रराठ� सनैय आलयाणरोणर तयाायाशी वीटपाानर सारना दयावयाचा �नशचय र् ला. 
�दलल�स ्ाह� �दवस राहून रराठर  दआुणात �शरलर. तर् र तयांना आपलया जुनया शतूांया सनैयाची 

संखया हुूहुू रयं् र परााात वाढल� असलयाचर �दसून आलर. जवुपास ७० हजार रुसलरान शसतर 
सरऊन युदाला सजज झालर! पा तयांचर रोजराप ्रावयाला रराठयांना वरु ्ोठर  होता! ए्ावर ए् 

�न्राचर सगंार होऊ लागलर! आ�ा पतयर् राांगाावर पठााांचा आ�ा रो�हलयांचा खरपूस सराचार 
सरतला गरला. शतूांया हातातून नगरारागून नगरर आ�ा दगुामरागून दगुम हसतगत ्र�त आ�ा सपं ूाम 
दआुणांतून पठाा तरवढा झाडून ्ाढ�त, रराठयांचर �वजयी सनैय रो�हलखडंावर चाल ्रन गरलर �न 

पठााांची जयापराार तयांनी चांद� उडवल� होती तयाचपराार तर् लया रो�हलयांचीह� चांद� उडवल�. 
रराठयांाया रयं् र प�तशोवापासून नजीणखानची रतृयूनर रधयर पडून सोडवाू् र् ल�; पा तयाचा 
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रुलगा झणरताखान हा आपलया आ�ा आपलया णापााया पापाचर ्ु रोगावयाला अदयापी िजवंत होता! 
तयानर शकुतालाया ्ोटााया अररदय �रतंीचा आशय र् ला! रराठर  र्ट ्ोटावर चाल ्रन गरलर! तयांनी 
आपलया तो्ांाया र�डराराला पारंर र् ला आ�ा आतलया सनैयाचा इत्ा रयं् र सहंार र् ला ्�, 
झणरताखानाला गड लढवार अशकय झालर. ए्ा राती तो गडातून पुून गरला आ�ा गंगा नद� उतरन 

�णजनूरला पोचला. तयााया प�तशोवा्�रता �नसालरलर रराठ� सनैय लागल�च गंगा नद� उतरलर आ�ा 

नगरााया सरं�ाासाठ� झणरताखानानर ठरवलरलया रुसलरानी तो्ांचा रयं् र रारा चालू असताह� तर तसरच 

�णजनूरवर चाल ्रन गरलर. तयांनी तो्ा हसतगत र् लया. तयांना वाटरत अडवावयाला आलरलया दोनह� 
रोठया सनैयांची वूुवाा उडवल�. सहसाववी रो�हलयांना तरवार�चर पााी पाजलर आ�ा �णजनुरात पवरश 

र् ला! �णजनुरचा सवम िजलहा रराठयांाया सोडयांाया टापांनी तुडवला गरला! झणरताखान नजीगडला 
पुाला. रराठयांनी तयाचा पाठलाग र् ला आ�ा ्ततरगड सरतलर. नजीणखानानर आ�ा तयााया रो�हलयांनी 
पा�नपतात रराठयांचर �श�णर लुटून जी असखंय संपतती लांण�वल� होती ती सवम ्ततरगडला ठरवल� होती. 
�वजयी रराठयांाया ती पुनः हातात पडल� आ�ा तयारु रु  तयांना अरयामद हषम झाला. तयांचा �वजय आता 
प�रपूाम झाला. झणरताखानाची णाय्ो आ�ा पोरर ह� दरखील तयांाया हातात सापडल�. पा�नपताया 
युदानंतर तर् र असलरलया रराठयांाया णाय्ारुलांची आ�ा शताववी रराठर  तराांची हयाच कूर 
रो�हलयांनी पशपूराार �नषठुरपाानर जी गत र् ल� ती ल�ात सरता �ततकयाच कूरपाानर नजीणााया आ�ा 

झणरतााया ्ुटंुणावर रराठयांनी अतयाचार र् लर असतर, तर� तयांना दोष दरता आला नसता. पा �हदंूंाया 
�वजयाची परंपरा अगद� �नराुी आहर. �तला अनुसरन रराठयांनी तयांना णलपूवम्  वरापतर ्रावयाला 
लावावयाची �्ंवा तयांना आपलया णाजारणुागयांाया पणु �व्ारांना णुी दयावयाची ्लपनाह� रनात 

आाल� नाह�. असलया पाशवी आ�ा रानट� ्ृतयांच ा अवलंण न ्रताच रराठ� शसतासतांनी सवम पांतरर 
रो�हलयांाया आ�ा पठााांाया हदयात इत्� वड्� ररवल� होती ्�, रराठयांचा नुसता ए् सवार 
�दसला पुरर, ्� रो�हलर रुसलरानांचर सणंव गावाया गाव वाट �र रुल �त्डर पुत सुटर. तयांचर जर जर पुढार� 
वाचलर तयांनी तयांनी तराईाया अरणयाचा आशय र् ला! तर् र सुदा �ततकयात पावसाळयाला आरंर 

झालयारु रुच रराठयांाया प�तशोवााया खडगापासून तयांचा णचाव झाला! पा�नपतसाठ� इत र्  रयं् र 
रूलय तयांना दयावर लागलर!  

अशा र�तीनर आपल� धवजा तराईाया अरणयााया अगद� सीरापांतापयपत ्ड्वलयावर आ�ा 

आपलया सवम शतूनंा शरा आालयानतंर पतयागरनाचा �नदकश �दला गरला आ�ा रहाराष्ाची सरना 
इ.स.१७७१ रधयर �दलल�्डर परत �नसाल�. तर् र रराठयांाया राज्ाराी पुरषांनी �न तयांाया 
सरनावुरंवरांनी �रुवलरलया �वजयाचा आपलया ्ारस्ानांनी पुरा लार पदरात पाडला. शहाअलर हया 
वरुी रोगल सामाजयाचा नारवार� णादशहा होता. तयाला आपलया अट र् त ठरवावयाचा आ�ा अशा र�तीनर 
�हदंसु्ानची सावमरौर सतता आपलया हातात घयावयाची असा इंगजांचा आ�ा सुजाउदौलयाचा डाव 

चालला होता. पा रराठयांाया ्ुशल रंंयांनी तयांायावर रात र् ल� आ�ा तयांचा डाव ्सवून 

रराठयांनी शहाआलरला �दलल�चा नावाचा णादशहा महाून रानय ्रावर आ�ा तरवढयासाठ� सरग 



 

www.savarkarsmarak.com 

�हदंसु्ानचर सामाजय चालवावयाचा आ�ा सरं�ावयाचा सवम अ�व्ार आ�ा रार तयानर रराठयांवर 
सोपवावा असर अ�व्ारपत दयावयाला शहाआलरला राग पाडलर. ह� तयााया पदवीची शािबद् 

रानयतासुदा, णादशहानर जरवहा पा�नपताया युदानंतराया सवम वषापची ््लरल� चौ्ाई रराठयांना 
दयावयाचा आ�ा हयापुढर  नवीन �रुाारा पांत अवाम अवाम वाटून घयावयाचा ्रार र् ला, तरवहाच तयाला 
�रुाल�. इ.स.१७६१ रधयर जी गोषट सडवून आाणयााया णरतानर आाल� होती. ती इ.स.१७७१ रधयर पतय� 

सडवून आाल�! रो�हलयांचा आ�ा पठााांचा पूाम परारव झालयावर �हदंसुस्ानात �हदंूंाया सामाजयाला 
प�तणंव ्राारा ्ोाीह� रुसलरान सणंव �हदंसु्ानात रा�हला नवहता. तया वष� रुसलरानी 
सवातंंयाचा, सततरचा आ�ा रहतवा्ां�रचा पतय� दरहानत झाला. रोगल, तु म् , अ्गाा, पठाा, रो�हलर 
आ�ा अरााी उततरर्डील आ�ा द��ार्डील सवम पं् ाचर आ�ा सवम रतांचर रुसलरान हयांनी 
�हदंसु्ानाया सावमरौर सततरसाठ� झगडून तर हसतगत ्रावयाचा �न प�तशोवा्म �सद झालरलया �हदंूंाया 
हातात आपल� णादशाह� पडू न दरता �तला वाचवावयाचा आटो्ाट पयतन र् ला, पा रराठयांनी तो सवम 
�नष्ु ्रन टा्ला आ�ा पुढर ५० वषक �हदं ूसामाजयाचर संर�ा हया नातयानर तयांची ह� पदवी जो जो 
अरानय ्र�ल �्ंवा घयावयाला पुढर यरईल तयाायाशी झगडून �हदंसु्ानातील सावमरौर सतता आपलया 
हाती ठर �वल�. इ.स. १७७१ नतंर �हदंसु्ानाया राज्ाराााया �रतातील ए् सतता महाून रुसलरानांची 
गाती ्रावयाचर ्ारा रा�हलर नाह�! �हदंूंनी �तची सरारती र् ल� आ�ा अशा र�तीनर अट र् पासून द��ा 

सरुदापयपत �हदंसु्ान आ�ा �हदं ूजातीचर सवातंंय परत �रु�वलर. हयानंतर जयांाया �वरद पयतन ्रन 

तयांना दोन हात ्रावर लागलर तर लो् रुसलरान नवहतर; तर लो् सवरावानर, वतमनानर आ�ा योगयतरनर 
रुसलरानांहून अगद� �रनन होतर; तयांचर नाव इंगज! 

रराठयांची ह� दोन रोठ� सनैयर उततरर्डर पाठ�वल� गरल� असता ती सवंी सावून द��ार्डर 
रहतवा्ां�ी हैदरनर आपलया दैवाची पुनः ए्दा पर��ा पहावयाचा पयतन र् ला नसता आ�ा रराठयांचर 
अ�वराजय अरानय ्रन तो उठला नसता तरच आशचयामची गोषट झाल� असती. णरोणर पणु सनैय सरऊन 

राववराव लागल�च तंुगरदा उतरलर आ�ा शतुसनैयाशी युदावर युद दरत आ�ा तयांचर दगुामरागून दगुम 
िजं्�त पुढर  जाऊ लागलर. हैदर अनवडीाया रानात आशया्म �शरताच रराठयांची ए् तु्डी तर् र राहून 

तयाला जजमर ्र लागल�. ए र्  �दवशी राती रराठयांचर सनैय रतोडला तु दरऊन सवस् पडलर असता हैदर 
णरोणर वीस सहस �नवड् लो् सरऊन णाहरर �नसाला आ�ा अ्सरात रराठ� सनैयावर तुटून पडला. पा 

हैदराया णंदु् �ाया प�हलया धवनीणरोणर रराठयांचर सरनापती गोपाुराव पटववमन जागर झालर. आपलया 
सनैयावर रयं् र पसंग आला आहर हर तयांनी लागल�च ताडलर. हया वरुी यित्ं�चत �ढलरपाा �्ंवा 
अ�निशचतपाा झालयास रराठ� सनैय जागर वहावयााया पूव�च जागाया जागी ्ापलर जाईल हर तयांाया 
ल�ात आलर. तयांनी तशीच सोडयावर उडी रारल�, रगवा झ�डा उरारला आ�ा युदााया �सदतरनर उरर राहून 

सनैयाला सूचना दरणयासाठ� नगारर वाज�वणयाची आ�ा र् ल�. नगायामझचा धवनी ए्ताच आपलर �नदास्ान 

सोडून ए्ारागून ए् सवम सै�न् ररारर रारूरीवर ए्त झालर. शतूांया लो्ांचा तो्ांचा रयान् 

रारा अ�व्च होऊ लागला आ�ा स�ैन्ांरागून सै�न् �वद होऊन पडू लागलर. पा रराठर  यित्ं�चत 
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्चरलर नाह�त. हैदराया तो्ांाया ररसगजमनरनर आ�ा तयांाया रायामनाया आवरशानर रराठर  आता चोहो्डून 

सररलर जातात ्� ्ाय अशी रीती उतपनन झाल�. पा गोपाुराव �नवडया छातीनर आपलया स्ानावर 
अचल रा�हलर आ�ा रराठयांची राष्धवजा ्ड्डत तशीच शतूला �हावू लागल�! सूचनरचर नगारर अदयापी 
वाजतच होतर. गोपाुरावांचा ए् शर�र�् जवुच उरा होता. तो र् चा ए् गोुा ्ुटला आ�ा तयााया 
रसत्ााया �चवंडया उडालया. तयााया दरहातून इतकया वरगानर रकताची �चंु ्ांडी उडाल�, ्� �तनर 
रराठयांाया सरनापतीना रकताचर सनान सातलर! पा पटववमन सोडयावर आपलया जागी तसरच उरर रा�हलर! 
तयांाया सोडयाला ए् गोुी लागल�. तर दसुयाम्  सोडयावर सवार झालर. तर तयाायावर णसतात न णसतात 

इतकयात तयालाह� तो र् चा गोुा ्ुटून लागला आ�ा पुनः पटववमनांना पायउतार वहावर लागलर. पा तर 
पुनः �तसयामल सोडयावर सवार झालर आ�ा अगद� रतृयूाया दाढरतह� आपलर स्ान वरन रा�हलर! तयांाया 
हदयाला रयाचा सपशम झाला नाह�! तयांचा �नशचय यित्ं�चत �ढला झाला नाह�! �ारात वैय मायुतीनर, 
लवरात स्ान तयागानर सनैयाचा वीर सुटला असता आ�ा �वजयोनरुख शतूाया हातात सवम सनैयचर सनैय 

पडलर असतर. पा रराठयांचर सवम - पाई् आ�ा नाई् - एखादया लोखडंी �रतंीपराार ती आग सहन 

्र�त तसर उरर रा�हलर! हैदरनर जवु यरऊन हर अदमय वैयामचर दशय पाहताच तो ्क् झाला आ�ा 

�वसरयानर आला तसा दतुगतीनर परत �्रला. युद तसरच चालू रा�हलर. परठर , पटववमन, पानसर आ�ा इतर 

रराठर  सरनानींनी तयाची ए्सारखी रगृया चाल�वल� आ�ा जागोजाग तयाचा पाठलाग ्रन शरवट� 
रोतीतलाव यर र् तयाला पूाम ्�डीत वरला �न तयााया सवम सनैयाचा सहंार होऊन युदसारुगीस्ट सवम 
दारगोुा आ�ा शसतासतर �वजयी रराठयांाया हातात पडल�. आता हैदरला राज्�य �रतातून सरूु 

नाह�सर ्रावयाचा रराठयांनी �वचार र् ला. पा इतकयात पुणयाहून रहतवाचर पत यरऊन पोचलर. तयात 

पंतपवान अतयवस् आहरत, तरवहा सवापनी पुणयास �नसून यावर अशी आ�ा आल� होती. रोठया ्षटानर 
रराठ� सरनानाय् संवीला रानय झालर आ�ा तयावर हैदरची सवा�र� तयांनी ्रन सरतल�. हया सवंीनर 
हैदरनर रराठयांाया सवराजयापै्� णु्ावलरला सवम पदरश सोडून �दला आ�ा युदाचा सवम वयय सोसून वर 
पंतपवानांना पननास ल� रपयर खडंाीपीतय्म �दलर. 

रराठर  सवमत असर उजजवल �वजय संपा�दत असता, जया राष्पुरषााया सर्म �नयतंााखाल� तयांनी 
पा�नपताला झालरलया अतयाचाराचा आ�ा अपरानाचा प�तशोव सरतला आ�ा आपलया राष्ाला पुनः 
पूव�पराार वैरवााया �शखरावर स्ानापनन र् लर, तयांाया आजाराची वाताम �दलल�पासून महैसूरपयपत 

पसरलरलया रराठयांाया सनैयात आ�ा राजवानयांत जाऊन ्ड्ल�. ह� राष्�य आपतती ्ोसुल�, तसर 
सवम राष् �चतंारगन होऊन गरलर! राववरावांनी जर सरनानाय्ाचर ्ौशलय दाख�वलर आ�ा युदात जर 
�वल�ा �वजय �रु�वलर तयांाया योगानरच र् वु तर इत र्  लो्�पय झालर नवहतर. तयांचा राजय्ाररार 

�तत्ाच नयायय आ�ा दयापूाम होता; रावापासून रं्ापयपत सवम पजाजनां�वषयी तयांना वाटत असलरल� 
आस्ा �तत्�च खोल आ�ा ्ु्ुीची होती; ्ोरापासून लहानापयपत सवापना सारखा नयाय �रुावा 
महाून चाललरलर तयांचर पयतन �तत र् च जागर्पााचर आ�ा नरटाचर होतर; आ�ा तयारु रु  तयांाया पजरपै्� 
अगद� हलकयातलया हलकया रनुषयालाह� तयांाया�वषयी अतयतं रकती आ�ा परर वाटर . ण�लषठांना 
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तयांाया ्ड्पााची आ�ा सतय�नषठरची रीती वाटर. आ�ा गर�ण शरत्र� आपल� दःुखर तयांायाजवु 

सांगत आ�ा हर आपलर परराचर पा�ठराखर आहरत असर तयांना वाटर. तयांाया रूखम चुलतयााया रहतवा्ां�ररु रु  
सरगुती रांडार आ�ा नाश्ार् अंतयुमद उपिस्त झाल� असताह� तयांनी पा�नपताया युदापासून दहा 
वषापाया आत तया आपततीचा आपलया राष्ाला �वसर पाडला; नवहर, अ�व् णरोणर णोलावयाचर महाजर 
तया पराजयापर�ाह� ‘राष्प�तषठा वाढ�वाारा परारव’ अशी तयाची सरतृी राष्ात जागतृ ठरवल�. इत र् च 

नवहर तर जयांनी जयांनी �हदंपुदपादशाह�ाया आ�ा �हदं ू सवातंंयााया ्ायाम�वरद आपल� डो्� वर 
उचलल� तयांची तयांची डो्� आपलया सर्म हातांनी सड्ून ्ाढल�! अदयापी तर तारणयााया रर 
उतसाहात होतर. आ�ा इतकयातच रागयााया आ�ा लो्�पयतराया ्ुसाला तर पोहोचलर होतर. तरवहा 
साहिज्च सवम राष् तयांाया ्ोर �पतयााया हातून सडलरलया उजजवल पराकरापर�ाह� वरचढ पराकर 

होईल महाून आशा ्र�त होतर. राववराव दषुट राजय�मयाला णुी पडलर! तरवहा तयांचर वय पुरतर २७ 

वषापचरह� नवहतर! राजवाडयात तर अतयवस् िस्तीत पडलर असताह� सुवारणयााया रयामदराया पल�्डर 
गरलरलया - ्ारा हया वरुीह� रासोणाची �नजाराशी ्ारस्ानर चालूच होती! चुलतयाची सरजूत सालून 

तयाला वु�वणयाचा तयांनी पयतन र् ला; सवम राष्�य ऋा वारन टा्लर; आ�ा आपलया राजवैदयाला 
िजाया योगानर आपल� वााी शरवटाया �ाापयपत चाल ूराह�ल आ�ा आपलयाला परररशवराचर नाव त�डात 

असताना पाातयाग ्रता यरईल अशी औषवयोजना ्रणया�वषयी आ�ा र् ल�! राववराव अतयवस् 

आहरत ह� वाताम णाहरर पडून सवम राजयरर पसरताच तयांायावर परर ्राायाम◌ा सवम पजाजनांचा आपलया 
िजवलग राष्�पतयााया-आपलया राष्वीरााया - शरवटाया दशमनासाठ� चार� �दशांनी पुणयात नुसता पूर 
लोटला. तर ्ुताच राजवाडयाची दारर सवापना सवम ्ाु रो्ुी राहावी आ�ा लहानातलया लहान 

रनुषयालाह� आपलया ररट�चा प�तणंव होऊ नयर असा तयांनी �नणपव र् ला. ८ नोवह�णर १७७२ हया �दवशी 
हया उदार राजपुतानर राजयातील �वदवान आ�ा वा�रम्  पुरषांना जवु णोलावलर. तया सवापना नरस्ार 
र् ला आ�ा दरवुात जयापराार दाट� होतर तयापराार राजवाडयात जरलरलया असखंय लो्ांचा �नरोप 

सरतला आ�ा ‘‘आमह� रहायातरस जातो, सवार�ची �सदता ्रा’’ महाून सां�गतलर. नतंर परररशवराचर 
नारसररा ्र�त हया शरषठ राष्पुरषानर, सवमजानपद उसासर टा्�त आ�ा हंुद र्  दरत असता, रुखानर 
‘गजानन, गजानन’ महात रोठया योगयापराार नरतदवारर पाा सोडला! तयांची तरा �नपु�त् आ�ा 

रहासाधवी पतनी रराणाई �हनर आपलर सवम अलं् ार आ�ा वसतरूषार द�नांना आ�ा बाहराांना वाटून 

टा्ल�. आ�ा सवम आरतसंणंवी आगह आ�ा �वनवणया ्र�त असता तया दरू सारन आपलया �पय 

पतीाया �चतरवर आरोहा ्रन सहगरन र् लर! पसरलरलया जवालात आपलयाला जाुून सरऊन �तनर 
रनुषयाला अदयापीह� पारत ्रन सरता यरार शकय आहर अशा रतृयूर�हत पररााया आ�ा सवग�य 

सौदयामाया रहसयावर प्ाश पाडणयासाठ� आपलया आतमयाची �दवट� ्रन परट�वल� आजह� हयांाया - 
आपलया आवडतया राजााया आ�ा रााीाया - राववरावांाया आ�ा रराणा�ाया नावाचा उललरख 

झालयाणरोणर रहाराष् राज�नषठराया आ�ा पररााया अशंूचा तयांाया सरतृीला अ�रषर् ्रतो! अजूनह� 
रहाराष्ाचर राष्राट आ�ा ग�वुी ‘‘द��ाचा �दवा रालवला �हरा हरपला’ असर ्रागीत गातात! 
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१८ : आपसांतील यादवी आ�ा लो्रताची राजयकांती 

 
‘इंगजांना खडर चारलर, नाह� लागू �दला ्ारा 
रलर णु�दचर सागर नाना, ऐसा नाह� होाारा !’ 

 
जयांाया ठायी सवम राष्ााया आशा �् �दत झालया होतया तया राववरावांना अलपवयात रतृय ूयावा 

आ�ा जयाला सवम राष् �शवयाशाप दरत होतर तया रासोणाला आपलया पुतणयानतंर ए्ा �पढ�चर आयुषय 

लारावर ह� सटनाच तशी आहर ्� �तजरु रु  महातात तयापराार परररशवर सवम शिकतरान नाह� अशी शं् ा 
रनुषयााया रनात र् वहा र् वहा सवारा�व्पार उतपनन वहावी. 

राववरावांचर अ्ाल� �नवन ह� गोषट रोठ� राष्�य आपतती होती; पा तयाायानंतर रासोणाचर 
जगार ह� तयाहूनह� रोठ� राष्�य आपितत होती. राववरावांाया अंत्ाुाया इाछरपराार आ�ा सवम 
राष्ााया रनापराार राववरावांाया रागर तयांचर ्�नषठ णंवू नारायाराव हयांना पवान्�ची वसतर 
�रुताच तया अलपवयस् पंतपवानााया आ�ा तयााया सहायय्तयापाया �वरद जयाचर पयमवसान 

रकतपातांत झालर पा�हजर अशा रासोणादादांाया ्ारस्ानांना पुनः पारंर झाला. तयानर वाडयााया 
सरं�ाा्म ठरवलरलया गारदयांना आपलया ्टात सरतलर आ�ा तयांनी नारायारावांना लगट ्रन ‘वरावर’ 
अशी आ�ा �दल�. पा तयांची रा�सी पतनी आनदं�णाई �हनर ‘व’ चा ‘रा’ ्रन नारायारावांना ‘रा’रन 

टा्णयाचा डाव रचला. �द. ३०-८-१७७३ हया �दवशी गारद� णंड ्रन उठलर आ�ा अरररावीनर ््लरलया 
वरतनाची रागाी ्र�त तयांनी नारायारावांना वरढलर. जवु पंतपवानांचा �वशवास ूसरव् होता, तयानर 
यांाया हया ्ृतयासाठ� तयांची जरा ्ानउसाडाी ्रताच गारदयांनी तरवार� ्ाढून तयाला जागायाजागी 
ठार रारलर. तर पाहून नारायाराव रीतीनर शनवारवाडयातील खोलयाखोलयातून पुून जाऊ लागलर, पा 

गारदयांना तर च्वू श्लर नाह�त. शरवट� नारायाराव नाट्शा रुत रासोणा णसलर होतर, तर् र गरलर आ�ा 

तयांाया ्ंणररला �वुखा सालून ‘्ा्ा, राझा जीव वाचवा!’ महाून र् �वलवाणया सवरानर याचना ्र 

लागलर. ‘्ा्ा, री तुरचर रूल आहर रला वाचवा. तुमह� सवम राजय ्रा. रला सालाल तर तु्डर खाऊन री 
�दवस ्ाढ�न!’ पा रारर्र� पाठ�रागरच होतर. दादानर आपलया रोवतालची पुतणयाची �रठ� सोडवल� 
आ�ा गारदयांनी तरवार� उपसलया! सवा�र�नषठ चापाजी �ट रु्र रारर्याप◌राया तरवार�ाया आड आला 
आ�ा आपलया वनयावर सवतःाया दरहाचर आाछादन ्रन तयांना वाच�वणयासाठ� ्ा्ुुत ्र लागलर. 
पा तयांना हतयरचा रद चढला होता. गारदयांनी आपलया रकतां�्त तरवार�ंनी ्चा्च वार ्रन 

अलपवयी पंतपवानांची आ�ा जीव जाईपयपत तयांायावर आपलया शर�राचर छत वराायामच तयांाया �वशवासू 
सरव्ाची हतया र् ल�! इत र्  झालयावर णंडवालयांनी रासोणा पंतपवान झालर महाून तयांाया नावानर दवाह� 
�्रवल� आ�ा तर शनवारवाडा हसतगत ्रन णसलर. 
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नगरात ह� रयं् र वाताम पसरताच लो् सतंरत होऊन गरलर आ�ा जागोजाग सोु र्  जरून 

हतया्ार� रासोणाला आपला पंतपवान महाून आमह� रानयता दराार नाह� अशा �नशचयाची सोषाा होऊ 

लागल�! अदयापी रहाराष्ात पुररशी राष्�य वतृती शरष रा�हल� होती. आ�ा नापसंत असलरलया पुरषाला 
आपला पुढार� रानय ्रावयाला रराठयांना णलात्ारानर राग पाडार अशकय होतर. राजवट�तलया 
�नर�नराळया अ�व्ारावर असलरलया पुरषांाया आ�ा लो्नाय्ांाया हया ‘णारराई’ महाून प�सदीस 

आलरलया गुरत कां�तरडंुाची स्ापना झाल� आ�ा राजयातलर रुखय नयायावीश प�सद रारशासती हयांची 
सडलरलया प्ाराची पूाम चौ्शी ्रणयााया ्ारी योजना झाल�. ्ोडया अववीतच हया प्ारात 

रासोणादादांचर आ�ा तयांची पापी पतनी आनदं�णाई �हचर अंग आहर अशी �निशचती झाल�. लागल�च तो 
�नर�ड बाहरा तसाच राजवाडयात गरला आ�ा तर् र आपलया प�ााया संर�्ांनी प�रवरिषटलरला रासोणा 
ररसररत असताना तयांनी तयााया त�डावर जनतराया पंतपवानांची आ�ा सवतःाया पुतणयाची हतया 
्रणयाचा आरोप र् ला! हया अपरावाचर पायिशचतत ्ाय महाून प्न �नसाला असता तयांनी उदगार 
्ाढलर, ‘‘हया रयं् र अपरावाला पायिशचतत ्ोातर असाार? हयाला जर शासतांनी एखादर  पायिशचतत 

सां�गतलर असरल तर तर दरहानत पायिशचतत होय!’ तयांचर हर वाष्याचक सपषटोदगार ए्ून तयांना ्ोाी 
सावव�गर�ची सूचना ्रताच रारशासती महाालर, ‘‘रला रासोणांचर रय नाह�. राजयातील रुखय 

नयायावीश हया नातयानर राझर ्तमवय री र् लर आहर. तयाला तसर वाटलर तर राझीह� हतया ्रन तयानर 
आपलया अपरावांची संखया सुखरनवै वाढवावी. जया राजयावर असला हतया्ार� राजय ्रतो तया राजयात 

री राहाार नाह�, ्� अननगहा ्राार नाह�.’’ इत र्  णोलून रासोणााया आशचयमरुगव प�पातयांना हर 
्ाय चाललर आहर हयाची पुरती ्लपना यरणयााया अगोदरच आपलया साितव् कोवााया आगीनर एखादया 
अिगनजवालरपराार रासरान होाारा तो �नरमय बाहरा �नसून गरला. वाडयााया णाहरर पडला, नगराचा 
तयाग ्रता झाला आ�ा प�वत ्ृषाा नद�ाया तीराला जाईपयपत अननाला �्ंवा उद्ाला तयानर सपशमह� 
र् ला नाह�! 

इतकयात नारायारावांची पतनी गगंाणाई गरमवती आहर असर आढुून आलर आ�ा पंतपवानांना 
खरा वारस आ�ा गाद�चा वारस योगय सवारी उतपनन होईल अशी सवापना आशा वाटू लागल�. हया वातकरु रु  
दसुयामव ्शानरह� आल� नसती इत्� णारराईाया ्ारस्ानाला णु्ट� आल�. रोरोणादादा, ्ृषाराव 

्ा रु , ह�रपंत ्ड र् , ंयंण्राव रारा, तो्खानयाचर परुख रासतर, पटववमन, वायगुडर, नारो आरपाजी 
आद�्रन राजयातलया परुख नाग�र्ांनी आ�ा अ�व्ायाप◌्नी नाना ्डाीस आ�ा सखारार णाप ूहया 
दोसा रहाराष्�य राज्ाराी पुरषांाया अगगणयांाया आ�वपतयाखाल� रासोणादादांना प�हलयानर 
सवार�ाया �न�रततानर पुणयााया णाहरर ्ाढावर आ�ा रग तयांाया�वरद युदाची सोषाा ्रावी असा णरत 

र् ला. लव्रच रासोणाला द��ाराया सवार�वर जावयास तयांनी आपलया ्ारस्ानानर राग पाडलर. रासोणा 
रहाराष्ााया णाहरर गरलर हर पाहताच तयांनी पुणयात णंड र् लर, नगर आपलया सवावीन ्रन सरतलर आ�ा 

सवम राजयरडंुाची अधय��्ा �न जनराला यराायामप पंतपवानांची राता अशी गगंाणाईाया नावानर दवाह� 
�्र�वल�! राजवानीत झालरल� ह� लो्रतानुवत� कांती राष्रर तवररनर पसरल� नगरांरागून नगरर आ�ा 
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गडारागून गड नवीन राजयसततरला रानयता दरऊ लागलर. ह� नवीन राजयवयवस्ा महाजर वासत�व् 

लो्सतता् राजयपदतीच होती आ�ा �तचर नावह� ‘णारराईचा ्ाररार’ लो्ांचर राजय असरच पडलर. लो् 

प�ोरानर सडवून आालरलया हया कांतीची वाताम रासोणााया ्ानावर ए्ाए्� जाऊन ्ड्ताच आपलर 
सवम सनैय सरऊन पुणयावर चालून जावर अशी ्लपना प�हलयानर तयााया रनात आल�. पा णाररा�चर 
सनैयच उलट आपलयावर चाल ्रन यरत आहर हर पा�हलयाणरोणर अदयापीह� जर ्ोडर अनुयायी तयाला 
�च्टून रा�हलर होतर तर आ�ा हाताखालचर जरवढर राडोती सनैय होतर तरवढर सरऊन तो उततरराया �दशर् डर पु 

्ाढ�त �नसाला. जाताना जाू ्ाय आपा युदाला उभया रा�हलरलया शतूाया पदरशातून जातो आहो अशा 
र�तीनर वाटरवर�ल सवम जनतरची आ�ा पांताची तयानर वुुवााी आ�ा लूटरार र् ल�! गगंाणा�ना पुत झाला 
नाह� तर लो्रताचा ्ल पुनः तयााया णाजूला व रुल अशी तयाला अदयापीह� आशा होती! ्ोररगावला 
तयाची आ�ा णाररा�ाया सरनरची गाठ पडल� आ�ा तयात णाररा�ाया सनैयााया परारव होऊन तयांचर 
पुढार� ंयंण्रावरारा परठर  रारलर गरलर. ंयंण्रावरारांचा रतृयू महाजर णाररा�वर आलरला रोठया 
हानीचा पसंग होता. ्ारा तर तया प�ाचर ए् परुख आ�ा पक र्  पुढार� होतर. पा नाना आ�ा 

सखारारणापंूनी वीर सोडला नाह�. आ�ा रहाराष्ातील णहुतर् लो्ांाया पाठ�ंबयानर रांडा, रुुीह� 
रासार न सरता, तसरच पुढर  चाल�वलर.  

आता रहाराष्ाचरह� �्ंणहुना अ�खल रारतवषामचर डो रु  पुरंदर्डर लागून रा�हलर होतर. ्ारा तर् र 
नारायारावांची पतनी रातुशी गगंाणाई हयांना ठरवलर असून डोळयात तरल सालून तयांची जपाू् चालल� 
होती. तयांचर �दवस अगद� ररत आलर होतर. ए्ारागून ए् �दवस जाऊ लागलर आ�ा तर�ह� पुरंदराहून 

अषट वाताम यरईना. तर पाहून लो्ांना �वशरषच ्ाुजी वाटू लागल�. दरवुातून आ�ा ती्म�रतातून लो् 

जरून परररशवरााया ्ु्ुीाया पा्मना होऊ लागलया ्�, पुरंदरला ईशवरााया ्ृपरनर रातुशी 
गगंाणा�ना पुतरतन होऊन गाद�ला वारस उतपनन वहावा आ�ा पापी रासोणााया दषुट रहतवा्ां�ा 
रुुातच नषट वहावयात! राजवाडयातलया पशसत पा्ारापासून सावमज�न् चौरसतयापयपत सवमत अ�खल 

�हदंसु्ानचर �चतत तीव उत्ंठतरन र ररन गरलर होतर! आ�ा �दलल�, इंदरू, गवालहरर, णडोदर , हैदराणाद, महैसूर, 
्ल्तता इतयाद� �हदं� राज्ाराााया �् दस्ानात राज्ाराी पुरष अतयतं ्ुतुहलानर पुरंदर्डून 

यराायाम्  वातकची वाट पहात णसलर होतर. शरवट� �द. १८ ए�पल १७७४ हया �दवशी, इतकया उतसु्तरनर जया 
वातकची पती�ा चालल� होती, ती वाताम आल�! रराठयांची सवा�रनी रातुशी गगंाणाई हया पुरंदरला पसूत 

होऊन पुतरतन झालर!! सवम रहाराष् जनरााया आनदंोतसवानर गजणजून गरलर आ�ा नूतन अरम् ाचर, 
जनरतःच राजयाचर पंतपवान आ�ा राष्ाचर सवाम�व्ार� महाून सवागत झालर!!! लो्रतााया तया पचंड 

उतसाहााया ओसात पर्� राजसतताह� वाहून गरलया आ�ा णाु पंतपवानांवर अ�रनंदनांचा सवम णाजंूनी 
वषामव झाला. तया वरुचा पतवयवहार आ�ा ्ागदपतर पा�हल� महाजर हया पुतजनरााया वातकनर सणंव 

रहाराष्रर लो्रतााया कांतीत णहुरत असलरलया सवम जनतरला �्ती �निशचतता वाटल� आ�ा राष्�य 

आशा आ�ा आ्ां�ा ्शा उचंणुून गरलया हर उततरर�तीनर �नदशमनास यरतर. साणाजी रोसलर आपलया 
सरना�नवासावरन �ल�हतात, ‘यर र् वाताम पोचताच सवापना अतयानंद जाला. ईशवरानर आराया पा्मना 
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ऐ्लया. सनैयात िज्डर �त्डर उतसव चालू आहर. रावादयर वाजत आहरत. तो्ांची सलारी झडत आहर. 
दरवानर आराया आवडतया परशवयांना �दसामय ुषय दयावर, असाच आनदंोतसव जर र् जर र् णाररा�ाया प�ाचर 
सनैय होतर तर् र तर् र झाला. सनैयात वतमरान पावताच ह�रपंत �न सवम आणालवदृ हयांस अवामनीय सतंष 

झाला. सरणतती �न नौणतखाना सुर ्रन श म् रा पृ् ्् पृ् ् वाटलया. दरवानर ्ुलद�प् ला�वला! 
आमहास आवार णु्ट झाला. ईशवरर अरतृविृषट ्रन वंशावुी प्ुिललत र् ल�. दरव तयास आयुषय 

य र्षट ्र�ल, रगवंतास पजरचर पालन आ�ा वरमससं्ापना ्तमवय आहरच, हा �नःसंदरह झाला! जगदातरा 
्ृपावंत होऊन ्ुलद�प उदय र् ला. तयास आयुषयव�ृद ्रो. जगिननवास पुढर उततरोततर ्र�ल. 

जगिननवासर पजापालन ्राार उरर र् लर!!’ 
रुलाचर नाव राववराव ठरवणयात आलर. पा णाल पंतपवानांाया ठायी ए्ंदर प�रिस्तीरु रु  

जनतरची इत्� रकती णसल� होती ्�, लव्रच राववरावांचर सवमतोरुखी ‘सवाई राववराव’ असर रप 

झालर. तयांाया जनरानर अ�खल �हदंसु्ानाया राज्�य र�वतवयात ए्दर प�रवतमन झालर. ्ारा हया 
पुतजनरानर पुणयातलया कां�त्ार् णाररा�ाया ्ारस्ानांना णु्ट� आल�; तयांनी आता रासोणाची 
णंडखोर महाून णरवड् सोषाा र् ल� आ�ा रराठरडंुातील सवम रागीदारांना तयाचा नरटानर पाठलाग 

्रन सापडरल तर् र तयाला णंद ्रणयाची आ�ा र् ल�. जयाला आपल� णाय्ोसुदा दाणात ठरवता आल� नाह� 
अशा हया पुरषााया हातात जर रराठ� राजयाची अ�व्ारसूतर गरल� असती तर रहाराष्ााया अंग ी्ृत 

रहत्ायामची इ�तशी र् वहाच लागल� असती. पा हया पुतजनरारु रु  नानासाहरण आ�ा सदा�शवराव राऊ 

हयांाया हाताखाल� �हदंपुदपादशाह�ाया ्लपनराया परंपररत जर वाढलर होतर आ�ा �हदंसु्ानातील 

सावमरौर ्ोर �हदंसूतता महाून रहाराष्ानर संपादन र् लरलर उाचस्ान राखणयाचर सारथयम आ�ा दरूदिषट 

जयांाया ठायी होती अशा दरशरकतांाया आ�ा राज्ाराी पुरषांाया प�ांना राजसततरची सूतर आपलया 
हातात ठरवावयाची आ�ा आपलर राष् आपलया राष्�य धयरयावर अ�व् द�सम ्ाुपयपत िस्र 
राखावयाची शकयता पारत झाल�; पा नारायारावांना पुत झाला ह� नुसती वाताम ऐ्ून आ�ा सपं ूाम 
रहाराष्ानर हा पुतजनर �्ती दांडगया उतसाहानर आ�ा पचंड राष्�य उतसवांनी साजरा र् ला �न नवजात 

णाल्ाचर �्ती पररानर सवम रराठ� सामाजयाचर लो्�नयुकत पंतपवान महाून सवागत र् लर हर दशय 

पाहूनह� रासोणाची तयााया रानगुट�वर णसलरलया रा�सी रहतवा्ां�राया �पशााचापासून रुकतता झाल� 
नाह�! एखादया णुजलरलया गोर्हयापराार रासोणानर अ�व्च �पसाुलयापराार आपलर रतवतमन चाल ू

ठरवलर आ�ा तयाणरोणर ददु�व आ�ा णाररा�चर �वजयी सनैय, �ततकयाच अ�व् �नशचयानर, तयाचा 
पाठलाग ्र लागलर. सवतःाया राष्ातलया लो्ांपै्� ्ाह�नी जरवहा तयाला परारूत र् लर आ�ा इतरांनी 
तयाचा तयाग र् ला तरवहा शरवट� आपलया राष्ााया अतयतं ्टर शतूचंा आशय घयावयालाह� तयानर रागरपुढर 
पा�हलर नाह�. 

जया ्ाुाचा �वचार चालला आहर तया ्ाुी �हदंसु्ानची सावमरौर सतता आपलया हातात 

ठरवावयाची रहतवा्ां�ा अजूनह� जयांाया हदयात वास ्र�त होती अशा �नर�नराळया राजसततांरधयर 
रहाराष्ात रतररद नसताना जी रहाराष्ााया �हदंसुामाजयाचर चकव�तमपद अरानय ्र�ल अशी ए्ह� 
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सतता नवहती. जयांनी जयांनी तसर ्रावयाचा पयतन र् ला तयांचा तयांचा ए् तर सरूु नाश झाला आ�ा 

तयांना परारूत होऊन आ�ा रराठयांाया पूामपार अं�्त णनून हात चोुीत त�ड लपवून णसावर लागलर. 
रुसलरान रग तर दरुााी असोत ्� अरााी असोत, रोगल असोत ्� तु म्  असोत, �सवंाया अल�्डचर 
असोत ्� प�ल्डचर असोत राजसतता हया दषट�नर, इतकया पूामपार ठरचलर गरलर ्�, तयांनी पुनहा हया �हदं ु

सामाजयााया �वरद डो र्  वर उचललर नाह�! �हदंसु्ानाया राज्�य पटावर�ल ए् खरुगडी हया नातयानर 
तयांचर अिसततव सरूु नाह�सर झालर! दसुयाम! प�तसपधयापपै्� ए र्  ्ाुी अधयाम आ�शयाखडंावर पराव 

चालवाारर असर जर पोतुमगीज तयांायावर तयांायाशी ्ो्ापांत सवतंत ्रणया्�रता जी युदर ्रणयात 

आल� तया युदात सरुदावर आ�ा रूरीवर रराठयांनी असर पचंड पहार र् लर ्�, तर जर चक्र यरऊन खाल� 
पडलर तर पुनः ्वीह� उठलर नाह�त! फ� चांचर रराठयांशी उसड �वरोव ्रन सरोरासरोर सारना दयावयाचर 
वैयम ्वीच झालर नवहतर. तर�ह� हैदराणादाया आ�ा अ्ामटाया दवारानर पुणयावर �नयंता चालवावयाचा तर 
नरहरी पयतन ्र�त; पा पतयर् वरुी तयांचा डाव �नष्ु झाला. अंशतः तयारु रु  आ�ा अंशतः युरोपात 

चाललरलया तयांाया युदारु रु  तयांायापासून रराठयांाया �हदं ुसामाजयाला रीतीचर ्ोातरह� ्ारा रा�हलर 
नवहतर. इत र् च नाह� तर उलट तयांचर रहतवा्ां�ी प�तसपव� जर इंगज तयांाया उरमटपााला प�तणंव 

्रणयासाठ� पुढर  टा्ावयाला हर सावन ्ार उपयोगी पडत असलयारु रु  ्ाह� ्ाुपयपत तयांचर अिसततव 

सापर�तरनर इषटच झालर होतर. इंगजांनाह� अगद� �शवाजी रहाराजांाया वर रुपासून ठाऊ् झालर होतर ्�, 
पिशचर तटावर आपााला जर अदया�प रहावयाला �रुत आहर तयाचर ्ारा, आपल� ्ोााला आवशय्ता 
वाटत होती �्ंवा रराठ� राज्ाराी पुरषांाया ती�ा दषट�तून आपलया राज्�य रहतवा्ां�ा वा हरतू 

सुटून गरलर होतर हर नसून, र् वु हया वरुी रराठयांना इतरत अ�व् णलाढय आ�ा �न्डीाया शतूशंी युद 

्रावर लागत होतर, हर होतर. इंगजांायापासून रीती तया रानानर अलप असून �तचर �नरा्रा पुढर  र् वहा तर� 
सोईपराार ्रता यरणयासारखर होतर �्ंवा तशीच �न्ड आल� तर तयांना तरवहाच सहज �नरूमल ्रन 

टा्ता आलर असतर महाूनच र् वु तयांना तर् र जगू �दलर होतर. इंगजांनाह� राज्ारााचर अचू् �नदान 

्रणयााया शकतीची दरागी असलयारु रु  पूामपार ्ुून चु्लर होतर ्�, पिशचर तटावर रुंणई जी 
अदया�प तयांाया हातात आहर ती रराठयांाया �वरोवाचा प�त्ार आपा ्र श्तो महाून नसून रराठर  
सधया इतरत गुतंलर आहरत आ�ा तयारु रु  आपलया्डर तसर ल� दयावयाला तयांना वरु नाह� महाून आहर 
आ�ा महाून तर सुदा दसुयापरवर साव सालावयाला इत र्  ततपर असूनह� रराठयांवर हात टा्ावयाला 
नरहरी रीत असत. सरुदावरचर आगं ् यांचर पाणलय रोडून टा्णयासाठ� नानासाहरणांनी तयांचा उपयोग 

्रन सरतला होता. पा तयांनी तो अशा ्रारावर ्रन सरतला होता ्�, तयांाया स्ारा अपर�रपराार 
जर सवम सडून आलर असतर तर सा्लयानर पाहता रराठ� राजयााया सै�न् वा सारु�द  ्सततरला तयारु रु  
यित्ं�चतह� अपाय पोचार अशकय होतर. प�रिस्तीनर अशी ए्ाए्� उलट खालल� ्�, तयांाया 
�पढ�तलया ्ोाालाह� तसर होईल अशी ्लपना ्रारसुदा शकय नवहतर. तसर होार अशकय आहर असरच 

्ोाालाह� वाटलर असतर, असर अशकय वाटाारर प�रवतमन ए्ाए्� झालर नसतर तर आगं ् यांाया हया रूु 

सततरपासून ्ुटून सवतंत वहावयााया पवतृतीला आुा णसलयारु रु  दरुगंलरलर आ�ा महाून �ीा झालरलर 



 

www.savarkarsmarak.com 

ना�व् णलाचर �नयंता रूुसततराया हातात ए्रुखी झालर असतर. आ�ा तयारु रु  राष् हया नातयानर 
रराठयांाया ना�व्णलाचर सारथयम पतय� वाढलर असतर. हा वयवहार होऊनह� इंगजांाया हातातील 

पिशचर तटावर�ल पदरश णसता तयात ्ोातीह� रहतवाची रर पडल� नवहती ! �शवाजीरहाराजांाया 
वर रुला तयांचा जरवढा पदरश होता, अगद� तयाच रयामदरत तो आजह� होता. पा तरच णंगालरधयर इंगजांना 
रो् रु  रान �रुालर आ�ा कलाईवहला तो जागा होऊन पहातो तो जर युद चालू असता आपा झोप सरत 

होतो तया युदाचर आपा �वजयवीर झालो आहो आ�ा तरवढर  रराठर  रधयर नसतर तर र्ट �दलल�ला जाऊन 

हात सालणयाची सावनर आपलया हातात आल� आहरत असर अ�रशः आढुून आलर! हया �ल�हणयात 

आरचा असर महाणयाचा हरतु नाह�, ्� णंगालरधयर इंगजांना �रुालरलया �वजयाचर तयांना ्ाह�च शरय 

नाह�. �रुालरलर यश र् वु योगायोगानर �रुालरलर असो �्ंवा सवतःाया सारथयामपर�ा परप�ााया 
भयाडपाारु रु  अ्वा अयोगयतररु रु  तयांाया गळयात पडलरलर असो जया लो्ांना तयाचा उपयोग ्रन 

सरता यरतो तर तया रागयाला पात आहरत हर उसड आहर. इंगजांनी रदास्डर फ� चांवर जर �वजय �रु�वलर तर 
खरोखरच तयांनी आपलया वाडसीपाारु रु  �रु�वलर होतर. अशा र�तीनर तयांचर वाडस आ�ा तयांचर दैव हया 
दोनह� गोषट�ंरु रु  तयांना रराठयांनी ए्दर तयांाया �वरद शसत सरऊन उठावर इतकया पतय�पार �्ंवा 
�नशचयानर रराठयांाया वचमसवावर आसात न ्रताच, रदासरधयर आ�ा णंगालरधयर ए् पणु राजसतता 
महाून आपल� वाढ ्रन सरता आल�. पा इत र्  असूनह� रराठ� पुढायाप◌ााया ती�ा दषट�तून इंगजी 
राजसततरची रदासरवील आ�ा णगंालरवील ह� चोरट� वाढ रुुीच लपून राहू श्ल� नाह�. नानासाहरण 

आ�ा सदा�शवरावराऊ हर इत र्  रुरलरलर, जागर् आ�ा दरूदषट�चर राज्ारा वुरंवर होतर ्�, �हदं ु

सामाजयावर ्ोााह� �वरोव्ाला, रग तयाचर पतय� णु �्तीह� असो, तयांायावर यित्ं�चत ््ुरसोडी 
्रावयाला अवसर �रुार शकय नवहतर. राऊंनी इ.स.१७६०-६१ हया वषामसाठ� सवायाप्चा जो सवमवयापी 
्ायमकर आखला होता तयात ए् �वशरष ्ायम�रत महाून णंगालचा जो तयांाया्डून णुदधया अंतरामव 

्रणयात आला होता आ�ा णंगालचा शरवटचा �हदं ु राजा ल�रा�सगं हयााया ्ाुापासून जया अ�हदं ु

राजसततराया पीडरनर णंगाल गांजून गरला होता �ताया जोखडाखालून तया सपं ूाम पांताची रुकतता 
्रणयासाठ� दोन ण�लषठ रराठ� सनैयर जी तरवहा �त्डर पाठ�वणयात आल� होती तयाचर इंगजाचर 
णंगालरधयर ए्ाए्� वाढलरलर सारथयम, हर ए् ्ारा होतर. रराठ� सनैयाचा उततरर्डील �वराग दतताजी 
�शदंयांाया आ�वपतयाखाल� हया सवार�साठ� इ.स.१७६० रधयर पतय� चालू दरखील लागला होता. पा पूव� 
वामन र् लयापराार अहरदशहााया आकराारु रु  रराठयांना णंगालचा पशन पुढर ढ्लून प�हलयानर तया 
पणल शतूशंी त�ड दरार राग पडलर. नतंर पा�नपतचा पसंग सडला आ�ा तयााया रागोरागच नानासाहरणांचा 
अंत झाला. रराठयांवर ए्ारागून ए् तवररनर ्ोसुलरलया हया आपततीरु रु  इंगजांना �तत्ाच नवीन 

जीवनाचा पटा �रुाला आ�ा तयाचा तयांनी अतयतं ्ौशलयानर �न �नगहानर णंगाल आ�ा रदासरवील 

आपलर ठाार अ�व्च पक र्  ्रणयात आ�ा तशी सं�व पारत होताच �हदंसु्ानाया सावमरौरसततरची 
�नयार् सूतर रराठयांाया हातातून णलपूवम्  ्ाढून सरऊन तयायोगर �दलल�ाया णादशाह� ्ाररारात 

वचमसव �रुवावयााया दढ �नशचयानर सवतःची �सदता ्रणयात उपयोग र् ला पा ती सं�व तयांना 
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अदया�प �रुू श्ल� नाह�. पा�नपत झालर असो �्ंवा नसो अदया�पह� रराठयांाया सयंुकत सततरला 
उसडपार �वरोव ्रणयाची तयांची छाती नवहती आ�ा अदया�पह� रराठयांची सतता ह�च �हदंसु्ानची 
सावमरौर राजसतता होती. �हदंसु्ानाया ररखा�चतात ्ल्तयाायाखाल� जी लहान रकत ररषा होती, ती 
वाढून �तनर आता अवाम णंगाल आरकत ्रन टा्ला होता! �हदंसु्ानाया ररखा�चतात र् वु रदास 

नगराला रंगवाारा जो रकत रंगाचा �णदं ुहोता तो ए्ाए्� पसरला आ�ा तयानर आता तो अवाम पांत णुडवून 

टा्ला होता! पा जी लहान तांणडी ररस �शवाजीरहाराजांाया वर रुला रुंणई दवीप इंगजांचर महाून दाखवीत 

होती ती नाना ्डा�वसााया वर रुपयपतह� पूव�पराार लहान तांणडी ररसच रा�हल� होती. �हदंसु्ानाया 
ररखा�चतात इतरत सणंव पांताया पांत इंगजी सततादशम्  तांणडया रंगानर रंगवलर जात होतर, तयावरुीह� 
तयाला पिशचर तटावर ए् अंगुुररह� अ�व् रू�र आपलया �रतात आाता आल� नाह�! ्ारा तर् र 
सहयाद�ाया �शखरावर रराठ� दवारर�् जो ्ोाी पर्�य वीर प�हलयानर पाऊल पुढर टा्�ल तयाला 
रोस्ून रारणयासाठ� सजज र् लरला ती�ा टो्ाचा राला तोल�त जागतृतरनर उरा होता; आ�ा महाून 

युरोपातील �्ंवा आ�शयातील, �खसती �्ंवा रहंरद� ्ोााला अ�हदं ुलो्ांत रहाराष् अ�वरकत आ�ा 

संस�टत उरा असता �हदंसु्ानांतील ए्ररव सावमरौर राजसतता महाून रराठयांाया �हदं ुसामाजयाचर 
आ�वपतय ना्ारणयाचर �्ंवा तयावर अ�व्ार सांगावयाचर साहस ्रणयाचर सारथयम नवहतर. 

राष् हया दषट�नर ए्ाशी दसुयामएची तुलना ्रावयाची तर, जया राष्�य सदगुाांाया योगानर लो् 

राष्�य �हतसंणंवााया आ�ा आ्ां�ााया सरं�ाासाठ� आ�ा पूत�साठ� आपलर वैयिकत् लार आ�ा 

रहतवा्ां�ा हयांनाच गौातव दरऊन तयांचा णुी दरतात आ�ा अननााया ए्ा गोळयासाठ� आपलया 
राष्ाचर सवातंंय �व्ावयााया �्ंवा आपलया जातीय �न राज्�य �हताचा सात ्रन राष्दोह 

्रावयााया नुसतया ्लपनरचाह� तयांना सवारा�व्पारच वा�रम्  �तट्ारा वाटत असतो, तया राष्�य 

सदगुाांनी इंगज हर तया ्ाुीह� रराठयांायापर�ा अ�व् युकत होतर हर खरर आहर. पा हर असर असलर तर�ह� 
आजाया िस्तीाया उसनया प्ाशातूनच रुखयतः गत्ालाची ्लपना ्रावयाची जी चु्�ची पविृतत 

असतर ती होऊ न दरणयाची आपा साववता ठरवल� पा�हजर. गोषट सडून गरलयावर तया वरुी ्ाय ्रावयाला 
पा�हजर होतर, हया�वषयी आ�ा णाजू�वषयी रा�हती �रुार �्ंवा ्लपना णांवार त म् तः शकय होतर 
तरवढयाच गोषट� आ�ा णाजू जर आपा �वचारात सरतलया महाजरच दोनह� प�ांरधयर असलरलर सै�न ,् 

राज्�य �्ंवा शास�न् णल तरवढर आपा �वचारात सरतलर तर हया दोन प�तसपव� राजसततांपै्�, अंती 
यशाची राला, ्ोाााया गळयात पडाार आहर हर �निशचत सांगावयाला एखादया अंत�ामनी पुरषाची 
आवशय्ता लागल� असती! ्ोााह� राज्ाराी पुरषाला तयाचर अचू् अनुरान ्रार अशकय होतर. 
शासतीय �्ंवा राजयसटनातर् �वषयात इंगजांनी तयावरुी जी पगती ्रन सरतल� होती ती ्ाह� 
रराठयांाया तया संणंवातील ्तृमतवाायाइत्� �नराश होणयासारखी पुढर  गरल� नवहती; ्�, �तजरु रु  
�हदंसु्ानाया चकव�तमतवााया �्र�टासाठ� ह� जी राज्�य चढाओढ चालल� होती �तायात रराठयांनी 
�नतयाचर अपंग होऊन णसावर. तशात इंगजांना आपलया रायदरशापासून महाजर जर्ून सवम सूतर 
हलवावयाची तया रुखय �् दापासून सहसताववी ्ोसांाया अंतरावर अनोुखी स्ुी लढावर लागत 
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असलयारु रु  तयांाया णाजूला सवारा�व  ्आ�ा रहतवााया अशा अ�तशय अडचाी होतया. रराठयांाया 
नतंर पुढर  ए् शत् लोटलयावर जपाननर हया �दशरनर पग�त ्रणयासाठ� ्ंणर णांवावयाला पारंर र् ला; 
तर�ह� तयांायात आ�ा तयााया युरोपीय प�तसपधयामत शासतीय शोव आ�ा राजयसटनांचा अनुरव हया 
गोषट�त जर रहदंतर होतर तर तयानर अधयाम शत्ााया अववीतच तोडून टा्लर! दसुयामह गोषट� तशाच 

रा�हलया असतया तर रराठयांनाह� तसरच ्रन दाख�वता आलर असतर. रराठयांनी रोगल, अ्गाा आ�ा 

अरााी, तयाचपराार फ� च �न पोतुमगीज आ�ा सवतः इंगज अतकयांाया सशसत �न ए्सरयावाछरद�्रन 

�वरोवाची नांगी ठर चून �हदंसु्ानात पतय� �नयंता चालवाार� सावमरौर राजसतता महाून सवमशरषठ 

स्ान पारत ्रन सरतलर होतर. आ�ा आपा जया ्ाुाचर पर��ा ्रतो आहो तया ्ाुात तर� इंगज 

शासतीय �ान आ�ा राजयसंसटनांचा अनुरव हया �रतात दरखील इत र्  पुढर गरलरलर नवहतर ्�, तयारु रु  
रराठयांाया तयांाया तया उाचस्ानापासून भषट ्रावयाला इंगजच सवामत अ�व् योगय आहरत असर 
ठु्पार �दसून यावर. 

इंगजांनाह� हर पुरर राह�त होतर महाून तर जोपयपत रराठयांाया आपसातील ्लहाना उग सवरप 

आलर नवहतर आ�ा तर सयंुकत उरर होतर तोपयपत रराठ� राजयााया पतय� वाटरला ्वीह� गरलर नाह�त ! 

आ�ा रराठा रडंुाचर तु्डर अलग झालयावरह� आ�ा तयांनी आपसात युदाला पारंर र् लयावरह� यशााया 
अलपसंरवाची आशा ठरवून तयांायाशी �वरोव ्रणयाची आ�ा तयांचा राग आपलयावर ओढून घयावयाचर 
वैय मसुदा इंगजांवाचून दसुयाम्  ्ोाातह� नवहतर! रदासरवलया आ�ा णंगालरवलया लुट�चा गोुा गट 

र् लयावर आता इंगजांाया अंगात, रराठर  आपसातील ्लहात पूामपार वरढलर गरलर आहरत हर आढुून यरताच, 

तयांना रुणंई्डर ढोसाी दयावयाचर वैयम ्रणयाइत्� पुषटता आल� होती! रासोणााया रठ डोकयातह� ह� 
गोषट आल� आ�ा महाून सवतःाया दरशणांववां्डून पचो�दत, प�रतयतत आ�ा परारूत झालयावर तयानर 
लो्ांाया इाछराया �वरद रहाराष्ावर राजया�व्ार चालवावयााया रहतवा्ां�रनर वरडावून गरलरलया 
आपलया डोकयात इंगजांचा आशय घयावयाची ्लपना सरतल�. आपलया दरशााया सवापत वाईट शतूला 
आपलया राष्ाचर सवातंंय �व्ावयाचर तयानर वचन �दलर आ�ा रराठ� सामाजयााया अररदय ्ोटात 

आपलया गोतजसात्� हातानी पाडलरलया �खडंारातून तयांना आत सरतलर! इंगजांनी हा सवजनहतयार� हात 

रोठया उतसु्तरनर हातात वरला आ�ा साषट�, वसई आ�ा रडोचचा वा�षम्  वीस पंचवीस ल� रपयर 
उतपननाचा पदरश आपलया सवावीन ्रावयााया ्रारावर रासोणाची रराठ� राजयााया पंतपवानांाया 
गाद�वर पस्ापना ्रावयाचर ्ायम अंगावर सरतलर! लागल�च रासोणाला णरोणर सरऊन इंगजी सनैयानर 
रराठयांचा �वरोव ्रावयाला पारंर र् ला आ�ा तयांाया पदरशावर चाल र् ल�. इंगजांाया आ�ा 

रराठयांाया रधयर युदाला पारंर झाला ह� वाताम पसरताच सवम �हदंसु्ानरर असतंुषट राजांना आ�ा 

ससं्ानांना रराठयांाया �वरद णंड ्रन उठावयाला पोतसाहन �रुालर! पा इतकया वरुात णारराईाया 
राजय्ारराराची सवम सूतर नाना ्डाीसांनी सवतःाया हातात पूामपार सरतल� होती. सवम �दशांनी 
वाहाायामच प�त्ूल वादुात तर िस्र उरर रा�हलर! पुणयाची ह� राजसतता नवीनच जनराला आलरल�. 
तयारु रु  राष्ात िज्डर �त्डर �वसंस�टतपाा होता. तर�ह� शकय तरवढर  सनैय नानांनी ए्त र् लर आ�ा तर 
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ह�रपंत ्डकयांाया हाताखाल� पुढर  चाल ्रन यराायाम्  ्नमल ्��टगंाया इंगजी सनैयाला आडवून 

वरणयासाठ� आ�ा सतावून सोडणयासाठ� पाठवून �दलर. ह�रपंतांनी �न तयांाया लो्ांनी ह� ्ार�गर� 
उत्ृषट र�तीनर पार पाडल�. नापारला आ�ा इतर स्ुीह� तयांनी शतूला चांगल�च हा�न पोच�वल�. पा 

इत्� हा�न होऊनह� तयानर वीर सोडला नवहता. इतकयात इ.स.१७७७ रधयर �हदंसु्ानांतील इंगजी 
राजयसटनरत रहतवाचर प�रवतमन झालर आ�ा तया योगानर ्ल्तयााया गवहनमराला इंगजांाया 
�हदंसु्ानातील सवम पदरशावर �नयंता चालवावयाचा अं�तर अ�व्ार �रुाला हया अ�व्ारानवयर तयानर 
रुणंईाया गवहनमरानर रराठयांाया �वरद चाल�वलरलर युद णंद र् लर आ�ा रराठ� राजयाशी सवंी ्रणयासाठ� 
आपला प�त�नवी पुणयाला पाठ�वला. नानाह� हया युदाची सं�व सावून सवम �हदंसु्ानरर रराठयांाया 
�वरद जी णंडर आ�ा �वरोव चाल ूझालर होतर तर शर�वणयासाठ� अव�व �रुवावा हया गोषट�ला उतसु्च 

होतर. तयांनी सं�वपतावर सवा�र� र् ल�. हया सवंीनर इंगजांनी रासोणाला रराठयांाया सवावीन ्रावर आ�ा 

रराठयांनी तयांना साषट� आ�ा रडोच दयावर असर ठरलर. 
इंगंजांशी चाललरलया युदाची प�रसरािरत होताच नानांनी आतंील सार� णंडर रोडणयासाठ� रहादजी 

�शदंयाची योजना र् ल� आ�ा हैदरनर रराठ� पदरशात �शरन रांडलरलया पुडंाईसाठ� तयाचर पा�रपतय 

्रणया्�रता पटववमन आ�ा ्ड र्  हयांना पाठ�वणयात आलर. 
पा तर रराठ� सरनापती आपआपलया ्ारासाठ� दरू गरलरलर पाहून इंगजांनी ठरलयापराार रासोणाला 
रराठयांाया सवावीन ्रावयाचर ना्ारलर आ�ा रराठयांची सनैयर पुणयाला परत यरऊन नानांचर णु 

वाढावयााया आवीच नानांचा पुरा रोड ्रणयााया हरतूनर पुनः ए्दा युधदाला पारंर र् ला. इ.स.१७७९ 

रधयर रराठयांना वा् णस�वणयासाठ� तयांनी ्नमल ईगटमन हयााया आ�वपतयाखाल� सनैय पाठवून 

पतय� पुणयावर चाल ्रन जावयाचा वाडसी णरत र् ला. रराठयांनाह� पुरंदरचा सं�व र् वहाच आवडला 
नवहता आ�ा आता रहादजीनी रोठया पराकरानर अंतगमत शतूचंाह� सराचार सरतलयारु रु  तो �व�रप 

�तत्ा ्री झाला होता. तरवहा रराठरह� ्ाय तुरायाायानर होईल तर ्रन घया अशा वतृतीनर इंगजांाया 
सरोर उरर ठा्लर आ�ा आपलया परंपरागत ग�नरी ्ावयााया युधदपदतीचर (वृ् युदाचर) अवलंणन ्रन 

इंगजांना हुल्ावणया दरत दरत आ�ा रुंणईपासून तयांचा संणंव अगद� तुटरल अशी ्ाुजी सरत तयांना णररच 

पुढर  यावयाला लावलर. चाल ्रन यराायाम्  इंगजी सरनराया जवुपास �रवराव पानसर आपलया प््ासह 

असत. अशार�तीनर इंगजांाया सारनयाला पतय� न सापडता, पा तयांनाह� �ारर �वसावा सरऊ न दरता 
रराठयांनी अशी प�रिस्ती उतपनन र् ल� ्� सवतःला इाछा असरल तरवहा तयांायाशी युधद ्रार �्ंवा 
टाुार हर इंगजी सरनापतीाया इाछरवर रा�हलर नाह�. अडचाीाया जागरत इंगजी सनैय सापडलर आहर असर 
पाहून रराठयांनी तयांायाशी युद ्रावयाचर रनात आालर तर तर टाुार तयांना शकय नवहतर, ्� तयांना 
इषट असरल तरवहा रराठयांना युद ्रावयाला लावार हरह� तयांना शकय रा�हलर नाह�. तयांाया सनैयााया 
�नर�नराळया तु्डयांचा संणंव तोडला जाई. तयांची सावन सारगी रधयरच आड�वल� जाई. असर होता होता 
शरवट� जरवहा तो (सरनापती) साट चढून राथयाला यरऊन पोचला तरवहा तयाला आढुून आलर ्�, आपला 
रुंणईशी असलरला संणंव पूामपार तोडून टा्णयात आला आहर. तर�ह� न �रता तो तसाच पुढर चाल ्रन 
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जाऊ लागला. �त्डर शत ूजसजसा राजवानीायाजवु यरऊ लागला तसतसा रराठयांचा �नशचयह� तीवतर 
आ�ा तवरषपूाम होऊ लागला. त रुगांवा- पासून पुणयापयपतचा सवम पदरश सोडून दरऊन ओस पाडावयाचा 
आ�ा पसंगच आला तर आपल� पाा�पय राजवानी पुणयनगर� �हला आग लावून दयावयाची; पा ती 
दरशााया शतूांया सवावीन ्रावयाची नाह� असा तयांनी �नशचय र् ला. सवम राष्ाचा हा दढ �नशचय पाहून 

इंगजी सनैयावरह� तयाचा प�राार झालयावाचून रा�हला नाह�. खडंाळयाला ्नमल र्  हा रराठयांाया 
सनैया्डून रारला गरला. खड्�ला दसुरा �तत्ाच रहतवाचा सनैया�व्ार� ्ॅरटन सटुअटम हयाला 
गरावून इंगजांना तयाायासाठ� शो् ्र�त णसावर लागलर, पतयर् पावलाला इंगजांचा नाश अ�व्ा�व् 

होऊ लागला. पा, तयांायातील ्ौतु्ासपद �नयरणदतररु रु तयांनी आपलर आकरा तसरच चाल ूठरवलर 
आ�ा त रुगावात पवरश र् ला. पा तर् र पाहतात तो पतय� रहादजी �शदंर  आ�ा ह�रपंत ्ड र्  हयांाया 
हाताखाल� पणु रराठ� सनैय तयांाया �वरोवासाठ� सनरुख उरर! इंगज तयांायावर चालून गरलर पा 

तयाणरोणर ए्ाए्� रराठ� सनैय ्ोडर रागर सरन तयाचर �वराग ्रणयात आलर आ�ा तर �नर�नराळया 
�दशांना पसरन तयांनी सवम णाजंूनी आपा सुर��त अस ूइतकया अंतरावरन इंगजांवर रारा चाल ू र् ला, 
तयारु रु  इंगज ग�वुून गरलर. सरोवताल� अनर् ्ोसपयपत अननाचा ्ा �्ंवा चायाम् ची ्ाडी �र रुना 
आ�ा आपा जसजसर पुढर जाऊ तसतसर तयापर�ाह� वैराा पदरशातून आपलयाला जावर लागरल अशी 
�वशवसनीय रा�हती �रुाल�. रुरलरलर शरू आ�ा �नगह� इंगज तर�ह� पुढरच चाल ्रन जाऊ लागलर; पा 

आता शतूला च्�वणयात ्ुशल असलरलया रराठयांनी तयांना जवु जवु पूाम वरढून टा्लर होतर. आपल� 
राजवानी शतूांया सवावीन होऊ न दरता पसंग आलयास ती जाुून टा्ावयाची असा सवम राष्ाचा दढ 

�नशचय झाला आहर ह� वातामह� तयांनी णुदया इंगजांाया ्ानावर सातल�. इंगजी सनैयााया सरनापतीला हा 
वरुपयपत रराठयांचा पुरा अनुरव आला होता. आ�ा पुणयावर चालून जाार महाजर रलासीचर युद िजं्ार 
नाह� ह� तयाला पती�त आल� होती. हया पसंगातून �नरावयाला ए्च रागम होता आ�ा तो महाजर 
रुंणईला परत जावयाचर! तयात अतयतं रानहानी होती हर खरर; पा दसुरर गतयतंरच रा�हलर नवहतर! हर परत 

जाारसुदा उसडपार सडून आाार अशकय होतर. तरवहा इंगजी सरनापतीनर रराठयांना ्ुू न दरता हर 
सावावयाचा �वचार र् ला आ�ा शतूला चाहूल लागू न दरता परत चलणयाची सनैयाला आ�ा र् ल�. पा 

रराठयांाया हातावर तुर� दयावयााया महाजर आजीणा�ना सतनपान �श्�वणयासारखर होतर. तयांनी हर 
र् वहाच ओुखलर होतर. इंगज णाहरर पडताच तयांनी आपल� पसरलरल� सवम प् र्  ए्त र् ल� आ�ा खूा 

होताच सवम ए्दर शतूवर तुटून पडलर. इंगज आपलया नरहरीाया �च्ाट�नर लढलर, पा रराठयांायापासून 

सुटून जाार अशकय होतर. सरतर शरवट� वडगांव यर र् उधवसत आ�ा परारूत होऊन इंगजांचर सवम सनैय-जवु 

जवु नऊ सहसत राासर - रराठर  सांगतील तया ्रारावर रराठयांाया सवावीन झाल�! नाना, सखारार - 

णापू आ�ा रहादजी �शदंर हयांनी रासोणाला ए्दर आराया सवावीन ्रावर आ�ा पुरंदराया सवंीनर 
इंगजांनी जो रराठयांचा पदरश �रुवला होता तो तव�रत परत रराठयांाया हातात दयावा अशी रागाी 
र् ल�. हया वय�त�रकत ठरलरलर ्रार पार पाडणयासाठ� णंव् महाून दोन इंगजी अ�व्ार� ठरवून सरणयात 

आलर होतर. �वजयी रराठयांाया प�तणंवात पुरा ए् र�हना ्ाढलयावर आपलर सनैय रुंणईला सरऊन 
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जाणयााया अनुरतीचर रूलय महाून हर सवम ्रार इंगज सरनापतींना रानय ्रावर लागलर! हया उजजवल 

�वजयााया वातकनर सणंव रहाराष्ात आनदंाचर ररतर आलर. इत र्  ताठ यु�नअन जॅ् (इंगजांचा धवज) पा 

तयाला रहाराष्ााया रगवया झ�डयापुढर  आ�ा ज�रपटकयापुढर रसत् लववावर लागलर! आपसात ्लह 

चालू असता आ�ा तयारु रु  दरश �न लो् �वरकत आ�ा �वस्ुीत होऊन गरलर असता राष् पसंगाला त�ड 

दयावयाला �सधद झालर आ�ा णाररा�ाया सनैयानर असलया वाडसी आ�ा �च्ाट�ाया शतूंवर इत्ा 
�न�वमवाद �वजय �रु�वला! रराठ� राजयांचर �हदंसु्ानातील सवमशरषठतव रराठयांाया सवम शतूंपै्� जया 
ए्ा शतूनर अदया�प पतय� ना्ारलर नवहतर �्ंवा तयाायाशी तया पीतय्म दोन हात र् लर नवहतर, तया 
ए्ररव शतूलाह� तयानर तसर ्रावयाचर वाडस ्रताच तयांायापुढर  शरा आलयाची रानयता दयावी 
लागल�. तया वरुाया पतवयवहारातील शबदात सांगावयाचर महाजर आपलया लो्ांनी इंगजांना अशी �श�ा 
लावल� ्�, आजपयपत तशी ्ोाीह� लावल� नवहती. इंगजांना ्ोाा्डून आजपयपत इत्ा रानरंग 

सहन ्रावा लागला नाह�! हया जानपदााया राजयकांतीचर �् द जर णाल पंतपवान तयांायावर सवम राष् 

अनुरतत होतर. तयारु रु  लो्ांनी पररादरानर हया णाल पंतपवानांाया रागयररषरला हया अतुलनीय �वजयाचर 
सवम शरय �दलर. आपलया �पय णाल पंतपवानांचर सवम ्ाह� जनरलयापासून गो्ुुीाया परररशवर� अवतारा-
सारखर चरत्ाररय आहर. तयांाया पुणयपतापानर आराया शतूचंा परारव झाला आ�ा हया वरमयुधदात 

परररशवरानर आपलया राष्ाला आ�ा �हदंवुरामाया ्ायामला यश आ�ा आशीवामद �दला! 
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१९. इंगजानंा नरवलर ! 

 
‘प्ाथमपहमा सलर जोाम�ध थ�र जोचर बुड�वला 
ावी मलपहम दर्ाल देउाी शाह पटथू ्ुड�वला’ 

 
इंगजांाया रोठया सनैयााया शराागतीची वाताम ्ल्तयाला जाऊन पोचताच तर् लर अ�व्ार� रागानर 
इत र्  अनावर झालर ्�, तयांची सतयासतयाची चाड सरूु नषट झाल�! रराठयांनी, सवंीपराार हातात 

सापडलरलया इंगजी सनैयाला रुंणईला परत जाऊ �दलयाणरोणर सवतःाया सरनापतीनर तशा पसंगात सवा�र� 
्रन �दलरलया संवीला संर�त दयावयाचर तयांनी ना्ारलर आ�ा अ�व् �न्रानर रांडावयाला पारंर 

र् ला! इतकयात रासोणाह� पुनः इंगजी सनैयात यरऊन उपिस्त झाला! तयानर र् लरला राष्दोह आ�ा 

�वशवाससात इत्ा रोठा होता ्�, दसुयामस ्ोातयाह� दरशात तो हातात सापडताच तयाचा गोुी सालून 

वव ्रणयात आला असता. पा रराठयांनी उदारपाानर तयाला प�तणंवात असता एखादया राजपुतापराार 
वाग�वलर! पा हया राजशीनर पुनः आपला नीचपाा प्ट र् ला; आपलयाला �रुालरलया रो्ुी्�चा 
दरुपयोग ्रन तो प�तणंवातून �नसटला आ�ा इंगजांना जाऊन �रुाला! पुनः युद रंगात आलर! गोडाडम 
गुजरा र् तून खाल� उतरला आ�ा वसईवर चाल ्रन गरला. तयाायावर रारचंद गारशांची योजना झाल�. 
तयांनी जरवहा जरवहा आ�ा जर र् जर र् शकय झालर तरवहा तरवहा आ�ा तर् र तर् र ए्ारागून ए् शतूंवर रारर 
र् लर आ�ा ्ौतु्ासपद �च्ाट�नर इंगजांची पुढची चाल पदोपद� अडवून वरल�! तयांनी चढ�वलरलया 
शरवटाया रायाम् त तर तयांनी इत र्  उजजवल वैयम दाख�वलर आ�ा पराकर गाज�वला ्�, पतय� शतूनरह� 
तयांचर ्ौतु् र् लर! पा ददु�वानर हयाच रायामवत रराठयांाया हया शरू आ�ा ्ुशल सरनानाय्ाला गोुी 
लागून तो युद पूाम ररात आलर असता पडला आ�ा रग गोडाडमनर इ.स.१७८० रधयर वसई सरतल�. हया 
जयानर पोतसाहन �रुून वडगावला इंगजी सनैय रराठयांना शरा गरलयारु रु  तयांाया वीरपााला जो डाग 

लागला होता तो वुऊन टा्ावयाचा तयानर �वचार र् ला. आ�ा जर ्ायम सावणयात तयांची पूव� इत्� छ�ः 
्ूः होऊन अपरश आलर तरच रराठयांशी पतय� राजवानी हसतगत ्रन घयावयाचर ्ायम सावावयाचर तयांनी 
ठर�वलर! हया �नशचयानर नानांना आ�ा तयांाया सहायय्तयापना �रववून सोडून शरा यावयाला राग 

पाडणयासाठ� इंगजी सनैय पुणयावर चाल ्रन �नसालर. पा तया रहाराष्�य राज्ारावुरंवरााया 
अद�वतीय णु�दरततरनर हया पसगंासाठ� आवीच अगद� सू�र पा पाानाश् जा रु  �वाून ठरवलर होतर. 
तयात �हदंसु्ानातील सवम रागांची इंगजी सतता गुंतवून टा्ावयाचा तयांनी डाव रचला! हैदरला �रुवून 

सरऊन तयााया्डून रदासवर सवार� ्रावयाचर तयांनी वचन सरतलर होतर; रोसलयांनी णंगालवर चालून जावर 
असर ठरलर होतर आ�ा सवतः नानांनी रुंणईची इंगजी सतता सरूु उपटून टा्ावयाचर ्ायम अंगावर सरतलर! 
तयापराार हैदर रदासवर गरला आ�ा फर चांा या सहाययानर तयानर तर् र इंगजांवर �णनतोड जय �रु�वला. 
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परशरुारराऊ णरोणर णारा सहसत सै�न् सरऊन पुणयावर चाल ्रन यराायामज सनैयााया जवुपास राहू 

लागलर आ�ा तयांाया �पछाडीवर �न णाजूवर वारंवार रारर ्रन तयांनी तयांना अगद� सतावून सोडलर! 
सुरारर तीस सहसत लो् सरऊन नाना, तु्ोजी होु्र �न ह�रपंत ्ड र्  सवतः युदाला उरर रा�हलर. 
जसजसा गोडाडम पुढर जाऊ लागला तसतसर तयाला आपाह� ्नमल ईगटमनवर जर सं् ट ओढवलर होतर तयाच 

सं् टात जाऊन पडतो आहो असर आढुून आलर! आता पुढर  ए् पाऊल टा्ावयाचर महाजर ्नमल ईगटमनचा 
पसंग आपा होऊन अंगावर ओढून घयावयाचा अशी प�रिस्ती यरऊन ठरपल�! पा तो इत्ा पुढर �नसून 

आला होता ्�, आता परत जाार हर िजत र्  अपरानाचर �तत र् च अन्म् ार् झालर होतर! तरवहा तयाच 

स्ुी िस्र राहून तयानर सनैयाची णु्ट� ्रावयाला पारंर र् ला. पा अशी िस्ती अ�व् �दवस 

चालार शकय नवहतर. गोडाडमला अनन आ�ा इतर सावनसारुगी नरऊन पोच�वणयाचा पयतन ्र�त असता 
्ॅरटन रॅ र्  आ�ा ्नमल बाऊन हयांाया तु्डयांवर रराठयांनी इतकया �न्राचर रारर ्रन तयांना 
�खु�ख रु  ्रन सोडलर ्�, हयापुढर  रुंणईशी ्ोाताह� संणंव ठरवणयाचा पयतन ्रार अतयतं ्ठ�ा 

आ�ा सात्ार् होऊन गरलर. सरतरशरवट� जनरल गोडाडमलाह� चर्डत पुणयावर चाल ्रन जावयाचा 
�वचार सोडून दरऊन परत जावयाचा णरत ्रार राग पडलर! अशा र�तीनर इंगजी सनैयानर �नरूटपार खाल� 
रान सालून णरोणर उलट �दशरला त�ड ्रन पतयागरनाला पारंर ्रताच तु्ोजी होु्र आ�ा 

परशरुारराऊ हयांाया हाताखाल�ल रराठ� सनैयांनी हातात सापडलरल� ह� पारव चार� णाजूनी अडवून 

वरल� आ�ा शौयामसाठ� आ�ा अररदय सरनाशासनासाठ� नावाजलरलया इंगजांना तयांनी असा रार �दला 
्�, तयांाया णढाईखोर सरनापतीला �शर वाचवून रुंणईला ्सरणसर आपा पोचलो यासाठ� आपलया ण�लषठ 

गहांचरच आरार रानावर लागलर. हया राजशीनी �वजयवीर महाून रराठयांाया राजवानीत सनरानानर 
नगरपवरश ्रावयाची उरमटपााची रहतवा्ां�ा वरल� होती! पा तयाला, आपलर शर् डो सै�न् रतृ �्ंवा 
हयात आहरत अशा िस्तीत रागर ठरवून तयांाया परतांाया खुाांनी आपलया पलायनाचा रागम सपषट ्र�त 

आ�ा आपला सवम दारगोुा, शसतसारुगी, पटरंडप आ�ा �नवासागार, तो्ांचर गो रु , इतयाद� सवम सारान 

�न सहसताव�व वाहतु्�चर णैल टा्ून दरऊन �्ंवा �वजयी रराठयांाया सवावीन ्रन, पु ्ाढावा 
लागला! अशा र�तीनर पुणयावर चालून जावयाची प�त�ा ्रन इंगजांनी दोन वरुा पुढर यावयाची वषृटता 
दाख�वल� आ�ा दोनह� वरुा रार खाऊन आ�ा रान खाल� सालून सगुा अपरान �गुीत तयांना रुंणईला 
परत जावर लागलर! इतकया णढाईनर र् लरलया आकरााचर इतकया लजजासपद पतयागरनात पयमवसान 

कव�चतच झालर असरल! 

उततरर्डरह� इंगजी सनैयाला अ�व् चांगलया र�तीनर सुटता आलर नाह�, रराठयांाया �वरद 

गोहदचा रााा तयांाया प�ाला यरऊन �रुाला होता. तयााया सहाययानर प�हलया प�हलयानर तयांना ्ाह� 
लहानसहान जय �रुालर आ�ा गवालहरर तयांाया हातात आलर यााया पल�्डर ्नमल ्ॅरॅ्ाया 
हाताखाल�ल इंगजी सरनरला असा ्ोाताह� रर�व लार सावता आला नाह�, ्� जयाायारु रु  रहादजी 
�शदंयााया तासवून सोडाायाम्  रायामरपुढर तयानर जासत �दवस �ट्ाव वरावा. तयाला सहायय ्रन हया 
अडचाीतून तयाची सुट्ा ्रणयासाठ� ्नमल रूर वावत गरला; पा तयालाह� तयाची िस्ती �वशरष सणु 
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्रता आल� नाह�. अशा र�तीनर द��ारला हैदर, रुणंईाया णाजूला तु्ोजी होु्र �न पटववमन आ�ा 

उततररला रहादजी �शदंर  हयांनी इंगजांचर णरत हााून पाडलयावर नाना ्डा�वसानी तयांायारोवती जी ह� 
शतूचंी साखुी णांवल� होती ती तोडावयाचा पयतन तयांनी चाल�वला. रहादजी �शदंयांनी रराठ� 
राजयसूतचाल्ाचर रन इंगजांशी सवतंत सं�व ्रणयासाठ� वुवावर अशा �वनंतीची तयांायाशी णोलाी 
्रणयात आल�! पा नानांनी सवतंत सवंीची गोषटच णोल ू�दल� नाह� आ�ा हैदरचा �वचार सरतलयावाचून 

सवंीची वाटासाट ्रणयाचर सपषट ना्ारलर! रराठ� सरुदसरनरनरह� आपला ्ायमरार �ततकयाच चांगलया 
र�तीनर पार पाडला. तयांचर दयामसारंग आनरंाव वुुप हयांनी ए् वाडसाचा रारा ्रन अपूवम �वजय 

�रु�वला आ�ा इंगजांची र�जर नावाची पचंड रानौ्ा वरन युदात िजं्लरलर पा�रतो�ष् महाून सरऊन 

गरलर! पा इतकयात, इंगजांनी सवंीची वाटासाट चालू र् ल� असतानाच, हैदर ररा पावला. तरवहा 
इ.स.१७८३ रधयर नानांनी सं�व ्रावयाला रानयता �दल�. हया सवंीाया अनवयर इंगजांना हया सवम 
रांडााचर रूु जो रासोणा तयाला रराठयांाया सवावीन ्रावर लागलर. युदारधयर तयांनी िजं् ू न सरतलरला 
�्ंवा पुरंदराया सवंीनर तयांना �रुालरला सवम पदरश ए् साषट�, सोडून परत दयावा लागला आ�ा 

रराठयांशी तयांचर वैरनसय आहर �्ंवा पतय� युद चाललर आहर अशा ्ोााह� आ�शया खडंातील सततरला 
आपा साहायय �्ंवा पोतसाहन दराार नाह� असा ्रार ्रावा लागला. रराठयांनीह� इंगजी 
�हतसंणंवााया �वरद ्ोााह� युरोपीय सततरशी राज्�य संणंव आपा ठरवाार नाह� असर रानय र् लर. 
सवामत �वशरष गोषट महाजर हया सवंीरु रु  इंगजांना हयापुढर  आपा �दलल�ाया सावमरौर राज्ाराात 

ढवुाढवु ्राार नाह� असर णांवून घयावर लागलर आ�ा आपलया रनाला वाटरल तयापराार तयाला वुा 

दयावयाचा �्ंवा तयांचर �नयंता ्रावयाचा रराठयांचा अ�व्ार रानय ्रावा लागला! 
अशा र�तीनर इंगजांचर आ�ा रराठयांचर प�हलर युद सरारत झालर. अशा र�तीनर जया ए््या 

पाशचातय राजसततरनर आतापयपत रराठयांना उसड सारनयाला पतय� आवहान दयावयाचर टाुलर होतर तया 
इंगजांचर तरजोहरा ्रन आ�ा तयांना िजं् ू न रराठयांनी वारा र् लरल� �हदंसु्ानची सवमशरषठ �न 

चकवत� राजसतता ह� पदवी राांगाावर पस्ा�पत र् ल�! अ्ामटाया आ�ा णंगालाया दणुमल णनलरलया 
नणाणााया �वरद आ�ा तयांना वा् दाख�वणयााया ्ारी इंगजांाया उाछंृखल वषृटतरनर तयांना चांगलाच 

हात �दला होता आ�ा �ताया णुावर णंगाल आ�ा रदासरधयर तयांचर सारथयम आ�ा राजय�वसतार णराच 

वाढला होता. तरवहा रराठयांनाह� नणाणांपराार दणुमु  सरजून सहयाद�ाया ्डर् ोटांचाह� अपरान 

्रावयाला तर पुढर आलर तरवहा तयांची डो्� ्ोडून रराठयांनी इंगजांना नवा वडा �श्�वला! 
सालरयााया हया संवीवर उरयप�ांाया सवा�यामण होताच दरशााया �हतसंणंवाचा नाश ्रन 

आपलया जातीाया अवरतर शतूला तयांची �वक� ्रावयाचा लजजासपद आयुषयकर संपवावा लागला. 
सवतःाया नीच रहतवा्ां�राया पायी जया रहत्ायामसाठ� रहाराष्ातलया �पढयांनी प�रशर र् लर आ�ा 

ररा पत्�रलर तर ्ायम, रहत्ायम सपंादणयााया स्ू�तमदाय् उदयोगापासून रराठरडंुााया सवम 
उतसाहशकतीचा ओस वुवून तो अंतयुमदााया �वषार� आ�ा पाानाश् डणकयात �्ंवा �नरपयोगी 
पवाहात सोडून दरणयात तो ्ाराीरूत झाला होता! पा�नपतचर युद ह� िजत्� रोठ� राष्�य आपितत होती, 
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�नदान �तत्� तर� रोठ� राष्�य आपितत तयांची पतनी आनदं�णाई ह� होती! सुदैवानर रासोणाचर पापी जीवन 

सालरयााया संवीनंतर ्ार �दवस रा�हलर नाह�. पा तर�ह� तयाचा अंत तयाायापर�ाह� अ�व् रयं् र 
साडरसाती महाून रराठयांना जर जीवन पुढर  रोवाार होतर अशा जीवनाला जनर दयायाया आवी ्ाह� 
झाला नाह�! इंगजांशी र् लरलया नीच ्ारस्ानांची पूामपार वाताहात होत असताना इ्डर तयाला ए् 

रुलगा झाला! दैवाचा खरु असा ्�, तयाला तयांचर जगप�सद आजर प�हलर णाजीराव हयांचरच नाव ठरवणयात 

आलर! आपलया णापाला अपरश सरऊन जर रा�सी ्ायम सोडून दयावर लागलर तर ्ायम तडीला नयावयाचर आ�ा 

रहाराष्ाचर सवातंंय गोुारर अननासाठ� �व्ून �न अशा र�तीनर शरवटाया ्ोर �हदं ुसामाजयाचा नाश 

सडवून आाून आपलया आईणापांना जर सावता आलर नाह� तर सावावयाचर तयााया दैवी �ल�हलर होतर. 
पा तर इतकयात - �नदान नाना आ�ा रहादजी ह� जोडी िजवंत असरपयपत तर� - सडून यावयाचर नवहतर! 
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२० : सवाई राववराव - जनतराया आवडीचर पंतपवान ! 

 
दैएय पदव् आज ्रले । 

्वाई माधवराव प्ाथी त�लयु�ग अव्रले । 
्ुसदर रथ रायाचे तुणावर ाापहस रागे भरणे । 

तल�ग्ुरा �शरथेच थाचुची थड् हल्ी मुखावर �तरणे 

महलन्व घरलघर लागले ललत तरायाला । 
थरशराम पनयत आले जणु छत धरायाला ।। 

 
नाना आ�ा रहादजी �हदंरुाजयाचर राज्ारा �न तरवार - हयांनी आपलया �वशाल स्ंवावर हया 

सवमशषठ सामाजयाचा रार वहन ्रावयाचर ठर�वलर होतर. इंगलडंनर �्ंवा फानसनर �्ंवा हकलडंनर �्ंवा 
पोतुमगालनर सामाजय िजं्णयााया इाछरनर �हदंसु्ानात जया राज्ारापटु आ�ा युद ्ला�वशारद 

पुरषांना पाठ�वलर होतर तयापै्� - हरिसटंगज, वरलरसल� आ�ा ्कनमवकल�स हयांायापै्� ए्ालाह� हया 
जोडीशी �वरोव ्रणयात �्ंवा �तायावर रात ्रणयात �वशरष यश आलर नाह�. नाना �न रहादजी हया 
दोसांनीह� �हदं ु सामाजयाचर रररराट�चर �दवस पा�हलर होतर. दोसरह�, पौढपतापी नानासाहरण आ�ा 

सदा�शवरावराऊ हयांाया सामाजय�वष�््वोराााया्शा रुत्आ�ा्परंपरा्हया्संणंवातील्�श�ा्
�रुवून्रहत्ायामचर्उदरश, वोरा्आ�ा्परंपरा्या्संणंवातील्�श�ा्�रुवून्पटाईत्झालर्
होतर. दोसांनीह�्पा�नपत्पतय�्पा�हलर्होतर्आ�ा्तयातून्दोसरह�्वाचलर्होतर. तया् रकतलांिाछत 

रारूरीवर रतृ होऊन पडलरलया वीरांाया �पढ�चर ्ायम पुढर चालवावयाचा दोसांनीह� �नशचय र् ला होता. 
तयांना अंतः्लहांनी �वरकत झालरलर �वनाशााया ्डरला जाऊन पोचलरलर, जयााया �सहंासनावर नारवार� 
णाहुलर णसलर आहर, जयााया पवान्�चा रार ए्ा अरम् ावर पडलरला आहर आ�ा जयाचा सात ्रणयासाठ� 
णदप�र्र होऊन ए् ण�लषठ युरोपीय राष् शतुस्ानी णसलरलर आहर असर रराठ� राजय तयांायासरोर 
�दसलर आ�ा तर�ह� हया �वषर प�रिस्तीशी �नवडया वैयामनर आ�ा संसपषट दरूदषट�नर तयांनी त�ड �दलर; 
राजयातल� रांडार आ�ा णंडर रोडून ्ाढल�; आ�ा आपलया सर्म णाहुणलानर आ�ा अचू् दषट�नर 
आपलया आ�शयातील असो �्ंवा युरोपातील असो, सवम शतूनंा खाल� पाडून अपरानाचा परला पाशन 

्रायला लावला! 
जनतराया राजयकांतीाया अ�निशचत आ�ा लहर� विृतत जागतृ ्रन आपलया सवावीन 

ठरवावयाचा अतयतं ्ठ�ा रार तयांनी आपलया �शरावर सरतला होता. आता, आपलया सवम शतूचंा �नःपात 

्रन कां�त यशसवी झाल� होती आ�ा राष्�य अ�ररतााया पककया पायावर उरारलरलया नवीन 

राजसततरनर राांगाावर आपलर अिजंकयतव �सद र् लर होतर. तरवहा अशा वरुी हया रहत्ृतयाचा �नदशम्  
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असा सवापचर डो रु  �दपवून सोडाारा उतसव ्रार सवारा�व  ्आ�ा राज्�य दषटया आवशय् हतर. णाल 

पंतपवान सवाई राववरावांाया योजलरलया �ववाहानर असलया राष्�य उतसवासाठ� योगय सं�व �रुाल�. 
तर लो्ांाया �नवडीचर पंतपवान होतर. तयांायासाठ� राष्ानर युदर र् ल� होती. हया उसड युदातूनच नाह� तर 
तयांचा नाश ्रणयासाठ� शतूं् डून �वषपयोग, रारर्र� इतयाद� गुरत, भयाडपााचर आ�ा नशृसं पयोग 

्रणयात आलर. तया सवम पयोगातूनह� आता तर सुर��त पार पडलर होतर. तरवहा साहिज्च हया अस�टत 

सटनांनी पूाम, असर तयांचर च�रत पाहून लो्ांना तया गो्ुुाया �दवय णाल्ााया णालच�रताची तुलनरनर 
आठवा झालयावाचून रहात नसर. आपलया िजवलग णालराजांनी सुखरय �्शोरावस र्त पद�रप र् लरला 
पाहणयासाठ� अ�खल जनतरचर डो रु  लागून रा�हलर होतर. जवुची आ�ा लांणलांणची सवम रहाराष्जनता 
राष्�य आनदंोतसवात राग सरणयासाठ� पुणयात गोुा झाल�. राजपुत, ससं्ा�न्, प�तराशाल� ्�व, 

प�सद लरख्, ्ोर सरनानाय्, उदगीर आ�ा अट्ाया रारू�र पा�हलरलर �न झुजंलरलर पवीा राझुजंार, 
राज्ारावुरंवर आ�ा ्ारस्ानपटु, सवमजा हा �ववाहसरारंर साजरा ्रणयासाठ� �न आपलया 
आवडतया आ�ा अगाव पतापी पंतपवानांचर दशमन सरणयासाठ� पुणयात जरलर. आपलया णलशाल� �हदं ु

सामाजयााया संस�टत सट्ांचर ऐकय जगााया रनावर �णण�वणयासाठ� आ�ा आता रराठरडंुाचर तु्डर 
तु्डर होऊन तर अलग झालयावाचून रहात नाह�, हया अंतयुमदातून तर णचावार शकय नाह� असर रनात रांडर 
खााायामह शतूचंा आ�ा परदरशस्ांचा भर ्ोडणयासाठ� नानांनी आपलया पंतपवानांाया �ववाहाचा रंगल 

पसंग शो�रवंत ्रणयासाठ� पतय� रहाराष्ााया छतपतींना �नरंता �दलर होतर आ�ा तर तयापराार 
पुणयाला यरऊन पोचताच तयांचर अतयतं ्ाटानर �न सनरानानर सवागत ्रणयात आलर! 

तर् र पशसत राजसरराया रधयरागी छतप�त आपलया �सहंासनावर �वराजरान झालर. तयांाया- 
रोवती तयांचर अषटपवान, सरनापती आ�ा पांता�वप�त, सरुदसारंग आ�ा राजसरापुगंव, राजपुत आ�ा 

ससं्ा�न् जयांाया शासनाखाल� इतर खडंातील दरशांह ूनह� रोठरोठालर पांत होतर असर राजशास् 

आपापलया स्ानी अ�विषठत झालर. तर् र पटववमन, रासतर आ�ा ्ड र्  होतर. तर् र होु्र, �शदंर , पवार, 
गाय्वाड �न रोसलर होतर. ह�रदवारपासून राररशवरापयपत अ�खल रारत वषामतील �वदवतता तर् र ए्�तत 

झाल� होती. जयपूर, जोवपूर �न उदरपूर यर्ील �हदं ुराजांना रोठया अगतयानर �नरंता दरणयात आलर होतर 
आ�ा आपलया राजप�त�नवींाया दवारा तर तर् र उपिस्त होतर. �नजारानर, रोगलानर �न युरोपीय राष्ांनी 
आपापलया राजपुतांणरोणर आ�ा राजप�त�नवींणरोणर अ�रनंदनााया दरागया, आहरर आ�ा राजोपायनर 
पाठ�वल� होती. राजवानीाया रोवती अनर् ्ोसपयपत राहु्या राहु्यातून सोडदु, पायदु �न तो्दु 

हयांचर प�त�न�वतव रहाराष्ाची तरवार आ�ा ढाल ्र�त होती! रहाराष्ााया सरुदसरनराया वतीनर आगंर 
�न वुुप आलर होतर आ�ा पंतपवानांाया वतीनर सवम पाहुणयांचा आदरसत्ार �न वयवस्ा ्रणयाचर ्ार 

आ�ंयां्डर सोप�वणयात आलर होतर, हर योगयच होतर. आपलया �वसतीाम छायरखाल� हया जगडवयाु 

जनसरूहाला आशय दरत रराठयांाया दोनह� धवजा रगवा झ�डा आ�ा ज�रपट्ा, सवम राष्ाला तयानर 
अंगी्ारलरलया सववरमराजयााया -�हदंपुदपादशाह�ाया रहत्ायामची आठवा दरत ्ड्त होतया! 



 

www.savarkarsmarak.com 

सूचनरची खूा होताच सोडदु, पायदु आ�ा तो्दु सवम सनैयााया ्ंठातून ए्च आनंदगजमना 
उठल� �न लो्ांाया आवडतया पंतपवानांाया नावानर सा�रवादन जयजय्ार ्रणयात आला. सवापना 
�दपवून टा्ाायामल ्ाटाराटानर आ�ा सरारंरानर आपला प�रवार आ�ा चारा �न राटगा णरोणर सरऊन 

अतयतं सुदंर आ�ा �ततकयाच अ�रनव पंतपवानांची सवार� रंद रंद पावलर टा्�त आल� आ�ा राजसररत 

पवरश ्रती झाल�. सरागहृ ए्दर उरर झालर आ�ा सवापनी रसत र्  नम ्रन आजपयपत लौ�्् 

््ांचा आ�ा ्ावयांचा वणयम�वषय आ�ा नाय् झालरलया पंतपवानांना पतय� राष्ााया हदयााया 
�नवरदनाचा पाार र् ला! आ�ा जयावरुी अ�खल रारताची राजयसूतर पतय� जयांाया हातात होती तर 
�्शोर पंतपवान तया उजजवल सरागहृात रधयरागी �सहंासनावर �वरािजत झालरलया, सातायामताया 
परूंना, छतपतींना सारोरर गरलर, हात जोडून आ�ा रोवती गुडंाुलरलया ्ुलांा या रालांनी �तवार णद ्रन 

सारोरर गरलर, तया वरुी सवम सरासदांना वाटलरलया ्ौतु्ाचर वामन ्ाय ्रावर? रहाराष्ााया 
छतपतींसरोर रराठयांाया पंतपवानांनीसुदा सरव्राव दाख�वणयासाठ� हात जोडून आ�ा णांवून सरऊन 

जाार राजसरराया अनुललंसनीय �ववीपराार्वरनच होतर, तया दशयानर जनतरची अंतः्रार आनदंानर 
उचंणुून आल�, सरव्राव (�वनम आ�ावार्तवाच� �नदशमन महाून) सदग�दत झालरलया राष्�य उर� - 

�्तयर् ्ठोर राझुजंारांायाह� नरतातून वाहू लागलया! पंतपवानांाया रावनागूढ आ�ा गरंीर रुदरलासुदा 
आतील उराुा लप�वता आला नाह� आ�ा आनदंानर टपोर अशू तयांाया गालांवरन ओसुताना �दस ू

लागलर. रवून रवून ्लहाची विृतत �दसून आल� तर� अदया�पह� रराठरडंुााया सट्ांना �नय�रत, 

जागतृ आ�ा उततरिजत ्राायामव सयंुकततराया, अ�वरकततराया आ�ा हरतंूाया ए्वाकयतराया हया रवय 

पदशमनानर आ�ा उतसवानर इतर �हदं� �न युरोपीय राजांाया आ�ा राष्ांाया रनावर जो राज्�य प�राार 

वहावा अशी नानांची आ�ा रहाराष्ााया इतर नरतयांची अपर�ा होती तो प�राार तंतोतंत सडून आला. 
तसरच रराठयांाया सट्ातह� आपा ए्ा उजजवल आ�ा तुलया�व्ार� सयंुकत तरचर सट् आहत आ�ा 

ए्त असलयारु रुच पतयर्ाला अ�व् सारथयम, अ�व् रहतव आ�ा अ�व् ऐशवयम �रुतर आहर. ए्टर 
राहून तर �रुार शकय नाह�; अशी जााीव पणु �न व�वमत ्रन रराठरंडुाला ए्त �नग�डत ्राायाम्  
णवंनाचर वागर दढ ्रणयासाठ� हया सरारंराचा ्ोडा्ोड्ा उपयोग झाला नाह�. 

अंतयुमदानर झालरल� �तर जशी हुूहुू णुजू लागल� तशी रहाराष्ाला पुनः पूव�ाया इ�तहासातलया 
्ोातयाह� वर रुइत्� रररराट�ची, वैरवाची आ�ा सुखाची वषक �रुाल�. नाना ्डा�वसांनी आ�ा 

तयांाया सर्म सहायय्तयापनी राष्ाची शासनपद�त, सांपितत् िस्ती आ�ा नयायवयवस्ा हया 
इतकया सुर��त पायावर आाून ठरवलया ्�, �हदंसु्ानातील ्ोातयाह� राजयापर�ा �्ंवा लो्ांपर�ा रूु 

रहाराष् आ�ा तयााया पतय� शासनाखाल� असलरला �वसतीाम पदरश हयांचाच राजय्ाररार सव�त्ृषट 

सरजला जाऊ लागला. तया वरुची पजा�हतततपर वाराणदं�ची आ�ा उ्ु्�ची पद�त, द� आ�ा 

लो्�नयं�तत नयायवयवस्ा, शरत्यामवपासून तो राजपुतापयपत, सवापना ्ोातयाह� रानााया, ्�त�ाया 
�न वैरवााया आयुषयकरासाठ� असलरलर इतरांाया तुलनरनर सुगर रुकत दवार आ�ा सवापहून �वशरष 

महाजर सवप जनतरची जया �दवय रहत्ायामसाठ� आपलर पूवमज पडलर �न जर आपलया संतांनी आ�ा दरवतांनी 



 

www.savarkarsmarak.com 

राग सरऊन अ�व् पुनीत र् लर तर रहत्ायम सपंादणयासाठ� आपा जनराला आलो आहो अशी जााीव 

आ�ा �हदंसुतानातील जया जातीनर �हदंवुरामाया आ�ा �हदं ु सवातंंयााया ्ायामाया वाढ�ला आ�ा 

सगंोपनाला वाहून सरतलरलया सामाजयाचा रार आपलया ण�लषठ स्ंवपांती वारा र् ला आहर, तयाच 

जातीपै् �, रराठयांपै् �च, आपा ए् आहत असा सद�ररान, हया सवम गोषट�रु रु तया वरुाया लो्ांना 
आपा असल� ्ोर ्ृतयर पा�हल� आ�ा ती सडवून आाणयात राग सरतला आ�ा अशाच ्ाुात आपला 
जनर झाला तरवहा आपा वनय आहोत असर अ�रशः वाटू लागलर. राष्ाचर वातावरा उदातततराया 
रावनांनी ररन गरलर होतर. आ�ा सवारा�व्च पतयर्ााया शवासोाचवासाणरोणर तर पतयर्ााया शर�रात 

पवरश ्र�त होतर! आज हया युदात जय �रुाला, उदया तर राष््ायम सावणयात यश पारत झालर, अशा 
वातापचा सारखा वषामव होत होता. अगद� रूढ राासाला सुदा तो ्ाु �वशरष रागयाचा आहर असर वाटर  आ�ा 

जो तो तयाचा संणंव राष्ाचर रागयशाल� आ�ा पाा�पय पंतपवान सवाई राववराव हयांाया 
जनर्ाुाया अतयतं शरु गहांशी जोडी. तयांचा जनर होणयापूव�च सवम राष्ानर आपलर राजय्तक महाून 

नतजानु होऊन तयांना अ�रवादन र् लर होतर! जनपवाद असा पसतृ झाला होता ्�, पतय� ्ोरलर 
राववरावच रुसलरानी राजयाचा नाश ्रावयाची, �हदंजुातीाया वरमपाखंड आ�ा पर्�य छु्ांचा 
प�तशोव घयावयाची; �न पूवमसरुदापासून पिशचरसरुदापयपत सर्म आ�ा दरवरीर �हदं ु सामाजय 

पस्ा�पत ्रावयाची, तयांची प�वत इाछा अतरृत रा�हलयारु रु  हया आपलया आवडतया दसुयामि◌ 
राववरावांाया रपानर पुनः जनराला आलर आहरत ! आ�ा महाून, हया णाुराजांचा जनर झालयापासून 

आपलया राष्�य धवजरवर सुदैवाची नरहरी ्ृपादिषट होतर आ�ा दरवाचा आशीवामद लारतो. असलर �व�चत 

लौ�््� सरज महाजर ्वी्वी राष्ााया आतमयााया �नगूढ आ्ां�ांचर सवरनातलर णरुार असतर 
आ�ा तयावरन शरवटाया ्रापयपतची सवम जनता राष्�य पराकरा्डर आ�ा अंग ी्ृत ्ायाम् डर ्ोातया 
दषट�नर पाहतर तर सपषट दगगोचर होतर. 

सालरयाचा सं�व झालयानतंर लव्रच नानांनी परशरुारराऊ पटववमनाना �टपूचर पा�रपतय 

्रावयाची आ�ा �दल�. हैदराया रराानतंर हा गाद�वर आला आ�ा रराठ� राजयाचा ्टरातला ्टर शत ू

णनला. नरगुंदाया �हदं ुराजांचा �टपूनर अ�तशय छु रांडलयारु रु  तयांनी साहया्म रराठयां्डर वाव सरतल� 
आ�ा इ.स.१७८४ रधयर युदाला पारंर झाला. शरवट� पटववमन आ�ा होु्र हयांाया हाताखाल�ल रराठर  
आ�ा �नजार हयांाया सयंुकत सरनरनर �टपूला सवंी ्रावयाला राग पाडलर. तयानर रराठयांना दयावयाची 
सवम खडंाी चु्ती ्रावयाचर रानय र् लर आ�ा नरगुदंाला पुनहा तास न दयावयाचर वचन �दलर. पा 

�टपूाया रनारधयर ्पट होतर. रराठयांची पाठ वुताच तयानर सवंी वाबयावर णस�वला. नरगुदंचा गड 

हसतगत र् ला, तर् लया �हदं ु ससं्ा�न्ाला आ�ा तयााया ्ुटंुणातील रडंुीना �वशवाससात ्रन 

णं�दवान र् लर �न रहंरदवरामनुयायांाया सवमजन परंपररपराार ससं्ा�न्ाची रुलगी आपलया अंतःपुरात 

सालून इतरांना रानट� कौयामनर छु ्रन रारन टा्लर. नतंर सवतः्�रता सवग�य पुणयाचा सचंय 

्रणयासाठ� आ�ा रुसलरानी ््�र-रौलवींचर आ�ा ‘तवा�रख्ारां’ चर आशीवामद �न पशिसतपत 

�रु�वणयासाठ� �टपूनर तंुगरदा �न ्ृषाा तयांायारवील सवम �हदं ूलो्ांवर रुसलरानी वरमपसाराणरोणर 
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नरहररी आढुून यराारर सवम प्ारचर रयं् र अतयाचार ्रन �न तयांना णलात्ारानर णाटवून तयांचा रा�सी 
प�तशोव घयावयाला पारंर र् ला. लागल�च हया सतु�तपाठ्ां्डून तयाला वरमसंर� ,् गाझी, औरंगझरण 

�्ंवा तैर ूर अशा उाच पदवीला नरऊन णस�वणयात यरऊ लागर. �हदंवुरामचर र�् महाून चाललरल� 
रराठयांची पौढ� नाह�शी ्रणयासाठ� तयानर �हदंूंाया णलात्ारानर सुतंा ्र�वलया आ�ा इतरह� अनर् 

अ�नवामाय अतयाचार र् लर. हया छुाला णुी पडलरलया लो्ांाया वतीनर हर ल�ात ठरवणयासारखर आहर ्�, 
तयांनी तयाणरोणर सवम �रुून संस�टत सरुत्ान ्रावयाचर पुर्षाचर प्र आ�ा शरषठ ्तमवय पाुलर नाह� 
- शीरारदासांनी �हदंनूा उपदर�शलयापराार आ�ा रराठयांना �श्�वलयापराार आपलया वरामाया 
छल्ांना रारता रारता आ�ा अतयाचाराचा नाश अतयाचारानरच ्रता ्रता तयानी ररा पत्रलर नाह�, 
तर� तयााया खालोखालचर दसुरर ्तमवय तयांनी र् लर, तयांनी रानरंगापर�ा - ्लं् ापर�ा ररा पत्रलर. 
एखाद दसुयामख गावची एखाद दसुर� नाह� तर �टपूाया नरहतयार� कोवाचा �वशरष �वषय झालरलया दोन 

सहसत बाहराांनी णलात्ारानर वरापत�रत होऊन णाटगर आयुषय ्ाढणयापर�ा आपलया िजवाचा नाश 

्रन सरतला! आपलया वरामसाठ� तयांनी सवराछरनर आतराहु�त �दल�! रराठ� सततराया उदयापूव� हया 
गोषट� �नतयकरााया झालया होतया. तोपयपत वरम न सोडता ररा सवी्ारार ह�च सवामत शरषठ गोषट 

�हदंरुाताला ्रता यरत होती. शीरारदास उरर रा�हलर आ�ा सहयाद�ाया �शखरावरन गजमलर ‘नाह�, असर 
उपयोगी नाह�. ‘वरम सोडणयापर�ा पाा सोडार णरर’ हर पशसत आहर; पा रारलरह� जायचर नाह� आ�ा 

णलात्ारानर वरापत�रतह� वहावयाचर नाह� उलट अतयाचारााया शकतीचाच नाश ्रावयाचा असा पयतन 

्रार हर तयाहून पशसतच - शरषठतर आहर. वरामसाठ� अशकयच असरल तर ररा; पा ररताना सवराजय 

सरणयासाठ�, वरमसरं�ाासाठ�, रारता रारता ररत आपलया शताव�व �शषयां् डून, ‘‘वरामसाठ� ररावर। 
ररो�न अवघयांस रारावर।। रारता रारता घयावर। राजय आपुलर।।’’ हया युदरतंाचा उपदरश गुरत रडंुातून, 

रठारठातून आ�ा सरासरांतून दरऊन तयांनी �हदंरुाताला नुसता ्ा्यांचा �्र�टच नाह� तर, तसाच 

आ�ा तयाणरोणरच �वजयाचा रोतयाचा तुराह� पारत ्रन घयावयाला �श्�वलर! आ�ा हर असर 
झालयावरसुदा �टपूनर, �शवाजीचर वंशज पुणयाला अदया�प राजय ्र�त असताना, �हदंूंना तयांचा छु 

्रन णाटवावयाचर आ�ा औरंगजरणाची रू�र्ा ्रावयाचर वाषटयम र् लर! �टपूाया वरमवरडाला णुी 
पडलरलया सहसताव�व बाहराांाया आ�ा ्नामट्, आधं आ�ा ता�रु पांतातील �हदुंाया ्ंठातून 

�नसालरल� ‘‘हया रुसलरानी छुापासून आरची रुकतता ्रा’’ अशी आतम हा् पुणयाला यरऊन पोचल�. 
�हदंवी सततरला हर सहन ्रार ्सर शकय होतर. ्ृषारपल�्डाया आपलया वरमणंवंूवर पडलरलया हया 
रयं् र ददु�वााया सालयाचा वतृतानत ऐ्ून सवस् णसार रहाराष्ााया �हदं ुसामाजयाला अशकय होतर. 
रराठयांाया �हदं ु सततरला हर उसड आवहान होतर आ�ा तयांनी तर सवी्ारलर. हया वरुी तयांचर सनैय 

रोठरोठाल� युदर रांडणयात उततररला गुतंलर होतर; तो वतृतानत आपा लव्रच पाहू. पा तर�ह� नानांनी 
आपलया ्नामट्ांतील दरशणांववांाया सुट र् साठ� ए्दर वावावयाचर ठर�वलर! हया युदात जो पदरश 

�टपूपासून िजं्ला जाईल तयाचा �तसरा राग दयावयााया आ�रषााया वचनानर �नजाराला वुवून सरऊन 

तयांनी रराठ� सरनांना हया रुसलरानी वरमवरडया�वरद पणु सवार�वर �नसावयाची आ�ा र् ल�. पटववमन, 
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णरहररर आ�ा इतर रराठर  अ�ररतंाासाठ� ए्त होऊन पुनः आपापल� प् र्  सरऊन पृ् ् झालर आ�ा तयांनी 
शतूची णदारी आ�ा तशीच इतर ण�लषठ स् रु  सरतल� आ�ा तयाला इतकया वरुा �न इतकया आवरशानर 
चोप दरऊन सतावून सोडला ्�, शरवट� तो आशया्म राजयातील ड�गराु पदरशात जाऊन लपून णसला. पा 

तर र्ह� णाय्ांना आ�ा पोरांना पीडा दरऊन �नरपदवी �हदं ुपुजायाप◌ाना आ�ा उपाधयायांना छुून �न �हदं ु

्ुरा�र्ांना भषट ्रन प�सदीला आलरलर हर इसलारी वीर �हदं ुसरनरपुढर अ�व् वरु �ट्ाव वर श्लर 
नाह�त. तयाचर डो र्  ्ोडावयाचर सारथयम आराया रनगटात आहर असर �हदंूंनी दाख�वताच तयानर शरवट� 
तयाच �हदंूंाया जवु �ररची आ�ा सवंीची याचना र् ल�! हया आवी सहसताव�व �हदंूंनी आ�ा �हदं ु

्ुरा�र्ांनी प�त्ार न ्रता आ�ा वर रान न उचलता आतरय� र् ला होता, पा तयााया योगानर हया 
वरमवरडया नरपशाूया अतयाचाराची वार णो्ट न होता उलट� अ�व् �तखट झाल� होती! पा 

प�त्ारशनूय हौतातमयाला जर सावता आलर नाह� तर वमयम आ�ा प�त्ारपवा शकतीनर ्रन दाख�वलर 
आ�ा अ�व् पीडा ्रणयाचर अतयाचाराचर णुच नाह�सर र् लर. �टपूला �हदंसुततरला जुनया खडंाीपीतय्म 
तीस लाख रपयर जागाया जागी रोजून दयावर लागलर. आाखी पंवरा लाख रपयर ए्ा वषामाया आत 

दरणयासाठ� णांवून घयावर लागलर. आ�ा वर नरगुदंचर ससं्ान, �्ततूर आ�ा णदारी ह� स् रु  रराठयांाया 
सवावीन ्रावी लागल�! आता रुसलरानांपराार नीचपााला तसलयाच प्ारचर प�तशोवसारथयम 
दाखवावयाचर रराठयांनी रनात आालर असतर तर �टपूाया रुसलरानी पजरला, �टपू सुलतानााया आ�रनर 
्ोडयाच �दवसांपूव� �हदंूंचा छु ्रणयात जयांनी इत्� पाशवी ततपरता दाख�वल� होती तयाच रौलवींना 
आ�ा रौलानांना, रुसलरानी सुंतरपर�ा �्तीतर� �नरपदवी असा श�डी ठरवावयाचा �व�व ्रावयाला 
णलपूवम्  राग पाडून तयांना �हदं ुणन�वता आलर असतर; पा रराठयांनी प�तशोवासाठ� दरखील र�शद� 
पाडलया नाह�त, णलात्ारानर रुसलरानी िसतयांना आपलया अंतःपुरात सातलर नाह� आ�ा खडगााया 
वाररवर वरन इाछर �वरद �हदंवुरम सवी्ारावयाला लावून ्ोातयाह� लो्ांाया वरामचा अपरान र् ला नाह� 
! ह� पौरषाची (!) ्ृतयर साहिज्च तयांाया सवरावाला असवारा�व् होती! ्ारा तैर ूरनर आ�ा �टपूनर, 
अललाउ�दनानर आ�ा औरंगझरणानर पठा र् लरलया ्ुरााावर तयांची �नषठा णसलरल� नवहती! असल� 
अतयाचाराची आ�ा लूटरार�ची ्ृतयर र् वु ‘सदरमरकतां’नाच ्रावयाचा अ�व्ार आहर, ‘्ा्रां’ना 
नाह�!! 
द��ार्डर �टपूाया वरापव कौयामपासून �हदंूंची रुकतता र् लयावर आता रराठ� सनैयांना उततरर्डर तयांाया 
शतूनंी जो ए् रोठा संस �नरामा र् ला होता तो ्ोडणया्डर आपलर सवम पयतन ए्वटार शकय झालर. 
इत र्  �दवस हयाला रहादजी �शदंयांनी ए््यांनी दाणात ठर �वलर होतर. सालरयाचा सं�व झालयावर 
रहादजी उततरर्डर गरलर. युरोपीय सरनाचाल्ांाया हाताखाल�ल �नयरणद सनैयााया ्तृमतवाचा तयांाया 
रनावर अ�तशय प�राार झाला होता. तरवहा सदा�शवराव - राऊंची योजना पूाम ्रणया्डर तयांनी 
प�हलयानर युरोपीय पदतीनर ररती र् लरलया, �नयर लावलरलया आ�ा �श�ा �दलरलया वरतनी सनैयाचर 
रहतव नुसतर ओुखलरच नवहतर, तर तयाचा उपयोग ्रावयाचा रोठया परााावर पयतन र् ला होता असर 
प�हलर ्ोर �हदं� सरनापती रहादजी �शदंर  यांनी फ� च सरनानाय् डीणकईन हयााया �श�ााखाल� ए् ण�लषठ 
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सनैय �सद र् लर आ�ा तर इत र्  उततर र�तीनर सजज र् लर ्�, तयाला ्ोातयाह� पाशचातयांाया सनैयाशी 
टक्र सरता यावी. हया सनैयााया णुावर उततरर्डील तयांाया ्ारस्ानााया आड यावयाचर वैयम �न 

तयांना आपा महाू तर ्रावयाला लावणयाचर सारथयम तयांायारधयर आलर. यदय�प इंगजांना �दलल�ाया 
सावमरौर राज्ाराातून आपला हात पूामपार ्ाढून घयावयाचर, अशा र�तीनर रराठयांना वाटरल तसर 
रो् रु  रान सोडावयाचर, वचन दयावर लागलर होतर; तर� शहाआलर णादशहाला रराठयां्डर जाऊ न दरता 
तयाला आपलया हातात ठरवणयाचा पयतन ्रन रराठयांाया �वरद असतंोष पसर�वणयाचा आ�ा 

रहादजींाया रागामत शकय �ततकया अडचाी उपिस्त ्रावयाचा कर तयांनी णंद र् ला नाह�; पा तया 
सवापचा सराचार सरऊन रहादजींनी �दलल�ाया सावमरौर राज्ारााची सूतर आपलया हातात पक र् पाी 
सरतल�; णादशहाला �दलल�ला परत आालर आ�ा विजरााया जागरसाठ� वडपडाायामह रुसलरान वूतापच र 
सवम णरत ढासुून पाडलर. अग�त् णादशहाला रहादजी �शदंर्यांना  आपलर वजीर ्रावर लागलर; णादशाह� 
सरनरची सूतर तयांाया हातात दयावी लागल�; आ�ा �दलल� �न आगा हया दोन पांतांचा राजय्ाररार 

तयांाया सवावीन ्रावा लागला. अशा र�तीनर रुसलरान आ�ा युरोपीय हया दोनह� प�तसपधयापना 
जु्ुत ठरवून रराठयांनी रोगल� सामाजयाला शरवटची रूठराती �दल�. हयापराार �दलल�ची सूतर तर 
रहादजींाया हातात आल�; इत र् च नाह� तर रोगल णादशहानर पंतपवानांना वजीर रुताल�् ह� पदवी 
�दल�. महाजर आपलया सवतःाया वययासाठ� ६५००० रपयांचर वरतन णांवून सरऊन आ�ा नावाचा णादशहा 
हया पदवीनर वैरव संपादन ्रन तयााया �व�नरयात णादशहानर पंतपवानांना राजांचा राजा-
रहाराजा�वराज ्रन टा्लर आ�ा आपलया नावानर सवम ्ाररार ्रावयाचा अ�व्ार �दला. 
राजयसटनरतील हया नवीन प�रवतमनानर जी प�रिस्ती उतपनन झाल� �तचर वामन तया वरुाया ए्ा रराठ� 
लरख्ााया शबदात र् लरलर णरर. ‘आता णादशाह� आरची झाल� आहर. महातारा रोगल णादशहा र् वु आरचर 
वरतन उपरोगाारा सरव्, आपा होऊन झालरला आराया हातातला णंद�वान आहर. तयाला अदया�प 

णादशहा महाून सणंोवतात. तरवढ�च तयाची इाछा आहर आ�ा ्ोडा वरुपयपत हा दरखावा आमहाला 
चाल�वला पा�हजर.’ इंगजांनाह� पुढर  तयांना तशी प�रिस्ती पारत झालयावर, हा वरचा दरखावा इ.स.१८५७ 

पयपत सुदा ठरवता आला नाह�. 
रहादजींनी सवम �हदं ुजनतराया वा�रम्  विृतत हरलावून जातील अशी गोषट ्रन ह� रहतवाची 

सटना अ�वसरराीय ्रन ठरवणयाचर ठर�वलर. आता सवम सतता �हदंाुया हातात आल� हर दाख�वणयासाठ� 
‘अ�खल रारतवषामत गायी �न णैल हयांची हतया ्ोाीह� �हदंवी सामाजयात ्रता ्ारा नयर’ अशी 
राजा�ा पसतृ झाल�! तसरच ह� राज्�य अ�व्ारकांती र् वु शािबद् नाह�, याचाह� पतयय रहादजींनी 
आाून �दला. ला्डााया ओडंकयापराार नारवार� राजर राहार रराठयांना शकय नवहतर. तयांनी लागल�च 

सवम �वरोव्ांना सरु ्रन तयांचर रहाराष्रडंुााया नरततृवाखाल� ए् ण�लषठ आ�ा शरषठ �हदं ु

सामाजय णनवावयाला पारंर र् ला. इंगजां्डर णादशाह� खडंाी �न रराठयांची चौ्ाई आ�ा सरदरशरुखी 
णर�च ््ल� होती, ती गोुा ्रणयाचर प�हलर ्ार रहादजींनी र् लर. तसरच �नर�नराळया पांतांवर�ल 

ससं्ा�न् आ�ा पांता�व्ार� रूु सततरला न रानता सवतंत सततावीशांसारखर वतमन �्तयर् वषापपासून 



 

www.savarkarsmarak.com 

्र�त असत. तयांायावर सायामसची आ्ाराी ्रणयाचर आ�ा तयांना दाणात आाणयाचर ्ार तयानंतर 
�शदंयांनी हातात सरतलर. लागल�च सवम �हदंसु्ानरर णंडाची वावटु पसरल�. सवम सरदार, अरीर आ�ा 

खान रराठयांाया �वरद शसत सरऊन उठलर. इतकयानरच ्ांणलर नाह�. तर् ील राजर आ�ा रावसुदा जया 
ए्ररव �हदंसुततरनर �हदंसु्ानात �हदं ु राजयाची पस्ापना र् ल� असती तया सततराया �वरद इंगजांना 
आ�ा रुसलरानांना �रुालर! वैयिकत् सवा्ामाया दषट�नर तर वतमन अतयतं सवारा�व् होतर, पा 

राष्�यदषटया �तत र् च ददु�वाचर होतर. जयपूर आ�ा जोवपूर हया दोन रजपूत ससं्ानांनी ए् होऊन 

इंगजांाया �्ंवा रुसलरानांाया �वरद र् वहाह� र् लर नसरल इत र्  रोठर  सनैय रराठयांाया �वरद उरर र् लर; 
आ�ा उततर �हदंसु्ानातील �वदोह� रुसलरानी सरनरशी सह्ायम ्रन �शदंयांाया सनैयाशी लालसोटरला 
पचंड युद र् लर. सरर अगद� ररात आलर असता रहादजींाया हाताखाल�ल णादशाह� सनैयांतील रुसलरान 

सै�न् पूव� ठरलयापराार खूा होताच सवमाया सवम रजपुतांना जाऊन �रुालर आ�ा अशा र�तीनर ए्ाए्� 
�वशवाससात झालयानर रराठयांचा परारव झाला. पा हया अ्सरात झालरलया परारवानर हया शरू रराठ� 
सरनापतीचर तरज िजत र्  ्साला लागलर �तत र्  दसुयामस ्शानरह� लागलर नसरल. रुुीच न ्चरता तयानर 
लौ्रच रराठयांचर सनैय पुनः ए्त र् लर. आ�याचा दगुम रुसलरानांनी चोहोणाजूनर वरढून टा्ला असता 
तर् ील रराठ� दगुाम�व्ार� लखोणादादा हयांनी तयांचा शौयामनर �न �च्ाट�नर प�तशोव र् ला आ�ा 

�शदंयांाया शतूचंा ल�ढा ्ोपवून वरला. इतकयात जया नजीणखानाला तयााया दषु्ृतयांच र न �वसरता 
रराठयांनी पुरर पायिशचत र् लर होतर तयाचा नातू गुलार ्ादर आपलर रो�हलर आ�ा पठाा णरोणर सरऊन 

रराठयांाया हातातून �दलल�ची रुकतता ्राणयााया हरतूनर रा�रतावर उतरला. रूखम णादशहानर तयाला 
पोतसाहन �दलर �न रहादजी तयांाया�वरद सवम णाजंूनी शसतर सरऊन उठलरलया रजपूत आ�ा रुसलरान 

सनैयांशी आ�याजवु युद ्रणयात गुतंलर असता तयानर �दलल�त पवरश र् ला. रहादजींनी उततरर्डर 
प�रिस्तीनर ्शी उलट सरतल� आहर हयाची रा�हती आवीच नानाना ्ुवल� होती आ�ा हया सवम 
तासााया रुुाशी आपलया रहतवा्ां�राया संणंवात �नराश झालरलर इंगजच आहरत ह� गोषटह� तयांाया 
ल�ात आाून �दल� होती. रराठयांना सरोरासरोर �वरोव ्रणयाची तयांची छाती नवहती. तयांनी तो 
पयतन ्रन पा�हला होता आ�ा तयात अपयश सरऊन णसलर होतर. तर� पा रराठयांना आाखी ्ाह� 
�दवस णादशहााया नावाचा आ�ा अ�व्ाराचा उपयोग ्र �दला तर तर �नशचयानर जया पांसरााखाल� 
हया स�गाचर पदशमन चाललर आहर तो पातु पडदाह� ्ाडून टा्तील आ�ा उसड उसड सवतःच 

चकवत�पााची �चनहर वारा ्रतील - �्ंणहुना तयांनी जवु जवु तसर र् लर आहर - ह� गोषट तर जााून 

होतर. तरवहा जीाम रोगल सततराया णादशाह� णाहुलयाची सूतर आपलया हातात आाून ठरवणयाची तयांना 
अतयतं उत्ंठा लागल� होती. रराठयांाया हया शरषठ सरनापतींनी - पाट�लणुवांनी - नानांना पाठ�वलरलया 
पतात रहाराष्ातील लो्ांना पुढ�लपराार ओजसवी राषरत पोतसाहन �दलर. ‘‘आपलया ्ोर सामाजयााया 
�हता्�रताच र् वु आपा जगतो आहो, ्षट ्रतो आहो आ�ा रराारह� आहो. रराठरडंुाचर 
अ�वप�त हरच आपलर सवापचर ए्ररव सवारी आहरत, हर आपा �वसरता ्ारा नयर. रतसराचर �्ंवा 
वैयिकत् सवा्ामचर सवम �्िलरष आपा रनातून ्ाढून टा्ू या. जर तुरायापै्� ्ोाााया रनात 
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राझया हरतंू�वषयी शं् ा असरल तर राझी पा्मना आहर ्�, ती तयानर अगद� ्ाढून टा्ावी. राझया�वषयी 
जर रतसर पसर�वतात तर आपलर खरर शत ूआहरत; तर आपलयात दहु� पाडून आपल� सरर रर�त आहरत. रराठ� 
राजयाची री आजवर र् लरल� सरवा तयांचर त�ड णंद ्रावयाला पुर� आहर. तरवहा हया पसगंासाठ� आपा सवम 
�सद होऊन राष्�य धवजरखाल�, रगवया झ�डयाखाल� ए्त होऊ या. आपलया राष्ानर �शरावर सरतलरलर 
्ायम �न आपलया वाडव�डलांनी आपलयावर सोप�वलरलर शरषठ वरम् ृ तय �हदंसु्ानात सवमरानय झालर 
पा�हजर. आपा हर आपलर ्ोर सामाजय �वरकत आ�ा उधवसत होऊ दरता ्ारा नयर.’’ राष्�य 

�हतसंणंवांवर अशा र�तीनर सं् ट आलर असता हया उदातत पता्डर दलु�म ्राारा रनुषय नाना नवहतर. 
हया वरुी �टपूशी तयांनी युद चाल�वलर होतर हर आपा पा�हलरच आहर. तयाला अवशय �तत्ा नम 

र् लयाणरोणर नानांनी होु्रांना �शदयांाया सहाययासाठ� पाठ�वलर. आपलया पूवमजांचर रवय सवरन अगद� 
खरर होणयााया णरतात आलर असता आ�ा जयााया आशयाखाल� अ�खल �हदंसु्ान ए्त होईल अशी आशा 
उतपनन झाल� होती असर रोठर  �हदं ुसामाजय संस्ा�पत होत असता नररकया तयाच वरुी रजपूत आ�ा 

रराठर  यांचर आपसात युद जंुपावर आ�ा �हदंुंाया शतूनंा तयारु रु  आपल� डो्� वर ्ाढावयाला अनायासर 
सं�व �रुावी हया गोषट�चा नानांना अ�तशय खरद वाटला. 

तरवहा नानांनी रजपूत राजांणरोणर आ�ा तयातह� रुखयतः जयपुर्रांणरोणर पंतपवानांाया वतीनर 
णोलार चाल ू र् लर. तयांनी �हदंरुाजयााया शतूशी संगनरत ्र नयर �न ्सरह� ्रन रराठयांनी जवु 

जवु स्ा�पत आालरलया �हदं ुसामाजयाशी पटवून घयावयाचा रागम तयांनी शोवून ्ाढावा इ्डर तयांचर 
रन वुवणयाचा पयतन ्रणयात आला. पुणयाहून पाठ�वलरलया सनैयाचर सहायय �रुालयावर रहादजींनी 
तरवहाच आपलया शतूनंा वठाीवर आालर. तयांनी राााखान, अरपा खंडरराव आ�ा इतर रराठ� सरनानाय् 

हयांना तयांाया साहया्म डीणकयनाया हाताखाल� �सद झालरलया दोन राखलरलया सनैयााया तु्डया दरऊन, 

पा�नपतचर ्ारस्ान रचाायाम्  नजीणखानााया नातवा�वरद गुलार ्ादर�वरद पाठ�वलर. रुसलरानांनी 
लढाईचा �नशचय र् ला. दोन �न्रााया लढाया झालया आ�ा तयात आजपयमत ्वीह� �रुाला नवहता 
असा रार खाऊन रुसलरान रोडलर गरलर. तर सवम �दशांनी पुू लागलर. इसराईल णरग आ�ा गुलार ्ादर 
हयांनी �दलल�ची वाट वरल�, तयांना �वसावयाला वरु न दरता रराठर  रागून पाठलाग ्र�त आलर. णादशहा 
रीतीनर ्ाप ूलागला. गुलार ्ादरनर पैशाची रागाी र् ल�. णादशहाला ती रागवता आल� नाह�. रागर 
णररान होऊन तया कूर आ�ा रानट� रो�हलयानर अतयाचारांाया आ�ा णलात्ारांाया पदतशीर सतालाच 

पारंर र् ला. तयानर णादशहाला �सहंासनााया खाल� ओढलर. तयाला ज�रनीवर पाडलर आ�ा तयााया 
छातीवर गुडसा रोवून तया अ्णर आ�ा औरंगझरणााया वदृ आ�ा असहाय वशंवरााया डोळयात आपल� 
सुर� खुपसल� आ�ा तयातल� णुणु रु  ्ोडून टा्ल�! हया अरानुष ्ृतयानरह� तयाची तरृती न होता तयानर 
णादशहााया राणया आ�ा रुल� अंतगृमहातून ओढून णाहरर ्ाढलया, दांडगाईनर तयांची वसतर ्ाडल� आ�ा 

आपलया डोळयासरोर आपलया चा्रां्डून तयांायावर णलात्ार ्र�वला! हया रा�सी कौयामचर ए् 

्ारा असर होतर ्�, शहाआलर णादशहानर हया गुलार ्ादरवर शसत पयोग ्रन रुसलरानी र�तीपराार 
तयाचर पुरषतव नषट र् लर होतर! राजवानीत सवमत लुटालूट चाल ू झाल�. रहंरद� वरामाया नावाखाल� 
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रुसलरानांना इतरांायावर नरहरी जर अतयाचार ्रावयाची सवय लागल� होती तर सवम अतयाचार 
रुसलरानांनी रुसलरानांवरच र् लर! णाहररचा अररराव सर�सुदा र् वहांन ा र् वहा अररराव झालयावाचून रहात 

नाह� हयाचर हर पतयंतर आहर! अशा र�तीनर अतयाचारपविृतत आपाच आपला णुी सरतर! पा आता 
इसलाराया अनुयायांनी र् लरलया हया पाशवी अतयाचारापासून आ�ा चाल�वलरलया रानट� छुापासून 

रुसलरानी णादशहाचर, �दलल�ाया नाग�र्ांचर आ�ा रहंरद� अणलांचर संर�ा ्ोा ्राार! दसुरर ्ोा - 

्ा्रांवय�त�रकत - रराठयांवाचून दसुरर ्ोा ्राार! �दलल�ाया हयाच रोगलांाया आ�ा तयांाया 
आवीाया इतर रुसलरानांाया �सहंासनावर अ�विषठत होाायापि◌नीच पथृवीवर वरमसंर�् आ�ा ‘गाझी’ 
अशी पदवी पारत वहावी आ�ा परलो्ात अरसरा आ�ा र�दरा �रुणयासाठ� पुणयसचंय वहावा या हरतूनर 
�हदंूंची दरव रु  पाडून वुुीत �रु�वल� होती, तयांाया दरवरू�त म ररडून टा्लया होतया, तयांाया अंतःपुरातील 

राज्नया आ�ा राजर�हषी णलपूवम्  पुवून नरलया होतया, तयांाया ्ुरार�ंचर शील आ�ा तराांचा वरम 
भषट र् ला होता, आईपासून रुलाची �न रावापासून रावाची ताटातूट र् ल� होती आ�ा आपलर हात आ�ा 

हदयर �हदंरुकतानर रंगवून सरतल� होती! आ�ा आता तरच हर �हदं ु �दलल�वर यरत होतर - पा तर र�शद� 
पाडणयासाठ� नवहतर, अवमचंद ्ोडणयासाठ� नवहतर, ्डगी तुड�वणयासाठ� नवहतर, राज्नयांवर �्ंवा 
�र्ायामहतलया �र्ार रुसलरानी झोपडीतील शरत्याम्ाया गर�ण पोर�ंवरसुदा णलात्ार दरूच, पा 

नुसता सपशमह� ्रणयासाठ� नवहतर, रुलापासून आईला �्ंवा णापापासून रुलाला दरू ्रन णलपूवम्  

वरमभषट ्रणयासाठ� नवहतर, र् लरलया �वनाशााया र�दररनर �झगंणया्�रता �्ंवा रकतपातानर उनरत 

होणया्�रता नवहतर आ�ा तसरच हतया र् लरलया आपलया शतूांया वडापासून ्ापलरलया �शरांाया उभया 
र् लरलया �व्ट सतंरााया उंचीनर अ्वा शतूाया जाुपोु र् लरलया राजवानीतून �नसाायामश जवालांनी 
आपलया यशाचर रहतव रापणयासाठ�ह� आलर नवहतर. तयांना हर सवम ्रता आलर असतर; आ�ा तयांनी तसर 
र् लर असतर तर सरतरपद� रुसलरानांना तर� तयांना दोष दरार शकय नवहतर! पा �हदं ु र् वु तयाच 

�सहंासनावर णसाायाम्  रुसलरानांची आ�ा तयाच राजवानीची रुसलरानांायाच हातून होाायाम्  णीरतस 

आ�ा रा�सी अतयाचारापासून आ�ा छुापासून रुकतता ्रणयासाठ� वावून यरत होतर! रराठयांनी यावर 
महाून राजवानीत पा्मना होत होतया आ�ा �हदंसुामाजयााया सनैयानर नगरवरशीतून पवरश ्रताच सवम 
नाग�र्ांनी रुसलरानांनी आ�ा �हदंूंनी - अतयतं अंतः्रापूवम्  तयांचर पचंड सवागत र् लर. 
अ�लजाणहादर, आरपा खंडरराव, राााखान आ�ा डीणकयन हयांनी राजवानी हातात सरतल�, पा तयांना 
अपराधयांचा नाय् जो गुलार ्ादर तो र् वहाच तर् ून �नसून गरलयाचर आढुून आलर. गुलार ्ादर 
महाजर नजीणाचा नातू, रराठयांचा वंशपरंपररचा शतु. तयााया अनर् अपरावांना योगय असर शासन 

रोगलया�वना आता तयाची सुट्ा होार अशकय होतर. �दलल�ाया णादशहानर ्ोडया �दवसांपूव�च 

रराठयांाया�वरद ्ारस्ान रचलर होतर आ�ा हयाच गुलार ्ादरशी तयाचा आजा जो नजीणखान तयानर 
रराठयां�वरद पा�नपतला जसर रुसलरानांचर ्ूट उरारलर होतर तसरच ्ूट उरारणयासाठ� संगनरत र् लर 
होतर. तर�ह� रराठयानी रााुस्�ला सररन औरंगझरणााया वंशजाचीह� तयााया रुसलरानांायाच 

अतयाचार� हातातून सोडवाू् ्रणयासाठ� शकय तर तर र् लर! तयांनी गुलार ्ादरला प्डणयासाठ� 
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सनैयाची ए् रोठ� तु्डी पाठवून �दल�. गुलार ्ादरनर आता रीरताया दगुामचा आशय र् ला होता. तयानर 
�च्ाट�नर दगुम झुंझवायला पारंर र् ला; पा रराठयांायापुढर  अ�व् �दवस तग वरार शकय नवहतर. तरवहा 
तो सोडयावर सवार झाला आ�ा पुू लागला पा रराठयानी पाठलाग ्रताच तया गडणडीत सोडयावरन 

खाल� ससरला आ�ा णरशदु िस्तीत रा�रतावर पडला. तर् र जााायाम्  यराायाम◌ी शरत्याप◌ानी तयाला 
ओुखून रराठयांाया सरना�नवासात पोचतर र् लर. हया रानवी रा�साला सगळयांना वा् णसरल अशी 
अतयतं ्ड् �श�ा झाल� पा�हजर अशी रागाी ्रणयात रुसलरान जनताच सवापाया पुढर  होती! 
गुलारााया सराणयाचर तीन �पढयांचर जयाायाशी उरर वैर होतर तया रहादजी �शदंयांाया सरोर तया 
नरावराला आाणयात आलर. गुलाराला आता आपलया सवम दषु्ृतयांच र पायिशचत रोगावर लागलर. 
दसुयाम्ना �दलरलया पीडरची ्लपना यरणयासाठ� तयाचर अवयव �छनन�व�छनन ्रणयात आलर आ�ा तर�ह� 
तयााया त�डातील अरद गा�लपदानाला खु पडत नाह� हर पाहून तयाची जीर आ�ा डो रु  ओढून ्ाढून 

रोस्णयात आलर. इत र्  झालयावर रयं् र �वदपू झालरलया तया नजीणााया नातवाला- गुलार ्ादरला 
णादशहा्डर पोच�वणयात आलर. ्ारा जया रानवी रा�सानर आपला इत्ा रयं् र र�तीनर छु र् ला 
तयाला �तत र् च रयं् र शासन �रुून तयाचा अंत झालरला पहावयास णादशहा अतयतं उतसु् झाला होता. 
अशा र�तीनर जया नजीणखानानर पा�नपतावर रराठयांचा �नःपात ्रणयाची प�त�ा र् ल� होती तयाायाच 

वंशाचा रराठयां्डून पूाम �नःपात झाला. तयाचर �्ंवा तयााया राजयाचर �चहनसुदा रागर रा�हलर नाह�. 
इ.स.१७८९ पयपत रहादजींनी इतर रराठ� सरनानाय्ांाया सहाययान आपलर सवम प�तसपव� 

वठाीवर आालर. रुसलरानी वयूह ढासुून पाडला, तयााया रजपूत सहायय्ांचर पा�रपतय र् लर आ�ा चूप 

णसार हरच शौयामचर रुखय अंग आहर असर वाटावयास लागावर इत्� इंगजांना आपलया शकतीची चुाू् 

दाखवून खाल� रान सालावयास लावलर. वदृ णादशहा पुनहा पूाम सवावीन झाला आ�ा तयानर णादशाह�तील 

व्�ल ए रुताल�् ह� सवापत वराया अ�व्ारााया स्ानाची पदवी आ�ा रहाराजा�वराजपदाचा रान 

रहादजींना दयावयाची पुनहा इाछा दाख�वताच रहादजींनी ती आपलर वनी जर णालपंतपवान तयांचा रान 

राखणयासाठ� सवतः्�रता ना्ारल�! �न तयांचर सवारी - पंतपवान यांचर नावानर ती पदवी सवी्ृत र् ल�. 
पा अशा र�तीनर रराठयांची सरना उततरर्डर पूामपार गुतंल� असता �टपूनर पुनहा ए्दा हात 

चालवून णसावयाचा �वचार र् ला. इ.स.१७८८ रधयर तयानर आपलर सवरप प्ट र् लर. पा हया वरुी 
रराठयांाया सवतःाया पदरशावर चालून जाऊन तयांचा राग ओढून सरणयापर�ा तयानर अनय रागम पत्रला. 
रराठयांाया वावरांरु रु  ्ृषाराया णाजूला आपलर राजय वाढ�वार तयाला ्ठ�ा झालर होतर. तरवहा आपलया 
दणुमु  शरजायामुवर तावा्ोराया �हदं ु राजावर - सवार� ्रन तयानर आपला राजय�वसतार ्रावयाचा 
�वचार र् ला. तरवहा नानांनी इंगज आ�ा �नजार हयांायाशी रैती जोडून �टपू�वरद युदाची सषाा र् ल� 
आ�ा पटववमन तयााया राजयावर चढाई ्रन गरलर. रराठर  जसजसर पुढर जाऊ लागलर तसतसर वाटरवर�ल 

पदरशातील लो् महैसूराया हया वरापव पजापीड्ााया �वरद तयांना यरऊन �रुालर. �टपूाया 
अ�व्ायापटना आ�ा लो्ांना सालवून दरणयात रराठयांशी सह्ायम र् लर आ�ा ््लरला सारा गोुा 
्रावयाला सहायय र् लर. ह� गोषट ल�ात ठरवणयासारखी आहर. हुणुी, सोडवड, �रसर�्ोट िजं् ू न रराठर  
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अिजंकय णलानर पुढर चालू लागलर. �टपूाया हातात ्ोडया �दवसांपूव� पडलरलया वारवाडला वरढा पडला. 
तर् लया रुसलरान दगुमपालानर नरटानर प�तरोव र् ला. रराठ� सरनापतीनर न्ो महाून सां�गतलर असताह� 
इंगजांनी रोठया तोयाम् नर रारा ्रन दगुम घयावयाचा पयतन र् ला. पा तयात तयांची पूाम �वटंणना झाल�. 
दोनह� णाजू इररला परटलया आ�ा झगडा तसाच चाल ू रा�हला. सरतर शरवट� रराठयांनी शौयामची आ�ा 

्ौशलयाची परा्ाषठा ्रन रायाम्वर रारर चढ�वलर आ�ा गड हसतगत र् ला. पानसर, रासतर आ�ा दसुरर 
रराठ� सरनानाय् तंुगरदराया पार झालर आ�ा तयांनी सांती, णदनूर, राइ्�डा, हपरनूर चरन�गर� इतयाद� 
शतूचंी ठााी िजं् ू न सरतल�. रराठयांचर ना�व् दलह� सवस् णसलर नवहतर. तर सरुदा्ाठाचर संर�ा ्र�त 

होतर. ्ाठानरच चाल ्रन तयानर ्ारवार आ�ा हंसररवलया �नर�नराळया स्ानांहून रुसलरान 

अ�व्ायाप◌रना ्ाढून ला�वलर. नर�सगंराव दरवजी, गापतराव ररह�द रु  इतयाद� रराठ� सरनानाय्ांनी 
चंदावर, होनावर, �ग�रसरपा, वाररशवर �न उद�गनी ह� नगरर सरतल� आ�ा रग रराठयांची सरना पतय� 

शीरंगपटावर चाल ्रन �नसाल�. ्कनमवाल�साया हाताखाल� इंगजी सनैयह� दसुयाम◌ी �दशरनर तर र्च यरत 

होतर. पा हया वरुी �टपूाया हालचाल�ंाया योगानर तर उपासरार�नर इत र्  तासून गरलर होतर ्�, तयांना 
प�त�दनी ए्दाह� पुररसर अनन �र रुना. तयांाया सोडयांना दाााचारा न �रुालयानर तयानी ररारर पाा 

सोडलर आ�ा तयारु रु  तयांाया सोडदुाचर आपोआपच पायदु सनैय झालर होतर! अशा असहाय आ�ा 

णुरु��त िस्तीत इंगजी सनैय असताना जरवहा तयानर रराठर  सनैयाची प् र् ाया प् र्  जीवनाला 
आवशय् असलरलया सवम गोषट�नीच नाह� तर �वलासाायाह� वसतंूनी ररलरलर हाटच सरवरत सरऊन 

आपलया्डर यरताना पा�हल� तरवहा तयांना झालरलया आनदंाचर वामन ्ोठवर ्रावर! ह�रपंत ्डकयांनी 
अतयतं ्ाुजीपूवम्  �वचारपूस ्रन आपलया �रतांाया सवम उाीवा दरू र् लया. �रतांची सनैयर दहा �दवस 

ए्त रा�हल�. तया वरुी रराठयांनी तसर रनात आालर असतर तर तयांनी �टपूचर राजय इत र्  �नरूमल ्रन 

टा्लर असतर, ्� जगात तयाचर �चहनह� रा�हलर नसतर. पा नानांचर वोरा �टपूला पूामपार नाह�सर 
्रावयााया �वरद होतर. रदास्डील इंगजांाया रहतवा्ां�ी ्ारस्ानांना आुा णस�वणयासाठ� तयांना 
तो आाखी ्ोडर �दवस राहावयाला पा�हजर होता. महाून आाखी ्ाह� च्र्� उडालयावर आ�ा 

इंगजां्डून �न रराठयां्डून �टपूला ररपूर रार �रुालयावर जरवहा �टपू दाती ताृ वरन शरा आला 
तरवहा परशरुारराऊ आ�ा ह�रपंत ्ड र्  हयांनी रधयर पडून तयाायाशी सं�व ्रणयासाठ� इंगजांचर रन 

वु�वलर. हया सवंीाया योगानर �टपूला आपलर अवक राजय रराठयांाया सवावीन ्रावर लागलर. तीन ्ोट� 
रपयांची ररपाई ्रावी लागल� आ�ा तावा्ोराया �हदं ुराजयाला इतःपर तास न दरणयाचा ्रार ्रावा 
लागला. �रतराष्ांनी सवंीाया पालना्म �टपूचर दोन रुलगर णंव् महाून सरतलर. �रुालरला राग �तनह� 
�रतानी सारखा वाटून सरतला. तयात रराठयांना ९० ल� वा�षम्  उतपननाचा �वसतीाम पदरश �रुाला! 
यरारपराार �टपूणरोणरचर �तसरर युद सरारत झालर आ�ा रराठ� सनैय सनरान आ�ा युदनपैुणयासाठ� 
पखयाती संपादनू परत इ.स.१७९२ रधयर राजवानीला यरऊन पोचलर. 

पा �तत्ाच उजजवल सनरान संपादनू आ�ा अ�व् �दपवून टा्ाारर सरर�वजय �रुवून 

रराठ� सामाजयाचर उततरर्डील सरनापतीह� हयाच वर रुला रहाराष्ााया राजवानी्डर आपला रागम करीत 
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होतर. हया दोन पचंड सनैयांाया �रलनााया दशयानर, ए्�्डून जयानी द��ारचा �वजय र् ला आ�ा 

तर् लया �हदं ुजनतरची �टपूाया वरापव कौयामपासून रुकतता र् ल� तर ्ड र्  �न रासतर; दसुर�्डून जयांनी 
उततर �दशा पादाकांत र् ल�, �दलल�ाया णादशहाला �हदं ुसामाजयाचा र् वु वरतनगाह� आशीत णन�वला 
आ�ा इंगज, फ� च, पठाा �न रो�हलर हयांाया डोळयासरोर ए् नाव सोडून सवम प्ारर चकव�तमपद वारा 

र् लर तर रहादजी �शदंर; हयांाया दोन पचंड सनैयांाया पुणयाला होाायाम्  रीलनााया दशयानर �हदंसु्ानातील 

आ�ा णाहरर�ल सवम पर्�य सतता ग�वुून गरलया आ�ा आपला पुढर  �नराव ्सा लागाार हया �ववंचनरत 

पडलया! ह� दोनह� सनैयर ्ोातया उदरशानर ए् होत आहरत! सर्म रहाराष्रडंु हयापुढर ्ोातर ्ायम 
हातात सराार, ्ोाा�वरद आता तयाची दषट� वुाार आ�ा ्ोााला तयााया र�यस्ानी पडावर 
लागाार? �हदंसु्ानातील सवम डो रु  पुणया्डर लागून रा�हलर ्ारा आता �दलल� गातीतच रा�हल� 
नवहती! �दलल� महाजर पुणयाची उपनगर� झाल� होती! पा रहाराष् सवतः अगद� �वरद प्ाराया 
आशं् ानी असवस् झालर होतर! दोन रहापुरष नाना आ�ा रहादजी सरोरासरोर आलर होतर! हया दोन 

दरशरकत पुरषातील दाणून ठरवलरलया सपवकाया वतृतीचर हुूहुू पा �नशचयानर ए्रर्ां- �वषयीाया 
रीतीत पयमवसान होत होतर हर सवापना राह�त झालर होतर. रहाराष्ााया अनर् �पढयांनी जर �हदंसुामाजय 

स्ापीत आालर होतर; आ�ा जयााया सरं�ाासाठ� आ�ा जयााया शकतीची �न वैरवाची वाढ 

्रणयासाठ� हया दोसा पुरषांइत र्  दसुयामस ्ोातयाह� जोडीनर पूाम �चततानर प�रशर र् लर नवहतर, तया 
रराठरडंुााया �हदंपुदपाद-शाह��वषयी हया दोसांाया रनात जी सारखीच उदातत रकती आ�ा पीती 
होती तयारु रुच ह� रावना आतापयपत दणून रा�हल� होती. तया �नग�हत सपवकाया वतृतीचा ए्दर स्ोट 

होऊन �तचर आता उसड वैरात रपांतर होईल ्ाय? तसर झालर तर �हदंसुामाजयाचर ददु�वच ओढवलर. सवम 
रहाराष् हया आशं् र नर ्ं�पत झालर होतर आ�ा रहाराष्ााया योदधयांचा अगगणय आ�ा रहाराष्ााया 
राज्ारा वुरंवरांचा अगगणय हया दोसांरवील तया रा�सी संसषाम्डर साशं्  �चततानर, पा सवम ल�य 

लावून पाहत णसलर होतर! 
जयाला रराठयानी अदया�प णादशहा हर अ�रवान वारा ्रणयाची रो्ुी् ठरवल� होती. तया 

वदृ रोगलानर तयााया हातातील सवमशरषठ अशी व्�ल - ए - रुताल�् आ�ा रहाराजा�वराज हया पदवया 
आ�ा सनरान रहादजींना अपमा ्रावयाची इाछा ्शी पद�शमत र् ल� आ�ा रहादजींनी तो रान 

आपलयासाठ� सवी्ारणयाचर ना्ारन आपलर सवारी जर पुणयाचर पंतपवान तयांायासाठ� तया पदवया ्शा 
संपादन र् लया हा वतृतानत पूव� सां�गतलाच आहर. हर पदवीदान महाजर ्ाह� पो्ु पदशमन नवहतर. 
असर्म आ�ा अयोगय अशा राजसरासदांाया हातात हया पदवयांचर तर� जया चरमपतांवर �ल�हलया गरलया 
होतया �तत र् ह� रूलय नवहतर, तर� रराठयांाया हातात र् वु पो्ु धवनीाया शबदापराार तया राहार 
शकय नवहतर. तया वारा ्रााराला तयाायारु रु  णादशहााया नावानर पतय� सामाजय्ाररार 
चाल�वणयाचा पूाम अ�व्ार �रुाला होता. वसतुतः तया पदवया महाजर णादशहााया वतीनर �दलरलर 
चकव�तमपदाचर तयागपत होतया! �हदंसु्ानाया सावमरौर रु्ुटााया पारतीसाठ� इंगज, इतर अ�हदं ुसतता 
आ�ा रराठर  हयांायारधयर जी सपवाम चालल� होती �तजरु रु  तो सावमरौर रु्ुट आ�ा तदंगरूत 
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�णरदावल� नावापुरतयाच ्ा होईना पा वदृ रोगला्डर ठरवार अवशय झालर होतर. तयाायापासून तया 
्ाढून सरणयासाठ� तसर रनात आाणयाचा अव्ाश होता; पा; ए्दा ्ा हया पदवया आपा रराठयांाया 
हातात जाऊ �दलया ्� तर आपलया आटोकयााया पार पल�्डर गरलरच! ह� गोषट इंगजांना आ�ा 

रुसलरानांना पक्� राह�त होती आ�ा महाून जीाम रोगलाईाया स�गापुढर ऊद जाुणयाचर पयतन तयानी 
ईषामपूवम्  चाल ूठर �वलर होतर �न र् वु रराठयांाया असूयरनर तयाला णादशहा रानणयाचर नाट् होत होतर. 
�हदंसु्ानाया णाहय वयवहारात ह� पविृतत ्शी पणु होती हर पहावयाचर असरल तर सवतःाया रनगटााया 
णुााया अ�व्ारावर इंगजांनी ्वीच गट र् लरला ‘नकदमनम’ सर्ारपांत आपलया सवावीन ठरवणयाचर 
अनुर�तपत शहाआलर णादशहा्डून �रु�वणयासाठ� तयांनी जी वडपड र् ल� ती पा�हल� महाजर सपषट 

�दसतर. तरवहा रराठरह� पतय� रूु गठा पूामपार हसतगत ्रन णसलयानंतरह� द�सम ्ालपयपत तया वदृ 

रोगलााया नावाला जी णादशाह� वैरवाची र् वु छाया �च्टून रा�हल� होती, �तायापासून शकय �तत्ा 
लार ्रन सरणयात आपलया प�तसपधयापाया यित्ं�चतह� रागर नसत आ�ा महाूनच रहादजीनी 
णादशहाला रराठ-रडंुाचर परुख जर पंतपवान तयांना रहाराजा�वराज आ�ा व्�ल - ई - रुताल�् हया 
पदवया आ�ा अ�व्ार दयावयाला ला�वलर होतर. आ�ा आता उततरर्डील इतकया �दवसांाया उजजवल 

आयुषयकरानंतर सरााया ओढ�नर आ�ा आपलया णालसवारींची तारणयात पदापमा र् लरल� दरवरू�त म 
पाहणयााया उत्ंठरनर सवम अंतर चालून पुणयाला आलयावर प�हलया प्र तयाना हया पदवया आ�ा 

णादशाह� अ�व्ार रोठया सरारंरानर आ�ा उतसव ्रन अपमा ्रावया असा रहादजींनी �वचार र् ला. 
पा हयापराार रराठयांचर सरनापती पंतपवानांना ‘रहाराजा�वराज’ राजांचा राजा-जी पदवी तयांनी 

नावांनर नसल� तर� पतय� ्ृतीनर �रुवल�च होती ती पदवी आ�ा �तची वसतर सरारंरानर अपमा 

्रावयाला आतुर झालर असता �त्डर तयांचरच बाहरा ्ाररार� नाना ्डाीस हयांनी तसर ्रार हर 
साताराया छतपतींना ्रीपााचर आहर, असर महााायाम्  �वरोव् प�ाचर पुढार�पा सवी्ारलर होतर. ए्ा 
सवतंत राजयातील नाग�र्ांनीच नवहर तर पतय� अ�व्ायाप◌ानी दसुयाम्  राजसततर् डून आ�ा तया 
राजसततराया हाताखाल�ह� र् वु रानााया जागाच नाह� तर चा्यामवसुदा �रुवलयाची, र् लयाची आ�ा 

तया आपलया राजयाशी अराज�नषठ �्ंवा �वशवाससात्� न होता इत र् च नाह� तर ्वी ्वी तयांचर �हत 

सावणयााया सपषट हरतूनर आ�ा उदरशानर र् लयाची �्तयर् उदाहरार दरता यरतील. तर�ह� राष्�य रावना 
यित्ं�चतह� दखुवलया जाऊ नयरत महाून रहादजींनी रराठयांचर छतप�त, सातारचर रहाराज 

हयांाया्डून हया सरारंरासाठ� अनु�ा रा�गतल� आ�ा ती तरवहाच �रुाल�ह�. अशा र�तीनर 
राजसटना�वषय् अडचा दरू होताच तो रवय सरारंर अतयतं ्ाटानर साजरा ्रणयात आला आ�ा 

व्�ल-अ-रुताल�्ची वसतर आ�ा पदवी वंशपरंपररनर आ�ा अ�वराजय �न सदैव अशा र�तीनर तयांायाच 

्ुटंुणात �नतय चालणयासाठ� �व�वपूवम्  अपमा ्रणयात आल�. आता हयापुढर पंतपवानांना णादशहााया 
नावानर वाटरल तर ्रणयाचा अ�व्ार आला, इत र् च नाह� तर तयांचर सरनापती रहादजी हयांना णादशहााया 
अनर् रुलांपै्� ‘णादशहा महाून ्ोााला गाद�वर णसवायचा’, ह� �नवड ्रणयाचासुदा अ�व्ार 
�रुाला! नतंर अ�खल �हदंसुतानात ्ोठरह� गोवव �्ंवा वषृवव ्रावयाला प�तणंव ्राारर रहतवाचर 
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आ�ापत वाचून दाख�वणयात आलर. �शदंयांनी, नाना ्डा�वसानी आ�ा पंतपवानांाया इतर 
अ�व्ायापmनी तयाना अ�रनंदनाची राजोपायनर अपमा र् ल�. आतापयमत आ�ा युरोपातील रराठयांाया 
प�तसपधयापनी र् वु रराठयांना तुाछ ्रणयासाठ� �हदंसु्ानातील सवम नणैप�व् आ�ा सटनातर  ्

सततरचर ए्ररव अ�वषठान आ�ा उगरस्ान महाजर �दलल�चा णादशहा आहर असर दाख�वणयाचर ढ�ग 

चाल�वलर होतर. आता तया प�तसपधयापाया असूयराया उरात रोस्णयासाठ� �नवामाीचर शसत रराठयांनी 
�नतयाचर आपलया हातात सरतलर. आजपयमत आचराात रराठर  असर ्र�तच आलर होतर पा आता 
राजयसटनरपराारह� �हदंसु्ानाया णादशहााया जागी नवहर, पतय� णादशहा महाूनच, आपलयाला रानलर 
पा�हजर असा अ�व्ार तर सांग  ूलागलर; आ�ा तयापराार वागावयाचरह� तयांनी ठर�वलर. सावमरौर सनैयाचर तर 
सरनापती होतर, सामाजयाचर तर रुखय वजीर होतर. गाद�चा अ�व्ार� �नवडणयाचा अ�व्ार तयांचा होता; 
आ�ा सवापहून �वशरष महाजर ्वीह� ्ाढून सरता यराार नाह�त अशा र�तीनर तर वंशपरंपररनर 
‘रहाराजा�वराज’ आ�ा ‘व्�ल-ए-रुताल�्’ झालर होतर. 

पा ए्दा तो सरारंर आटोपलयावर लो्ांचा �वसतीाम सरुदाय श�नवारवाडया्डर परत 

�नसालरल� जनयाता पाहणयासाठ� ए्त झाला. लो्ांाया जयगजमनांनी, तो्ांाया गडगडाटांनी, णंदु् ांाया 
�ननादांनी हा राज्�य सरारंर ्राारांाया रनात असलरलया इाछरपराार अषट तो प�राार सडवून 

आ�ाला. जनयाता श�नवारवाडयाशी आलयावर आ�ा पंतपवानांनी रहादजींचा - �हदं ु सामाजयााया 
रुखय सरनापतींचा - उलट �वशरष सनरान र् लयावर रहादजींनी सवम राज�चनहर आ�ा रानाची वसतरूषार 
्ाढून ठरवल�. तर ए्टरच पुढर झालर आ�ा परशवयांचर जोडर हातात उचलून हुूच महाालर, ‘सवारी - रहाराज, 

राजपुत आ�ा �्रंगी सवम परारूत होऊन आपलर �हदं ुसामाजयााया ए्ररव सवारींचर - आ�ां�्त सरव् 

णनलर आहरत. सवारींाया हया दासानर सवारींाया जनरापासून आपलया आयुषयाचा णहुतर् राग 

रराठरडंुाचर ्ायम ्रणयात परकया रूरीत साल�वला. पा िजं्लरलया राजयांपासून �रुाारा सवम रान 

आ�ा लार, सवम वैरव आ�ा सतता ह� सवारींाया चरााजवु णसून वाडव�डलांायापराार सवारींची 
पादताार राखणयाचा रान �रुवणयाची तषृा ्री ्र श्ल� नाह�त! रला, रोगल सामाजयाचा रुखय 

वजीर महाणयापर�ा लो्ानी पूव�पराार र् वु ‘पाट�लणुवा’ हया साधया शबदानरच नरहरी रहाराष्ात 

सणंोवावर अशी रनात अ�तशय उत्ंठा वाटतर! तर� सवारींनी आता हया दासावराया दरू दरशातलया हया 
रोठया सडारोडींचा रार दरू ्रावा आ�ा तयाला आपलया चरााजवु राहू दयावर! राझया वाडव�डलांनी 
र् ल� तयापराार आपलया पीतीतला चराांचा दास महाून सवारींची सरवा ्रणयाची अनु�ा असावी.’ 
लासवी राषाात रहादजींचा हातखडंा असर. आ�ा उदाररनस् पंतपवान सवाई राववराव तरा, 

सुसवरावी आ�ा रो्ळया रनाचर असून राज्ाराााया गुतंागुतंीतील तयांची सवारा�व् रती �श�ाानर 
व�वमत झालरल� होती. रहादजींचर तयांायावर परर आ�ा �नषठा होती हयात शं् ा नाह� आ�ा तयारु रु  तयानी 
लव्रच आपलया सवारींचर �चतत आपलया्डर ओढून सरतलर. एवढर झालयावर साहिज्च पोतसाहन 

�रुून सवम राजयाचर आपाच रुखय ्ाररार� वहावर. पतय� नाना ्डा�वसाचाच अ�व्ार आपलया 
हातात यावा अशी आ्ां�ा तयांाया रनात आल�. हुूहुू नानांाया �नामया�वरद ्ाह� प्राात तयांनी 
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उसडपार रधयर हात सातला. आ�ा पंतपवानांना रहादजींणरोणर �वहारासाठ� �नतय णाहरर जावयाचा नाद 

लागला होता. तरवहा अशा ए र्  पसंगी इषट सं�व सावून तयानी तयांायाजवु णोलणयात तशी उसड गोषट 

्ाढल�. पा सुसवरावी पंतपवानांनी गंरीरपार �दलरलर उततर ऐ्ून रहादजीह� च�्त झालर. राववराव 

महाालर, ‘हर पहा पाट�लणुवा, नाना आ�ा रहादजी हर राझया राजयाचर दोन हात आहरत; तयात नाना उजवा 
हात असून तुमह� डावा हात आहा आ�ा आपापल� ्ारर ्रावयाला दोसरह� पूाम योगय आहा. दोसांाया 
ए्त साहयानर संणंव सामाजयाची रररराट होत आहर. री लुला होऊन राझा सवमनाश झालया�वना तयांची 
उलटापालट ्रार �्ंवा तयापै्� एखादयाला तोडून टा्ार शकय नाह�!’ 

रहादजींनी सवम ्ाुजी सरतल� होती; पा नानांाया गुरतचरााया जागर् आ�ा सवमगारी 
दषट�तून इत र्  ए्ांतातलर हर राषाह� लपून राहू श्लर नाह�. वतृतांत ऐ्ून नाना, ह�रपंत ्ड र्  �न इतर 

पुणयातील ्ाररायाप◌ााया प�ातील अगाींना ्ाुजी वाटू लागल�. जयााया रूवामस्ानी पंतपवान आहरत 

अशा रहाराष् रडंुााया �हदं ुसामाजयााया धवजरखाल� सवम �हदंसु्ान ए् ्रणयाचा आ�ा रडंुााया 
ए् ए् सट्ांनी सवतंत ्ुटून �नसावयाचा र् लरला पयतन हााून पाडावयाचा तयांचा सवम आयुषयातील 

्ोर उदरश ढासुून पडतो आहर असर �दस ूलागलर. जोपयपत तयांाया जीवात जीव आहर तोपयमत तसर झालरलर 
सवस् पाहत णसार तयांना शकय नवहतर! पा हयात जया ्ोर स्ानावर तर आहरत तया स्ानापासून तयांना 
दरू ्रार एवढाच पशन असला तर, जर� तयांाया रतानर तसर ्रार हर राष्�हतााया दषट�नर अतयतं 

अपाय्ार् होतर; तर�, आपसातील युद टाुणयासाठ� स्ानतयाग ्रार; हर तयांचर ्तमवय होतर! तरवहा 
नानांनी शकय �ततकया लव्र पंतपवानांशी हया गषट�चर सपषट�्रा ्रणयाची सं�व सावल�. 
राववरावांाया जनरापासून तयांनी राजयाची आ�ा सवतः पंतपवानांची र् लरल� �व�वव सरवा तयांाया 
दषटोतपततीस आाून �शदंयांाया रहतवा्ां�ी ्ारस्ानांनी पंतपवानांनी जर आपल� �दशारूल होऊ 

�दल� तर �तचर ्सर दषुप�राार होतील हयाचर �वषणा ्राारर रयाा �चत ्ाढलर. रहादजींाया पयतनाना 
यश आलर तर तयाचा प�राार �दलल�ाया रोगल णादशहापराार पंतपवानह� तयांाया हातातलर ए् णाहुलर 
णनणयात ्सा होईल हर तयांनी सपषट ्रन दाख�वलर. रराठरडंुााया सटनरत एवढर रोठर  प�रवतमन जर 
ए्दर सडवून आालर तर तयााया योगानर आजपयपत सवापनी जर ्ोर सामाजय स्ापलर, तर िजायात णुडून 

नषट होतील अशी रयं् र यादवी राजरल, आ�ा �हदंसुतता नषट ्रणयासाठ� हैदराणादला जयांची हयावरुी 
पचंड �सदता चालल� आहर तया रुसलरानांना �त रराठयांाया सवम प�तसपधयापत रहाराष्ाचर �हदंसुामाजय 

उल्ून पाडावयाची रहतवा्ां�ा �सधद�स नरणयाचर जयांायात अ�व् सारथयम तया इंगजांना, अनायासर 
सं�व �र रुल. पा तयांना सवतःला अ�व्ारावरन दरू ्रणयापुरताच हा पशन असला तर - जर 
पंतपवानांना नाना ्ारावर न्ो इत र् च वाटत असरल - तर तर वदृ आ�ा शरषठ ्ाररार� सदग�दत ्ंठानर 
महाालर, ‘‘ह� राझी वसतर परत घया, जर तयााया योगानर राष्ाचर र�ा होत असरल, अंतयुमद टुत असरल; 

आ�ा आपलर रन पसनन होत असरल; सवारीनी यांचा सवी्ार ्रावा आ�ा सरव्ाला ्ाशीयातरला 
जावयास �नरोप दयावा महाजर री सवमसंगप�रतयाग ्रन �त र् ्ाु सालवीन.’’ तर राषा ए्ून तरा 

पंतपवान ग�हवरन गरलर. जयानर रराठ� सामाजय स्ापणयासाठ� अ�वशांत पयतन ्रन यश �रुवीत 



 

www.savarkarsmarak.com 

आालर. तया आपलया अतयतं पूजय ्ाररायामयची ती ्रा �वनवाी राववरावांाया हदयात जाऊन 

�रनल� आ�ा तर महाालर, ‘तुमहाला असर ्शानर वाटू लागलर? आजपयपत तुमह� रला रोठर  र् लरत आ�ा 

पतय� �पतासुदा ्राार नाह� इत र्  राझयावर परर र् लरत. तुमह� राझर नुसतर ्ाररार�च नसून 

रागमदशम् , �रत आ�ा गुर आहात. सवम राजयांचा रार आपलया खांदयावर आहर. आपा �नसून गरलात तर 
तर खाल� पडून उधवसत झालयावाचून राहाार नाह�!’ नानांचा सवर ्ं�पत झाला; ‘रहाराज! आपलया 
जनरापासून - नवहर आपा गरमस् असलयापासून आपलया राजयाची ्तमवयाला सररन सरवा 
चाल�वलयारु रु  आ�ा आपलया पायाशी �नषठा राखलयारु रु  री �्तयर् शतूचं र वैरनसय संपादन र् लरलर 
आहर. पा आता ती सरवा सरराातून गरल� आहर आ�ा शतू तसरच रा�हलर आहरत!’ हर उदगार ऐ्ून उदारहदय 

शीरतंांना अतयतं दःुख वाटलर; नानांचर सवम ्ायम आठवून तयांाया �वषयीचर परर णलवततर झालर आ�ा 

नानांचर गळयारोवती हात टा्ून तर स्ंुदनू महाालर, ‘रला सोडू न्ा आ�ा वाईटह� वाटून सरऊ न्ा. 
तुमह� राझर र् वु ्ाररार�च नाह�, तर णालयापासून तुमह� �पतयापराार रला वाढ�वलर आहर. राझया 
हातून चू् झाल� असरल तर �रा ्रा. री तुरची अ�व्ारतयाग ्रावयाची �्ंवा सवमसंगप�रतयाग 

्रावयाची ्ोातीच गषट ऐै्ून सराार नाह�. री तुमहाला ्वीह� सोडाार नाह�!’ 
पंतपवानां्डून अशा र�तीनर हदयसपश� आशवासन �रुताच ह�रपंत ्ड र्  आ�ा ्ाररायापलाया 

प�ाचर इतर पुढार� हयांनी रहादजीची अशीच अ्सरात गाठ सरतल�. रहादजी �्तीह� रहतवा्ां�ी 
असोत. रहाराष्ानर स्ापलरलया उजजवल �हदुंसामाजयाायाठायी इतर सह्ायम् तयापाया इत्�च तयांची 
दढ�नषठा होती आ�ा ्ोााह� अ�हदं ुशतूनर तयांचा अपरान �्ंवा नाश ्रणयााया हरतूनर र् लरला पयतन 

रोडून टा्णयासाठ� आपलया दरहाचा णुी दयावयाला तर सवापाया पुढर  झालर असतर. रहादजी ्ाह� 
रासोणादादा नवहतर. रराठ� सामाजयाची सवम सूतर आपलया हातात ठरवणयाची तयांची रहतवा्ां�ा असल� 
तर� आपसात यादवी राजलरल� पहावयाला तर �सद नवहतर. तयांनी ्ाररार�पदापर�ाह� जुुवून घयावयाचर 
आ�ा पंतपवानांाया इाछरपराार चालावयाचर ए्दर रानय र् लर. आपलया परसपरातील सपवकरु रु  
आपलया शतूचं र सारथयम वाढून जया �हदुं सामाजयावर आपलर सवापचर इत र्  परर आहर तयाला अतयतं हानी 
पोहोचलया�वना राहाार नाह�, हर �निशचत असता तुमह� इ्डर सवम ्ाररार आपलया हातात सरणयाचा 
पयतन चाल�वला आहर आ�ा �त्डर नानांनी हर पाहून आपलर �पय राष् अंतयुमदााया आपततीत 

लोटणयापर�ा िजाया नुसतया हालणयानर नसलरल� नवी राजयर उतपनन होतात आ�ा असलरल� वुुीस 

�रुतात अशी आपल� सर्म लरखाी खाल� ठरवावयाचर आ�ा आपा होऊन अ�व्ार तयाग ्रावयाचर 
ठर�वलर आहर. हया दोन वतमनातील �वरोव णोलणयााया ओसात सहजपार ह�रपंत ्डकयानी �न इतर 

पुढायाप◌ंनी रहादजीपुढर रांडला. तयाणरोणर तयांाया रनावर अ�तशय प�राार झाला आ�ा इतःपर नाना 
आ�ा तयांाया प�ाची रडंुी हयांायाशी आपा �वरोव ्राार नाह� असर तयांनी वचन �दलर. इतर पुष्ु 

पसंगी अनुरव आलयापराार हया वरुीह� रराठयांाया राष्�य आ�ा उाच �न उदतता राज्�य हरतूाया 
पूतमतरसाठ� तया दोसा सर्म पुरषांनी �रत महाून ए्रर्ांची पररानर ररट सरतल�. पंतपवानांाया पायापाशी 
णसून दोसानीह� �हदंवुरामाया आ�ा �हदंपुदपादशाह�ाया पचारााया आ�ा र�ाााया ्ायाम् म झगडाायामन 
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्ोर राषट�य रहाराष् - रडंुाची आ�ा वनयांची आपापलया ्ायम�रतात अखडं सरवा चाल ूठरवणयााया 
प�त�ा र् लया. 
हया दोसां सर्म पुरषांनी पररानर हसतांदोलन र् लयाची, आपलया सामाजयााया दोसा अतयतं परुख 

पुढायाप◌ोचर ए्रर्ां�वषयींचर रनोरा�लनय नाह�सर झालयााया शरु पसंगाची वाताम ्ानावर पडताच हया 
टो्ापासून तया टो्ापयपत सरग रहाराष् आनदंनू गरलर. तयारु रु  �हदंु् ायामाया पतयर् �हत�चतं्ाला 
�्ती सरावान वाटलर, हयाची ्लपना ह� आनदं्ार् वाताम ्ुताच, रहाराष्ाचर अतयतं णु�दवान आ�ा 

दरशरकत राज्ारस्ानी पुरष गो�वदंराव ्ा रु  हयांनी स्ू�तमदाय् पत पाठ�वलर आहर, तयावरन, उत्ृषट 

प्ारर होतर. 
‘‘पत पाहताच रोरांच उरर रा�हलर. अ�त सतंोष झाला. �वसतार पती �्ती �लहू ? गं् ाया गं् 

रनात आलर. अट् नद�ाया अल�्डर द��ा सरुदापावरतो �हदंूंचर स्ान-तुर्स्ान नवहर. हर आपल� सीरा 
पांडवांपासून �वकरािजतपावरतो तयांनी राखून उपरोग सरतला. तयारागर राजय्तक नादान �नसालर. यवनांचर 
पाणलय झालर. च्तयांनी (णाणराया वंशजांनी) हिसतनापुरचर राजय सरतलर. शरवट� अलर�गराचर ्ार्�द�त 

य�ोपवीतास ३।। रपयर जरजया णसून ओलर अनन �व्त घयावर अशी नौणत गुजरल�!’’ 
तया �दवसात ्ैलासवासी �शवाजीरहाराज श््तक आ�ा वरमराखतर �नसालर. तयांनी �्ं�चत ्ोनयात 

वरमर�ा र् लर. पुढर ्ैलासवासी नानासाहरण �न राऊसाहरण पतापसूयम असर झालर ्�, असर ्वी झालर 
नाह�त. हलल� शीरतंांाया पुणयपतापर्रन �न राजशी पाट�लणुवांाया णुदी �न तरवार�ाया पराकर� ्रन 

सवम सरास आलर. परंतु झालर ्सर? पारत झालर तरार्रन सुलरता वाटल�. अगर रुसलरान ्ोाी असतर 
तर� रोठर  रोठर  तवा�रखनारर झालर असतर. यवनांाया जातीत इत्� गोषट चांगल� झालयास गगनाणरोणर 
्रन शोरवावी. आरचर �हदंतू गगनाइत्� झाल� असता उाचार न ्रावा हर चाल आहर. झालया गोषट� 
सडलया यवनांाया रनात ्� ‘‘्ा्रशाह� झाल�’’ असर णोलतात. 

‘‘लर�्न जयानी जयानी �हदंसु्ानात �शरर उचलल� तयांची पाट�लणाणांनी ्ोडल�. न लारलया तया 
गोषट� लारलया. तयांचा णंदोणसत श््तयापपराार होऊन उपरोग घयावर पुढरच आहर. ्ोठर  पुणयाईत उार 
पडरल आ�ा ्ाय दषट लागरल न् रु . झालया गोषट� हयात र् वु रुलूख, राजय पारती इत र् च नाह� तर� 
वरदशासतर�ा, गोबाहयाप�तपालन, सावमरौरतव हाती लागार, ्�त� यश यांचर नगारर वाजार, इतकया 
गोषट� आहरत! हर �्रया संराुार हक् आपला आ�ा पाट�लणुवांचा. तयात वरतयास पडला ्�, दोसत 

दषुरन रजणूत. सशंय दरू झाला. अ�त चांगलर. अ�त चांगलर. दषुरन उशापायथयाशी लागून आहरत. आता 
आपलया सरनादलांनी लाहोराया रदैानात तु दयावा; आ�ा सीरां्डर दणदणा वाढवावा. आपलर शतू 
आपापसांत �वरोव खडा ्रणयाचर रनसुणर रचीत होतर तयांची सोर �नराशा होवो. तया सायाम्  सटनांनी री 
असवस् होतो पा आपलया पत�्रन, तर सारर वु र्  �नवुलर आहर. ्ारच छान र् लरत. खरोखर, ्ार छान. 

आतां रला अगद� शांत शांत सवस् वाटत आहर.’’ 



 

www.savarkarsmarak.com 

तया वरुाया ए्ा ्ायम् तयामनर इतकया सुलरतरनर आ�ा हदयगंरपाानर �ल�हलरलर हर ए्टर  पत आपलया 
इ�तहासााया आतमयाचर सवरप िजतकया य्ातथयतरनर दाख�वतर �तत र् च पाठ�रागून �ल�हलया गरलरलया 
शर् डो ्ंटाुवाणया गं् ांनीह� दाख�वलर गरलर नाह�! 

पा हयापराार, आशा आशं् ांचर लो्ांाया रनात तुरुल युद चाललर असता रहादजी तीव 

�वषरजवरानर आजार� पडलर आ�ा पुणयाजवु वानवडी यर र् आपलया सरना�नवासात �द. १२ र् बुवार� 
१७९४ला ररा पावलर; तयांाया रतृयूनर सवम रहाराष् शो्सागरात णुडालर हयापराार रराठयांाया सवामत 

ण�लषठ सरनापतीचा आ�ा नरतयाचा रतृय ूहोताच तयााया शतूांया तयांाया राजया�वरद ्ारस्ानांना पुनः 
सवारा�व्पार पारंर झाला. हया रयं् र अपसातानर रराठयांची ्ंणरच रोडल� असावी अशी तयांची वरडी 
सरजूत झाल� आ�ा तयातून रराठर  सावरणयापूव�च तयांायावर रारा ्रायला तर उतसु् झालर; हया 
शतूंपै्� अल�्डर हैदराणादाया �नजारानर जया �हदंसुततरनर तयाला �पढयान ्�पढया आपलया दाणात ठरवलर 
होतर आ�ा आपला र् वु ए् रांड�ल् णन�वला होता; तया रराठयांाया राजयावर रयं् र प�तशोव 

उर�वणयासाठ� रोठ� �सदता चाल�वल� होती! तयाायाजवु पूव� राखीव अशा दोन �श्लरलया सनैयााया 
तु्डया होतया. तर् र तयानर आता ्तृमतववान फ� च अ�व्ायापयाया हाताखाल� तरवीस पायदुााया तु्डया 
ठरवलया! तयाचा पवान रशीर उलरुल् रहतवा्ां�ी होता; रहादजीाया नरततृवाखाल� रराठयानी वारा 

र् लरला चकव�तमपााचा अ�व्ार आ�ा सतता तयाला अगद� सहन झाल� नाह�. राजशास्ांाया पोतसाहानर 
तर् ील रुसलरानी पजराया अंगात युदाचा जवर चढला आ�ा तर हाटाहाटांतून आ�ा सवम जनसंरदामतून 

आता लव्रच पुणयावर सदरम�नषठांची अवमचंदां�्त धवजा ्ड्ाार आ�ा ्ा्रशाह�चा-�हदंाूया 
राजयाचा पूामपार अंत होाार अशा णढाईाया गोषट�ंची उसडपार चचाम ्र लागलर. शरवट� �नजारााया 
पवानाचर उरमटपााचर वतमन हया ्राला गरलर ्� रराठयांचर तर् ील प�त�नवीनी चौ्ाईाया पैशांची रागाी 
्रताच ह� रागाी सरजावून दरणयासाठ� पतय� नानानर हैदराणादला आलर पा�हजर असर तयानर सां�गतलर! 
इत र् च नाह� तर, पुढर  जाऊन ‘नाना सवतः आला नाह� तर री लव्रच तयाला वरन आाीन असर 
णाष्ुपााचर उदगार तयानर ्ाढलर! गोषट� युदापयपत यावयाला हया उदट वलगना पुयाम्  पडाार नाह�त 

असर वाटूनच ्� ्ाय, �नजारानर राजसररपुढर ए् पहसन ्र�वलर आ�ा तयासाठ� परराजयांाया सवम 
प�त�नवींना णुदघया होऊन आरतंा �दलर. तर् र सवम लो्ांसर� आपलया रान्याप◌््डून �न हसत्ां्डून 

नानांची आ�ा सवाई राववरावांची पतय� पंतपवानांची स�गर दाख�वणयात आल� आ�ा ती पाहून रोगल� 
राजसरा हसू लागल�! लागल�च �नजारााया राजसररतील रराठयांचर प�त�नवी गो�वदंराव �पगं रु  आ�ा 

गो�वदंराव ्ा रु  उठून उरर झालर आ�ा तयांनी तयांायाशी र् लरलया हया उदट वतमनाचा सासाीत �नषरव 

र् ला! तरजसवी गो�वदंराव ्ा रु  शरवट� महाालर, ‘‘रशीर उलरुल्, ल�ात ठरवा! रहाराष्ाचर ्ाररार� नाना 
्डावीस हयांना आपलया राजसररत ओढून आाणयााया णढाया तू अनर्दा रारलया आहरस. आज तू 

आराया पतय� सवारींचर स�ग आपलया हसत्ा्डून आालर आहरस! आता राझीह� प�त�ा ऐ्. जर 

रराठयांनी तुला िजवंत वरन तुझी �वडं �हदंसुामाजयााया राजवानीाया पुणयााया रसतयारसतयातून 

्ाढल� नाह� तर हा गो�वदंराव ्ा रुच नाह�!’ असर र�वषयगरम उदगार ्ाढून रराठयांाया 
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राजप�त�नवींनी �नजाराची सरा सोडल�, तर पुणयाला आलर आ�ा युदाची �सदता ्रावयाला �वनंती र् ल�. 
रधयस्ीचा आव आाून दोनह� प�ात सरजूत ्रन दरतो अशी इंगजांनी लुडणूड ्रावयाचा पयतन र् ला. 
पा तयांना अशी ्रपड �रुाल� ्�, रराठयांाया ्ाररारात हात सालावयाची ्लपनाह� तयांना सोडून 

दयावी लागल� ्�, �नजारानर पुष्ु �वनवणया र् लया पा रराठयांाया �वरद णोट वर ्रावयाचर तयांचर 
वैयम झालर नाह� ! तरवहा �नजारानर आपलया्डून युदाची रोठ� �सदता चाल�वल�. राजयातील रुसलरानी 
पजराया वरमरावना उदी�पत ्रन तयांची रनर �णसड�वणयात आल�. जो तो रुसलरान वरमयुदााया िजहाद 

्रणयााया गोषट� णोलू लागला आ�ा हया ्ायामत जवु दरूाया सवम रुसलरानांची सहानुरू�त 

�रु�वणयात आल�! ‘सदरामनु्ायांाया’ सरनर्डून पुार लुटून जाुून टा्णयाचा �नशचय झाला! 
जनतराया हया णढाया तयांचा �दवाा रशीर उलरुल् जो प�सदपार दप�दगार ्ाढ�त होता तयाायापुढर 
्ाह�च नवहत. तो आवरशानर महााला, ‘हया दषुट रराठयांाया हातातून रोगलांची ए्दाची आ�ा 

�नतयाची सुट्ा ्रणयाची री प�त�ा र् ल� आहर. तयांाया रुखयाला तरा बाहरा पंतपवानाला लगंोट� 
नरसवून हाती रोपुा दरऊन ्ाशीाया गगंराया ्ाठावर दारोदार री् रागणयासाठ� वाडलयावाचून री 
सवस् णसाार नाह�!’ 

हयापराार हैदराणादाया पवानानर रन रानरल तशा वलगना �न णढाया चाल�वलया होतया. तयाच 

वरुी पुणयाचा ्ाररार� शांत डोकयानर आपलया सनैयाची जुुाी ्र�त होता आ�ा पुढाया युदाचर णरत 

रचीत होता. रराठयांचर सवापत ण�लषठ सैनापती आ�ा सरदार रहादजी �शदंर  �नवतमलर होतर. तर�ह� 
रराठयांनी पसंगाला, त�ड दरणयाची �सदता र् ल�. हया पसंगी नानांची अद�वतीय णु�दरता आजपयपत 

्वीह� नसरल इतकया उजजवलतरनर चर्ल�. तयांचर आपलया लो्ांवर�ल वचमसव आजपयपत र् वहाह� नसरल, 

इतकया पूामपार �नदशमनास आलर. चौखूर पसरलरलया �वसतीाम रराठ� सामाजयााया दरूदरूाया 
राजवानीतील सनैयर तयांाया शबदानर हाल ूलागल�. ए्रर्ांशी नरहरी तरढ�नर वागाारर रराठ रडंुाचर सट् 

तयांाया चातुयामनर ए्रप णनलर. रराठयांाया राष्�य जगप�सद युदधवजा जर�पट्ा आ�ा रगवाझ�डा 
पुणयाला उरारणयात आलया आ�ा �हदंपुदपादशाह�ाया तया रू�तमरतं आशराया रोवती रहाराष्ाचर सनैय 

जवुून आ�ा दरुन चार� �दशांनी ए्त जुुू लागलर. रहादजी �शदंयांच र उततरा�व्ार� दौलतराव �शदंर 
हयांना आ�याचर �वजयीवीर जीवणादादा ण�ी आ�ा जयांनी सवम उततर, पठाा, रो�हलर, तु म्  पादाकांत र् ल� 
तर, तयांचर सनैय �न सरनानाय् हयांायासह तर् र पाचारा ्रणयात आलर. तु्ोजी होु्र आपलया सवम 
�शलरदार -णार�गरांसह तर् र आवीच आलर होतर. आपलर ण�लषठ सोडदु सरऊन रसुजी रोसलर नागपुराहून 

�नसालर. हया राष्�य पसंगात लढणयासाठ� आपल� चपल प् र्  सरऊन गाय्वाड णडोदयाहून यरऊन 

�रुालर. नानांचर णोलावार यरताच पटववमन आ�ा रासतर, राजरणहादर आ�ा �वचूंर्र, साडगर आ�ा चवहाा, 

ड् रु  आ�ा पवार, ्ोरात आ�ा पाटा्र, रराठयांचर सवम लहानरोठर  रान्र�, अ�व्ार� �न सरनानाय् 

तर् र सादर झालर. हया पचंड सरनासरुहासरवरत आपलया ्ोर ्ाररायाप◌ाना णरोणर सरऊन पतय� पंतपवान 

णाहरर पडलर. सनैयाचर नरततृव सवतः सवी्ारन युदावर �नसावयाचा तरा पंतपवानांचा हा प�हलाच पसंग. 

हया वरुी आपला आवडता राजा आपलयाणरोणर आहर या ्लपनरनर रराठ� सै�न्ांना �वल�ा स्ू�तम 
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चढल�! तया सवार�त सवापाया ्ौतु्ाची आ�ा अ�ररानाची ती गोषट होऊन णसल�. �नजार प�हलयानर 
रा�रतात उतरला. तयाचर सनैयह� सोडदु आ�ा पायदु वरन ए् ल� दहा हजारापर�ा ्री नवहतर 
आ�ा अगद� नवीन सुवाराांनी युकत आ�ा रवय असा दांडगा तो्खाना तयााया सहाययाला होता. तयाचर 
सनैय पाहताच सै�न्सारथयम आ�ा वरापव आवरश हयांचर इत र्  परावी दशय रनावर उरटर ्� जाू ्ाय 

तर पाहून रोगल आपा जय �रु�वाार हया �वषयी अगद� �नःशं्  झालर होतर. रराठयांाया सैनयांपै्� 
रोठरोठालया तु्डया �हदंसु्ानाया सवम रागात पसरलरलया तयांाया सामाजााया सीरापांताचर संर�ा 

्रणयासाठ� सवारा�व्च राखून ठरवावया लागलया होतया, तर�ह� ए्त झालरलर रराठयांचर सनैय ए् ल� 

तीस हजार होतर. हया दोन पचंड दुांची रराठ� पदरशााया सीररसिननव परांडयाजवु गाठ पडल�. नानांनी 
आपलया परुख सरनापतीं्डून युदाची योजना ्शी असावी हया �वषयी लरखी रतर रा�गतल� होती. ती 
पाहून तयांना जी सव�त्ृषट योजना �दसल� ती तयांनी �निशचत र् ल�. सयंुकत रराठ� सनैयााया रुखय 

सरनापतीाया स्ानी तयांनी परशरुारराऊ पटववमनांची योजना र् ल�. दोनह� �वरोवी सनैयांाया आसाडीाया 
टोळया परसपरांाया णंदु् �ाया रायाम् त यरताच युदाला पारंर झाला. 

आरंरीाया ए् दोन झटापट�त पठााांनी रराठयांाया ए्टदु् ट तु्डयांना रासार घयावयाला 
लावलर. सनैयााया �नर��ाासाठ� �्रत असता परशरुारराऊ हयापै्� ए्ा तु्डीत हया वरुी आलरलर 
होतर. हया �ुलल् प्ाराला रोगलांाया सनैयात लागल�च जयााया अ�रनंदना्म सावमज�न् राजसरारंर 

्रार अवशय आहर अशा पचंड �वजयाचर रहतव दरणयात आलर, पा रराठयांाया रुखय सनैयाशी गाठ 

पडताच आपलया सरजाची चु्� �नजारााया पतययाला आल�. रहंरद अलल�खानानर पननास हजार 
�नवड् सै�न् सरऊन रराठयांशी गाठ सरतल� आ�ा तयांायावर पचंड आवरशानर रारा र् ला. रोसलयांाया 
हाताखाल�ल रराठ� सनैयानर गोळयांचा रयं् र वषामव ्रन तयांचर सवागत र् लर. इतकयात �शदंयांच ा 
तो्खाना णाजूनर पलय्ाुची आग ओ्ू लागला. दोनह� प� तवरषानर लढलर ; पा रराठयांाया 
दोहो्डाया आगीाया रायाम् त सापडलरलया रुसलरानांना ‘अलला हो अ्णर’ ाया आरोळयांनी पोतसाहन 

आाावयाचा �्तीह� पयतन र् ला तर� आपल� जागा वरन ठरवार अशकय झालर. तयांची वाताहत झाल� 
आ�ा तयांचर सोडदु पूामपार �चरडलर गरलर. रराठर  पुढर  सरसावलर आ�ा तयांनी वरढा �दलयाणरोणर 
रुसलरानी सनैयात पुरताच ग�वु उडाला. �नजार भयाला; तयाला ्ाह� सुचरनासर झालर; राांगा सोडून 

तो पुू लागला! तयााया दैवानर �ततकयात रात पडलयारु रु  �ताया ्ाुोखारागर तयाला लपता आलर! सवम 
रातरर च्र्� झडतच होतया; तयारु रु  रोगल सनैयात इत्ा हाहाः्ार आ�ा ग�वु राजला ्�, णडया 
णडया रौलवींचर हर वरमयुद आहर अशा प्ारचर स्ू�तमदाय् आशवासन �रुालयावरह� ‘सदरम�नषठां’ ाया 
सनैयाला आपलाच सरना�नवास लुटावयाचा आ�ा शकय �ततकया तवररनर जीव णचा�वणयासाठ� पुून 

जावयाचा रोह आवरन वरवला नाह�! पा रराठयांचर णुागर तयांाया रागावर होतरच. तयांनी 
अलप्ाुातच तयांचर लुट�चर सवम ओझर हल र्  र् लर! स्ाुचा प्ाश पडताच खडयाायाम गाव्ोटााया 
�रतंीाया रागर �नजारानर आशय सरतला आहर आ�ा रा�हलरलया जवु जवु दहा हजार सै�न्ांचर सनैय 

युदााया �सदतरनर रोवताल� उरर आहर असर दशय �दसलर! तरवहा रराठयांनी आपला तो्खाना पुढर आाला 
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आ�ा आसरतंातलया पतयर् टर्डीवरन आ�ा टर्ाडावरन अिगनगोल्ांचा पचंड वषामव होऊ लागला. 
दोन �दवस रोगलानी हर ्सरणसर सहन र् लर. रहाराष्ााया तो्खानयााया आगीनर �नजाराची दाढ�च 

नाह� तर तयाचर रनोवैयमह� अ�रशः होरपुून ्ाढलर! सरतरशरवट� �तसयाम्  �दवशी तषृाकांत झालरलया, 
राजून �नसालरलया आ�ा गुदररन गरलरलया शतूनर युद णंद ्रावर अशी याचना र् ल�! रराठयांचर उततर 
�रुालर, ‘प�हलयानर रशीर-उलरुल् सवावीन झाला पा�हजर, रग अवांतर गोषट�ंची चचाम. तयानर इतकया 
सवैरपाानर रराठयांाया प�त�नवीचा - नवहर पतय� रहाराष् सामाजयााया ्ाररायाप◌रचा-जो भयाडपार 
आ�ा गामय अपरान र् ला आहर तयाची तयानर ना् सासून ररपाई र् ल� पा�हजर!’ खाल� रान सालून 

�नजारानर आपला सदरम�नषठ रंती रशीर - उलरुल  ् हयाला रराठयांाया सवावीन र् लर आ�ा रराठर  
सांगतील तया ्रारावर सवा�र� ्रन दयावयाला आपल� �सदता असलयाचर ्ु�वलर. तयाला 
परांडयापासून उततररस तापीपयपत सवम पदरश रराठयांाया सवावीन ्रावा लागला आ�ा वर रोसलयांना 
अलग दयावयााया ए्ुातीस लाखांाया रर�ला युदााया हानीची ररपाई �न चौ्ाईचर यरार महाून तीन 

्ोट� रपयर द��ाा दयावी लागल�! पुार लुटून जाुावयाला आ�ा पंतपवानांना ्ाशीला दारोदार �र�ा 
रागायला लावावयाला �नसालरलया शरूाला रराठयांनी सवंीाया हया ्रारावर िजवंत आपलया राजवानीला 
परत जाऊ �दलर. 

�वजयी ‘्ा�्रा’ ाया रांगांरवून रशीर-उलरुल्ाला रराठ� सरना �नवासा्डर नरणयात आलर! 
णंद�ाया अवस र्त सरना�नवासारवून तो जाऊ लागताच रराठ� सनैयातील लहान्ोर सवम सै�न्ांाया 
रुखातून �नसालरलया हरहर रहादरवााया �वजयााया अदमय गजमनांनी आ्ाश दाााून गरलर. तयांाया 
नानांना शृखंलाणद ्रावयााया वलगना ्राायामअ राासाला तयांनी णं�दवान र् लर होतर. आपलया 
प�त�नवींची प�त�ा तयांनी पूाम र् ल� होती. पा इत र्  सवम र् लयावर रहाराष्ााया सुसवरावी 
पंतपवानांनी आ�ा तयांाया उदाररनस् ्ाररायाप◌्नी आपलया िजं्लरलया शतूला सनरानानर वाग�वलर. 
तयानी रनात आालर तर तर तयाची पुणयाला दारोदार �हडंवून �वडं ्ाढू श्तात एवढर �सद ्रन 

�दलयावर तयांनी आाखी तयांचा अपरान र् ला नाह�. नानांनी तयाला �रा र् ल�!! आपलया रनगटात 

अपराधयांना शासन ्रावयाचर सारथयम आहर याची जााीव आाून �दलयावर रराठर  णहुवा असरच वागत. 

रग पंतपवानांनी आपलया सवम अ�व्ायाप◌रसह रोठया �वजयसरारंरानर रहाराष्ााया राजवानीत 

पवरश र् ला. आपलया रावीरांचर आ�ा आवडतया तरा पंतपवानांचर राष्�य सवागत ्रणया्�रता 
दरूदरूाया पदरशातून लो्ांचर ्वराया ्वर पुणयाला लोटलर होतर. सवम नगर ्ाटानर शृगंारणयात आलर होतर. 
सनैय नगरात यरताच पुणयपुर�नर आपलया �वजयी पुताचर अतयतं रनःपूवम्  आ�ा उजजवल सवागत र् लर. 
�हदंसु्ानाया सवापत शीरतं राजवानीतील रोठरोठालया वाडयांाया आ�ा रार�ंदरााया सौवांवरन, 

सजजातून आ�ा वातायनारवून रराीसरुदायानर आपलया सरोरन जनयाता जात असता पंतपवानांाया 
राज्ारावुरंवरांाया, सरनानाय्ांाया आ�ा वीरांाया रसत्ांवर रंगल लाहयांचा वषामव र् ला. तरा 

्ुरा�र्ा आ�ा रराी आपापलया दारात उभया रा�हलया आ�ा तयांनी तरा पंतपवानाची सवार� यरताच 

तयांाया सुदंर रूत�वरन पंचारती ओवाुलया. अशा र�तीनर आपलया राज�नषठ पजरची अ�रवादनर आ�ा 
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अ�रनदंनर सरत सरत पंतपवानांची सवार� श�नवारवाडया्डर गरल�. सामाजयातील अतयतं प�सद आ�ा 

पराकरी रान्याप◌रपै्�, संस्ा�न्ांपै्� आ�ा सरनानाय्ांपै् � णहुतर् परुख रंडुींनी सामाजयााया 
तया राजवानीाया रोवती अनर् ्ोसपयपत आपलया �वसतीाम आ�ा �वजयी प््ांसह �श�णरर उरारन 

तु �दला होता, तया असखंय पसरलरलया पराकरी, संस�टत आ�ा �वजयशाल� सरनासरूहाचर जगााया 
दषट�ला पडलरलर दशय पाहून सवापना जरवहा पौढपताप नानासाहरण पंतपवान ्ाररार चालवीत होतर, आ�ा 

�वकरशाल� राऊसाहरण दलसंरार हालवीत होतर तया वरुाया �हदंसुामाजयााया अतयतं रागयााया 
�दवसांची आठवा झाल�. 

तयाना ्ाह� ्ाु तसरच तर् र राहू दया. तरा रागयशाल� आ�ा सुखी शीरतंांना आपलया 
सवा�र�नषठ पजरची लो्�पयता उपरोग ूदया! ्ोर, सर्म, यशवंत नाना ्डा�वसांना शतूंपासून िजं् ू न 

सरतलरलया अ्ाट पदरशाची आ�ा वसतंूची रराठ - रडंुााया �नर�नराळया सट्ांरधयर वाटाी ्र�त, 

्ोााची तडजोड लावीत, ्ोााचा वाद ऐ्त, ्ोाााया रागाीचा �नामय ्र�त, राज्�य वोराांचर नाना 
पशन सोडवीत आ�ा सवापनी अिसततवात आालरलया वैरवशाल� �हदं-ु सामाजयााया वाढ�साठ� आ�ा 

सरं�ाासाठ� रराठ - रडंुााया रांड�ल्ांनी ्ोाता ्ायमरार उचलावा, ्ोाता रागम आकरावा 
हया�वषयी प�त�नवींशी, पांता�व्ायापि◌शी आ�ा सरनानाय्ांशी �वचार ्र�त वयग अस ू दया! 
रहाराष्ातील लो्ांना इतकया �नशचयानर संपादलरलया राष्�य �वजयांचा आनदं रानू दया! राटांना आ�ा 

ग�वळयांना तयांाया वाडव�डलांाया पराकरांची आ�ा तयांाया पुतांाया �ततकयाच उजजवल आ�ा रवय 

्ृतयांच ी हदय हालवून सोडाायामप शबदरा�ल्ांनी ररलरल� गीतर रचीत आ�ा रोरहषम् सवरात ती गात 

णसू दया! अदया�पह� हर पोवाडर आ�ा ह� पराकरगीतर रहाराष्�यांनी र् वहाह� ऐ्ल� ्� तयांाया नरतांत ून 

आनदंाशू गुू लागतात; तयांाया नसानसांतून वीररावना सुूसुू लागतात. शवाोतसु् जनसरूहापुढर 
चवहा्यावर खडयाायाम युदाची ््ा वामन ्राारा नवा पोवाडा महटला जात असता तयाायातील तो 
पसंग पा�हलरला एखादा वधृद रराठा आपलर नाव �नसालर �्ंवा आपलया प््ााया पराकराचा पसंग 

गा�यला गरला, ्� तया खरडवुांाया �न नाग�र्ांाया आशचयमच�्त जनसरूहातून ताड्न ताठ उरा 
राहत आ�ा हुूच आपलया �रशांना पीु रर लागतो - आपलया शरतााया तु्डयााया वनयाला - 
रहाराष्ााया शरत्यामआला सतं ुषट �चततानर सवैर ल र् याम्  सरत, जोपयपत नाना पुणयाचा ्ाररार चालवीत 

आहरत तोपयपत, आपलयावर ्ोातरह� सं् ट यराार नाह�, आपलया प�रशराचर ्ु आपलयापासून ्ोाी 
�हरावून सरऊन जााार नाह� अशा �वशवासानर आपला नांगर हा्�त राहू दया! जर र् सहसताववी रकतांचर 
रर रु  अपमा ्रावयााया वसतंूचर संरार सरऊन पारत झालर आहरत आ�ा रो् रुपाानर आ�ा रन रानरल 

तया प्ारानर आराधयदरवतरवर पूजा चढवीत आहरत अशा दरवरं�दरांना अ�ररानानर आपलर अ्ुतोरय 

्ुस उरव ू दया! यातर्रंना, सनंयाशांना, सावंूना आ�ा वरदानतयांना ह�रदवारापासून राररशवरापयपत 

�हदंवुरामची सवमशरषठ नी�तततवर सरऊन जात आ�ा सवमत पसरवीत प�वत रूरीतून पवास ्रता ्रता 
तयांची लहर लागरल तयापराार रजन ्र दया �्ंवा सरावी लाव ूदया. जुनया शासतांना आ�ा �वदयरला 
पोतसाहन दरणयासाठ� जयांनी ल�ाववी रपयर �दलर आहरत अशा शीरतं ससं्ा�न्ांाया आ�ा वनवंतांाया 
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दानशरूतरर ु रु  जयांची योग�रराची �चतंा दरू झाल� आहर अशा �तखंड पं�डतांना आ�ा �ानरूत�ना 
रररराटलरलया �वहारांतून आ�ा �वदयालयांतून आपलर अधययन ्र�त णस ूदया! आपलया तरा पतनीस 

�्ंवा वदृरातरला आपलया जलावर�ल �्ंवा स्लावर�ल पराकरााया गोषट� सांगत आ�ा तयांाया 
पतयतंरासाठ� शतूांया रानौ्ातून �्वा सरना�नवरशातून िजं् ू न आालरलया लुट�तील आपलया रागांचा 
सोनयाचा ्ंठा �्ंवा रोतयाचा हार तयांना दाखवीत, पतयर् नौस�ैन्ाला �्ंवा रूसै�न्ाला आढयतरनर 
्ुलू दया! राजवानी, नगरर, गावर सवमच राष्ाला तयांाया पूवमजांाया �पढयान ्�पढयांाया प�रशरानर आ�ा 

सवतःची पातता �सद ्रन दरऊन संपादन र् लरलया राष्�य ऐशवयामचर आ�ा सवातंंयाचर सुख उपरोगीत 

णसू दया! हया वैरवााया पररोाच �णदंवूर ्लपनरला- जर� �तला राह�त आहर ्� ह� प�रिस्ती 
आज्ालच असाार आहर आ�ा महाून जर� हया रवय �हदं-ुसामाजयााया दैवी लव्र यराायाम्  
आ्िसर् पतनाचर दशय अवलो्न ्रावयाला ती �सदह� आहर तर� - तया पररोाच स्ानी र�गाुत 

णसावरसर वाटतर! महाून तर� जोपयपत तो ्ाु उलटून गरला नाह� तोपयपत �तला तर् र आनदं रानीत णस ू

दया. 
तोपयपत रहाराष्ााया आवु�न् इ�तहासााया यर्वर आमह� अतयतं सं�रपानर ्ाढलरलया 

रपररखरचर, रहाराष्ााया इ�तहासाचर हा जया �वसततृ आ�ा उदातत अशा अ�खल �हदंसु्ानाया 
इ�तहासाचा ए् अवयवीरूत आ�ा रहतवाचा �वराग आहर तया रारतीय इ�तहासाशी तयाचा परसपरसंणंव 

्ाय आहर, तयााया ्ोातया �व�शषट स्ानात हा णसतो आ�ा तयाायात हयाची योगयता �्ती रोठ� 
आहर, हया दषट�नर आपा �नर��ा ्र. 
 
 
 

पसम खसड ्सथ ूणर 
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�हदंपूदपादशाह� 
द�वतीय खणड 

ए् आढावा 
 

“Go, Freedom, whose smiles we shall never resign. 
Go, tell the invaders, the Danes, 

'Tis sweeter to bleed for an age at thy shrine 
Than to steep but a minute in chains 

 

१. धयरय 
रहाराष्ााया नरततृवाखाल�ल अ�खल रारतीय �हदं ुसामाजय. 

सवारी �हदंरुाजय्ायमवुरंवर ; राजया�रव�ृद्तक ; 
 

तुमहां लो्ांचर आगंरजाीनर पावलर. संपाूम �हदंसु्ान �नरपदव राहर तर संपाूम 
दरशदगुम हसतवशय ्रन वारााशीस जाऊन शी�वशवरशवर स्ापना ्�रतात. 
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- रारचंदपंत अरातय. 

 
रराठयांचा इ�तहास सवतंतपारसुदा �्तीह� रहतवाचा आ�ा वैरवपूाम असला तर� तो महाजर पतय� 

�हदं ुराष्ााया �हदंसु्ानाया इ�तहासाचा ए् राग आहर. हया सवम रागांना आपलयात सरा�वषट ्राारा 
सरग गं् महाजर �हदंसु्ानचा इ�तहास, तरवहा रराठयांाया इ�तहासााया पर��ााचर हर ्ार हाती 
सरणयात आरचा हरतू, याचयावत ्सडारोडींाया सारानय ग�वुातून जया रहतवााया सटना वरचून ्ाढून 

्ोडकयात सपषटपार रांडलया असता अ�खल �हदंजुातीय �हतसंणंवांाया दषट�नर रहाराष्ााया अवामचीन 

इ�तहासाचर रहतव उततर र�तीनर अजरावार आ�ा सरजून सरार �न अ�खल �हदंसु्ानाया इ�तहासााया 
सरग गं् ांतील तयाचा संणंव सपषट ्रन तयास योगय स्ानी णस�वार शकय �तत र्  सुलर होईल 

एवढयाच सटना पारुखयानर पुढर आाार हा होता. तरवढयासाठ� रराठ� आदंोलनाचर इ�तवतृत शकय �ततकया 
स�ं�रतपाानर ््न ्रार आ�ा तयांायासारखया सणंव राष्ाला जया परर् शकतीनर, जया अखडं 

�नझमरानर, जया परावी उदार स्ानानर तयांाया हातून ण�लषठ �हदंसुामाजयाची उराराी होईपयपत सा�रपी 
वहावयाला, झगडावयाला �न आतरय� ्रावयाला ए्सारखर पोतसाहन �दलर तयाचा �नशचय ्रार अवशय 

होतर. हया इ�तहासाचर दोन राग पडतात. ए् णाुाजी �वशवना्ांाया उदयापयपतचा आ�ा दसुरा णाुाजी 
�वशवना्ांचा उदय होऊन रराठा रडंुाची स्ापना झालयानतंरचा. हयापै्� प�हलया रागातील पसंगाची 
रा�हती रहाराष्ााया णाहररह� लो्ांना णर�च झालरल� आहर �न तयांाया रनात उततररागापर�ा हया रागाचर 
रहतव �वशरष �णणंलर आहर. तसरच रानडयांसारखया �वदवान लरख्ांनी �शवाजी रहाराजांाया आ�ा 

राजारारााया ्तृमतवाचा उठाव य्ातथय सवरपात लो्ांपुढर  रांड ून आवीच हया पूवमरागातील ्ालखडंाचा 
परारषम सरतलरला आहर तरवहा आमह� तया ्ाुातील ्ाह� ्ोडया रहतवााया सटनांचा ओझरता उललरख 

्रन रहाराष्ााया उततर रागााया इ�तहासाचा वतृतानत हया सं��रत ््ान्ात जर� �वशदतरनर 
सां�गतला आहर तर�ह� तो तोट्च दरता आला. आराया जवुील अलप जागरत तो सरग दरार शकय नवहतर. 
हया उततररागापासून रराठयांचा इ�तहास महाजर र् वु रहाराष्ाचा इ�तहास रहात नाह�. तयाचर तर 
सं् ु �चत सवरप यर र् नाह�सर होतर आ�ा तयाची वयारती �हदंसु्ानरर वाढून पारुखयानर तो पतय� अ�खल 

�हदंसु्ानचाच इ�तहास गाला जावा इत र्  �वशाल सवरप तयाला पारत होतर. 
सवम �हदंजुातीय दषट�नर हया इ�तहासाचर पर��ा ्र�त असता आ�ा जया ततवांाया योगानर �पढयान ्

�पढया तो पजव�लत रा�हला ती ततवर �निशचत ्रणयाचा पयतन ्र�त असता हया आदंोलनाचर पुढार�पा 

जया ्ायम् तयाप् डर आ�ा �वचारवंतां्डर होतर तयांाया संणंवी आ�ा तयांाया हरतंूसंणंवी रा�हती आवशय् 

�तत्� तयांायाच शबदात दयावयाचा पयतन र् ला आहर. या पराकरशाल� पुरषांाया �पढया पतय� रर�व 

्ृतयर ्रणयात इतकया गढून गरलया होतया आ�ा पचंड सा सरऊन ऐराीवर आपलया राष्ाचर र�वतवय 

सड�वणयात तया इतकया ए्ागतरनर �नरगन झालया होतया ्�, तयांचर उदगार अगद� �रत असत आ�ा 

तयांची ्ृतयर तयांाया अंगी्ृत्ायामचर रहतव र् वु शबदांपर�ा �्तीतर� पट�ाया वकततृवानर सांगत असत. 

तर� तयांचर उदगारसुदा इत र्  अलप असूनह� तर तयांाया ्ृतयासारखर िजवंत आ�ा परावशाल� आहरत. हया 
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दोहोाया- तयांाया ्ृतयांाया आ�ा उदगारांाया सहाययानर आमह� असर �सद ्रणयाचा पयतन र् ला आहर 
्�, हया रहा्ावयांचा रहा�वषय, हया सारथयमपूाम गीताचर धुपद, तया सरग चुवुीला जयानर उदी�पत 

र् लर, �पढयान ् �पढयाना, र् वु �शवाजीाया आ�ा रारदासांाया �पढ�ला नाह� तर, रुखयतः, तयांाया 
रागूनाया, ससंरराीय पराकर ्रावयाची जयानर स्ू�तम �दल� तर �दवय धयरय महाजर �हदंजुातीची 
पर्�य अ�हदं ु आ�वपतयााया राज्�य आ�ा वा�रम्  शृखंलांपासून रुकतता ्रार आ�ा पर्�य 

आकरााचर �न वरमवरडानर उतपनन झालरलया अ�र�नवरशाचर पयतन �नष्ल ्रणयासाठ� जयाचा 
�हदंसुंस्ृतीला आ�ा �हदंवुरामला सारथयामाया अररदय गडापराार आ�ा एखादया पचंड ्ोटापराार 
उपयोग होईल असर ण�लषठ �हदंसुामाजय स्ापन ्रार हर होतर. शहाजीला जयाचर सवरन �दसलर तया 
सववरमराजयापासून पौढपताप �शवाजीरहाराजानी, हया, सं��रत �नर��ाााया आरंरीच आपा 

पा�हलयापराार आपल� सवम �नषठा, जयााया ठायी लागल� आहर असर आपलर धयरय महाून जयाचर आपलया 
सवंगडयापाशी वामन र् लर तया �हदंवी सवराजयापासून, तो र्ट णाजीरावांाया �हदंपुदपदशाह�पयपत आ�ा 

पंतपवानांचर णु�दवान प�त�नवी गो�वदंराव ्ा रु  हयांनी इ.स.१७९५ रधयर �वजयी पौढ�नर जयाचर हर 
�हदंसु्ान आहर तु म् स्ान नवहर (It is a land of the Hindus-not a land of Turks) असर वामन र् लर 
तयापयपत, ह�च सं्लपना दरव आ�ा वरम हयांाया सरवरत सर�पमलरलया सामाजयाचर िजवंत धयरय, हया सवम 
परावपूाम चुवुीतून अखंडपार स्ुरत असताना आ�ा सुसुत असताना, आपलयाला �दसतर. पूाम 
सवातंंयााया रूलततवरपी गरडााया, ‘सववरम’ आ�ा ‘सवराजय’ हया दोन पंखांचर योगानर तयातून सुरत 

इाछा पतय�ात आाणयासाठ� उतपनन झालरलर ए् पणल राष् ए्दर ए् शत्पयपत अिसततवात राहतर. 
ए् सणंव राष् - ए् �्ंवा दोन वयकती नाह�त, ए् सपं ूाम �पढ�सुदा नाह� तर ए् सणंव राष् हा 

�वचार ्र�त असतर. ह� दसुर� आ�ा रहतवाची गोषट हया सं��रत पर��ाापासून �नःसंशयपार दगगोचर 
होतर, तीच, आराया रहाराष्�यरतर वाच्ांाया रनावर �णणंवावयाची आरची इाछा आहर! �शवाजीाया 
आ�ा रारदासांाया �पढ�नर जर� �हदंसुवातंंयााया युदाला पारंर र् ला असला तर� तर ्ाह� तयांायाणरोणर 
सरारत झालर नाह�. तयांायानंतर जया �पढया अिसततवात आलया तयानी तर तसर पुढर चालवून 

संयुिकत्पार �वजयोतसव साजरर ्र�त यशिसवतरनर शरवटास नरलर. जसजसर आपा पुढ�  जातो तसतशी 
रहनीय पातर पुरष आ�ा णाय्ा, राज्ाराी आ�ा संगारचतुर वीर आ�ा रंती, राजर आ�ा राजय्तक, 
लरखनीपुगंव आ�ा खडगपुंगव हयांची सहसतर आ�ा अयुतर गद� ्र�त आपलया सरोरन जाऊ लागतात 

आ�ा अनर् शत्ांवर पसरलरलया सतंतपसराशील रंगरूरीवर ए्ा �हदं ुराजयााया धवजााया, रगवया 
झ�डयााया, जर�पटकयााया रोवती सवमजा �् �दत होऊन ना्यवसतू पूाम रंगात यरतर, आ�ा हया राष्�य 

रहा्ावयाचा �वषय वीरतवपूाम ऐशवयामनर आ�ा �वशालतरनर आ�वष्ृत होत जातो! 
हया गोषट�णरोणरच रराठ� राजयाचर लव्रच जाू ्ाय अंतःपररारनर जर ए्राष्�य रराठा - रडंु 

महाून ए्ा �व�शषट राज्�य सटनरत रपांतर झालरलर �दसतर, तयाचा �वचार र् ला महाजर �नःसंशयपार 
रनाला पटतर ्�, रराठयांची उठावाी ह� ए् वैयिकत् ््ा नवहती तर अ�खल राष्�य अशी ए् सटना 
होती; इत र् च नाह�, तर �तनर �हदंसु्ानाया जीवनकरातील राज्�य आचारांाया आ�ा �वचारांाया 
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�व्सनात णर�च रोठ� पगती सड�वल� होती. ्ारा, �हदंसु्ानाया आवु�न् इ�तहासात �नर�नरा रु  
�वराग ए्त संस�टत होऊन तयांचर णनलरलया राष्, रराठ� सामाजयासारखर सामाजय, णयापयच द�सम 
्ाुपयपत पस्ा�पत ्रणयात, वाढ�वणयात आ�ा र�ा ्रणयात यश �रु�वलयानर एवढर �वसततृ 

आ�ा हरतुतः पूामपार खररखुरर जानपदराजय होतर. रराठा - रडंुााया हया राष्�य जानपदराजयात 

वयकतीाया राजतवाचर ततव वयवहारात अगद� सपं ुषटात आलर होतर; राष्�य लो्सततराया ततव�ानाचा 
�वचार �न आचार यांाया प�रशीलनानर तसरच राष्�य जीवनातील आ�ा �हतसंणंवातील ए्तवााया 
रावनरनर ्ायम् तक पूामपार उचंणुून गरलर होतर. सवम सट्ांची सपषटतरनर आखलरल� ्तमवयर होती, तयांायावर 

ठरा�व् रार होता, तयांना �निशचत अ�व्ार होतर. �नर�नराळया �वरागांचर ए् संस�टत रडंु णनून 

झालरलया राजसततराया �श�ाात �श��त झालरलया जनतरला ततवतः वयवहारतः वयिकतगत 

राजसततरखाल� असलरलया जनतरपर�ा अ�व् सुलरतरनर आ�ा �नपुातरनर लो्सततातर् सयंुकत 

राजसततरत प�रव�तमत होता यरतर हर उसडच आहर. संस�टत �वरागातर् राष्�य राजसततरचर आपलया 
आवु�न् इ�तहासातलर दसुरर उदाहरा महाजर आपलया �शखांचर!! पा तुलनातर  ्दषट�नर पाहता रराठा - 
रडंुााया रानानर तर अ�तशय अलप परााावर होतर, �तत र्  पदतशीर नवहतर आ�ा इतकया चांगलया 
िस्तीत आ�ा द�सम ्ाुपयपत तर राहू श्लर नाह�. पा तरह� इतकयाच दरशरिकतपूाम आ�ा उदातत 

ततवांनी आ�ा धयरयांनी पर�रत झालर होतर आ�ा महाून संस�टत �हदंरुाजसततरचर दसुरर रहतवाचर उदाहरा 

महाून तयाचा गौरवपूाम उललरख ्रार अवशय आहर. 
पा रराठयांाया अभयुत्ानााया हया राष्�य आ�ा �हदंजुातीय सवरपावर अशा र�तीनर �वशरष रर 

दरत असताह� आमहाला ह� जााीव आहर ्�, हया आपलया सं��रत ््ान्ात आ�वष्ृत झालरलया 
वतृतानतावरन हया उठावाीचर ए्ंदर�त तसर सवरप होतर महाून सवमच ्ायम् तक यानी र् लरलया सवमच 

्ृतयात सवमच पसंगी र् वु सावमज�न् �हतााया आ�ा �हदंजुातीाया ्लयाााायाच णुदीनरच पर�रत झालर 
होतर असर वरन चालार सर्मनीय होाार नाह�. �हदंजुातींाया ्ायापाया पसारा्म आ�ा सरं�ाा्म राष्ानर 
र् लरलया उदातत चुवुीणरोणर आपसातील वैरनसयर आ�ा अंतयुमदर ह�ह� ए्सारखी चाल ू होती! 
वसतुिस्ती अशी होती ्�, रराठर  हर आवी �हदं ुहोतर आ�ा रग रराठर  होतर. तरवहा साहिज्पारच जया 
जातींपै्� तर होतर तया जातीाया सारानय आ�ा �व�शषट रनोरचनरतील गुा आ�ा दगुुमा, सारथयम आ�ा 

दणुमलता ह� ्ाह� अंशानर तयांायातह� होती. रुसलरानांनी �हदंसु्ानात प�हला चंचुपवरश र् ला तयावरुी 
तयांायात वरमवरडानर उतपनन र् लरल� रयान् ए्�, सारािज् संसटन आ�ा पराकर ्रावयाला 
लावाारा उतसाह हया गुाांरु रु  संस हया दषट�नर तर अदमय झालर होतर. पा �हदंूंरधयर हया गुाांचा अगद�च 

अराव आढुून आला. पथृवीराजााया आ�ा रहंरद सोर�ाया वरुी दोनह� प�ांचर परसपरांाया तुलनरनर णल 

�्ंवा दणुमलतव ्ाय होतर हयाची चचाम ्रावयाचर हर स्ु नाह�. पा तर�ह� ए्ा गोषट�चा यर र् सपषट 

उललरख ्रार अवशय आहर. �वरोवी असलरलया या दोन सराजांपै्� वरामचा पसार ्रणयााया �नशचयानर 
जो णाहरर पडला आहर आ�ा जयाला आपलया वरमरतावय�त�रतत इतर सवम वरमरतर महाजर र् वु नर्ात 

जावयााया पवरशप�त्ा आहरत आ�ा हया सतैानी दगुामना णलानर �्ंवा छलानर �वशवास उतपनन ्राायापर 
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रा�सी ततवांची रुुापासून �श्वा �रुाल� आहर असा ए् सराज आ�ा तयाायासरोर जयााया वरामत 

वरमरतासाठ� दसुयाप◌ुवर आकरा ्रावयाची ्लपनादरखील तयाजय आहर, जयांायात दसुयापतवर णलात्ार 

्रार महाजर �नदंय सरजलर जातर, इत र् च नाह� तर आाखी पुढर  जाऊन आपलया वरामत ून जयांना 
णलात्ारानर ओढून नरलर आहर अशानासुदा पुनः आपलयात परत घयायला जर �सद नाह�त; जयांना 
सावमज�न् पा्मनरपर�ा पतयर्ानर आपालया सर� आपापलया इषटदरवतांची पूजा ्रार रहतवाचर वाटतर आ�ा 

तयारु रु  जयांायात ए् �व�शषट वरम या दषट�नर आपलया वरमरताचर सवमसावारा संर�ा ्राार� ससं्ा 
�्ंवा संसटना �नरामा होऊन वाढू श्त नाह�; आ�ा अशा र�तीनर ससंटनरनर साहिज्च पारत होाायाप्  
सारािज् सारथयामचा आ�ा ठार पार �ट्ून रहाणयाचा तयात पूाम अराव असूनह� तो ती जागा ररन 

्ाढणयासाठ� सरान रातरृू�र�वषय  ् �्ंवा सरान रानववंश�वषय् �्ंवा सरान सामाजय�वषय् 

परराचर ततव आपलयापुढर ठरवीत नाह� ्�, जयात सराजातील सवम वयकती ए्जीव होऊन तयांचा ए् 

सराजपुरष होईल आ�ा तया आपलया शतूांया इतकयाच रयं् र उाछंृखल उतसाहानर सवजातीाया 
वैरवासाठ� आ�ा र�ाासाठ� आपलयाला वाहून सरतील इत र्  सारथयम आहर असर परावी राजय पस्ा�पत 

्र�त नाह� असा दसुरा सराज सरोर उरा आहर. असर दोन सराज सरोरासरोर आलर तर वा�रम्  आ�ा 

राज्�य �वजय�रतााया पसारााया दषट�नर ्ोाायाह� र�तीनर राोदयत वरमपं् ााया ए्ां�त् 

गुाावगुाांचा �वचार र् ला तर� प�हला सराज हा णा्�ची सवम प�रिस्ती सरान असतानाच आपलया 
प�तसपधयामशी दोन हात ्रन तयाला परारूत ्रावयाला आ�ा तयांायावर राजया�व्ार गाजवावयाला 
अ�व् योगय ठरतो. रुसलरान जयावरुी �हदंसु्ानात आलर तयावरुी ए्ा अललाचर आपा सवम पजाजन 

असर जर ए्�चर ततव तयांायात दढरूल झालर होतर, सवम जग महाजर अललााया पतय� �नयतंााखालचर ए् 

सामाजय आहर आ�ा महाून सवम जगाला हया अललापरूचर आ�ां�्त पजाजन णन�वार हर आपलर परर 

्तमवय आहर अशी जी रावना तयांायारधयर पक र् पार �नग�डत झाल� होती तयारधयर अदमय शकतीचा 
अखडं झराच तयांना लावला होता. �हदंूंची िस्ती हयााया अगद� उलट होती. वयिकतसवातंंयाची रावना 
आ�ा रानवी जीवनााया हरतू�वषयीचर �न सवम ्ाराांाया रूु ्ाराा�वषयीचर �नविृततपर ततव�ान ह� 
तयांाया आयुषयाचा रागच होऊन णसल� होती. तयारु रु  तयांायात ए्रर्ांपासून �वरकत ्राायापत 
आ�ा दणुमल णन�वाायाप◌ो ससं्ांचा आ�ा सरजुतींचा पसार झाला होता. उदाहराा्म, दरशााया रयामदा 
ओलांड ून जावयाला वरम�वरद महाून असलरला प�तणंव हया वरडया सरजुतीरु रु  तयांना आकरााचा 
�वचारच सोडून दरऊन सतत णचावाची �चतंा ्रावयाची पाुी यरई. तयांायातील राज्�य संस्ांरधयर 
दरशरकतीपर�ा वयिकतराहातमयाचर पस् अ�व् असर तयारु रु  साहिज्च राष्�य दषट�नर दरशाची 
अवोगती होऊन तो लहान लहान राजयाचर ए् जा रु  णनला होता. सरान ससं ्ृतीाया रावनराया सुतााया 
वागयानर ती ्शीणशी णांवल� गरल� असतील तरवढ�च. पा जया सरान गोषट�रु रु  तयांचर ए्राष्�यतव 

�नद�शमत होत होतर, जया ्लपना तयांना ए् जनता महाून ए्�तत ्र�त होतया तयापर�ा जया 
�वरोवारु रु  वरमदषटया आ�ा पं्दष्या आपा �नर�नरा रु  �वराग आहोत असर वाटर तया �वरोवांचीच 

तयांायात अ�व् जााीव �दसून यरई. आ�ा महाून रवूनरवून ए्ा �हदंधुवजाखाल� सवम दरश ए्�तत 
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्रणयाचर तातपुरतर पयतन झालर असताह� रानट� वरमवरडााया आ�ा पराकरी हावररपाााया प�हलया 
आसाताणरोणर ती ए्ारागून ए् ढासुून पडल�. ए् रुसलरान वयकती आ�ा ए् �हदं ु वयकती 
एवढयांचाच तुलनातर् �वचार र् ला तर �हदं ु हा रुसलराना इत्ाच शरू आ�ा वरम�नषठ होता. पा 

�रनन�रनन लो्संस महाून �नर�नराळया जा�तदषट�नर �वचार र् ला तर रुसलरानसराज अलला हा हया 
जगाचा ए्च सुलतान आहर हया वरमरकतीाया रावनरनर लांडगयासारखया �हसंत पशूांया ्ुपापराार 
संस�टत झालरला �दसून यरई. ह� रावना तयांना अललााया ए्ा धवजरखाल� ररा �्ंवा िजं्ा अशा आवरशानर 
ए्त पाचारा ्र� आ�ा �ववर�यांवर आपल� राज्�य सतता वाढ�वणयााया पतयर् पयतनाला 
वरमयुदाचर पा�वंय आाून दरई. पा जसजशी वषापरागून वषक आ�ा शत र् ह� �नसून गरल� तसतसर �हदंूंनाह� 
हया ्टु पाठाचर �श�ा �रुालर; आ�ा सरान आपतती ्राायाप◌् रारारु रु  आपसातील �वरोव 

दाख�वाायापा गोषट�ंपर�ा तयांना ए् जनता महाून �नग�डत ्राायापश आ�ा ए्राष् महाून �नद�शमत 

्राायाप◌् णंवनांची जााीव अ�व्ा�व् उतपनन होऊ लागल�. आपा सवम प�हलयानर �हदं ूआहोत रग 

दसुरर ्ाह�, ह� रावना तयांायातह� पणल झाल�. संस�टत न होता आपलया पुरताच सवतंत �वचार आ�ा 

आचार ्रावयााया अंतरूमत पवतृतीरु रु , रावना, अ�ररानस् रु  आ�ा राष्�य सहानुरूती हया�वषयींाया 
सरानतवााया अरावारु रु आपलया राष्�य जीवनात �शरलरल� दणुमलता खरद्ार् र�तीनर तयांाया रनावर 
ठसल�. कराकरानर जया �वशरष गोषट�ंरु रु  रुसलरान �वजयी झालर तया तयांनी आतरसात ् र् लया. अ�खल 

�हदंजुातीय अभयुत्ानाला पारंर झाला आ�ा राज्�य सवातंंयासाठ� �न ए् पचंड �हदंसुामाजय स्ापन 

्रणयासाठ� युद चालू झालर. हया सवम चुवुींचर �नर��ा र् लयावर आ�ा तयावरुी पच�लत असलरलया 
�हदंसुराजााया राज्�य प�रिस्तीचा अभयास र् लयावर �हदंसुवातंंयााया तया युदाचर नरततृव वारा 

्रावयाला आ�ा तर यशसवी ्रन दाखवावयाला ए् रहाराष्च सवामहून योगय होतर असा �नष्षम 
्ाढलयावाचून ्ोाालाह� गतयतंर रहात नाह�. अ�खल �हदंसु्ानात पयमटन ्रन परत आलयावर 
शीरारदाससवारींनी हरच प�तपादन र् लर. तयांनी अतयतं खरदानर पा �ततकयाच उतसाहानर उदगार ्ाढलर, 
“हया अ�खल रारतखडंात रुसलरानांाया राज्�य णंवनापासून हया रूरीची आ�ा हया राष्ाची रुकतता 
्रावी अशी जयाला तुरु लागल� आहर आ�ा असर जयाचर सारथयम आहर असा ्ोाी �हदं ुरा�हला नाह�. 
जर ्ाह� आशा ्ोाा�वषयी ्रता यरईल तर ती ए्ा रहाराष्ा�वषयीच.” अशी �निशचती झालयावर 

तयांनी; आ�ा रग सरग �हदं ु्ायामला आपलयाला वाहून सरतलयारु रु  �हदं ुवरामाया सरं�ााचा आ�ा �हदं ु

जातीाया पुरस्तृमतवाचा रार जयानर आपलया �शरावर सरतला आहर, अशा सुससं�टत आ�ा सर्म रराठ� 
सामाजयााया छताखाल� सवम �हदंसु्ान आाून, अ�खल �हदंूंचर दरवस्ान आ�ा �हदंूंचर �सहंासन 

परकयांाया �नयतंाापासून रुकत ्रणयासाठ� प�वत युद उरारन तयासाठ� सर्म रहाराष्ाचर सनैय 

सरऊन जावयाचर असा �नशचय र् ला. परंतु हया पयतनारधयर �हदंजुातीतील अवोगारी पवतृतीचर सवम 
�हदंसु्ानातून तर नवहतरच नवहतर; पा नुसतया रहाराष्ापुरतरह� पूामपार �नरूमलन ्रार तयांना शकय 

नवहतर. तयांना जर ्ाह� ्रता आलर तर इत र् च ्�, जया अवर वतृतीरु रु  आतरप�तषठा वाढवावयाला 
आ�ा सवतःाया सं् ु �चत वैयिकत् हरतूसाठ� राष्�य आ�ा �हदं ुजातीय �हतसंणंवाचा णुी दयावयाला 
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लो् पवतृत होत तया विृतत ए्ंदर रहाराष्ातील �हदंूंाया दरशरकतीाया रावनांना दाणून टा्णयाचर 
सारथयम यरईल इतकया तया �हदं ु जातीत रजलरलया अवोगारी पवतृती तयांनी ्री र् लया. हयारु रुच 

रराठयांाया इ�तहासारधयर रवून रवून आपसातील रांडाांनी उचल र् लरल� आपलयाला आढुून यरतर. 
पा ए्ंदर�त पुष्ु आाीणााीाया पसंगी वयकतींची ्ृती न पाहता राष् हया दषट�नर पा�हलर तर 
तयांायातील राष्�य, �हदंजुातीय आ�ा दरशरकतीाया रावनाणलानर आ�ा आपलया अवोगारी पवतृतींवर 
�वजय �रु�वणयात आ�ा तयांचर पूाम �नरूमलन ्रता आलर नाह� तर� तयांचा �वगह ्रणयात तयांना यश 

�रुालरलर �दसतर. ह� अ�खल �हदं ुजातीाया ्लयााा्म झटणयाची वतृती; ह� �हदंूंची सणंव रूरी परकया 
आ�ा परवर�य जातीाया दासयातून रुकत ्रणयाची तुरु आ�ा शकती; ह� आपलया सवरावातील 

अवर, सवा्� आ�ा वैयिकत् पवतृतीना आुा सालाार� �्ंवा तयांाया्डूनच आपलया राष्ााया आ�ा 

आपलया वरामाया �हताचर ्ायम ्रवून सराार� स्ू�तमदाय् दरशरकती, हया जया वराया पतीाया रावना 
रराठयांनी आपलयारधयर वाढवून प्ट र् लया तयारु रु  सवम राष्�य सदगुाांत, रुसलरानांायापर�ा, 
तयांना �न�वमवाद शरषठतव पारत झालर आ�ा तर इतर सवम पांतातील �हदंूंायापर�ा पणल �हदंसुामाजय 

स्ापावयाला, वाढवावयाला आ�ा तगवून वरावयाला �वशरष पारुखयानर योगय झालर. हर सामाजय वर 
सां�गतलरलया गोषट�ंरु रुच रराठ� सामाजय होार अप�रहायम होतर. 

्ारा, जया �हदंपुदपादशाह�ाया धयरयानर रराठ� राष्ाचर सवम पयतन पस्ु�रत झालर होतर तया 
�हदंपुदपादशाह�ला ए् होार अवशयररव होतर. �हदंरुातांना संस�टत ्रन तयांचर ए् पणु आ�ा �ट्ाव ू

सामाजय �हदंपुदपादशाह� पस्ापीपयपत, �हदंूंना ए् सवमसर्म राजसतता महाून स्ान �रु�वार, 
�हदंूंाया जातीय ्ायामाया सवम �वदवरष्ांचर होाारर नरटाचर रार परतवून लावावयाला सर्म होार आ�ा 

आपलर सवातंंय र�ा ्रार अशकय होतर; आ�ा तया प�रिस्तीत रहाराष्ातील लो्ांवाचून - 

रराठयांवाचून-सरग �हदं ूजाती जया राज्�य दासयात णुडून गरल� होती तयातून �तचा उदार ्रणयाचर 
अ�तरानवी ्ायम ्रणयासाठ� सावन महाून जयांचा उपयोग ्रता यरईल असर ए्ह� �् द, असा ए्ह� 
आस, असा ए्ह� पचंड उत्ानदंड नवहता. उपयापर रुसलरानांपर�ा जर� तर अनंतपट�नर दरशरकत आ�ा 

वरमणांववांाया दसुयाप◌ी ्ोााह� �वरागापर�ा तर पुष्ुपट�नर अ�व् संस�टत आ�ा �हदंूंाया सवातंंयाचर 
युद ्रावयास राज्�य दषटया अ�व् उतसु् �न सर्म होतर; तर� तरस ुदा सोुा आार दरशरकतीत आ�ा 

सावमज�न् �हत्ार् सदगुाांत - उदाहराा्म, इंगजांायाच रानानर महााना, पुष्ुच ्री पडलर आ�ा 

महाून इंगजांनी सरतरशरवट� तयाना िजं्लरह�. असर जर� होतर तर� �हदंसु्ानातील इतर पांतांाया रानानर 
पाहता, रराठयांचा �हदंूंाया राष्�य अभयुत्ानााया चुवुीची सवम सूतर आपलया हातात ठरवणयाचा आ�ा 

�हदंपुदपादशाह�ची सवम राज�चहनर �न सतता वारा ्रणयाचा आगह अगद� योगय होता. तयांनी प�हलयानर 
्ायम�रतात उडी घयावयाचर वैयम र् लर; तयांनी इतकया उततर प्ारर यश �रु�वलर; तयानी इत्ा रोठा 
सवा्मतयाग र् ला; तरवहा जया प�रिस्तीत तर होतर तया प�रिस्तीवरन �वचार ्रता तयानी अ�खल 

ररतखडं आपलया रगवया झ�डयाखाल� संस�टत ्रावयाचा उदरश ठरवार, इतसततः �वस्ुीत झालरलया 
�हदंूंाया सारथयामाया �्राशला्ा ए्ा �् दात आाार आ�ा लहान लहान �हदं ुराजयर आपलया सर्म 



 

www.savarkarsmarak.com 

राजदंडााया आवीन राखार सवारा�व्च नयायय होतर. �हदंूंाया ्ायामचा पुरस्ार ्रणयाचा रार तयांनी 
आपलया �शरावर सरतला होता. अ�खल �हदं ुजातीय दषट�नर पाहता तयांचर हर ्रार योगय होतर असर रानार 
राग आहर. ्ारा आमह� पारंरी �दलरलया सं��रत वतृतांतावरन �दसून यरतर ्�, तयांनी शतूांया सवम 
आसातांचा प�त्ार ्रन हा पुरस्ार अरोसतरनर ्रावयाला आपा सर्म आहोत असर �सद ्रन �दलर. 
आपलया �हदं ुलो्ांपै्� दसुयाप◌ु एखादया पांतानर प�हलयानर हया सगंारात उडी घयावयाचर वैयम दाख�वलर 
असतर आ�ा एवढ� पचंड �सदी �रु�वल� असती रग रहाराष्ाला आपलयापुढर  नतशीषम होणयासाठ� 
आवहान �दलर असतर �न आपलया �हदंसुामाजयााया अं�्त वहावयाला राग पाडलर असतर तर अ�खल 

�हदंजुातीय दषट�नर तयाचर तर ्रार �नःसंशय �तत र् च सर्मनीय झालर असतर. स्ापन ्रावयाचर 
�हदंसुामाजय - �हदंपुदपादशाह� -रजपुतांची �्ंवा �शखांची �्ंवा ता�रुांची �्ंवा णंगालयांची �्ंवा अगद� 
्ोलारची पादशाह�-सामाजय-वहावयाचर होतर हा रहतवाचा पशन नवहता. जोपयपत हयापै्� ्ोाीह� 
आपलया सवम लो्ाना ए्त आाून आ�ा तयांचर ्ोर �हदंसुामाजय णनवून �हदंरुातााया ्ायामचा इतकया 
उततर र�तीनर आ�ा इतकया स�रतरनर अगीर पुरस्ार र् ला असता तोपयपत तयानी तर सामाजय आपलया 
�व�शषट पांतााया, जातीाया �्ंवा सराजााया नरततृवाखाल� आ�ा �नयतंााखाल� ठरवलर असतर तर�ह� तर 
आपलया �ततकयाच आदराला आ�ा ्ृत�तरला पात झालर असतर. 
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२. तया प�रिस्तीतील सव�त्ृषट उपाय 
 

“उपावीचर ्ार ऐसर, ्ाह� सावर ्ाह� नासर” 

- रारदास 

 
“्ा�ह �दवस रयर�हत सदो�दत सवराजय चाल�वलर 

द�रद अट र् पार जनांचर जयांनी साल�वलर 
जलचर, हैदर, नणाण, अगज रा ्रता ््लर 

जयां�न पुणया्डर �वलो�्लर तर संपिततला रु्लर ।।” 

- परा्र 
 

पा जया जानपदराजयात रराठर , णंगाल�, पंजाणी, बाहरा आ�ा रहार हयांचर सवतंत वै�शषटय - 

रराठरपा, णंगाल�पा, पंजाणीपा, बाहरापा आ�ा रहारपा पूामपार �वल�न होऊन सवम र् वु �हदंरुात 

रा�हलर आहरत अशा खयाप◌र जानपदराजयात सवम �हदंूंना इाछर �वरधद सरा�वषट वहावयाला लावावयााया 
जागी जर रराठयांना तयांचर रन वुवून �हदंसुामाजय स्ापन ्रणयाचा अ�व् शरयस्र रागम शोवून 

्ाढता आला असता तर तर अ�व् दरशरिकतपर झालर नसतर ्ा ? तसर ्रता आलर असतर तर तर अतयतं 

दरशरिकतपर झालर असतर हयात शं् ा नाह�. पा ए्ा ्ट्ायापवसारखर �हदंूंचर राज्�य ऐकय सडवून 

आाार शकय असतर तर रुसलरानांना �सवुंनद� ओलांड ून यरारच रुुी शकय झालर नसतर. आपा 

वसतुिस्ती जशी होती तशी वरन चाललर पा�हजर आ�ा ्ोातयाह� लो्ांाया वाईट चांगलरपााचा 
तयांाया रोवतालाया प�रिस्तीचा �वचार ्रन �नामय र् ला पा�हजर. एखादया वयकतीपराार ्ोातयाह� 
राष्ाला आपलया रोवतालाया प�रिस्तीचा सपशमह� होऊ न दरता �ताया पूामपार वर उडडाा रारार �्ंवा 
आपलया ्ाुाया सावम�त् वातावराात शवासोाचवास र् लयावाचून राहार शकय नसतर. रराठयांाया 
नरततृवाखाल� झालरलया �हदं ुअभयुत्ानााया चुवुीत अगद� धयरयरूत प�रपूामता आ�ा शरषठता होती 
अशी जर ्ोाी प�तषठा सांगू लागलर तर �तला वर�ल ए्ां�त् पशन हर अगद� योगय पतयुततर झालर असतर. 
पा अशी प�तषठा �ररवार महाजर सतयाचा अपलाप ्रार आहर. रराठर  राासरच होतर आ�ा राासांतच 

रहात होतर. तर ्ाह� दरवदतूात सचंार ्राारर दरवदतू नवहतर आ�ा महाून आमह� सां�गतलरच आहर ्�, सवम 
�हदंूंना सरान असलरलर राष्�य दोष ्ाह� अंशानर तयांायातह� दगगोचर होत होतर आ�ा तयाना आपला हरतु 

पार पाडणयासाठ� अ�व् दरशरिकतपर रागम ्ाढता आला नाह�. �हदंूंप्� दसुयापन ्ोाा पोट�वरागालाह� 
तसर ्रता आलर नाह�. इत र् च नाह� तर दसुयाप◌ा ्ोााला रराठयांनी तर ्ायम िजतकया चांगलया र�तीनर 
्रन दाख�वलर �ततकया चांगलया र�तीनरह� ्रता आलर नाह�. दसुरर असर ्�, ्ोााचर चांगलया 
गोषट�ं्�रता रन वु�वार हर ए््यावर अवलंणून नसतर. रन वु�वणयाचा पयतन ्राायाप◌ा वयकतीाया 
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चातुयामवर तर िजत र्  अवलंणून �तत र् च िजचर रन वुवावयाचर आहर तया वयकतीाया हरतंूाया 
पारा�ा्पाावर आ�ा न�ैत् रावनाशीलतरवरह� अवलंणून असतर. रराठयांनी इतर �हदंूंचर नुसतर रन 

वुवून हर ्ायम सावावयाचर रनात आालर असतर तर� इतरांनी आपा होऊन िजायात सवापना सरान 

अ�व्ार आ�ा सरान ्तमवयर आहरत अशी �हदंपुदपादशाह�ाया नावासाठ� �नर�नराळया ससं्ानांाया 
आ�ा राजयांाया सवरपात असलरलर आपलर सवतंत अिसततव नाह�सर ्रणयाइत र्  आपलर रन वुू �दलर 
असतर ्ा? जया �हदंूंची लहानशी �सहंासनरह� तयावर आरोहा ्रणयापूव�च आपसातील यादवीाया रकतात 

नरहरी �चणं �रजून गरलरल� आढुत, जर परकया रुसलरानांना आ�ा इंगजांना आपल� सरची रांडार 
तोडणयासाठ� वाटरल तरवहा अ�नणपवपार णोलावीत आ�ा जर आपलया रावांशी हसतांदोलन ्रणयापर�ा 
आपलया वरदांना पायाखाल� तुड�वाायापप आ�ा आपलया दरवरू�त म �छनन�विाछनन ्राायाप◌ा रोगलांपुढर 
रान वा्�वार सवी्ृत ्र�त तया �हदंूंरधयर हा दरशरकतीचा उराुा ्ोठून यराार होता? राष्�य 

पारा�ा्पाााया आ�ा राज्�य पगतीाया इतकया खालाया पायर�वर असलरलया लो्ां्डून तर ए्ा 
उडीसरशी वर�लपराार ए्ां�त् चांगुलपाााया सरजुतीत अ�रपरत असलरलया राज्�य �वचारांाया, 
रावनांाया आ�ा आचारांाया �शखरावर जाऊन णसतील अशी अपर�ा ्रार हर रूखमपााचर आहर आ�ा 

तयापै्� र् वु ए्ालाच - तयााया वरुाया �पढ�पै्� दसुयाप◌र ्ोााला जर ्रणयााया शकयतरची ्लपनाह� 
्रवल� नाह� आ�ा जर ्रणयाचा रार �नदान तयााया इत्ा तर� इतरांवरह� पडत होता - तर र् लर नाह� 
महाून दोष दरार हर नुसतर अनयाययच नाह� तर वरडगुपााचर आहर. अशा प्ारचर आदशमरूत आ�ा यौ�ग् 

्ायामनर य्ायोगय �हदं ुसामाजय �नरामा ्रणयााया संणंवातील अपयशााया दोषााया पशनांची चचामच 

्रावयाची असरल तर तया दोषांत सवम �हदंूंना सारखरच पारुखयानर वाटर्र� झालर पा�हजर. आ�ा तयातह� 
जयांना �हदंपुदपादशाह�चर धयरय साधय ्रन सरणयात आ�ा पर्�य �न वरापव पजापीड्ानी जया 
शृखंलांनी आवुून टा्लर होतर तया शृखंला तोडणयात रराठयांनी लावला इत्ाह� हातरार लावता आला 
नाह�, तयांाया पदर� हया दोषाचा रोठा वाटा णांवला पा�हजर आ�ा अशी प�रिस्ती होती तर�ह� ए्- 

�हदंसुतता उरारणयााया ्ोर ्ायामला हातरार लावणयासाठ� इतर �हदंणुांववांचर रन वु�वणयाचर पयतन 

रुुीच र् लर गरलर नाह�त असर नाह�; आ�ा आपलया रजपूत, णुंदरलर, जाट अतया�द उततरर्डील आ�ा 

द��ार्डील सहवर�यांपै्� ्ाह� अतयतं उदातत पुरषांनी तया पा्मनरचा �ततकयाच ततपरतरनर सवी्ार 

र् लयाची उदातत उदाहरारह� सडून आल� नाह�त असर नाह�. आपलया सं��रत इ�तवतृत््नातह� असल� 
उदाहरार जागोजाग ररलरल� आहरत; आ�ा तया रागात आमह� ्र�त असलरलया सारानय �ववानांचर 
सर्मन ्राायाप◌ं सवम रहतवााया गोषट� ए्दा ए्त ्रन सांगून टा्लयावर पुनःपुनः तयांचा उललरख 

्रन आराया वाच्ाना ्ंटाुा आाणयाची आरची इाछा नाह�. 
�हदं ुजनतररधयर सवापगीा राज्�य �वचार आ�ा �श�ा हयांची पुररशी पग�त झाल� असती आ�ा 

�तायासाठ� अवशय �तत्ा अवसर �रुाला असता तर तयारु रु  रराठा - रडंुाची असलया एखादया 
अ�खल �हदंजुातीय सततरत �्ंवा पतय� �हदंजुानपदसततरतसुदा प�रा�त झाल� असती असर �नशचयानर 
वाटतर; �नदान अशी सावी अट्ु तर� णांवता यरतर. रराठरंडुारधयर, जसजसर तयांचर सामाजय वाढू 
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लागलर तसतसर, हया वाढतया लव�च्पााचर - प�रिस्�तपवातरचर -पतयर् ल�ा �दस ूलागलर होतर. तयानर 
द��ारपासून उततररपयपत रराठ� नसलरल� �्तयर् लहान आ�ा रोठ� �हदं ु ससं्ानर आपलयारधयर 
सरा�वषट ्रन सरतल� होती आ�ा तयांायावर आपलया सयंुकत राजरडंुारधयर सरान अ�व्ार आ�ा 

सरान ्तमवयर सोपवून तयांना सामाजयसंसटनरत �निशचत स्ान नररून �दलर होतर. ए् पचंड 

�हदंजुानपदसतता् राजयपदती पस्ा�पत ्रणया्�रता सयंुकत राजरडंुााया नावावर आपलयाशी 
सह्ायम ्रणयासाठ� इतर �हदं ुससं्ानांनाह� णोलावणयाचर रराठरडंुाचर पयतन नरहरी चाल ूअसत. नाना 
्डावीस इसवी सन १८०० रधयर वारलर तयााया आवीच वसतुतः णहुतर् सवम �हदंसु्ान �हदंूंनी परत 

िजं् ू न सरतलर होतर. नरपाुपासून तावा्ोरपयपत �वसतीाम पदरश �हदंरुाजांाया सततरखाल� आाला होता 
आ�ा सवम राजररहाराजर ्री अ�व् परााात रराठा - रडंुााया �नयतंााखाल� होतर आ�ा तयांचर नरततृव 

नरहरीच यांाया्डर असर. इतर �हदं ुराजयांची गोषटच णोलावयाला न्ो. पतय� रराठयांायापर�ाह� राष्�य 

सदगुाात, दरशरकतीत, चातुयामत आ�ा सारथयामत इत र्  शरषठ असलरलर इंगलडंसारखर राष् अतयतं 

अडचाीाया वरुी पटावर प�वषट झालर नसतर तर �नरा रुच दशय �दसलर असतर. रहाराष्ाचर �हदंरुाजय जर 
आता जवु जवु �हदंसु्ानचरच �हदंरुाजय झालर होतर तयाचर रराठयांनी नरहरी दाख�वलरलया तयांायातील 

दसुयापवला आपलयात �रुवून सरणयााया आ�ा संववमनााया �वल�ा सारथयामरु रु , पांतीय सवरप 

पूामपार नाह�सर झालर असतर आ�ा तयातून सजीव आ�ा पूाम संस�टत सयंुकत �हदं ु- राजयरडंु महाजर 
�हदंसुामाजय प�रात झालर असतर. रुसलरानांाया हातून �हदंूंचा जो अपरानासपद परारव झाला 
तयापासून घयावयाचर सवम �श�ा �हदंूंनी - �वशरषतः रराठयांनी �न �शखांनी सरतलर आ�ा रुसलरानांची 
सवम आयुवर आपलया ढाल�वर णो्टवून पराङरुख वहावीत अशा र�तीनर आपलया लो्ांची सुवाराा 
्रणयात आ�ा आपलया राष्ाची पुनसमटना ्रणयात, तयांनी पूाम यश �रु�वलर. तयाचपराार तयांना वरु 

�रुाला असता तर तयांनी आपलया युरोपीय प�तसपधयामत जर जर ्ाह� उततर होतर तर तर लव्रच 

आतरसात ्रन सरतलर असतर आ�ा जपानपराारच आपलया राष्ाची अशा र�तीनर पुनसमटना र् ल� असती 
्�, युरो�पयनांना णु्ावलरल� सवम रूरी सोडून �नसून जावर लागतर. युरोपीयनांना यश �रुवून दराारा 
तयांायातील अतयतं रहतवाचा ए् �वशरष रराठयांाया हयापूव�च ल�यात आला होता. लागलरच तयानी 
युरो�पयनानी चालू र् लरलया सार�र् �नयरणदतराया आ�ा संस�श�राया ्लरत जवुजवु पूाम पावीणय 

�रु�वलर आ�ा रहादजी �शदंर , ण�ी आ�ा इतर तसलयाच ्तृमतववान पुढायाप◌ोाया नरततृवाखाल� ह� नवी 
आयुवर आपाह� �ततकयाच ्ौशलयानर उपयोगात आाू श्तो; इत र् च नाह�, तर ती तयांाया इतकयाच 

स�रतरनर �नरामा ्र श्तो असर �सद ्रन दाख�वलर. हया गोषट�वरनच जया रराठा रडंुाची 
इतकयातच ए्ा �हदंसुामाजयात वाढ झाल� होती तयानर युरो�पयनांना जर जर ्ाह� सव�त्ृषट होतर तर तर 
आतरसात ्रन सरार आ�ा वाढ�वार अ�तशय संरवनीय होतर. रुसलरानांना तयानर चोप �दला. तयापराार 
युरो�पयनांनांह� चोप दरार आ�ा �हदंसु्ानातील सयंुकत राजयात �्ंवा तयाहूनह� �वशरष महाजर लहान 

लहान जरमन ससं्ानांचर सयंुकत जरमन सामाजय णनलर तयापराार सयंुकत �हदंरुाजयांाया पायावर 
उरारलरलया �हदंसुामाजयात प�रात होार अ�तशय शकय होतर, हर सपषट होतर. 
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पा जया अ्� तसर सडलर नाह� तयाअ्� आपा जर-तर वर अवलंणून असलरलया हया सवम ्लपना 
सोडून �दलया पा�हजरत आ�ा इ�तहासा वरन �नषपनन होाायापर �निशचत आ�ा पतय� गोषट�च सरऊन 

तया वरुाया सराज्लपनराया रापानर आ�ा तया प�रिस्तीतील शकयाशकयतराया दषट�नर तया सरजून 

घयावयाचा आ�ा तयांचर रहतव ठरवावयाचा पयतन र् ला पा�हजर. हया ऐ�तहा�स् रापानर रोजून पा�हलर 
असता, आपलयाला तया वरुाया �हदंूंना ए्ा उसुीसरशी �हदं ु- पजासतता् राजय पस्ा�पत ्रणयात 

यश आलर नाह�, एवढयाचसाठ� �हदंूंपै्� ्ोााह� पोट�वरागाला दोष दरता यरत नाह� आ�ा रराठयांना तर 
नाह�च नाह�. तसर ्रार महाजर �शवाजीरहाराजांना तर रोटार रधयर णसून �हडंलर नाह�त महाून �्ंवा 
जय�सगंाला तयानर अ�खल �हदंजुातीय पचार्ायम ्रणयासाठ� ए् रोठर  राजरुदाालय स्ापन र् लर नाह� 
महाून दोष दरणयासारखर आहर. अशा प्ारचा ्ालप�न  ्दोष ए् तर सवापना सारखा �दला गरला पा�हजर; 
नाह� तर ्ोाालाच दरता ्ारा नयर. तरवहा हया संणंवात नुसतया परसपर सापर� दषट�नर गुाावगुाांचा 
�वचार ्रता असर �दसून यरतर ्�, ए्ंदर �हदंूंचीच �हदंजुातीय रावना इतकया उत्टतरला पोचल� नवहती 
्�, �तायारु रु  तयानी आपलया वैयिकत्, सांपदा�य् �्ंवा पां�त् सवतंत अिसततवाचा �हदंजुातीय 

्ायामसाठ� णुी दयावयाला �सद वहावर. इतर पांतातील �हदंूंाया तुलनरनर सापर�तः रराठयांनी ए् जनससं 

महाून आपलयारधयर अ�व् संस�टत सावमज�न् जीवनकराची आ�ा अ�व् उत्ट राष्�य रावनांची 
वाढ र् ल� असल� तर�ह� आ�ा पर्�य वरापवतराया राज्�य पारतंंयातून �हदंवुरामची आ�ा �हदंजुातीची 
रुकतता ्रणयााया ्ोर आ�ा प�वत ्ायामवर तयांची अतयतं रनःपूवम्  �नषठा होती आ�ा तयांनी तयाला 
आपलयाला वाहून सरतलर होतर तर� रराठरसुदा तया राष्�य �्ंवा �हदंजुातीय पूामतरला साहिज्च पोचलरलर 
नवहतर; हुूहुू पा �नशचयपूवम्  तया धयरया्डर तयांची पगती होत होती इत र् च. हया गोषट�्डर आमह� 
दलु�म ्र�त नाह� आ�ा तर�ह� सवम �हदंसु्ानातील �नर�नराळया �हदंरुाजयांची आ�ा लो्ांाया परसपर 
सापर� णलाची अतयतं ्ाुजीपूवम्  छाननी र् लयावरह� इतसततः पसरलरलया �हदं ू जीवनााया सवम 
�् दस्ानांपै्� जयाायारोवती �हदंवी पुनरजजीवनााया शकती सयंुकत होतील आ�ा यशाचा अलप तर� 
संरव वाटरल अशा र�तीनर पर्�य ण�लषठ शतूचंा प�त्ार ्रतील असा �् द�णदं ू र् वु रहाराष्च होऊ 

श्लर असतर असर आढुून यरतर. अशा िस्तीत अ�खल �हदंजुातीय दषट�नरसुदा शीरारदासांाया आ�ा 

�शवाजीरहाराजांाया वरुाया रराठयांाया वोराांचर आ�ा पयतनांचरच सर्मन ्रणयावाचून गतयतंर 
रहात नाह�. प�हलयानर सपं ूाम रहाराष् �हदंवुरामाया धवजरखाल� ए्त ्रावयाचर; आवी �हदंजुातीाया 
उदारासाठ� उततोलन दंडासारखा जयाचा उपयोग होईल, �हदंपुदपादशाह�ाया र�ंदराची जया पायावर 

उराराी ्रता यरईल असर सवयंशा�सत आ�ा सर्म रराठ� राजय स्ापावयाचर आ�ा रग 

�हदंसुवातंंयााया युदाचर �रत रहाराष्ााया रयामदराया ररषांाया पल�्डर वाढवावयाचर - उततरर्डर 
नरमदरपासून र्ट अट्पयपत तर नयावयाचर आ�ा द��ार्डर तंुगरदरपासून सरुदापयपत तर पसरवावयाचर 
आ�ा अशा र�तीनर रराठ� राजयााया रयामदा वाढ�वणयासाठ� आकरा ्रन जात असता इतसततः 
�वस्ुीत होऊन पडलरल� �हदंूंाया शकतीची सवम �् दस्ानर संस�टत ्रन शरवट� �वसतारलरलया रराठ� 
राजयालाच पतय� �हदंवी सामाजयाचर सवरप आाावयाचर; हाच �हदंजुातीला रुकत ्रणयाचा आ�ा 
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�हदंपुदपादशाह�ची पस्ापना ्रावयाचा सवापत वयवहायम आ�ा सवामत प�राार्ार् रागम आहर असर 
तयावरुाया रराठयांना वाटत होतर आ�ा तयापराार आपलर वोरा ठरवून तयांनी पयतन र् लर. 

तया प�रिस्तीत यशसवी होणयाचा अलप तर� संरव असलरल� ह�च ए् �वचारसराी होती आ�ा पुढर  
सडलरलया गोषट�रु रु  आ�ा सावलरलया ्ायामरु रु  �तची युकतता आता सर�्मत झाल� आहर. हया 
�वचारसराीचा अवलंण ्रन ्ायामला पारंर र् लयावर �हदंूं पै्�च ्ाह� लो्ांनी आ�ा ्ाह� ससं्ानानी 
तयांना �वरोव ्रार अप�रहायम होतर. हयांायापै्� ्ाह� आपलया पायातलया शृखंलांसंणंवी - रुसलरानानी 
जयांाया योगानर तयाना दास ्रन सोडलर होतर तया शृखंलांसंणंवी - इत र्  �नगरगट आ�ा �नलजजम णनलर 
होतर ्�, ती अ�ररानाची गोषट महाून तर �ररव ूलागलर होतर! रुसलरानांचर हया नाह� तर तया नणाणाचर, 
�नजाराचर �्ंवा �दलल�ाया णडया पादशहाचर अं�्त आ�ा युद रांडत असलरलर रांड�ल् पजाजन �्ंवा 
दाससुदा महावून सरणयात तयाना यित्ं�चत ्रीपाा वाटत नसर; पा तयांाया डोळयासरोर 
�हदंजुातीाया सनरानासाठ� आ�ा सवतवासाठ� रराठयांनी �हदंसुामाजयासाठ� तयांाया्डून राज�नषठरची 
�्ंवा खडंाीची रागाी र् ल� ्�, ती तयाना सहन होत नसर! तरवहा रराठयांाया सोडरसवारां्डून तयाना जर 
पायिशचत �रुत असर तयाचा दोष सवमसवी तयांायाच राथयावर राहतो. तयांाया वागणयारु रु रराठर  तयांना 
साहिज्च रुसलरानांचर प�पाती �न साहायय्तक सरजत �न वा्ारु रु  रहाराष्ााया 
�हदुंसामाजयसततराया अ�वराजयाला संर�त दरईपयपत �्ंवा तयांचा वनी जो रुसलरान नणाण तोच 

रराठयांचा खडंाी दराारा रांड�ल् होईपयपत तयांची पाठ सोडीत नसत. रराठयांाया �वरोव्ांपै्� 
णहुतर्ांची जर� अशी िस्ती होती तर� तयातह� ्ाह� असर होतर ्�, रराठयांशी जर� तयांचा �वरोव असला 
तर� अ�खल �हदंजुातीय चुवुी�वषयीाया िजवहाळयााया रावना तयांायातून पूाम नषट झालया नवहतया. 
इत र् च नाह� तर परकयांचर यर्ून �नरूमलन ्रन �हदंूंचर गरलरलर सवातंंय परत �रु�वणयासाठ� तयांना 
रराठयां इत्�च तुरु होती; पा रराठयांनी ए््यानीच �हदंसुवातंंयााया युदाचर नरततृव आपा 

होऊन आपलया्डर सरऊन णसावर आ�ा इतर सवम �हदंूंनी तयांाया सामाजयसततरपुढर रान नम ्रावी असा 
हट वरावा हर तयांना सहन होत नसर. हया �हदंू् ायामची तुरु असलरलया रराठयांवय�त�रतत इतर �हदं ु

राजांपै्� ्ाह�ंची �वचारसराी अशी असर ्�, आमह�च �हदंसु्ानातील सवमशरषठ �हदंसुतता ्ा होऊ नयर? 

आपलयापै्� ्ाह�ंाया पूवमजनांनी आपलया राष्ााया अतयतं �वपनन ्ाुात �हदंु् ायामचा पुरस्ार र् ला 
होता. आता रोगल सामाजयाला उतरती ्ुा लागलयावर पतयर्ााया शकतीपराार लहानरोठर  �हदंरुाजय 

स्ापावयाची सं�व पतयर्ालाच अनायासर पारत झाल� आहर. रराठर  जर आपलयापुरतर असर राजय 

स्ापावयाचा पयतन ्र�त आहरत तर आमह�ह� तसाच पयतन ्ा ्र नयर? तयांचर हर महाार णरोणर होतर. 
पा रग रराठयांचरह� महाार �तत र् च नयायय होतर. अ�खल �हदंजुातीय दषट�नर �वचार र् ला असता 
तयांायापै्� पतयर्ानर आपलयाला िजतकया उततर र�तीनर रुसलरानांचा �नःपात ्रता यरईल �तत्ा 
्रार आ�ा सर्म अजरय असर ए्च �हदंसुामाजय पस्ा�पता यरत नसरल तर रोगल� सामाजयााया जागी 
िजत्� लहान �्ंवा रोठ� �हदं ु राजयर उठ�वता यरतील �तत्� उठ�वार हा तयांचा अ�व्ार होता- नवहर 
्तमवय होतर. पा जरवहा तया सवापना ए्ा सामाजयात संस�टत ्रणयाचा पशन आला तरवहा तया ्ाुाया 
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�व�शषट राज्�य प�रिस्तीत �न तत्ा�लन राष्�य आ�ा �हदं ुजातीय रावनांची वाढ �वचारात सरता 
पतयर्ाची दसुयापराया हर ्ायम सडवून आाणयााया सारथयाम�वषयी �निशचती नसलयारु रु आ�ा 

दसुयापmाया तयासंणंवीाया हरतंूाया शदुतर�वषयी विृतत सशं�यत असलयारु रुह� ए्रर्ांशी �वरोव यरार 
अप�रहायम झालर. आपलया राष्�य पराकरारु रु आ�ा तयांाया योगानर आपा र् लरलया उजजवल ्ायामरु रु  
आपा �हदं ूसामाजयाचर नरततृव वारा ्रणयाची आपल� योगयता �सद र् ल� आहर असर रराठयांना वाटलर. 
रुसलरानांशी, पोतुम�गजांशी, इंगजांशी, फ� चांश ी आ�ा इतर सवम �हदंु् ायामाया शतूशंी अट�तट�चर रांडा 

आ�ा तरह� �वजयशाल� रांडा रांड ून तयांनी राष् हया सवरपात उजजवल गोषट� ्रन दाख�वलया होतया. 
पा हया इतर सद�वचार� �हदं ू राजांना वाटर ्�, महाून रराठयांनी तयांची इाछा नसताना िजं्लयाचर 
�चहन महाून आपल� लाड्� चौ्ाई इतर �हदंरुाजयांवर लादावी, वैयिकत् सवातंंय �गुं्ृत ्रावर हर 
सर्मनीय ठरत नाह�. तयांना तसर वाटार सवारा�व  ् होतर. तसरच जयांनी इत र्  ्रन दाख�वलर, तया 
रराठयांनीह� आाखी अ�व् ्रन दाख�वणयाची आ्ां�ा वरावी, आपल� सतता संस�टत ्रन ए्रुखी 
सामाजयसतता पस्ा�पत र् लयानरच र् वु राष् आ�ा वरम हया सवरपात �हदंूंचर सवातंंय राखणयाची 
आ�ा राज्�य �न सारािज् अिसततव ठरवणयाची आशा आहर असा रराठयांचा रनापासून �वशवास 

असावा हरह� �तत र् च सवारा�व  ् आहर. आ�ा सतता संस�टत ्रावयाची महाजर सवम सट्ांना तया 
सावमरौर आ�ा सवमशरषठ सततरखाल� आाावयाचर, �ताया �नयतंाात ठरवावयाचर आ�ा �तची आ�ा महाून 

�्ंवा �ताया �हतासाठ� तयांना इाछरनर �्ंवा इाछा नसतानाह� सवा्मतयाग ्रावयाला लावावयाचर हया 
गोषट� अवशयररव आलयाच. तरवहा जयाअ्� इतर सवम �हदंरुडंुीत रराठयांचर सामाजय हर ए्टर संस�टत 

राजय �हदंपुदपादशाह�ची स्ापना ्रन ती चालवावयाला सर्म होतर आ�ा तयानी तयापराार 
जवुजवु ्रन दाख�वलरह�, तयाअ्� �हदंजुातीाया आतय�ंत् �हतााया दषट�नरच इतर सवम 
�हदंसुततांनी रराठ� सामाजयााया अं�्त असार राग आहर असर रराठयांना वाटर . अतयतं पराकरानर तयांनी 
�हदंवुरामाया आ�ा �हदंजुातीाया ्ायामचा पुरस्ार र् ला होता आ�ा पर्�य शतूला अतयतं ्ड् �श�ा 
लावल� होती. तरवहा आपा इत र्  शौयम गाजवून आ�ा आतरय� ्रन उराराी र् लरलया �हदंसुामाजयाचर 
नरततृव आपलया्डर असार आ�ा तयाचर सवा�रतव आपा सोडून न दरार हा आपला अ�व्ारच आहर असर 
तयांचर रत होतर. रराठयांनी जर ्रणयासाठ� चंग णांवला आ�ा ्रन दाख�वलर तर ्रन दाख�वणयाचर 
�्ंवा वाडस ्रणयाचर आ�ा पर्�य शतूचं र सात्� आकरा िजला परत�वता यरईल इत्� रोठ� रराठ� 
सतता �नरामा ्रावयाचर सारथयम आपलयात नाह� अशी �निशचती झाल� तर� आ�ा अशी पतीती 
आलयावरह� इतर �हदंरुाजयर तयांचा हा अ�व्ार सवारा�व्पारच अरानय ्र�त. अशा प�रिस्तीत 

ए्रर्ांची शकती ्साला लावूनच �हदंसुामाजयाचा पुढार� वहावयाला ्ोा योगय आहर हया पशनाचा 
�नामय लावार शकय होतर. तरवहा जी �हदंसुसं्ानर आ�ा जर �हदं ुलो् सवतःच �हदं ूराजय �नरामा ्रावयाचा 
पयतन ्र�त होतर आ�ा आतापयपत अ�खल �हदंजुातीय दषट�नर तयांनी र् लरलया पयतनासाठ� जयांचर 
अ�रनदंन ्रार युकत आहर अशा ्ाह� इतर �हदं ूराजांशी आ�ा रराठयांशी र् वहाना र् वहा रवूनरवून 

�वरोव यरार अप�रहायम होतर. राष्�य संसटनराया आ�ा राज्�य ए्�्राााया सवम ्ोर चुवुींना, 
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तसलर राष्�य संसटन सडवून आाणयााया इाछरची तीवता आ�ा राष्�य ्ायामाया पगतीसाठ� र् वढाह� 
रोठा वैयिकत् सवा्मतयाग ्रावा लागला तर� तो �वशरष नाह�, असर सरजाायाप◌र दरशरकतीाया स्ूत�ची 
उत्टता हयांाया वयसत परााात असलया �वषादजन् पा अवशयररव प�रिस्तीशी त�ड दरार राग 

पडतर. 
आपा रराठयांचरच सवतःचर उदाहरा सरऊ. रहाराष्ातील रुसलरान सततराया अं�्त असलरलया 

आ�ा तयांचर रांड�ल् महाून राजय्ाररार चाल�वाारर लहानलहान �हदं ूराजररजवाडर, ससं्ा�न् आ�ा 

रांड�ल् आपलर सापर� सवातंंय राखणयााया संणंवात अतयतं द� असत आ�ा तयांायापै्� ्ाह�ंाया 
रनात रोसलयांपराारच रुसलरानी शृखंला तोडून र् ्ावयाची आ�ा सवतंत �हदं ुराजर महाून पस्ा�पत 

वहावयाची रहतवा्ां�ाह� होती. पारतंंयातील पाशवी सुखसोयी आ�ा दासयातील आरार सोडून खडणडून 

सवतः जागर होार �्ंवा दसुयापतनी आपलयाला जागर ्रार जयाना आवडत नवहतर असर अवःप�तत �ुद लो् 

आ�ा तयापराारच जर आपलयापुरतर तया दासयाचा णंव तोडणयाचा पयतन ्र�त होतर तर उदारच�रत 

रहानुराव हर दोसरह� �शवाजीरहाराजांाया आ�ा तयांाया शरू अनुयायांाया �वरद रागानर उठलर आ�ा 

तयांनी ‘रराठा �ततु्ा ररुवावयााया आ�ा रहाराष्ाचर सयंुकत आ�ा सर्म �हदं ु सामाजय 

स्ापावयााया तयांाया पयतनाना �वरोव र् ला. �शवाजीरहाराजांाया ्ायम�नषठर �वषयी तयांना सशंय वाटर; 
�हदंरुातानर ए् वहावयााया आ�ा राष्�य संसटनराया आवशय्तरसाठ� �शवाजीरहाराजानी रराठयांना 
वारंवार र् लरलया �वनंतया महाजर �हदंूंना रुकत ्रावयााया आ�ा रहाराष्ाचर सवातंंय परत 

�रुवावयााया पांसरााखाल� सवतःचर रहतव वाढ�वणयाचर रोसलयांाया गुरत रहतवा्ां�रचर डाव आहरत, 

असर तर साहिज्पार सरजत. तयांायापै्� ्ाह�ंनी असाच खोच् पशन र् ला ्�, तयांनी रोसलयांचर 
अं�्त झालर पा�हजर अशी रोसलयांनी अपर�ा ्ा ्रावी? �शवाजीची इाछा जर खरोखर �हदंूंचर सामाजय 

स्ापावयाचर एवढ�च आहर तर आमह� तयाायापर�ा सारािज् प�तषठरनर �नःसंशय शरषठ आहो तरवहा तयानर 
आमहालाच आपलर नरतर ्ा सरजू नयर आ�ा आमहालाच छतपती महाून राजया�रषर्  ्ा ्र नयर? जर 
दासवतृतीचर आ�ा नीच लो् होतर तयांना हया �हदं ु ‘उपटसुंरा’ाया उरमट आवहानाला त�ड दरणयासाठ� 
पतय� इतर रुसलरानांशी �रुणयाची �्ंवा तयांचर साहायय रागणयाचीह� लाज वाटल� नाह�. जर इतकया 
अवोगतीला गरलर नवहतर, पा जर हया रहदांदोलनाचर नरततृव चाल�वणयााया �शवाजीाया सारथयाम�वषयी 
�्ंवा तर आपलया्डर सरणयााया युकततर�वषयी साशं्  होतर तयांनी तयााया�वरद ्रावयाची युदर आपल� 
आपाच ्रावयाचा ्री �नषरवाहम रागम पत्�रला. हयारु रु  आपल� तलवार ्वी्वी �हदंूंाया �वरद 

�नष्ो�षत ्रणयाची आवशय्ता �शवाजी-रहाराजांना पारत झाल�; तरवहा �शवाजी-रहाराजांना तयासाठ� 
जो �वशरष दोष लावणयात यरतो तयापासून तयाना �नरुमकत र् लयावाचून इ�तहासाला गतयतंर नाह�. इत र् च 

नाह�, तर �हदं ुरानववंशाचर, सवमपरुख पुरस्तक, �हदंवुरामचर संर�ा्तक आ�ा रराठर  लो्ांाया राजयाचर 
आ�ा राष्ाचर पस्ापन्तक होणयाचा तयांचा रानह� ्ोााला ्ाढून सरार शकय नाह�. लहानसहान सवम 
ससं्ा�न्ाना िजं् ू न तयांची ए् संस�टत आ�ा राष्�य सतता णन�वार राष्�य ्लयााााया दषट�नर 
आवशय् होतर. जर इतर �हदं ू राजांची तसर ्रावयाची �सदता असती तर तयांनाह� �शवाजीरहाराजांनी 
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उठावाी ्रावयाायापूव�च सवापाया सावारा शतूाया �वरद णंड ्रन उठता आलर असतर. 
�शवाजीरहाराजांनी र् लर तसर वाडस ्रता आलर असतर, तयांनी सावलरल� ्ायम�स�द सावता आल� असती. 
सर्म आ�ा संस�टत रराठ� राजयाची पस्ापनाह� ्रता आल� असती. रग �शवाजीरहाराजांना 
्रावयाला ्ाह� उरलर नसतर! �्ंवा तयांायात तसर सारथयम असतर तर �शवाजीरहाराजांशी �वरोव ्रनह� 
तयांना हर सावता आलर असतर. आ�ा अशा राष् संस्ाप् या दषट�नर तयांायापर�ा आपलर शरषठतव �सद 

्रता आलर असतर. असर झालर असतर तर इ�तहासानर आज जयापराार तो �शवाजी-रहाराजांचर आ�ा 

तयांाया सवंगडयाचर सर्मन ्रतो आहर तयापराार तयांचरह� सर्मन र् लर असतर! पा जया अ्� दसुयापय 
्ोााह� रराठ� ससं्ा�न्ाला �्ंवा पुरषाला सवतःाया दोषारु रु  �्ंवा ्ोातयाह� ्ाराारु रु  तर ्रता 
आलर नाह� तया अ्� तयांनी तर तयांायासाठ� �शवाजी रहाराजांना �नरूटपार ्र दयावयाला पा�हजर होतर 
आ�ा जयाअ्� तयांनी असलया राष्�य उठावाीचा रार आ�ा तयातील वक र्  चपरटर  �शवाजीरहाराजांवर 
लादलर होतर तयाअ्� तया चुवुीचर नरततृव आपलया्डर घयावयाचा आ�ा अ�खल रहाराष्ाचा छतपती 
महाून सवतःला अ�रषर् ्रन घयावयाचा अ�व्ारह� तयांनी तयांाया्डरच सोपवावयाला पा�हजर होता. 
राष्�य �हतााया दषट�नर जो सवामत पर ु- सर्म आहर तयावाचून दसुरा ्ोा राष्ाचा परु राजा वहावयाला 
पा�हजर? 

जया ्ाराांसाठ� आपलया ्ाह� रराठ� णांववांायाच �वरद पसंगोपातत आपल� तलवार �नष्ो�षत 

्रावयााया खरद्ार् पा अप�रहायम आपततीला सादर झालयााया �वशरष अपरावातून �्ंवा दोषातून 

�शवाजीरहाराजांना �नरुमकत ्रावर लागतर �्ंवा �रनन �रनन शीख-जथयांना णलपूवम्  आपलया आवीन 

्रन सरणयााया संणंवात रािजत�सगंाचर वतमन सर्मनीय ठरतर तयाच ्ाराासाठ� रराठा-रडंुालाह� 
गडणड ्राायापि◌ �हदंरुाजांना वठाीवर आाून आपलया सामाजयाचर रांड�ल् णन�वणयााया संणंवातह� 
दोषरुकत ्रार राग आहर. तयाणरोणर हरह� आमह� पुनः सपषटपार �नदशमनास आाून दरतो ्�, तया �हदं ु

राजांपै्� सवापना नाह�, पा ्ाह�ंना तर� तयांनी रराठयांाया सावमरौरतवाला �वरोव र् ला हयासाठ� दोष 

दरता यरत नाह�. ्ारा दरशातील राज्�य आ�ा अ�खल �हदंजुातीय ्लपनांाया तया वरुाया सवमसावारा 

पगतीचा �वचार ्रता आ�ा यापराार आपलयापुरती सवतंत �हदं ुराजयर पस्ा�पत ्रावयााया तयांाया 
सवतःाया रहतवा्ां�ा ल�ात सरता आपलया वैयिकत् सवातंंयााया संणंवात तयांनी इत र्  द� असार 
योगय होतर आ�ा सवारा�व्ह� होतर. पा तया वरुी रानव वंश महाून, �व�शषट ससं ्ृती महाून, वरम 
महाून, राष् महाून, �हदंूंचर पतय� अिसततवच सर्म, संस�टत आ�ा र् वु �हदंजुातीय सामाजय 

पस्ा�पत ्रणयावर अवलंणून होतर रग तर सामाजय ए् राजसतता् असो ्� सयंुकत सतता् असो, 
ए्तंती असो �्ंवा णहुतंती असो, णंगाल� असो ्� रजपूत असो, ता�रुी असो ्� तरलग ूअसो, अ�खल 

�हदंजुातीय, �् द�नषठ आ�ा सवमसर्म असर असावयास पा�हजर होतर. आ�ा सवम �हदं ुलो्ांरधयर र् वु 

रराठरच �हदंजुातीाया सवम शतूचंा परारव ्रन तर सामाजय स्ापावयाला आ�ा चालवावयाला सर्म 
होतर. तरवहा �हदंाूयाच �वरद तयांना ्वी ्वी आपलया णुाचा उपयोग ्रावा लागला हया�वषयी �वशरष 

दोष �्ंवा रार आपलयाला रराठयांाया रा्ी रारता यरत नाह�. हयात दोष असरल तर तयारधयर आमह� 
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पूव� महटलर तयापराार, सवम �हदंूंनी सारखरच वाटर्र� झालर पा�हजर �्ंवा ्ोाालाच दोष दरता ्ारा नयर; 
�नदान ए््या रराठयांाया रा्ी तर� तो रारार शकयच नाह�. �हदंूंाया सवातंंयााया युदात पुढा्ार 
सरणयााया आ�ा ए् �हदंसुामाजय पस्ापवयााया तयांाया पाततररु रु  इतर सवम �हदं ुलो्ांनी आपलया 
वैयिकत् रहतवा्ां�ा, �ुद सवा्म सोडून दयावर आ�ा तयांचर सावमरौरतव सवी्ारावर आ�ा तर होऊन 

सवी्ार�त नसतील तर तयांना तसर सवी्ारावयाला राग असावर अशी अपर�ा ्रणयाचा अ�व्ार तयांना 
पारत झाला होता. 
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३ पाचीन आ�ा अवामचीन इ�तहासााया 
रा�हतीाया अनुरोवानर �नर��ा 

 
“जया प्ारर वानरां्रवी लं् ा सरव�वल� तया प्ारर हर गोषट झाल�. 
सवम ्ृतयर ईशवरावतारासारखी आहरत. जर सरव् हर पराकर पहात 

आहरत तयांचर जनर वनय आहरत. जर ्ारास आलर तयानी तो हा 
लो् आ�ा परलो् सा�वला ! हर ततुमद, हर रदुमर्�, या सरयात 

हर �हमरत ! ह� गोषट रनीह� ्लपवत नाह� !” 

 
- बह�दसवारींचा पतवयवहार 

 
हयाच ्ाराासाठ� आपलया पूवमजानी चकव�तमतवााया पदतीचर, इतर सवम राजांना िजं् ू न �दिगवजय 

्राायाप◌ा �हदं ू �वजरतयांचा, सावमरौरतवाची सूतर चाल�वणयाचा आ�ा अ�खल रारताचा राज�्र�ट 

रसत्ावर वारा ्रणयााया अ�व्ाराचर र् वु सर्मनच र् लर नाह� तर �तला प�वत पदवीला नरऊन 

णस�वलर. तया पदतीत दोषस्लर पुष्ु होती आ�ा �ताया णरोणर सं्टपरंपररचा संरव उसडउसड होता. 
इत र्  असूनह� तयावरुाया प�रिस्तीत िजायायोगानर सणंव �हदंजुातीला राज्�य ए्�्रााचर आ�ा 

सावमज�न् जीवनााया ए्तवाचर �श�ा दरता यरईल अशी राष्�य ससं्ा हुूहुू प�रव�वमत ्रणयासाठ� 
आपलया पूवमजांनी शोवून ्ाढलरलया अनर् सावनांपै्� अतयतं सवम�र असर सावन महाून हया 
चकव�तमपदााया ्लपनरचा उपयोग झाला. �हदं ुराष्ाची वुरा वारा ्रावयाला सवापत योगय असलरलया 
पुरषाला, संस�टत सततरला �्ंवा लो्सरूहाला नरहरी अगरागी आालर, सवमसारानय सारथयामाया 
वयकतींना, राष्�य �हतसंणंवाला हानी पोच�वाायाप◌ी आपलया योगयतरहून पल�्डर उडडाा राराायापप 
रहतवा्ां�ाना आुा सालावयाला राग पाडलर आ�ा अ�खल �हदंसु्ानाया पुढार�पााचा रान आ�ा 

तयांाया णचावाचा रार तया ्ाुानर उतपनन र् लरलया सवापहून अतयतं योगय आ�ा सर्म अशा पुरषांाया 
सवावीन र् ला. �तनर राष्ातील सवम न�ैत् शकती ए्त ्रन सवापत सर्म पुरषाला तयांचा पा�ठंणा 
�रुवून �दला आ�ा �तायारु रु  सराजातील तयांायाहून अयोगय आ�ा राष्ाचर वुर�ातव घयावयाची 
अ�व्ाराची जयांची पौढ� वंशोतपननतरवर �्ंवा र् वु असूयरवर प�तिषठत असतर अशा ग�वमषठ, 

रहतवा्ां�ी आ�ा �नरोव् वयकतींना राष्�य ्तमवय महाून तयांायापुढर नम वहावयाला राग पाडलर. 
हयारु रु  �हदंूंाया राज्�य सारथयामचा रधय हया पांतातून तया पांतात आज हिसतनापुराला तर उदया 
पाटल�पुताला, पाटल�पुताहून उजज�य�नला, उजज�यनीहून प�तषठानला, प�तषठानहून ्नोजला, तर् ून 

पुनः दसुयाप◌ा �ठ्ााी अशा र�तीनर वरुोवरुी �हदं ूसामाजयाचर संर�ा ्रणयाची पातता आ�ा सावमज�न् 

�न संस�टत शिकत जर र् वास ्र�त असरल तर् र तर् र पालटत असर. जरवहा जरवहा राष्ााया गरजरपराार 
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सवमसर्म सावमरौर सतता पस्ा�पत होार अवशय होई तरवहा तरवहा �हदंलूो्ातील न�ैत् शकती जाू ्ाय 

सवारा�व्पारच �हदं ु �वशव�वजरतयांाया धवजररोवती ए्त होत; तया रानासाठ� �वरोव ्राायाप◌ा इतर 
सवम �हदं ुप�तसपधयापशी तयाला युद ्रावर लागर आ�ा तयांचा परारव ्रावा लागर. तयासाठ� तो अपरावी 
सरजला जात नसर; इत र् च नाह� तर जयावर आपलया रातरृूरीाया आ�ा ्ुटंुणााया सरं�ााचा आ�ा 

णचावाचा रार �नरमरपार टा्ता यरईल असा सव�त्ृषट पुढार� शोवून ्ाढावयाची तया प�रिस्तीत जी 
वयवहायम अशी तीच ए् ्सोट� आहर असर सवमजा सरजत असत. तसरच तया सवामत पराकरी पुरषाचर 
आपलयावर�ल अ�वराजय रानय ्रणयापूव� तयाला जर प�तसपव� राांगाांवर युदासाठ� आवहान दरत 

तयांचरह� वागार ्ोाी आ�रपाहम सरजत नसर. जर� शीहषम आ�ा सतयाशय पुल र् शी यांचर प�तसपव� 
तयांाया सारखर �हदं ुहोतर, इत र् च नाह� तर पतय� तयांाया जातीचर �्ंवा ्वी ्वी तर रकत संणंवाचर 
नातलगच होतर, तर�ह� तयांना िजं् ू न आपलर ्र दराारर रांड�ल् ्र�पयपत हषामला उततरर्डर आ�ा 

पुल र् शीला द��ार्डर आपा दोष दरत नाह�, ्ारा रनुषयसवरावापराार तयांचर वागार सवारा�व् होतर; 
�्ंणहुना हषम पुल र् शीाया �दिगवजयात दसुयाप्  उाच अशा राष्�य हरतूचा ्ाह� पशन उतपनन होत 

असलयारु रु  तयांनी र् वु महटलयाणरोणर जयांनी आपलर वैयिकत् सवातंंय तयांाया चराावर वा�हलर 
नाह� तयांचर वागार वीरवतृतीचरच होतर. पा जर� तयांचर वतमन आ�रपाहम सरजता आलर नाह� तर�ह� हषम आ�ा 

पुल र् शी हयांनी असल� दोन ्ोर सर्म �हदंसुामाजयर स्ापणयात यश �रुवून आ�ा तयांायादवारर �हदं ू

जनतरला जर राज्�य �वचारांचर आ�ा जीवनाचर �श�ा दरऊन जी अतुलनीय राष्सरवा र् ल� �तचा 
्ृत�तापूवम्  उललरख ्रावयाला आपलयाला रुुीच अनरान वाटत नाह�. इत र् च नाह�, तर पुढर  जयावरुी 
हषम आ�ा पुल र् शी ए्रर्ांचर णु ्साला लावणयासाठ� ए्रर्ांसरोर युदाला उरर राहतात तयावरुी 
ए्ादा रललशरषठ �्ंवा रावुरंवर आपलयाच दोन �शषयात �्ंवा तु्डयात चाललरलर युद तयाना तयांचर 
�श�ा दरणयााया हरतूनर, �्ंवा जरवहा आ�ा जर तसा पसंगच यरऊन ठरपरल तर आ�ा तरवहा शतूशंी दोन हात 

्रावयाचर ्ायम तया दोहोपै् � ्ोाावर �वशवासानर सोपवून दरता यरईल हर शोवून ्ाढणयााया णुदीनर 
जयापराार ती ए् आवशय् आपतती आहर असर सरजून सर्मनीय सरजतो, तयापराार आपा अ�खल 

�हदंजुातीय दषट�नर हया दोसा वीरशरषठांचर �नःप�पातीपाानर तयांचर अवलो्न ्रतो. जर �हदंसु्ानात 

आ�ा आपलया �हदंजुातीत ्ाह� राष्�य उपजतणुदी आल� असरल, आपलयात �्तीह� ररद असलर तर� 
आपा ततवतः ए्राष् आहो, आपलया वरनयातून ए् रकत वाहत आहर, आपल� प�वत राषा ए् आहर. 
आपलर राज्ारा ए् आहर. आपलर ततव�ान ए् आहर, आपलया सराजसंस्ा ए् आहरत, आपलर 
आचार�वचार ए् आहरत, अशा रावना उतपनन झालया असतील तर, तयाचर रुखय ्ारा महाजर 
चकव�तमतवााया संस र्रु रु  पोसल� गरलरल� ह� �वसतीाम सामाजयरच होत हर �नःसंशय आहर. हया सामाजयाचर 
रधय�णदं ु जसजसर ्ािशररातून ्नोजला आ�ा पाटल�पुताला, ्ांचीला, रदरुरला आ�ा ्लयाााला 
पालटत गरलर तसतसर तयांनी आपलया पांतीय जीवनाचर �रनन �रनन झरर आपलयाणरोणर इ्डून �त्डर 
सरऊन गरलर आ�ा तयांना ए्�तत ्रन तया सवापचा ए् पणु राष्�य पवाह णन�वला. हया तयांाया 
्ायामरु रु  आपलया इ�तहासातील हया सवम पाचीन सामाजयांचर आपलयाला रहतव वाटतर आ�ा 



 

www.savarkarsmarak.com 

राांगाावर पराकर गाजवूनह� जर ददु�वानर परारूत झालर तयांचर आ�ा पराकर ्रन जर �वजयी झालर 
तयांचर दोसांचरह� आपा ्ौतु् ्रतो. हषम आ�ा पुल र् शी ह� आपलया इ�तहासातील अतयतं आदराची नावर 
आहरत. रगवांाया �्ंवा आधंांाया �्ंवा आधंरतृयांाया �्ंवा राष््ूटांाया �्ंवा रोजााया �्ंवा 
पांडवांाया सामाजयापै् � ए्ालाह� जर� ्ाह� लहान �हदं ूराजयांनी िजं् ू न आपलर रांड�ल् र् लयावाचून 

आ�ा इतराना पूामपार आतरसात ् र् लयावाचून ए् पणु �हदंसुामाजय महाून आपल� वाढ ्रन सरता 
आल� नाह� तर� हया सवम सामाजयानी र् लरलया पराकराचा आपा अ�ररान णाुगतो. आज आपा 

जयांना पां�त्दषटया �रनन �रनन पदरश महाून सरजू लागलो आहो तयाच �नर�नराळया पांताना िजं् ू न 

सरऊन तयांाया िजवावर जर� हया सामाजयांनी आपलर वैरव वाढ�वलर हर आपलयाला राह�त असलर तर� हर 
राज्�य ऐकय सावणयासाठ� तयांनी अ�व् दरशरकतीचा आ�ा अ�व् पशसत रागम ्ा शोवून ्ाढला 
नाह�; महाून पशनांचा रारा ्रन तयांना रडंावून सोडीत णसत नाह�. तरवहा जया रराठयांाया उठावाीनर 
हया पाचीन सामाजयांपै् � ्ोाापर�ाह� अ�व् �वसततृ आ�ा अ�व् ण�लषठ �हदंसुामाजय �नरामा 

्रणयात यश �रुवलर आ�ा तरह� अंतः्लहात आ�ा आपसातील युदात राष्ातील लो्ांाया सांडावया 
लागाायाप◌् रकताचर �्ती तर� अलप परााात रूलय दरऊन �रु�वलर, �तला अगद� तयाच ्ाराासाठ� 
आपा सवम �हदंनूी, रग आपला पांत ्ोाताह� असो, पं् ्ोाताह� असो, जात ्ोातीह� असो �तत्ाच 

रान �दला पा�हजर, �ताया्डर �ततकयाच ्ौतु्ानर ण�सतलर पा�हजर आ�ा �ताया�वषयी �तत्ाच आदर 
णाु�गला पा�हजर.  

नाह�! रराठयांाया उठावाीचर रहतव तयांायापर�ाह� अ�व् आहर. ्ारा जया अ्� रराठयांाया 
उठावाीला ्ाराीरूत झालरल� तीव राष्�य प�रिस्तीची �न्ड ह� अगद� परराववीला गरल� होती 
तयाअ्� अ�खल �हदं ुजातीय दषट�नर �वचार ्रता हषम �्ंवा पुल र् शी हयांाया �दिगवजयाचर सर्मन जया 
प्ारर ्रता यरतर तयापर�ा �्तीतर� उदातत ततवावर रराठयांाया हया पयतनाचर, युदाचर आ�ा �वजयाचर 
न�ैत् सर्मन ्रता यरतर. र् वु उतसाह �्ंवा �दिगवजयाची हाव महाून ्ाह� तयांनी हया ्ायामसाठ� 
तलवार �नष्ो�षत र् ल� नाह�. र् वु चकव�तमपदाचर ऐशवयम सवतःसाठ� �रुवावर महाून ्ाह� तयानी 
इतराना िजं् ू न आपलया सततरखाल� आालर नाह�. तया वरुी राष् महाून, ए् सवतंत वरम महाून, �हदंूंनी 
्सर िजवंत रहावयाचर असा पशन उतपनन झाला होता! उततरर्डील ्�वरूषा ्वीनर ‘्ाशीजी्� ्ला 
जाती, र्ुरा रशीद होती, �शवाजी न होतर तो सुननत हो�त सण्�’ महाून जर वामन र् लर आहर तर ्ाह� 
पो्ु ्�वपशसंा नाह�! एखाद� गोषट पुराा्ाल� सडल� असल� तर �ताया�वषयी �ताया जुनाट- 

पाारु रुच �तायारोवती रनुषय ए् प�वततरचर तरजोवलय �नरामा ्रतो पा तीच आपलया दरखतची 
�्ंवा अल�्डर झालरल� असल� महाजर �तचर रहतव �्ंवा पा�वंय �तत र्  राासाला वाटत नाह� असर ्वी 
्वी होतर, नाह� तर रराठा - रडंुानर �हदं ु- �हतसंणंवाची जी रहतवाची सरवा र् ल� ती �वकरा�दतयााया, 
शा�लवाहनााया �्ंवा पतय� चंदगुरतााया परर वैरवााया ्ाुात आपलया पाचीन �हदंवुीरांनी र् लरलया 
सरवरपर�ा ततवतः यित्ं�चतह� ्री रहतवाची नाह� आ�ा परााानर तर �्ती तर� रोठ� आहर. चंदगुरतानर 
पस्ा�पत र् लरलर पचंड सामाजय पांडवानंतराया �हदंसु्ानाया इ�तहासात वामन र् लरलया इतर 
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सामाजयांपर�ा वैरवात आ�ा सारथयामत �नःसंशय अतयतं शरषठ होतर, पा जी राष्�य आपतती दरू 

्रणयासाठ� तर अिसततवात आलर ती रराठयांाया वर रुपर�ा �्ती तर� �ुद सवरपाची होती आ�ा तयाला 
उपलबव असलरल� सावनर रराठयांाया उठावाीपर�ा �्ती तर� अ�व् आ�ा ्ायम�र होती. �श्ंदरााया 
रारत�वजयाची पाशचातय इ�तहास्ार रोठ� चट्दार वामनर ्रतात; पा हा रारत�वजय महाजर 
नुसतया ए्ा ए्ा ्ोपयाप◌ोचा र् वु पंजाणचा �वजय आहर! �हदंसुततराया पाटल�पुताला असलरलया रुखय 

�् दात तया आसाताला सपशमह� ्रता आला नाह�. सामाजया�वपती नदंाला मल�ाछाना �हदंरुूरीतून 

हा्लून दयावयाचर ्तमवय पार पाडता आलर नाह�. लागल�च आयम चााकयांाया णु�दरततरनर आ�ा 

चंदगुरतााया णाहुणलानर नंदाना आपलर उाच पद सोडून दरार राग पाडलर, सामाजयाचा रार आपलयावर 

सरतला आ�ा हया सामाजयाची सवम सावनर तयााया हाताशी आलयावर तयााया णुावर गी्ांना रोठया 
पराकरानर �हदंूंाया रूरीतून हा्लून लावलर. पा हयाायाशी तुलना ्रता रराठयांना हातात घयावर 
लागलरलर ्ार �्ती ्ठ�ा होतर; तयांायावर ओढवलरल� आपितत र् वढ� पचंड होती आ�ा �तायाशी त�ड 

दयावयाला तयांायाजवु असलरल� सावनर �्ती �ुद होती! शत्ानुशत र्  सणंव �हदंसु्ान परवश होऊन 

रुसलरान, पोतुमगीज आ�द्रन पर्� आ�ा णलाढय शतूांया पायाखाल� तुडवलर जात होतर! सवम पौरष 

आ�ा आशा सुदा तयाायातून �पुून �नसून तर �नपटाारर णनलर होतर. नरहरी होाायाप्  पराजयारु रु  उतपनन 

झालरलया ह�नवतृती राष्ााया जीवरूत गोषट�ंचा गास ्र�त पुषट होऊन शरवट� र�गल णादशहा हर 
आपलयावर राजय ्रावयालाच जनराला आलरलर आहरत आ�ा तयांना तसर ्रावयाचा दरवानरच अ�व्ार 
�दला आहर अशी सरजूत रढ होऊन णसल� होती. �हदंूंची तलवार अ�रशः तुटून पडल� होती. �हदंूंचा धवज 

अ�रशः ्ाटून गरला होता! आ�ा तर�ह� रराठयांनी उठावाी र् ल�, तर�ह� तयांनी रारू�र जागवल�, 
तर�ह� तयांनी �हदंूंना तोपयपत राष् हया नातयानर जयाायाशी ्वीह� त�ड दरणयाची पाुी आल� नवहती अशा 
अट�तट�ाया सारनयात जय �रु�वला! गी्ांचा �हदंसु्ानात जर्पयपत पवरश झाला होता तयापर�ा 
हूाांचा आ�ा श्ांचा जर� पुष्ुच दरूवर पवरश झाला होता तर� तयांना शत ूमहाून इत र्  पणलतव ्वी 
पारत झालर नवहतर आ�ा सवम �हदंसु्ान तयांना र् वहाह� आपलया सामाजयाखाल� आाता आला नवहता. 
तोरराा �्ंवा रददरन राजय ्र�त असता राष्�य जीवनााया ततवावर, राष्�य संस्ृतीवर एवढा 
पाासात् आ�ा णलवततर आसात र् वहाह� झाला नवहता जरवढा रुसलरानांाया आ�ा पोतुमगीजांाया 
वरमवरडानर र् ला! हूाांाया आ�ा श्ांाया आसातातून आपलया रूरीचर आ�ा आपलया राष्ाचर संर�ा 

्राारा पराकर, दरशरकती, उसुी आ�ा आतरय� ह� खरोखरच उजजवल आहरत आ�ा आपलया जया 
राष्�य वीरांनी, योदयांनी आ�ा राज्ारा्ुशल पुरषांनी आपलया रूरीची परकया सतंापोतपाद् 

जोखडापासून रुकतता र् ल�; इत र् च नाह� तर सवम �हदं ूजनता रगवांाया �्ंवा रालवांाया सावमरौर 

धयजरखाल�, चंदगुरतााया �्ंवा �वकरा�दतयााया �्वा शा�लवाहनााया पणल राजदंडाखाल�, ए्त ्रन 

आपलया राष्�य ऐकयात आ�ा सारथयामत इत्� रर सातल� तया�वषयी आमहांला अतयतं ्ृत�ता 
वाटतर. �हदंसु्ान दरशावर परर असलरला पतयर् �हदं ुरग तो ्ोातयाह� पांताचा असो �्वा ्ोातयाह� 
जातीचा असो, वर�ल समाटांनी स्ापलरलया सामाजयांना जर� आज तया पांताला तो आपला पांत महातो 
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तया पांताला िजं् ू न आपलया सततरखाल� ठरवावर लागलर असतर आ�ा तयांाया �दिगवजयासाठ� तयानी 
र् लरलया अंतयुमदात तयांना ्दा�चत ्तयांायाच पूवमजांचर रकत जर� सांडावर लागलर असलर तर�ह� �हदंसु्ान 

दरशावर परर असलरला पतयर् �हदं ु तया �व�शषट प�रिस्तीत आपलया राष्ाला सवातंंयााया 
अ�ररानासपद शांततरचा, अजरय शकतीचा अरूलय ठरवा �रु�वणयासाठ� दयावर लागाारर ए्ररव रूलय 

महाून हया अप�रहायम आपतती आपा सवी्ारलया पा�हजरत हर ओुखून चंदगुरतााया, पुषय�रतााया, 
सरुदगुरतााया �्ंवा यशोवमयामाया �्ंवा तया �वखयात गौतरीपुतााया नारोाचाराणरोणर तयानी हया 
प�वत ररतरूरीची हूाांाया आ�ा श्ांाया राज्�य णंवनापासून रुकतता र् ल� महाून आदरानर आपलर 
रसत् �वनम ्रतो आ�ा तयांाया सरतृीची पूजा ्रतो तरवहा हया चंदगुरतांना �्ंवा �वकरा�दतयांना 
जया सं्टाला त�ड दयावर लागलर तयापर�ा �वशालतराया आ�ा तीवतराया दषट�नर �्ती तर� अ�व् 

पाासात् सं् ट, जयाायारु रु  आता सवमनाश झालयावाचून राहत नाह� असरच जवुजवु �दस ूलागलर 
होतर, असर सं् ट रराठयांाया वर रुला दरशावर आलरलर होतर. तया सं् टातून जयानी अ�खल �हदंजुातीला 
वाच�वलर आ�ा तरह� आपलया तया पाचीन वीरांाया हाताशी असलरलया सावनापर�ा �्तीतर� ्री पतीाया 
सावनांनी वाच�वलर आ�ा एवढर दैद�रयरान ्ायम ्रन दाख�वलर, ्� ए् दोन उदाहरार सोडून �दल� तर 
तयांायाशी नुसती णरोणर� ्रावयालाह� आपलया इ�तहासात व�ामलरलया पाचीन सामाजयांपै् � ए्ह� पुढर  
यराार नाह� तया �शवाजीरहाराजांाया आ�ा णाजीरावांाया, राऊंाया, रारदासांाया, जन्ोजींाया 
नारोाचारा- णरोणर �हदंनूर आदरानर आ�ा उत्ृषट ्ृत�तरनर आपलर रसत् लववावयाला न्ो ्ा? आ�ा 

अतयतं पररााया आ�ा राष्�य अ�ररानााया रावनरनर ररलरलया हदयानर तया सामाजयाची सर�ृत 

णाुगावयाला न्ो ्ा? 

हया वा र् ाया आ�ा �वजराया �दवसात दरखील गॅ�रणकलडी �्ंवा रॅ�झनीसारखयानाह� र् वु न�ैत् 

पचार्ायम ्रन सणंव इटल� संस�टत ्रार अशकय आहर असर आढुून आलर, सवम पां�त् ररदराव नाह�सर 
्रन टा्ावर आ�ा आपलर सवम लो् ए्त ्रन तयांचर सगळया इटल�त ए् राजय ्रावर असर उाच हरतू 

असूनह� तयांचर सापर�तः सशं�यत सवरपााया सावनांचा अवलंण र् लयावाचून चाललर नाह�. नरपलस �्ंवा 
रोर यर्ील लो्ांना सयंुकत इटल� णनवावयााया �नर्म्  ओरडीसाठ� आपा आपलया वैयिकत् 

सवातंंयाचर ण�लदान ्ा ्रावर हयाचा उरज पडरना. पीडरकटंचा राजा आ�ा पीडरकटंचरच असलरलर हया 
चुवुीचर ‘गॅ�रणकलडी’, क�सपी, ्ॅवहूर अतयाद� सवम पुढार� जरवहा णु�दपुरःसर पांतारागून पांत 

पीडराँटाया सामाजयाला जोडू लागलर तरवहा हया पां�त् वतृतीाया लो्ांना सवारा�व्पार तयांाया 
्ृती�वषयी आ�ा आशवासना�वषयी शं् ा वाटू लागल�. ऑिस्यााया �्ंवा फानसाया दासयाचर तयाना 
्ाह� वाटत नवहतर; सवयीनर तया�वषयी तयांचर रन इत र्  �नढामव ून गरलर होतर. पा दासांाया नरहरीाया 
वतृतीला अनुसरन तयांाया िस्तीत असलरलया पै्�च ए्ाला आपलयापर�ा शरषठ, आपला सवारी 
रानावयाची आ�ा तयाची आ�ा पाुावयाची ्लपनाह� तयाना सहन होत नवहती! महाून इटल�चीच ए्� 
्रणयासाठ� दरखील गॅ�रणकलडी, िवहकटर इरॅनयुअल अतयाद� पुढायाप◌ाना नुसतया पर्�यांणरोणर नाह�, तर 

आपलया पतय� दरशणांववांणरोणर युद ्रावर लागलर. पा इ�तहास तयाना णंवु�वरोवााया आरोपापासून 
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दोषरुकत ठर�वतो; आ�ा आज सवम इटल� दरश जयांनी जयांना युदात िजं्लर तयाच �नओपक�लटन आ�ा 

रोरन लो्ांाया वंशजासुदा सवम दरश इट�लाया हया दरश्तयापाया नारोाचाराणरोणर अतयतं आदरानर 
आपलर रसत् नम ्रतो आ�ा पररानर आ�ा ्ृत�तरनर नतजानु होतो. पीडरकटंचा तोच राजा पुढर 
जयापराार सपं ूाम इटल�चा राजा रानला गरला तयापराार अनु्ूल ्ाु आ�ा प�रिस्ती यरताच संणंव 

�हदंसुतानात वासत�व् जयांची सतताच पतय� चालल� होती तया रराठयांाया राजावरह� अ�खल 

�हदंसु्ानचा समाट महाून अ�रषर् र् ला गरला असता. सवम �हदंसु्ानचर समाट महाून �वशवासरावांाया 
नावानर राऊंनी अशी दवाह�दरखील �्र�वल� होती असर शतू आ�ा �रत दोसरह� सांगतात. आवु�न् जरमन 

ससं्ानांचा आ�ा तयांाया सवातंंयााया �न संसटनराया इ�तहासाचर रराठयांाया ्ाुाया �हदंसु्ानातील 

राज्�य सटनरशी अ�व् सामय आहर. जरमन सामाजयापराार यर र्ह� रराठयांचर छतप�त हर जयाचर 
रूवाम�र�षतत समाट आहरत असर �हदं ु राजांचर सयंुकत सामाजय जवुजवु पस्ा�पत होत आलर होतर. 
पीडराँटाया इटा�लयन राजयापराारच, प�शयााया जरमन सामाजयापराारच, अंतयुमदर ्रावी लागल� 
असल� तर� रहाराष्ाचर �हदंसुामाजय हरह� अ�खल �हदंजुातीय आ�ा राष्�य असर रहत्ृतय होतर आ�ा 

तयासाठ� पतयर् �हदं ुदरशरकतास तर सामाजय स्ापणया्�रता जयांनी शर र् लर आ�ा वाराती्� दरह 

ठरवलर तयांाया सर�ृत�वषयी सा�ररान ्ृत�ता वाटल� पा�हजर. 
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४ सावनर : रराठयांची युदपदती 

 
“आपाास राखून गनीर घयावा. स्ुास ग�नराचा वरढा पडला तो रोज झुंजून स्ु जतन ्रावर. 

�नदान यरऊन पडलर तर� प�रिाछननवार होऊन लो्� ररावर. पा सलला दरऊन, स्ु दरऊन जीव वाच�वला 
असर सवम् ा न सडावर.”  

 
- राजा�ा 

 
“ऐस� अवस�ची उठता । परदुाची ्ाय ती �चतंा 

ह�रा� पुती उठतां �चतता । चहंू्डर” 

- रारदास 

 
आमह� �दलरलया सं��रत वतृतांतााया पारंरी आमह� महटलर आहर ्�, �शवाजीरहाराजांाया जनरानर 

आपलया �हदंजुातीाया अवामचीन इ�तहासानर जया इतकया रहतवााया आ�ा यशःशाल� युगाचा आरंर र् ला 
तयाचर शरय �शवाजीरहाराज आ�ा तयांचर वरमगुर शीरारदाससवारी हयांनी आपलया लो्ांपुढर  ठरवलरलया 
्ोर राष्�य आ�ा आधयाितर् धयरयाला िजत र्  आहर �तत र् च रराठयांनी राांगाावर जी �व�शषट 

प्ारची डावपरचांची युदपदती पच�लत र् ल�, �तला आहर. आमह� इतकया सं�रपानर �ल�हलरलया 
इ�तहासातह� जया सटना आमह� �दलया आहरत तरवढयांनी दरखील रहाराष्वरम ह� जशी �हदंजुातीाया 
रराोनरुख जीवनाला चैतनय दराार� नवीन शकती होती तयापराारच रराठयांची (ग�नरी ्ावयाची) वृ् ् 
युदपद�त ह� �ततकयाच सतयतरन तया ्ाुी �हदं ुलो्ांत पच�लत असलरलया युदशासतातील रहतवाची 
वाट होती हा �सदानत असं�दगवपार �सद होतो असर आमहाला �निशचत वाटतर? �शवाजीरहाराजांाया 
प�रिस्तीत ती अतयतं उपयुकत होती हर �न�वमवाद आहर आ�ा ्दा�चत हया आवशय्तररु रुच ती तया 
वरुी सवारा�व्पार पच�लत झाल�; पा �शवाजीरहाराजांाया नंतराया �पढयांनाह� ती इत्� लव�च् 

आ�ा रराठयांाया �व�शषट सततरला आ�ा णुदीला इत्� सोयीस्र आढुून आल� ्�, आपलया 
उपकरााया पारंरीाया �दवसात �रुालरलया ्ोडयाशा कां�त्ार्ांाया टोळयांचर पुढार� असताना 
�शवाजीरहाराजांना �तचा अवलंण ्रावा लागला तया स्ानी आता रोठरोठालर दलरार णरोणर सरऊन जात 

असतानाह� तयानंतराया रराठ� वीरांनी आपलया शतूंाया�वरद हया पदतीचा �ततकयाच �वल�ा 

्ायम�रतरनर उपयोग र् ला. पुढ�ल रराठ� सरनानाय्ानीह� आपलया ्ोर सवराजय संस्ाप्ांाया सै�न् 

डावपरचात �तचा अवलंण र् ला आ�ा रोठरोठया सनैयरारांाया हालचाल�ंनाह� तीच युदपद�त लावल�. 
तयांनी ह� युदपद�त इतकया प�राार्ार् र�तीनर उपयोगात आाल� ्�, तयांायाशी गाठ पडलयावर 



 

www.savarkarsmarak.com 

तयांाया, शतूनंा आशा ्शी सोडून दयावी लागर हर वर�ल सं��रत ््ान्ात पानोपानी �दसून आलरच आहर. 
ण�लषठ शतूशंी गाठ पडल� ्�, रराठयांचर सोडरसवार चार� �दशानी नाह�सर होऊन जात आ�ा जवुायाच 

ड�गरातून �्वा झाडीतून तयांची टरहुाी ्र�त. तर परतलरलर पाहताच आपलयाशी दोन हात ्रावयाचर 
तयाचर वैयम झालर नाह�, हर आपलयाला भयालर असर णहुवा शतूला वाटर आ�ा तो �वजयररानर तसाच पुढर जाऊ 

लागर. अशा र�तीनर अगद� अवसड जागी तो ओढला जाई. ्वी ्वी तर रराठयांना तो जया जागी यावयाला 
पा�हजर असरल अगद� तयाच जागी तो नरर्ा चालून जाई! लागल�च रराठ� सवार िजतकया चपुाईनर तर 
चार� �दशाना नाह�सर होत �ततकयाच चतुराईनर ए र्  जागी यरत; संस�टत होऊन आपाहून आलरलया तया 
र�यावर वजपातासारखर जाऊन आदुत आ�ा ‘हर ्ाय होतर आहर’ हर शतूाया ल�ात यावयााया आवीच 

तयाचा चक्ाचूर ्रन टा्�त. तयांना जया वर रुला लढावयाचर असर तया वरुी तर इतकया �च्ाट�ाया 
शौयामनर लढत ्�, शतू तयाची �नतयाची ‘हाय’च सरई! हंणीररावानर र् लरलर युद �न णदाऊाया साटात झालरला 
सगंार आ�ा इतरह� अनर् रापसंगांवरन रराठ� वीरांचीह� शौयमपूाम �च्ाट� उततर �नदशमनास यरतर. 
�तायारु रु  रराठयांची जयावरुी इाछा नसरल तयावरुी तयाना युद ्रावयाला आालयावर तयांायाशी 
उसडया राांगाावर दोन हात ्रार हा�न्ार् होई. 

रराठयांची युदपदती आ�ा आतरय�ाची उपपतती शीरारदाससवारींाया “शकतीनर �रुती राजयर 
युकतीनर यतन होतसर” हया वचनातील ततवांवर णस�वलरल� होती. सत्ायामसाठ� ्रावर लागाारर युद तर 
प�वत सरजत ्ारा तसर युद र् लयावाचून सवातंंय �्ंवा सामाजय �रु�वार शकय नाह�. आतरय� 

आ�ा अरयामद पराकर तानाजीनर �सहंगडावर र् ला तसाच आतरय� �न पराकर हया दोन गुाांाया 
णलावर रराठर  अ�खल रारताचर सवारी झालर. पा पराकरापर�ा तर चातुयामला अ�व् रहतव दरत. ्ारा 

चातुयामवाचून पराकर महाजर पशचूा गुा होतो. आतरय�ह� तरवहाच पूजय असतो ्�, जरवहा पतय� 

महाजर पतय� �्ंवा अपतय� असला तर� णुदीला पटरल अशा र�तीनर तो यशाला आवशय् असतो. जो 
आतरय� अं�तर �वजया्डर सरऊन जात नाह� तयाला रराठ� युदपदतीाया डावपरचात स्ु नसर. ‘्ातयप 
र् वला नी�त : शौयप शवापदचरिषटतर’् हया शलो्ावामतील रा�रम्  अनुरवाचाच उपदरश शीरारदासानी 

“शिकत युिकत जयर ठायीं। तर् र शीरतं नांदती!” हया ओवीत र् ला आहर. जयााया योगानर ए्ंदर�त 

शरवटपयपत आपलयाला िजत्� हानी सोसावी लागरल तयापर�ा शतूची अ�व् हा�न सडाारर रागम शोवून तर 
उपयोगात आाावयाला तर नरहरी अतयतं सावव, अगद� ्ंु्ून पाऊल टा्ाारर असत पा तशी वरु आल� 
तया �ाी साहस ्रार महाजर ए्ंदर�त साववपााच आहर असर �दसलर महाजर तर �तत र् च साहसीह� 
असत. सरररूरीवर�ल सरोरासरोरची ठाार रांड ून युदर रराठर  णहुवा टाुीत. पा ए्दा ्ा तर तशा 
युदाला उरर झालर महाजर रग तया �वरोवाचा शरवट ्ोााचा तर� अंत होणयातच होई. 

शतूांया आसाडीचर लो् अलग ए्टर  सापडलर तर तयाना ्ापून ्ाढणयाचा �्ंवा लपून णसून 

लहानसहान टोळया सापडताच अचान् तयांायावर रारा ्रणयााया �सदतरनर तर प�हलयानर शतूसरनराया 
आसपास टरहुाी ्र�त रहात; तयांचा पाठलाग ्रावयाला गरलर ्�, तर पार पसार होत. ्ंटाुून पाठलाग 

्राायाप◌र शतूनर पाठलाग सोडून �दला, ्� ए्ा �ाात चार� �दशांनी तर तयाायावर यरऊन पडत. पुढर जरवहा 
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रोठरोठालर सनैयरार तर हाताखाल� वागव ू लागलर तया वरुीह� हरच डावपरच तयांनी रोठया परााात 

उपयोगात आालर. पूव� ए्टा - दु् टा सै�न् गाठून तर तयाची वाट लावीत असत. रग शतूचंी सणंवाया 
सणंव सनैयर हया पराार गाठून ्ापून ्ाढ�त. इंगज आ�ा रराठयांरवलया प�हलया युदात होु्र आ�ा 

पटववमनांनी इंगजांाया �वरधद उपयोगात आालरलया युदपदतीवरन रराठयांनी आपलया जगद�वखयात 

छतपतीसवारींची युद ्रणयाची पदतीच अगद� नाना ्डाीस आ�ा रहादजी �शदंर हयांाया वर रुपयपत 

�्ती यशसवीपाानर सवी्ारल� होती आ�ा तया वरुाया प�रिस्तीला अनुरप अशा परााात वाढवल� 
होती हर उत्ृषटपार �नदशमनास यरतर. 

तयांाया युदपदतीतील दसुरा रहतवाचा �वशरष महाजर ्ोााह� शतूशी युदाला पारंर होताच तर ए्दर 

शतूला णचावाचर वोरा सवी्ारावयास राग पाडीत महाजर सारानयतः शतूाया पांतात हयांची प�हलयानर 
सवार� होई; अशा र�तीनर आपला सवम पदरश पाठ�रागर सुर��त राहू दयावयाची तर ्ाुजी सरत आ�ा 

युदारु रु  सवारा�व  ्होाार� वरैाािस्ती शतूाया पदरशाला रोगावी लागर. युद दरणयाचर टाुून तर इ्डून 

�त्डर वायाप◌ापराार सवायापि◌ ्र�त, शतूचा दााापााी रारन ्ाढ�त आ�ा सै�न्ांाया तासानर शतूांया 
पजाजनांना ‘ता�ह रगवान’ ्रन सोडीत. तयारु रु  ्ाह� �दवसात शतूाया सै�न्ांचरह� रान�स् वैयम 
अवशय खचून जाई आ�ा तयांायातील �च्ाट� आ�ा �नयरणदता नाह�शी होई. असा ग�वु राजताच 

तयाचर पयमवसान रहागाई होणयात, अननपाणयाची टंचाई पडणयात आ�ा राजवयवस र्चर �नयंता �श�्ल 

होणयात होई. अशा र�तीनर ए्�्डर तर शतूला अडचाीत टा्�त आ�ा तसत ्र�त असत! दसुर�्डून 

शतूाया पदरशातून युदवययासाठ� खडंणया उ्ुीत आ�ा आपलया नावानर अ�नणपवपार वारा णसवीत. 

महाजर शतूला आपलया सनैयाचा वयय तर चालवावाच लागर आ�ा वर हयांाया सनैयालाह� तयालाच 

पोसावर लागर. शतूला हयांना टाुता यरत नसर, ्� रनात आाील तयावर रुला हयांायाशी सारना दरता यरत 

नसर. तयााया त�डातून �नराशरनर अदगार �नसत, “हया रराठयांशी युद ्रावयाचर महाजर वायाप◌रशी 
रांडणयासारखर आहर, पााी दरुगं ्रणयासारखर आहर!” हया पदतीचर सवापत उत्ृषट उदाहरा रसूजी 
रोसलयांाया णंगालाया सवार�त पहावयाला �रुतर. तयानी वषामनुवषम णंगालाया उनरतत रुसलरान 

सुररदारााया पांतातील सवम लो्ांना ्सर तसत ्रन सोडलर, तयारु रु  शरवट� तयाला ्सर शरा जावर लागलर, 
ओढया पांत रराठयांाया ्सा सवावीन ्रावा लागला आ�ा �हदं ुराजाला खडंाी दरऊन तयाचर रांड�ल् 

होार ्सर राग पडलर हर आमह� रागर दाख�वलरच आहर. 
हया सवार�वरन सपषट �दसून यरईल ्�, शतूची रूरी वैराा ्रावयाची, शतूचर राष् तसत ्रन 

सोडावयाची, रराठयांची युदपदती, �शवाजीरहाराजांाया वर रुला सर्मनीय असल� तर� पुढर  जरवहा तयांाया 
�नय�रत उतपननातून रोठरोठाल� सनैयर ठरवणयाचर तयांना सारथयम आलर, तरवहा महाजर परशवयांाया वरुी 
तयांचर तर ्रार महाजर र् वु लूटरार ्रणयासारखर होतर. हर जर ्ाह� लो्ांचर महाार आहर तर चु्�चर आहर. 
्ारा ए्तर तया �दवसात हया पदतीला ए् �व�शषट युदाचर अंग महाून रान होता. तरवहाची सवमच राष र्  
�तचा उपयोग ्र�त असत. रुसलरानांाया �वरधद �्ंवा �हदंाूया �वरधद ररदाररद न ्रता रुसलरान ती 
सरसहा उपयोगात आाीत. पोतुमगीज, इंगज अतयाद� युरोपातील �्ंवा आ�शयातील सवम राष र्  शतूची जी 
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नगरर �्ंवा पदरश हसतगत ्रणयात तयांना यश यरई तया नगरावर आ�ा पदरशावर युदाची खडंाी णसवून 

वसूल ्रार आवशय् सरजत. दसुरर, रराठयांना ए्ाच वरुी अनर् जागी �नर�नराळया शतूशंी युद ्रावर 
लागर आ�ा हर तयांचर शत ू णहुतर् पर्�, पजापीड् आ�ा परराजयहर् असत. तरवहा पुणयााया 
रुखय �् दापासून इतकया दरूवर, ए्�्डर पंजाणरधयर तर दसुर�्डर अ्ामटरधयर ्रावया लागाायाप◌ु 
नरहरीाया युदासाठ� �ठ्�ठ्ााी रोठरोठाल� सनैयर सवतःाया पैशानर ठरवार रराठयांना शकय नवहतर 
आ�ा शकय असतर तर� तयांनी तसर ्रावयाला न्ो होतर. तयांनी ह� पदती सोडून दरार योगय नवहतर. ्ारा 

ह� पदती महाजर शतूाया युदसारथयामाया नाडयांवरच साव सालावयाचर आ�ा अशा र�तीनर शतूला लव्र 
शरा आाावयाचर तयांाया हातातील पणल शसत होतर. 

रराठयांाया युद ्रणयााया पधदतीतील हया अंगाला रराठयांचर शतू नरहरी लूट �्ंवा वाटरार� अशी 
स�ंा दरतात. एखादया णोअरयुधदात, एखादया जरमनयुधदात, डलहौसीाया दसुयापयची राजयर आपलया 
राजयाशी जोडून घयावयााया ्ूटनीतीनर �्ंवा इ.स. १८५७ ाया नीलाया सवार�त असर ्रार ए् सार�र् 

वोरा महाून �मय सरजलर जातर, तरवहा �हदंसुवातंंयसारखया नयायय युधदात आ�ा �वशरषतः औरंगझरण, 

�टप,ू गुलार ्ादर असलया शतूशंी पसंग असता तर साहिज्च �मय नवहर तर नयायय सरजलर जावर असर 
्ोाालाह� वाटरल. तसर पा�हलर तर युधदात ्ाह�ह� ्रार नयायय आहर हर ततव आज सवमसारानय, ्रावया 
लागाायाप◌् युदांत ्रीत्री �मय तर� असलर पा�हजर. वर�ल नरहरीाया, �शळया आ�ा आपरतलणी 
आरोपाला ह� उततरर आहरतच. पा तया वय�त�रतत पतय� शी�शवाजीरहाराजांनी आपलया शतूनंा हया 
संणंवात जर ए्दाच उततर दरऊन ठरवलर आहर तयाचा यर र् नुसता उललरख र् ला महाजर पुरर आहर. तयांनी 
�ल�हलर, ‘राझया दरशााया आ�ा राझया लो्ांाया सरं�ाासाठ� ह� सनैयर ठरवावयाला तुराया णादशहानर 
रला लावलर आहर; तरवहा आता तयाचा वयय तयाची पजा महावाायापच लो्ांनीच �दला पा�हजर!’ तत्ाल�न 

इंगज लरख्ानादरखील सवी्ार ्रावा लागला आहर ्�, �शवाजी सवार�ला �नसाला महाजर वाटरवर�ल सवम 
लो्ांना आरची आ�ा, अ�व्ार जर रानय ्रतील तयांना राझया्डून �्ंवा राझया सै�न्ांपै्� 
्ोाा्डूनह� यित्ं�चत उपसगम पोचाार नाह� असा तो ्ौल दरतो. आतापयपत तयानर आपलर वचन पाुलर 
आहर! हयााया जोडीला आमह� असरह� सांगतो ्�, वर�लपराार र्ट खडयालाम इ.स. १७९५ रधयर �रुालरलया 
रराठयांाया दैद�रयरान �वजयानर जयाचा शरवट झाला तया �नजाराणरोणरच अं�तर युधदापयपतह� 
रराठयांाया सरनानाय्ांनी �दलरल� असल� वचनर अशीच पारा�ा्पाानर पाुल� आहरत.  

आता हर खरर आहर ्�, हया सवायाप◌ीत णहुवा शतूांया �हदंपजाजनांना तास रोगावा लागर. पा ए्दा युद 

चालू झालर महाजर अशा प�रिस्तीत सू�र ररदाररद ठरवार अशकय होऊन जातर �्ंणहुना ्वी ्वी असा 
ररदाररद ्रार इषट नसतर; युद्ाुातील हया अप�रहायम गोषट�ंचा पुनराचार ्रणयाची आवशय्ता 
�दसत नाह�. ्ारा रुसलरानांना �्ंवा इतर �वरधद लो्ांना युदातील वययाची ररपाई महाूनह� खडंाी 
दयावी लागर तशी ती शतूांया्डील �हदंूंनाह� दयावी लागार योगयच होतर. हया �हदंनूी वासत�व् 

रराठयांाया प�ाला �रुून पतय� साहय ्रावयाला पा�हजर होतर. तर न ्रता जर वारा यरईल तशी पाठ 

दरणयााया �सदतरनर असत �्ंणहुना तयांाया �वरधदच पयतन ्र�त, तयांची तया राष्�य झगडयासाठ� 
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्ाह�च सवा्मतयाग ्रावयाची �सदता नसर. तरवहा तयाना �नदान दवयलाराचा पुष्ुसा आपला राग 

उचलावयाला साहिज्च णलपूवम्  राग पाडलर जाई. जया �हदंसुरनराया पराकरारु रुच र् वु �हदंचुा वंश, 

�हदंूंची ससं ्ृ�त आ�ा �हदंूंची दरव रु  णचावल� गरल� होती �न जया सरनरनर आपलर सारथयम दाख�वलर नसतर तर 
णहुवा �हदंूंना णुानर णाटवून रुसलरान र् लर गरलर असतर आ�ा �हदंचूर �हदंपूाच सपं ुषटात आलर असतर. 
सरनांचा वयय चाल�वणयासाठ� उपयुमतत खडंाी महाजर अपतय� युद्रच असर. तो सवम �हदंूं्डून उ्ुला 
जात असर. 

तो उ्ुीत असता रराठ� स�ैन्ां्डून एखादर वरुी ्ोठर  ्ोठर  �वशरष अतयाचार झालर असतील तयांचर 
्ाह� आमह� सर्मन ्र�त नाह�. पा तयाच वरुी हरह� ल�ात ठरवलर पा�हजर ्�, रराठयांचर अतयाचार 

रुसलरान, पोतुमगीज अतया�द जया लो्ांशी रराठयांना युद ्रावर लागलर, तयांनी �मय इत र् च नाह� तर 
अवशय आचराीय महाून ठर�वलरलया रयं् र अतयाचारांाया ्ृतयांप ुढर  ्ाह�च नसत. �हदंूंना णलात्ारानर 
णाटवून रुसलरान णन�वाायाप◌र वरमवरडया रौलवींना दरखील रराठयांनी तसर तयांाया अंगात सारथयम 
आलयावरसुदा ्वीह� �हदंवूरम सवी्ारावयाला लावला नाह�. अललाचर �्ंवा आ्ाशातलया परूचर सारथयम 
�सद ्रन दाख�वणयासाठ� आपल� शकती असतानाह� आ�ा शीराराचर, शी्ृषााचर सारथयम �सद ्रन 

दरणयासाठ� तयांनासुदा तसर सहज ्रता यरत असतानाह� तयानी ए्ह� रशीद पाडल� नाह� ्� ए्ह� 
पुतुीसर रू�रसात र् लर नाह�. आ�ा न�ैत् अतयाचारााया �्ंवा गुडं�गर�ाया ्ृतयांाया दषट�नर पा�हल ं

तर रराठयांाया अतयतं ्टर शतूंनासुदा सरसहा हतया्ांड चाल ू र् लयाचा �्ंवा सतीजातीाया 
शीला�वरधद अतयाचार र् लयाचा �्ंवा �वरधद वरमरताची पुसत र्  जाुार अतयाद� अ�वचार�पााचा आ�ा 

वरमवरडाचा उपदव र् लयाचा दोष तयांना लावता आला नाह�. जयांना युदतषृरत लूट अशी स�ंा �दल� जातर 
तरवढयाच गोषट� महाजर युदाची खडंाी उ्ुार आ�ा सवम अनन आ�ा दााापााी रारन पांत उधवसत 

्रार एवढ�च तयांची ्ृतयर तयांाया�वरद महाून तयांाया शतूनंा सांगता यरतात. पा जरवहा एखादा पर्� 
शतू रराठयांाया पदरशात चालून यरई, तयावरुी रराठर  आपलया पांतातसुदा हयाच सावनांचा अवलंण ्र�त. 

हया गोषट�वरन तया प�रिस्तीत युदााया दषट�नर तर सावन �्ती प�राार्ार� आ�ा आवशय् होतर हर 
उततर र�तीनर �नदशमनास यरतर. राजारार रहाराजांाया वर रुला औरंगझरणानर चाल�वलरल� सवार� आ�ा 

पुणयावर चालून जावयाचर इंगजांनी र् लरलर दोनह� पयतन इतकया अपरानासपद र�तीनर अयशसवी वहावयाचर 
रुखय ्ारा महाजर रराठयांनी तया वरुी आपलया पदरशातीलसुधदा वानय आ�ा चारापााी नाह�सर ्रन 

टा्ून तो उधवसत आ�ा �नजमन ्रन सोडावयाला अनरान र् ला नाह�. इंगजांाया वर रुला तर तयांना 
पुणयाला जवु यरऊन पोचणयात यश आलयास आपल� राजवानी सुदा अिगननारायााला सरपमा 

्रणयाचा तयाना वा् सातला हर आहर. हयावरन हर सपषटपार �सद होतर ्�, पसंगी रराठयांना आपलर 
सनैय शतूायाच पदरशावर चरावयाला सोडून दयावयाचर, तर् ील शांतता, सुवयवस्ा आ�ा राजय्ाररार 

पार रोडून टा्ावयाचा आ�ा अशी शतूची सवम सावनसारुगी, दवयसगंह आ�ा शतूाया पजरवर�ल तयाचा 
न�ैत् दाण आ�ा तयाचर न�ैत् वैय मदरखील अगद� पोखरन टा्ावयाचर हया युकतीचा जो उपयोग ्रावा 
लागर तयााया रुुाशी �हदंस्ानाया इतर रागातील आपलया �हदंूं णांववां�वषयी �नष्ारा दवरष �्ंवा 
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तयांाया �हतसंणंवा�वषयी अ�वचार� अनास्ा ह� रुुीच नवहती. हया गोषट�ह� तर युद सपंरपयपत �्ंवा 
रराठयांाया रागणया रानय होईपयपत ्र�त. तो पांत रराठयांाया सामाजयाला पतय�पार जोडला गरला 
�्ंवा तयानर रराठयांचर अ�वराजय रानय ्रन खडंाी दरणयाचर वचन �दलर ्� तया ए्दर ्ांणत. जरवहा 
युदपदरशातील लो्च रुसलरानी �्ंवा युरो�पअन दासयापासून आपल� रुकतता ्रणयासाठ� तयाना 
पाचारा ्र�त �्ंवा जरवहा रराठर  सवतः तो पांत परकयााया हातातून परत सरणयासाठ� सवतःच गरलर 
असता �नदान तयांाया�वषयी सहानुरूती दाखवीत तरवहा रराठर  तया पदरशातील लो्ांना शकय �ततकया 
उदारपाानर आ�ा पररानर वागवीत हर सांगावयाला न्ोच. 

पसंगोपातत सडलरलर अतयाचारह� दोषाहमच आहरत हर णरोणर आहर. पा तसलर अतयाचार रोरहून 

जरवहा गॅ�रणकलडी परत आला तया वरुीह� सडलर आहरत हर आपा �वसरता ्ारा नयर. पतयर् रोठया 
राजयकांतीाया चुवुीाया वर रुला फ� च राजयकांतीपासून जरमनीाया सावमरौर ए्�्राााया आ�ा 

सवातंंयााया युदापयपत सवमदा असलर अतयाचार सडलर आहरत. जसर हया अतयाचारारु रु  तया तरजसवी 
राष्�य चुवुीाया रूु उजजवलतरवर ्ृषाछटा पसरत नाह� आ�ा तयांनी प्ट र् लरलया उदातत आ�ा 

दरशरकतीाया सदंरशाचर पा�वंय सशं�यत होत नाह�, तर ्ोठर  ्ोठर  सडलरलया ्ोडयाशा अतयाचारारु रु  
तयांाया शतूनंी तयांायावर र् लरलया अतयाचारांाया पवमतापुढर राईसारखया रासाायाप◌र अतयतं �ुद 

अतयाचारारु रु  �्ंवा अप�रहायम अंतः्लहारु रु जया अभयुत्ानानर �हदंूंची धवजा शत्ांाया दणुमलतराया 
आ�ा दासयााया वुुीतून णाहरर ्ाढल�, �तला राजांाया आ�ा सावमरौरांाया, शहांाया आ�ा 

णादशहांाया, पणल �वरोवाशी झुंजून उरी र् ल� आ�ा र्ट अट र् वर रोवून तयाच शहांना आ�ा णादशहांना 
गुढसर टर्ून �तायापुढर  अ�रवादन ्रावयाला लावलर तया रराठयांाया अभयुत्ानाचा आ�ा तयानी 
�नरामा र् लरलया तया �हदंसुामाजयाचाह� पतयर् दरशरकताचा �हदं-हदयातील परराचा आ�ा ्ृत�तरचा 
उपहार होणयाचा अ�व्ार नाह�सा होत नाह�. 
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५ : सामाजया्डून सवापगीा 

�हदं-ुपुनरजजीवनाचर सवंवमन 
‘शसतरा र��तर राष र्  शासत�चतंा पवतमतर !’ 

 
रराठयांाया उदयानर सू�चत झालरलया �हदं-ुपुनरजजीवनाला जर� प्र राज्�य आ�ा सै�न् 

्ायम�रतात आपलर अिसततव पस्ा�पत ्रन ए् सर्म आ�ा राष्�य राजसतता �नरामा ्रार 
आवशय् झालर- ्ारा असर राष् र् वहाह� जीवनााया इतर सवम शाखांना जीवनरूतच असाार तर� रग 

रराठ� राजयसततराया छताखाल� राष्ााया राज्�य सवातंंयाचर सवम संरत अतयावशय् ्ायम सावताच 

इतर सवम गोषट�ंतह� तर �दसून आलयावाचून रा�हलर नाह�. रहाराष्ातील �हदं सावमरौरसततरनर �हदं 

जनतररधयर पुनरजजीवनााया आदंोलनारु रु  स्ू�तम �रुालरलया अनर् चुवुी आ�ा सुवाराा प�वषट 

र् लया, तयांना आशय �दला, तयांचा वयवहार चाल�वला आ�ा तया वाढ�ला लावलया. आपलया शतूरधयर 
जया ्ाह� चांगलया गोषट� होतया णहुतर् तयानी आतरसात ् ्रन सरऊन �हदं ु जीवनाची पर्�य 

वचमसवााया पाासात् अ�तरर्ााया रगर�रठ�तून सुट्ा ्रावयाचा आ�ा तर सवतंत णनवावयाचा 
पयतन र् ला. तया वरुी �हदंस्ानातील सवम दरशराषांवर ्ारशी आ�ा अरणी राषांनी आकरा ्रन 

अगद� गुदररन जाईपयपत पगडा णस�वला होता. सवम राजसततरचर �लखाा सारानयपार ्ारशी राषरत 

ठरवलर जाई. पा रराठयांनी �हदं राजयाची पस्ापना र् लयाणरोणर ्ोातरह� राजय ्ारराराचर �लखाा 

्ारशीरधयर �ल�हता ्ारा नयर अशी आ�ा ्ाढल�. रग तयानी आपल� राषा शदु ्रणयाचा पयतन र् ला. 
रराठयांनी जर अगद� वर रुवर राषाशदुी्रााचा पयतन र् ला नसता तर रराठ� राषा ह� �सवंरवील 

आ�ा पजंाणातील पच�लत �शषट राषरची आ�ा �लपीची जशी अवस्ा झाल� आहर �ततकया अवोग�तपूवम्  

अरणी �्वा उदूम राषांाया आहार� गरल� असती; पा राष्�य सतता पस्ा�पत होताच राष्राषरचर 
पुनरजजीवन झालर. राजयवयवहार ्ोश नावाचा ए् अ�व्ृत शबद्ोश रचणयााया ्ारावर ए्ा 
�वदवान पं�डताची योजना झाल� आ�ा तयात जया परकया रुसलरानी शबदांनी राज्�य �लखाा आ�ा 

�वचार अगद� आतरपरतंत ्रन टा्लर होतर, तया सवम शबदांाया योगय प�तशबदांचा संगह ्रन तर 
करवार दरणयात आलर. पर्�य अशदु शबद उपयोगात आाणया�वरद लो्रतह� णन�वणयात आलर. 
पर्�य शबदां�वरद र् लरलया हया चुवुीचा रराठ� राषरवर �वल�ा प�राार झाला. नंतराया 
राजय्ाररारातील पतवयवहारात आ�ा राज्ाराी पुरषांाया �ल�हणयात अ�तशय सुवाराा �दसून यरतर 
आ�ा ्वी ्वी तर ए्ह� पर्� शबद आपलया �ल�हणयात यरऊ न दरणयाचा णु�दपुरःससर पयतन र् लरला 
आढुतो. अशा र�तीनर ऐ�तहा�स् �्ंवा राज्�य, ्ावय, गदय, वाड.रय हुूहुू अ�व्ा�व् शधुद होऊ 

लागून तयाचा ्ुस रोरोपतंांाया पचंड रहारारत गं् ात झाला. हया एवढया ससंरराीय ्ावयात 
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दहावीस पर्� शबद शोवून ्ाढार ्ठ�ा जाईल. णखर�ाया सवरपाची गं्�नषपततीह� ्ाह� ्री 
रहतवाची नाह�. �्ंणहुना तयाायापै् � ्ाह�तील रराठ� राषा इत्� सजीव आ�ा चैतनयानर पस्ु�टत 

आहर ्�, तयातील आवरश आ�ा उठावदार सावरपाा हयाचर अनु्रा अशकय वाटतर. तत्ाल�न राज्�य 

जीवनकरानर इ�तहास सजीव र् ला होता; आ�ा जया �पढ�तील लो्ांचा णहुतर् ्ाु पूाापशानर ्ोर आ�ा 

शौयामची ्ृतयर ्रणयात वयतीत होत होता आ�ा महाून जयांना णोलावयाला वरु ्�चत ् �रुत होता 
तयांची रोह् वााी सवारा�व्पारच वकततृवपूाम झाल� होती. आजाया ्ाुात ती ओजिसवता �न रहतव 

आपलया राषरत आाणयाचा पयतन �नराश होऊन सोडून दयावा लागतो. ्ारा, आजाया युगात इ�तहास, 

सड�वलयावाचून �लहावा लागतो आ�ा तशी ्ृतयर आयुषयात पतय� ्रन दाख�वणयाला लागाायापि◌ 
वाडसी ्ायम�रतरवाचून आ�ा सवंीवाचून पराकरी ्ृतयांच ी ्ावयर गावी लागतात! 

रराठ� राजयात र् वु रराठ� राषरलाच नाह� तर अ�खल �हदंूंची प�वत राषा जी ससं ्ृत �तलाह� 
सवारा�व्पार अ�तशय उततरजन �रुालर. पुरातन �वदयराया सवम शाखांचर, वरदांचर, वरदांगांचर, शासतांचर, 
पुरााांचर, ्ावयांचर, जयो�तषाचर, आयुवकदाचर आ�ा �हदं ु सा�हतयाचर सवम प्ारचर - पुनरजजीवन झालर. 
रराठयांाया �हदं ुसामाजयातील सवम �हदंसु्ानरर �वखुरलरल� लहान रोठ� जी दहाणारा राजवानयांची नगरर 
होती ती �हदं ु�वदवततरची �् दस्ानर णनल� आ�ा तयांनी �हदंसु्ानरर �श�ाााया शाुा आ�ा �वदयालयर 
चाल�वल�. लो्ांाया न�ैत् �श�ाा्डरह� दलु�म र् लर गरलर नाह�. रराठयांाया णाहुणलााया छताखाल� 
सावुसतंांाया रंडुांना, राररशवरापासून ह�रदवारापयपत आ�ा दवार र् पासून जगनना्ापयपत, �हदं ु

सतीपुरषाना �हदं ुनी�तशासत, �हदं ुततव�ान आ�ा �हदं ुपरंपरा हयांचा उपदरश ्र�त आ�ा वडर दरत सवमरर 
सवैरसंचार ्रता यरऊ लागला. तयाचा परारषम घयावयाचा, तर, तयाना साहय ्रावयाचर आ�ा तयांाया 
इाछरस यरईल तयापराार तयांना वागता यरईल अशी सोय ्रन दयावयाची, हयासाठ� सामाजयातील 

राजांची आ�ा राजप�त�नवींची, पांता�व्ायाप◌रची आ�ा सरना�व्ायाप◌ाची ए्रर्ांशी चढाओढ चालर. 
शीरारदाससवारींनी पस्ा�पत र् लरलया ससं्ांसारखया �वसततृ आ�ा संस�टत संस्ांनी सवमरर रठांचर 
ए् जा रुच �नरामा र् लर होतर. �हदंसु्ानरर पसरलरलया हया रठांचा योग�रर सामाजया्डून चालर आ�ा 

र् वु वा�रम् च नाह� तर राज्�य पचार्ायामचीह� �् दर  महाून तयांचा उपयोग होई. हया वय�त�रतत 

पतय� पंतपवानांाया आशयाखाल� पुणयाला पतयर् शावारासात अ�खल ररतखडंातील शासतीपं�डतांचा 
वा�षम्  रराा ररर. �हदं ु�वदयराया सवम शाखांरधयर तर् र �नय�रत पर��ा सरतलया जात आ�ा तयात उततीाम 
होाायाप◌ा रानाहम �वदवानांना पा�रतो�ष र्  वाटणयात यरत, पदवया �दलया जात आ�ा वषामसनर �रुत. हया 
ए्ाच पसंगी �हदं ु�वदयरला उततरजन आ�ा पा�रतो�ष र्  दरणयात ए् लाखावर रपयर उडून जात. �हदंूंाया 
�वचाराचर आ�ा नै�त्णलाचर इतसततः �वस्ुीत झालरलर सवम पवाह ए्ा �दशरला वुवून ए्�तत 

्रणयात हया ‘ररणयांचा’ ्ार उपयोग होई. हर ‘ररार’ हया सवम आचार�वचारांना, तया सवापशी जोडून, 

जयाचर अवयव परसपरांशी संणद आहरत असा तयाचा ए् दरह ्रणयात साहय ्र�त आ�ा आपलयात 

जातीचर आ�ा पं्ांचर इत र्  ररद असलर तर� आपा सवम �हदं ुराष्ााया शतूना परासत र् लर; आ�ा �हदंूंाया 
वरामाया, �हदंूंाया दरशााया आ�ा �हदंूंाया ससं ्ृतीाया ्ायामचा पुरस्ार आ�ा संर�ा र् लर. �हदं 
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राजयावर �वजयररानर डुलतर आहर अशा ए्ा राष्�य धवजरखाल� सयंुकत झालरलर �हदं आहोत अशी रावना 
हर ‘ररार’ सवापाया अंतः्राात जागतृ ्र�त. 

सावमज�न् उपयोगााया ्ायाम् डरह� पंतपवानांचर आ�ा तयांाया अ�व्ायाप◌्चर �वशरष ल� असर. 
उततररस अट् आ�ा द��ारस राररशवरापासून ्ाररारााया रपानर सुवाम नदया वाहून तयांचा संगर 

पुणयात होत होता खरा, पा ्ृपापाानर तो सचंय ्ाह� तर् र गाडून ठरवणयात यरत नसर ्� भषट�वलासात 

सवैरपार उडवला जात नसर, तर अंती अतयतं उपयुकत पातांतून �हदंसु्ानाया सवम रूरीवर ती्ाप् डर आ�ा 

�रतस्ानां्डर तो परत वाहत जाई. िजाया ्ाठ� सुदंर आ�ा लो्ोपयोगी साट णांवलरलर नाह�त अशी 
ए्ह� प�वत नद� �हदंसु्ानात नाह�; जयाला एखादया पशसत वरमशालरनर �्ंवा गगनचंुणी ्ुसााया 
रनोहर दरवालयानर शोरा आाल� नाह� असा रहतवाचा साटच नाह�; जयाला ए्ाद� ्ोर दरागी, अगहार 

�्ंवा वषामसन �रुालरलर नाह�, जर रहाराष्ााया �हदं ुसामाजयााया उदार दाततृवाची सा� दरत उरर रा�हलरलर 
नाह� असर प�सद दरवालय नाह�. जर� इतकया पचंड आ�ा �न्डीाया स�ैन्� उलाढाल�, युदर आ�ा 

युदवाताम सतत चाललरलया असत, तर�ह�, िजंजी आ�ा तंजावरपासून गवालहरर आ�ा दवार र् पयपत 

पसरलरलया �वसततृ पदरशात वासतवय ्राायापष तया सामाजयााया पतय� राजशासनाखाल� असलरलया 
लो्ांना �हदंस्ानातील इतर ्ोााह� राजयातील पजाजनांपर�ा पुष्ु ्री ्र दयावा लागर. नयाययतर 
शासनपदती लारर आ�ा अ�व् शांतता �न सरदृता उपरोगावयाला �र रु . रराठ� सामाजयातील रसतर, 
पतांची नर - आा ्रणयाची योजना, ्ारागहृाची वयवस्ा, रगाालयाची सोय आ�ा इतर सावमज�न् 

उपयुकत तरचर राजय�वराग इतर सर्ाल�न राजयातील हया गोषट�ंपर�ा अ�व् सुिस्तीत होतर आ�ा 

अ�व् �नय�रतपार चालत असत हर दाखवावयाला पुष्ु पुरावा उपलबव आहर. तया ्ाुाया लो्ांना 
ए्ंदर�त सवातंंयातील सुखाची गोडी वाटत होती, तयांचर आपलया राजयावर परर होतर, इत र् च नाह� तर 

तयांना आपलया राष्ा�वषयी अतयतं अ�ररान वाटर आ�ा आपलयाला असलया वैरवााया �दवसात 

जनराला सातलर महाून तर तया दयासन परररशवराचर अतयतं ्ृत�तापूवम्  उप्ार रानीत असत, हर तया 
वरुची उपलबव पतर, ्�वता, पोवाडर, णखर� �न इतर तत्ाल�न वाड़रय अतया�द प�हलया पतीाया 
पुरावयााया वाचनानर उत्ृषटपार �नदशमनास यरतर. 

�वचारात पगती ्राायापा आ�ा जयाचर प�राार दरूवर पोहोचतील अशा चुवुींचीह� उाीव 

नवहती. लो्ांाया राज्�य �्ंवा सारािज् पगतीाया आड यराायापत �्ती तर� चाल�र�ती आ�ा रोळया 
सरजुतीतील तीवता जाऊन तया �श�्ल झालया आ�ा ्ाह�ंचर तर सरूु उाचाटन झालर. दरवपूजरचर 
सुवारलरलर रागम पच�लत ्रार, �नर�नराळया पोटजातीत लगनवयवहार सडवून आाार, सरुदावर�ल 

पवासाला उततरजन दरार, ना�व् वाडसाचा आ�ा शकतीाया ्ृतयांच ा पुनरदार ्रार, सरुद ओलांड ून 

जाऊन युरोप खडंात पवरश र् लरलया �्ंवा अट र् ाया पल�्डर गरलरलया वयकतींना पुनः सराजात परत सरार, 
�खसतयांनी �्ंवा रुसलरानानी णलानर �्ंवा छलानर जयांना णाटवून परवर� णन�वलर अशांची श�ुद ्रन 

तयांना पुनः �हदंवुरामत सरार अतया�द गोषट�ंत ल�ात ररणयासारखर पयतन ्रणयात आलर. पोतुमगीजांाया 
लरखावरन �दसून यरतर ्�, परुख बाहरा रवूनरवून शधुद�सरारंराचा णरत सडवून आाीत आ�ा तर् र 
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पोतुमगीजांनी जयांना णलात्ारानर णाटवलर असरल तयांाया्डून गुरतपाानर सनाना�द पायिशचततर ्रवून 

सरऊन तयाना �हदंवुरामत पुनः परत सरणयात यरत असर. अशाच ए्ा पसंगी पोतुमगीजाना तयाची वाताम लागून 

तयांनी तया शदुीसरारंरासाठ� गुरतपार जरलरलया रंडुींवर ए्ाए्� वरढा सातला आ�ा तया �नःशसत 

लो्ांवर शसतर चालवून सरा उवुून �दल�. तया वरुी ए् गोसावी ‘राझर तु्डर ्रन र् ्ून �दलयावाचून 

री यर्ून ररसरर ह� हालाार नाह�’ महाून ए्टा तर् र उरा रा�हला. तयाचर तर वैयम पाहून तया वरापव 

शतूनंादरखील तयाचर ्ौतु् वाटलयावाचून रा�हलर नाह�. �नणंाु्रांचर उदाहरा तर आता सवमप�सदच आहर. 
हया ्ोर रराठ� रान्याप◌ाला �वजापूराया णादशहानर छलणलानर णाटवून रुसलरान र् लर आ�ा रग तयाला 
आपल� पतय� रुलगी �दल�; पा तर�ह� तर सवम सोडून तो पुून गरला आ�ा रराठयांाया सनैयात यरऊन 

�रुाला. तर् र �शवाजीरहाराजांची प�सद राता िजजाणाई �हनर पुढा्ार सरऊन शासतीपं�डतांची संर�त 

�रु�वल� आ�ा तयाला शदु ्रन परत �हदंवुरामत सरतलर. पा ्दा�चत एवढयानर जया ्रमराग� 
लो्ांाया सवम शं् ा दरू होाार नाह�त असर �दसून यरताच तयांचर पूामपार सरावान ्रणयासाठ� तयााया 
वडील रुलाला �शवाजी-रहाराजांनी आपल� रुलगी �दल�. दसुरर असरच प�सद उदाहरा महाजर नरताजी 
पाल्रांचर. रराठ� सोडरसवारांचा हा सरनाप�त महाजर शरूपाात पतय� दसुरा �शवाजी सरजला जाई. तो 
रोगलांाया हातात सापडताच तयाला �हदंसु्ानाया उततर सीररवर�ल पांतात पाठ�वणयात आलर. 
णलात्ारानर तयाला णाट�वणयात आलर होतर आ�ा औरंगझरणााया आ�रनर सीरापांतातलया कूर आ�ा 

रानट� लो्ांरधयर तयाची नरराू  ् र् ल� गरल�; पा तर् ून सं�व सावून ्सा तर� �नसटून तो रहाराष्ात 

परत आला आ�ा आपलयाला परत �हदं ु वरामत घयावर महाून तयानर लो्ांची �वनंती र् ल�. शासती 
पं�डतांनी तयाला संर�त दरऊन तयाचा पशन �शवाजीरहाराजांपुढर  रांडला आ�ा तयाचीह� शदुी ्रन तयाला 
पुनः �हदंवुरामत सरणयात आलर. पंतपवानांनी अगद� नाना ्डा�वसााया वर रुपयपत आ�ा तयानंतरह� हा 
उपकर असाच चाल�वला. परशवयांाया रोज�नशीत प�सद झालरलया रूु आ�ापतावरन आ�ा लरखावरन 

�दसून यरतर ्�, रुसलरानांनी �्ंवा �खसतयांनी णलात्ारानर णाट�वलरलया �हदंलूा रग पशचाताप 

झालयारु रु  �हदंूंनी पुनः आपलयात परत घयावर आ�ा तयाायाशी अनन-�ववाहा�द सवम सारािज  ्वयवहार 

जातीनर पूवमवत ््रावर असर आ�ापत् ्ाढणयात आलर; अशी पुष्ु उदाहरार सडत असत. सुरत पांतात 

ठरवलरलया रराठ� सनैयात पुताजी नावाचा ए् सै�न् चा्र�त होता. तो रुसलरानांाया हातात सापडला 
आ�ा तयाला तयांनी णलात्ारानर रुसलरान णन�वला; पा जरवहा णाुाजी णाजीराव �दलल�हून परत 

यरताना तया वाटरनर आलर तरवहा पुताजी रुसलरानांाया हातातून �नसटला! आ�ा पंतपवानांाया सनैयात 

यरऊन �रुाला. नतंर तयांाया सवम जातीची पंचायत ररल� आ�ा तर् र तयांनी तयाला परत आपलया जातीत 

घयावयाला जात �सद असलयाचा ठराव र् ला. पंतपवानांना ह� जातीची �सदता ्ु�वणयात आल� आ�ा 

रग तयांाया �वशरष अनु�रनर तयाची शदुी ्रन सरतल�. तुुाजीरट जोशांचर उदाहरा णलात्ारानर 
णाट�वलयाचर नाह�. रोहाला गुं तून तर रुसलरान झालर, पा रग तयांना आपलया ्ृतयाचा पूाम पशचाताप 

झाला. तर पैठाला गरलर; तर् लया बहरवृंदासरोर हात णांवून उरर रा�हलर, आपला अपराव रानय र् ला आ�ा 

तयासाठ� तयांची �रायाचना ्रन तयानी ‘पुनः आपलयाला �हदं ु्रन घयावर’ महाून तयांची अनु�ा 
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रा�गतल�. पैठाचा बाहरा-सराज महाजर जुनया ्रमठपााचा ्डरलोट सरजला जात असर; पा 

तर् लया बहरवृदंानरह� सरा ररवून तयाला आता रनापासून आपलया ्ृतयाचा पशचाताप झाला आहर एवढर 
ए् ्ाराच पुररसर वरन ‘तयाची श�ुद ्रता यरतर’ असा �नामय �दला आ�ा तयाायासह सवापनी रोजन 

र् लर! नतंर बहरवृंदाचा हा �नामय णरोणर रानला जाणयासाठ� राजसरराया योगया�व्ायापन्डून तसर 
आ�ापत ्ाढणयात आलर आ�ा आपलया जातीचर सवम अ�व्ार जोशांना पूव�पराारच उपरोगता यरऊ 

लागलर. संराजी रहाराजांचा ्ाु इत्ा वारवुरीचा; पा तया वरुीह� हया उपकरात खंड पडला नवहता. 
रहाराष्ाचर राजर आ�ा छतपती संराजी- रहाराज हयांाया �नदकशानवयर योगया�व्ायापरनी ्ाढलरलर ए् 

रहतवाचर आ�ापत उपलबव आहर. तयात रुसलरानांनी णलात्ारानर णाटवून रुसलरान र् लर तया गंगावर 
्ुु्ा� नावााया गहृस्ाला पुनहा �हदंसुराजात शदु ्रन प�वषट ्रन सरतलयाचा वतृतांत असून 

तयाणरोणर तयाला शदु ्रन सरणयासाठ� र् लरलया �ववीची �न सारुगीची सरग रा�हती �दल� आहर; आ�ा 

अंती रनुसरतृीतील ए्ा वचनाशी पूामपार सदशय असा जो ्ोाी �ानी बाहरा हयाायाशी हयापुढर  
अननोद्ाचा �्ंवा अनय ्ोाताह� सारािज् वयवहार ्राार नाह�त तयांनी दरवबाहराााया ्ायामत 

�वघन र् लर असर होईल आ�ा तयांना तयारु रु  रहापात् लागरल असर सवम लो्ांना �नषरववाकय �लहून तया 
आ�ा-पताचा शरवट र् ला आहर. जाताजाता हया संणंवात जोवपूराया इंद्ुरार�ाया वतृतानताचाह� आमह� 
यर र् उललरख ्रन ठरवार योगय होईल. रोगल णादशहाशी �तचर लगन ्रन दरणयात आलयावर पुष्ु 

वषापनंतर जरवहा ती �दलल�हून परत आल� तरवहा रजपुतांनी �तला परत �हदंजुातीत सरतलर आ�ा हर 
साहिज्ह� होतर. आपलया रातरृूरीला झालरलया रयं् र आसाताचर राज्�य वा णुजवावयाचर ्ायम 
जयांनी आपलया �शरावर सरतलर होतर तरच �तला झालरलर वा�रम्  आ�ा सारािज  ्वाह� णुज�वणयासाठ� 
आपल� परा्ाषठा ्रावयाला पुढर  यराार. हर सारािज् �न वा�रम्  वा ए्ा दषट�नर राज्�य वाांपर�ाह� 
्ार पाासात्. जया �हदंसु्ानाया सवातंंयााया आ�ा �हदं ुससं ्ृतीाया पुनरजजीवनााया चुवुीाया 
स्ूत�नर राज्�य आ�ा सारािज् �रतात एवढाल� रहत्ृतयर सडवून आाल� �ताया्डून आपलयाला 
रधयतंर� शत्ानुशत र्  ्रावया लागलरलया पचंड संसषामत आपलया संस्ृतीला, नीतीला आ�ा वरामला 
जी खरद्ार् हानी पोचल� होती ती ररन ्ाढणयााया उत्टतरत आ�ा पयतनात तसल� रार् अनास्ा 
दाख�वल� जाार शकय नवहतर; पा ए्ा शत्ापर�ा दरखील ्री वषामत रुसलरानी राजसततरनर सवम द��ा 

�हदंसु्ानात आपलया वरामचा इत्ा पसार र् ला ्�, तयांाया वरापतर ्रावयाला लावाायाप◌र तलवार�ला 
शर् डा हजार �हदं ुणाट�वणयाची पौढ� �ररवता यरऊ लागल� होती. �त र्च िजनर रुसलरानी �सहंासनर आ�ा 

राज�्र�ट िजं् ू न चूाम ्रन टा्लर तया �हदंसूततरचर शासनाखाल�ह� �हदंूंना ्ाह� शर्डयांपर�ा अ�व् 

रुसलरानांना �हदं ू्रता यरऊ नयर �नदान आपलयाच परवरामत गरलरलया �हदंूंना परत सववरामत सरता यरऊ 

नयर ह� �्ती खरदाची गोषट आहर! तयांनी आपलया पराकरानर आता जी वरापतर ्र�वाार� रुसलरानी 
तलवार रोडून �विाछनन र् ल� होती आ�ा तयांनी रनात आालर असतर तर तयांना वाटरल तर ्रता आलर 
असतर. पा, तयांना तया परंपररचर �श�ाच �रुालरलर नवहत. ्ारा, हरच �दसतर ्�, राज्�य पारतंंयााया 
शृखंला ्वी्ाुी झट्ून टा्ता यरतात �्ंवा तोडून टा्ता यरतात; पा, सांस ्ृ�त् अंवशदराया शृखंला 
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्ाढून टा्ार नरहरीच ्ार ्ठ�ा जातर. तशात रहाराष्�य लो्ांची णहुतर् ्तृमतवशकती, आपलया 
राष्ाचर आ�ा तयांनी स्ा�पलरलया अ�खल रारतीय �हदं ुसामाजयाचर राज्�य सवातंंय �रु�वणयााया 
�न र�ा ्रणयााया सवम प्र आ�ा अतयावशय् ्ायामतच तयांना, सवारा�व्पार, वयय ्रावी 
लागल�. �हदंूंचर राज्�य वचमसव नषटपाय ्रन टा्णयाची प�त�ा ्रन, पुढर  सरसावरलया अनर् शतूांया 
रराांत् �वरोवाला णाजूस सारन तयांना तर सामाजय �नरामा ्रावर लागलर. ह� गोषट ल�ात सरतल� 
महाजर सारािज् सुवाराराया आ�ा शदुीाया सवतःपुरतया अतयतं रहतवााया पा ए्ंदर�त दसुयाप◌ृ 
पतीाया चुवुी्डर तयांना तयांनी �दला तयापर�ा अ�व् वरु ्ा �दला नाह�, या �वषयी आपलयाला 
आशचयम वाटरनासर होतर. तयांनी शदुीसारखी आरूलाग कां�त्ार् चुवु रुुीच चालू र् ल� नाह� आ�ा 

�हदं ुरनोवतृतीत आ�ा लो्रतात वरमणाहय झालरलयांना �हदं-ुसराजात परत प�वषट ्रावयाला आ�ा 

तयाहूनह� अतयतं ्ठ�ा महाजर शदु र् लरलयांना आपलया जुनयाच जातीत आ�ा पं्ात स्ान �रुवून 

दयावयाला अनु्ूल असर पतय� प�रवतमन सडवून आाणयाइत्ा जुनया अंवशदराया �् दावर आसात 

्रणयात यश �रु�वलर हरच आशचयम आहर! 
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६ : परराचर आ�ा ्ृत�तरचर ऋा 
सौखय सरर�न राजयाचर रीनाप�र अखडं तुरुती ! 

- परा्र 
 

आता, हया आपलया शरवटाया �न आपलया वंशााया पाचीन इ�तहासापुरतरच पा�हलर तर आपलया �हदं ु

सामाजयापै् � सवामत शरषठ अशा �हदं ुसामाजयावर पडदा पडू दया! अतयतं दःुख वाटतर ्�, तो इतकया 
अ्सरात पाडावा लागतो आहर! 

जया ्ृषा �दवशी आपला �सवं पांताचा शरू राजा दाह�र हा �सवूाया ्ाठ� युदात पतन पावला, 
तयाच वरुी तयाचणरोणर आपल� सौरागयल�री असतंगत झाल�! ्ाणूलचा �हदं ु राजा �तलोचन पाल, 

पंजाणचर जयपाल आ�ा अनंगपाल, �दलल�चा पथृवीराज, ्नोजचा जयचंद, �चतूरचा संग, णंगालचा 
ल�रा सरन, दरव�गर�चर रारदरवराव आ�ा हरपाल, �वजयनगरचर समाट आ�ा समा�ी, �्र�ट आ�ा 

राज�चहनर ए्ारागून ए् �सवूं नद�पासून द��ा सरुदापयपत सवमरर वुुीत लोुल�; आ�ा वाडसी, 
‘अहंरनय आ�ा ददुापत शतु आपला गुडसा आपलया जातीाया वापा टा्ाायापज व�ःस्लावर पक्ा रोवून 

ताठ उरा रा�हला! र् वु �चतोडच नाह� तर तयाहून अ�व् रोठया परााात आ�ा तयाहून ्री 
अ�ररानासपद र�तीनर सवम �हदंसु्ान पार जुून जाऊन तयााया राखरचा पचंड ढ�ग णनला; तयात 

रवूनरवून ��ा् प्ाश दरत असाायाप◌ा हुतातमयाची एखाद दसुर� जयोत चर र् ल तरवढ�च आ�ा 

आपलया �हदं ु जातीाया आशराया राखरचा तो पचंड ढ�ग आपलया पायाखाल� सालून औरंगझरण यानर 
कोवररानर �्ं�चत पदासात ्रताच �नष्ो�षत होऊन दसुयाप◌ीला ्ंठसनान सालणयाची वाट पहात लाखो 
तलवार�नी प�रवरिषटत अशा आपलया रयूरा्ृती सावमरौर �सहंासनावर सुर��तपार आरढ झाला होता! 

हयापराार ‘या स्ल रूरडंुाचर ठायी, �हदं ुऐसा उरला नाह�’. अशी िस्ती झाल� असताना ‘ए्ा 
लहानशा ्ोनात �हदं ु तराांचर ए् रडंु गुरत र�तीनर ए्त झालर आ�ा आपलया रतृ राजांाया �न 

राणयांाया पडलरलया �सहंासनांाया आ�ा गुालरलया �्र�टांाया, आपलया जातीाया आशांाया णनलरलया 
तया पवमतपाय �ढगााया नावानर आपलया राष्ावर आ�ा वरामवर र् लरलया अनयायांचा वचपा 
्ाढणयासाठ�च आ�ा �हदं ु धवजराया आ�ा �हदं ु राजयदरवतराया रानाची पुनहा प�तषठा ्रणयासाठ�, 
आपलया रयं् र शतू�वरधद णंड ्रन उठावयााया तयांनी शप्ा सरतलया. ्ोडयाशा रोडकयातोडकया 
गजंलरलया तलवार�तून आपलया प�त�र् �रता सा� ठरवून हर तरारडंु णाहरर पडलर. ‘�नववु वरडरपा!’ 

सवारा�व्पार सवम लो्ांनी उदगार ्ाढलर. ‘ऊ’ महाून औरंगझरणानर तुाछता दशम�वल�. ‘आतरहतया’ 
सवतःला शहाार सरजाायाप◌ा लो्ांनी सूचना �दल�. आ�ा तयांचर महाार रोठरसर चु्�चर नवहतर. ्ारा, 

�शवाजी ्ाह� प�हला णंड ्रन उठाारा नवहता. तयांायापूव� पुष्ु तरजसवी, तराांनी णंडाची उठावाी 
र् ल� होती आ�ा अपयश यरऊन अयशसवी णंडांचर रयं् र पायिशचत रोगलर होतर. तर� पा न खचता 
अतयतं सावव�गर� ठरवून हया तरा रंडुींनी �च्ाट� वरल�. ्ारा तयांची �नषठा होती ्�, हया 
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उठावाीत आपलयालाह� जर� अपयश आलर आ�ा अपरशी णंड ्राायापचचर सोर शासन रोगावर लागलर तर� 
आयुषयररााया पारतंंयापर�ा वरपांगी �दसाायापा �वसरतृीरधयर अं् ु �रत होाायाप◌र णीजापराार जयाची 
सर�ृत रागर राह�ल अशी सवातंंयाची उठावाी, नतंर, �्तयर् पट�नर अ�व् वामनीय आहर. 

तया गोषट�ला जवुपास वीस वषक झाल�. औरंगझरणााया ्पाुावर औदासय सपषट �दसत होतर 
आ�ा तयाचा शबद रंद झाला होता, ्ारा आज तर रराठ� तराांचर लहान रडंु ए्ा �हदं ुराजयाचर �् द 

झालर होतर. तया सारथयमशाल� रोगल णादशहानर उदगार ्ाढलर, ‘���त नाह�! हर ्ा्र तया �ुद लहान 

्ोनात आहरत तोच री तयाना हया जगातून पार नाह�सर ्रन टा्तो.’ लागल�च आपलया तया शरंर 
हजार लवाायाप◌ो तलवार� सरऊन रागावलरला णादशहा तया लहानशा ए्�नषठ �हदं ु राजसततरवर जाऊन 

पडला आ�ा आपलया अनावर कोवााया ररात तया रुर्या णंडखोरांना जनर दराायापच रूरीवर इतकया 
णलानर आसात र् ला ्�, ती रूरी तयााया दोनह� पायाखाल� दरुगं होऊन गरल�! णलशाल� रोगल समाट 

हालू लागला. तयाला सवतःला िस्र ्रता यरईना, ्� तया ‘आ’ पसरलरलया आ�ा ए्सारखया रंदावत 

चाललरलया खोल ररगराया णाहरर �नसून जाता यरईना. तयानर िजतकया अ�व् तवरषानर आदुआपट आ�ा 

वडपड र् ल� �तत्ा तो अ�व् खोल रतला. तयातून तयाला पुनहा णाहरर �नसार शकय झालर नाह�. तयााया 
आ�ा तयााया तया लवलवाायापि◌ शरंर हजार तलवार�ंाया ्डगयावर तयांना आपलया पोटात साठवून 

पुनहा तया लहान ्ोनातल� रू�र सांवल� गरल� आ�ा तया णादशाह� ्डगयााया पाययाप्  ्रन तयावरन 

ती, लहान �हदं ु- सामाजयााया, उाच �शखरावर चढून गरल�. ्ारा, लव्रच रहाराष्ाची ती शरू रडंुी 
णाहरर पडल� आ�ा आपला रगवा झ�डा- �हदंतुवाची ती प�वत प�तरा - पुढर  ्रन तयांनी �हदंसुवातंंयाचर युद 

सवम दरशरर पसर�वलर. तयांनी गुजरा र्त पवरश र् ला; तयांनी राुवयात पवरश र् ला. तयांनी गोदावर� 
ओलांडल� तर चंणुा पार झालर, तर ्ृषाा उतरन गरलर, तयांनी तंुगरदरचर परतीर गाठलर. तयांनी आपलया 
सरनरचा तंजावरला तु �दला. तयांनी िजंजी रांड�वल�, तयांनी नागपूर िजं्लर, तयांनी ओ�रसा पादाकांत 

र् ला, तयांनी पायर�वर पायर� उरी ्रन, दगडावर दगड रचून णांवाी र् ल�. अशा कराकरानर शरवट� 
यरुनरपासून तुगंरदरपयपत आ�ा दवार र् पासून जगनना्ापयपत सवम पदरश पदतशीर र�तीनर आ�ा 

पूामपाानर रुसलरानी परसततरपासून सवतंत ्रणयात आला आ�ा तयात सर्म �न सलग अशा �हदं ु

सामाजयाची स्ापना झाल�. एवढर र् लयावर तर यरुना उतरलर, गगंापार झालर आ�ा गडं्� ओलांड ून गरलर. 
तयांनी चकवत� गुरतांची राजवानी पाटाा नगर� हसतगत र् ल�. ्ल्तयाला ्ाल�वर पूजा चढवल� आ�ा 

्ाशीला �वशवरशवराला आरती ओवाुल�. आता तर - जया रडंुानर १०/१२ ाया टोळया ्रन गुरत सरा 
ररवलया आ�ा गजंलरलया तलवार�ंना सा� ठरवून शप्ा सरतलया तयांचरच वंशज तर दहा दहााया टोळयांनी 
�हडत नवहतर, तर तयांची संखया हजारााया शत्ांनी रोजावी लागत होती, तर गुरत षडयंत ्र�त नवहतर 
तर धवजा ्ड्डवीत आ�ा रावादयर वाजवीत होतर. तर रुसलरानी सामाजयााया पतय� राजवानीवरच 

चालून गरलर आ�ा तयांनी �ताया वरशीाया दारावर रोठयानी ठोठावलर. तर् र रौलवी आ�ा रौलाना 
अदयापपयपत, पुरााााया अनुयायांाया सनैयावर, ्ुरााााया अनुयायांाया शसतांनी, �रु�वलरलया 
्ालप�न् राज्�य �वजयााया ््ा वामन ्रन, ्ुरााााया सतयतवा�वषयी सवतःची सरजूत ्रन 
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सरणयात आ�ा इतरांना तशी सरजूत ्रन घयावयाला राग पाडणयात, ग म्  होऊन गरलर होतर. तोच, इतकया 
जाती असूनह�, अनर् वरमपं् असूनह� रू�तमपूजा ्र�त असूनह� आ�ा हनुवट�वर दाढ�चा र् स नसूनह� 
�हदंूंनी �दलल�ाया दारावर पहार र् ला आ�ा अप�तहत णलानर पुढर  सुसून अगद� इसलाराया शकती �् दावर 

रगवा झ�डा उरारला. हर पतय� डोळयांनी पाहून तयांना लाजरनर खाल� राना सालावया लागलया, 
रुसलरानांाया सरजुतीपराार पूव�ाया �दवसात इसलारावराया सं्टसरयी िजबाइल असा वावून यरत 

असर तसा हया वरुी पुरााांनी ्ुरााावर �रु�वलरला हा �वजय हरा ्रन सरणयासाठ� ्ोाी िजबाअल 

आला नाह�. आता हयापुढर  रुसलरानांाया अवमचंदाणरोणर अ�य राहाारा �वजय हाच रुसलरानी वरापाया 
सतयतरचा अतयतं �नाामय् असा पुरावा आहर आ�ा पदद�लत �हदं ू- दरवस्ानांची झालरल� वूु ह� �हदं ू

वरापाया �श्वाीाया असतयपााची �तत र् च �नरततर ्राार� सा�ीदार आहर असर महाार अशकय 

झालर. ह� �वचारसराी उसडउसड भरपूाम असल� तर� राष्�य पराजयााया आ�ा जातीय �वरलवााया �न 

तदङगरूत वैयमभषटतराया ्ाुात इत्� परावी होतर, ्� आजपयपत इतर सवम �हदंवुरामतील लो् 

रुसलरानी ्ुपात ओढून नरलर असतील तयापर�ा अ�व् �तायारु रु  गरलर आहरत. �दलल�ाया दारावर 
�दलरलया वड्ांणरोणर रराठयांनी हया �वचारसराीाया डोकयावर इत्ा रयं् र टोला �दला ्�, 
तयाचणरोणर �ताया्डून अगद� उलट गोषट सहज वदवून सरता आल� असती. आता रशीद ठ�गाी होऊन 

दरवालयांना �तायावर आपलर ्ुस अंुच ्�रता आलर; चांद अ�व् �ीा होऊन वापा टा्ू लागला आ�ा 

�हदंतुवााया उननत आ�ा �दवय �शखरांना रसरशीत सुवामरसानर उजाुा दरत सूयम वर आला. पुनः ए्दा 
पथृवीराजााया वरमवंशजांनी �दलल� िजं् ू न �तायावर राजय र् लर आ�ा राऊंनी महटलयापराार 
हिसतनापुराचर राजय �हदंूंनी परत �रु�वलर. औरंगजरण रराठयांना तुाछतरनर अंुद�र महााला होता. ‘अंुदरा’ 
नर �सहंाची तयााया गुहरत जाऊन आयाु ओढल� आ�ा तयाची नखर आ�ा दात ए्ए् वरन उपटून 

्ाढलर. ‘गायी’ नी खा�ट्ाला रारलर! गुरगो�वदं�सहंानी र�वषय वतम�वलयापराार ‘�चरणया’ नी 
ससाणयाचर तु्डरत ु्डर ्रन टा्लर! 
तयानंतर तयांाया सनैयानर योधदयांाया प�रपाठ�पराार हुतातरतराया प�रपाठ�पराार ्ुर�रत ात सनान र् लर 
आ�ा तर आपलया �वजयी �हदं ुतलवार� लाहोराया �रतंीपयपत सरऊन गरलर. अ्गाारधयर आलर; तयांना 
अट र् ाया सीरराया पल�्डर हा्लून दरणयात आलर. आता तया सीराररषरवर रराठ� सोडरसवारानर आपलया 
सोडयााया रशरी (लगार) ओढून वरलया. तो सोडयावरन खाल� उतरला आ�ा �त्डर, तयाचर सरनानाय् 

आ�ा नरतर �सवुंनद पार होऊन आपलर �हदं ु सनैय �हदं-ु ्ुशाला आ�ा ्ाणूलला सरऊन जावयााया 
सवार�ाया योजना ठर�वणयात गुतंलर होतर; तोपयपत, तयानर ्ोडासा �वसावा सरतला. पार�स्ांाया दरशातून, 

इंगलडंहून, पोतुगीजां्डून, फ� चा्ं डून, हकलडंरवून आ�ा ऑिस्यातून राजप�त�नवी पुणयाला आलर; 
आ�ा आपलयाला आपापलया राजयााया वतीनर रहाराष्ााया सावमरौर राजसररत सुरतं महाून तर् र राहू 

दयावर अशी �वनवाी ्र लागलर. णंगालाया रुसलरान सुररदारानर, लखनौाया रुसलरान नणाणानर, 
हैदराणादाया रुसलरान �नजारानर, महैसूराया रुसलरान सुलतानानर - रग अ्ामटपासून 

रो�हलखडंापयपताया तया छो्यारोठया रुसलरान अ�व्ायाप◌ुची आ�ा ससं्ा�न्ांची गोषटच 
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सांगावयाला न्ो, आपलयाला रराठयानी र् वु िजवंत राहू दयावर हयाचर रूलय महाून तयांना खडंाी 
�दल�, चौ्ाई ररल�, सरदरशरुखी चु्ती र् ल�! �नजार महाजर आता तयााया सवावीन असलरलया 
पदरशाचा रराठयांचा ्ोडासा आडदांड आ�ा तासदाय ,् पा, र् वु ्र गोुा ्राारा चा्र झाला होता. 
वरुोवरुी जर जर उतपनन तो गोुा ्र� तर सवम, तयाला ्सरह� ्रन, र् वहातर�, रराठयांाया सावमज�न् 

्ोषागारात नरऊन �रचवावर लागर! हया रुसलरानांशीच र् वु तयांना रांडावर लागत होतर असर नाह�. आपा 

पा�हलयापराार, इरााचा शहा आ�ा ्ाणूलचा अरीर, तु म्  आ�ा रोगल, रो�हलर आ�ा पठाा, पोतुमगीज 

आ�ा फ� च, इंगज आ�ा हणशी हयांपै्� पतयर्ानर आ�ा हया सवापनी, तयांाया परुखपााला �वरोव र् ला; 
आ�ा रूरागामनर �न जलरागामनर सारना दरऊन पतयर् रा�रत झुंज�वलर. पा �हदंूंाया सरनरनर दरवााया आ�ा 

दरशााया नावानर तलवार �नष्ो�षत र् ल� आ�ा �हदं-ु�हतसंणंवांाया, �हदं ुसवातंंयााया सवम दवरषटयाना तर 
जर र् ररटतील तर् र, रूरीवर �्ंवा सरुदात ्ापून ्ाढलर. रांगाा, �वशालगड आ�ा चा्ा, राजापूर, व�गुलक 
आ�ा णाल�सनोर, पुरंदर, �सहंगड, गवालहरर, उररााी, सावनूर, संगरनरर, ्�डा, वाई, ्लटा, िजंजी, 
सातारा आ�ा �दडोर�, पालखरड आ�ा परटलाद, �चपुूा, �वजयगड, शीगाव, ठाार, तारापूर आ�ा वसई, 

सारंगपूर, �तरु आ�ा जैतपूर, �दलल� आ�ा दरुई, �सतई आ�ा रोपाु, अ्ामट आ�ा �तचनापलल�, 
्ादरगजं, ्रखाणाद, उदगीर, ्ंुजपुरा आ�ा पा�नपत, रा�सरुवन, वानवडी, रोतीतलाव आ�ा वारवाड, 

शकुताल आ�ा नशीणगड, वडगाव आ�ा णोरसाट, णदारी, आगा आ�ा खडक- ्ोठर  खंद् उडून गरलर, ्ोठर  
वरढर  ्ोपवून वरलर, ्ोठर  �वजय�चहनर िजं् ू न सरतल�, ्ोठर  सरुददलर परासत र् ल� �न ्ोठर  रू�रयुधदर 
िजं�्ल�. तयांाया रू�रसनैयानर आ�ा सरुदसनैयानर पराकराची सीरा ्रन नांव गाज�वलरलया 
रारूरीपै् � ह� ्ोडीशीच नांवर आहरत. हयांपै्� पतयर् पसंगााया सरराा्म, ्ोाायाह� इतर दरशााया 
इ�तहासात आ�ा आपलयाह� पाचीन इ�तहासााया ्ाुी, जयसतंर उरारणयात आलर असतर. 
�शवाजीरहाराजांाया जनरापासून नाना ्डा�वसांाया रराापयपत, ह�ररकतांना, अ�रशः परारव ्सा 
तो राह�त नवहता. जसजसर तर पुढर चालून गरलर तसतशा तयांनी आपलया उपराजवानया- हयासुदा जगातील 

अनर् सवतंत राष्ांाया पवान राजवानयांाया एवढया रोठया होतया - दवयानर ररन सांडाायाप◌ू �खशातून 

आपा तांबयाची नााी िजतकया सहजगतीनर आ�ा पाचुयामनर ्ाढून टा्तो, �ततकया सहजपाानर सोडून 

�दलया. सातारा, नागपूर, ्ोलहापूर, तंजावर, सांगल�, �ररज, गुतंी, णडोदा, वार, अंदरु, झांशी, गवालहरर ह� 
नगरर महाजर युरोपातलया सवतंत दरशााया एवढालया पांताची �्ंवा िजलहयांची रुखय �ठ्ाार होती. 
हयांह ून लहान अशा �ठ्�ठ्ाााया असखंय परुख नगरांची आमह� गातीच ्र�त नाह�. ह�ररकतांनी 
ह�रदवार आ�ा ्ुर�रत , र्ुरा आ�ा डा्ूरजी, अणु आ�ा अवंती, परशरुार आ�ा पयाग, ना�श् आ�ा 

ंयंण्, दवार्ा आ�ा जगनना्, रिलल्ाजुमन आ�ा रदरुा, गो्ुु आ�ा गो्ाम ह� प�वत �रतर 
�हदंवुरापाया दवरषटयांाया रू�तमरजं् अतयाचारांपासून रुकत र् ल�. ्ाशीनर, पयागानर, आ�ा राररशवरानर 
पुनहा ए्दा �नरमयपाानर आपलर ्ुस आ�ा सौव उरवलर आ�ा आपलयावर ्ोसुाायाप्  सोर 
�वपततींचा, दारा दःुखांचा प�तशोव सरणयासाठ� अजूनह� �हदं ुसावमरौरसतता िजायारधयर चौखटााया, 
चालुकयांाया, पललवांाया, पांडयांाया, चौलांाया, र् रुांा या राष््ूटांाया, आधंांाया, र् सर�ंा या, 
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रोजांाया, रालवांाया, हषम आ�ा पुल र् शींा या, राठोड आ�ा चवहााांाया, पाचीन इ�तहासातील 

नावाजलरलया सवम सावमरौर राजवंशांाया पुरातन सामाजयसतता िजवंत आहर महाून परररशवराचर आरार 

रानलर! तयांाया पांता�वपांचा आ�ा सरनापतींचा ्वी ्वी रहादजी �शदंयांाया उदाहराापराार एवढया 
�वसतीाम पदरशावर अ�व्ार चालर ्�, पाचीन ्ाुात तरवढया पदरशााया राजाला ‘अशवररव य�ाला’ 
अ�व्ार �रुाला असता. प�हलया चंदगुरताचर वैरवशाल� सामाजय आ�ा ्दा�चत दसुयापर गुरताचर 
वैरवााया �शखरावर�ल �दवसांतील सामाजय वगुलर तर�, तयाायाशी �वसतारात, शरषठतवात �्ंवा 
पराकरात तुलना ्रता यरईल असर दसुरर �हदंसुामाजय सवम �ल�खत इ�तहासात आ�ा पुरााात आढुाार 
नाह�. राष्�य सवा्मतयाग आ�ा ्ार�गर� एवढयापुरताच �वचार र् ला तर णहुवा दसुयापश ्ोाालाच अशा 
रयं् र अडचाींना, सं्टांना आ�ा अपयशांना त�ड दयावयाचा पसंगह� आला नाह�. इतकया 
उजजवलपाानर तयाायाशी त�ड दरऊन तयांना दरू सारणयात यशह� आलर नाह�.  

आपलया पाचीन इ�तहासात चकव�तम �वकर �्ंवा �वकरा�दतय हया शबदांना �व�शषटा्ामनर रहतव 

पारत झालर आहर असर �दसतर. जया राजानर इतर सवम �हदं ुराजांना पादाकांत र् लर आ�ा रंडलरशवर समाट ह� 
पदवी वारा ्रावयाची आपल� योगयता �सद र् ल�, तयाला चकवत� महाून; पा, तयानर चकव�तमपद 

वारा ्रणयाइत र्  �वजय संपादलर आहरतच; पा, तयातह� जयानर र् वु दरशी राजानाच िजं् ू न शरषठतव 

�रु�वलरलर नाह�, तर, जयानर एखाद� पणु पर्� सतता पादाकांत र् ल� आ�ा आपलया राष्ाची �्ंवा 
ससं ्ृतीची दसुयापर पर्� वचमसवापासून रुकतता र् ल� अशा नपृशरषठालाच �वकरा�दतय हया पदवीचा रान 

�रुत असर. प�हलया �वकरानर �स�्अन लो्ांना रारतवषामतून हा्लून लावलर अशी प�स�द आहर; 
दसुयापस �वकरानरह� पािशचरातय श्ांाया पारतंंय-शृखंलातून आपलया रातरृूरीची आ�ा आपलया 
जातीची रुकतता र् ल�. यशोवराम हा �तसरा �वकरा�दतय; हयानरह� हूाांना पुवून लावलर आ�ा 

रहासगंार ्रन तयात तयांाया राजाला ठार रारलर. तरवहा हा आरचा त म्  णरोणर असला आ�ा 

�वकरा�दतय हया नार �वशरषानर आ�ा अ�त शरषठ पदवीनर जयानर वमयम आ�ा प�वत अशा युदात आपलया 
दरशााया आ�ा राष्ााया पर्�य शतूांया�वरधद युदर र् ल� अशा योदधयांचा, जो आपल� युदातील शरषठता 
�सद ्रणया्�रताच र् वु नाह� तर आपलर न�ैत् आ�ा दरशसंणंवी ्तमवयपालन ्रणया्�रता आपल� 
राष्�य आपतती दरू ्रणया्�रता - �दिगवजयाला �नसतो आ�ा दवयतषृाा आ�ा वरमवरड हयानी अंव 

झालरलया अतयाचार� सनैयाला िज्ून आपलया सराजाचर आ�ा जातीचर अगद� पाााशी गाठ सालाायाप◌ा 
रयं् र सं् टापासून सरं�ा ्रतो अशा �वशव�वजरतयाचा �नदकश होत असला तर जयांनी आपलया �हदं ु

सामाजयापै् � शरवटचर �हदं ुसामाजय �नरामा र् लर - आपलया पाचीन इ�तहासापुरताच �वचार ्रन जयाला 
यर र् शरवटचर महटलर आहर, जयांनी पूव�ाया ्ोााह� चकव�तमपर�ा �्ंवा �वकरा�दतयापर�ा हरतूाया दषट�नर 
पा�हलर तर उदातततरत आ�ा पराकरात जी यित्ं�चतह� ्री रराार नाह�त आ�ा रहतवााया दषट�नर 
अनतं पट�नर उजजवल ररतील अशी अचाट ्ृतयर र् ल� तयांनाह�, आमह� �हदं,ू आपलया पाचीन 

इ�तहासातील तया प�सधद आ�ा पूजय नावा�वषयी जो आदर, जर परर आ�ा ्ृत�ता णाुगतो आ�ा 

ठरवतो तोच आदर, तरच परर आ�ा तीच ्ृत�ता आपलया्डून पारत वहावीं हर आवशय् आहर. ्ारा, 
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तयांनी आपलया जातीची धवजा रजपूत राजवृदंााया �श�्ल झालरलया हातातून आपलया हातात सरतल�. 
�हदंूंाया �हतसंणंवांशी जयांचर हाडवरै अशा सवापाया�वरधद वरमयुधदाची सोषाा र् ल� आ�ा दाह�र आ�ा 

अनंगपाल, जयपाल आ�ा पथृवीराज, हरपाल आ�ा पताप, पतापा�दतय आ�ा �चतोड, राववाचायापाया 
आ�ा सायााचायापाया णुिधदणलानर ह�रहरांाया आ�ा हक्ा-णुक्ांाया रुजणलानर, जाू ्ाय आपलया 
दरवासाठ� णांवलरलर दरऊुच असर �वजयानगर हया सवापाया हौतातमयाचा प�तशोव सरतला. 
इतकया �न्रानर आ�ा आवरशानर उरी सहा शत र्  सतत चाललरलर रहायुद तयांनी िजं्लर; आ�ा अवमवट 

संस�टत असताना आ�ा र् वु अवमवट जागी झाल� असतानाह� �हदंजुाती, र् वढर  �वजय संपाद ूश्तर हर 
पतयंतराला आाून; जर, ्वी ्ाुी �तला पूाम जागतृी आल� आ�ा सारािज् जीवन �न पयतन यांाया 
पूामतरला ती पोचल� तर �तायात �्ती उजजवल सारथयमगरमता आहर, हर, दाखवून �दलर. 

तरवहा तयांचर आमहा सवम �हदंूंवर झालरलर परराचर आ�ा ्ृत�तरचर ऋा आपा रानय ्र या आ�ा 

तयांाया चराी, तर पूवम रागात दाख�वलयापराार सारथयामाया आ�ा वैरवााया �शखरावर आरढ झालरलर 
आहरत तोच, ्ृत� जनपदाची राज�नषठा आ�ा सरादर वाहू या; आ�ा तयांचर तयांनी इतकया पराकरानर 
पस्ा�पलरलया ्ोर �हदंसुामाजयाचर शकय �तत र्  र�गाुत अं�तर दशमन सरऊया. ्ारा लव्रच पडदा 
पडाार आहर; इतकया अ्सरात आ�ा झट्न पडाार आहर ्�, तयाणरोणर, �वजरची गुडंी दाणलयापराार 
तो उजजवल रूत्ाल, पतमरानााया पाणयानर ररलरलया नरतासरोरन अदशय होऊन जाईल. 
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७ : पडदा पडतो 
“.............. In his eyes 

Was mingled with surprize 
The stern joy which warriors feel 
In foemen worthy of their steel.” 

 
 

“...(.नयनांत तयााया �वलसत ्�ं नवलाई,  

सानदंर  दाटु�न यरई �रसुुनी पर� जी राह�,  
�्जु�न �नषठुरतरन � �रपुरनीं तयांाया उ�चत�च अ�सवाररची 

अनुरू�त असर जी सदा�च रानवयापषची”) 
 

“�हरत सोडू नयर, सवम पुनः यरईल उदयाला” 

- परा्र 
 

खडयाायाम युदापयपत असवी सन १७९५ पयपत आमह� आपलर सं��रत इ�तहास सरालोचन आालर 
आहर. रागलया ्ाह� प्राात आमह� र् लरल� �ववानर सरालोचन र् लरलया हयाच ्ालखडंाला अवशयतः 
उदरशनू आहरत. रराठयांाया हया उठावाीाया सवम णार�् सार�् पसंगांचर वामन ्रावयाचर �्ंवा पर��ा 

्रावयाचर हा आरचा हरतू र् वहाच नवहता. जया परुख उदरशानर आ�ा जया रूलरूत ततवानर तया उठावाीची 
स्ू�तम झाल� होती आ�ा �तला सवरप आलर होतर तो उदरश आ�ा तर ततव �निशचत ्रावयाला आ�ा तया 
�नामयापराार �तचर आपलया �हदं ुलो्ांाया इ�तहासातील खरर स्ान ठरवावयाला जया उपयोगी पडतील 

तरवढयाच सटना पुढर रांडावयाचा आरचा पयतन होता. तर ्ायम आता झालर आहर. तर� इ.स. १७९५ पासून 

रराठ� सामाजय असताला गरलर तया इ.स. १८१८ पयपतचा ्ाल इत्ा दःुखसरा्ुल ्राारा आहर ्�, 
तयावर ए् अशु�णदं ुढाुलयावाचून, ए् उसासा टा्लयावाचून पुढर  जाार अशकय आहर.  
आपा पा�हलरच ्�, रराठयांनी हया वरुी जयायोगर शत्ानुशत र्  चाललरलर �हदं ुसवातंंयाचर �चरंजीवी युद 

िजं्लर गरलर असा ्ायमसरारतीचा अं�तर साव रारला होता आ�ा आपला वंशपरंपररचा रुसलरान शतु पुरा 
�नजवला होता. अवसननगात िस्तीत तयानी ‘सुटलो आता’ महाून �निशचंततरचा उाचवास सोडला आ�ा 

आपलया तलवार� उशाशी सरऊनच ए् �ारर तर �वसावा सरत पडलर. अगद� णरोणर हया �ाी ए् नवीन 

आ�ा पूव�पर�ा �्ती तर� अ�व् णलाढय शत,ू दोनदा तयांनी तयाची रग िजरवल� असताह� पुनहा 
रा�रतात उतरला आ�ा तयानर तयांायावर सवम णु ए्वटून �न्राचा रारा र् ला. 

अशा िस्तीतह� तयांनी िजं्लर असतर, �नदान तयाला �तसयापनदा पुून जावयाला लावलर असतर; 
पा इतकयातच दरुामगयानर डाव सावला. नाना ररा पावलर आ�ा दसुरर णाजीराव आपलया लो्ांचर 
अप�तणद सवारी आ�ा तयााया शतूचं र प�त्ारशनूय दास झालर. हर दोन पुरष - नाना आ�ा दसुरर 
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णाजीराव- महाजर रराठयांाया हया उठावाीाया सरग ्ाुात जया दोन �वरोवी पवतृती ए्रर्�ंशी 
झगडताना आपलयाला आढुतात-राष्�वसात् आतरप�तषठर्डर आ�ा अवर सवा्ाम् डर ्लाार� ए्; 

आ�ा जयााया योगानर रनुषयाला सवतःाया राष्ााया रानाचर आ�ा सवातंंयाचर रूलय दरऊन संपादलरलया 
राज�्र�टापर�ा, राज�चहनांपर�ा तयााया सवातंंयात आ�ा सनरानात अ�व् रूषा वाटू लागतर, अशा 
सावमज�न् गोषट�ंतील सवा्मर�हत ततवां्डर आ�ा दरशासाठ� ्रावयााया आतरतयागा्डर ्लाार� 
दसुर�- तयाचर रू�तमरतं  पुत रु  होतर. रराठयांना अवर रनःपवतृती आपलयातून �नरूमल ्रन टा्ता आल� 
नसल� तर� नाना आ�ा तयांची �पढ� होती तोपयपत तयांनी �तला पूाम दाणात ठरवणयात यश �रु�वलर होतर. 
तयाचर ्ु महाजर तयांनी पस्ा�पलरल� ्ोर �हदंपुदपादशाह�. पा आता दसुयाप◌र णाजीरावानी -आ�ा 

तयााया नार�नदकशात िजायारधयर अवरपवतृती प�त�न�वमषट झाल� होती तया तयााया सरग �पढ�चा 
आमह� सरावरश ्रतो - वचमसव पारत ्रन सरतलर होतर. तरवहा तयाला ए्त णद ्राारर सां�स्तरचर ततव 

सुटलयारु रु  सामाजयाला �निशचतपार ्ोलरडून पडणयावाचून ग�त रा�हल� नवहती. ्ारा अगद� हयाच 

वरुी आपा पा�हलयापराार तयाायावर एखादया �हदं� �्ंवा आ�शयातील राजसततरनर नाह� - तसर असतर 
तर अदया�पह� रराठर  ए्ंदर�त तया ्ोाापर�ा अ�व् संस�टत आ�ा जासत दरश�नषठ असलयारु रु  तयांनी 
आपलर ठाार सोडलर नसतर - तर इंगलडंनर आसात र् ला होता. तरवहा सारनयाचा �नामय ठरलरलाच होता. 

्ारा, हया वरुी इंगलंड तुलनरनर रहद�वजय �रुवून दरणयाला अवशयरूत असाायाप◌ू सवम 
गोषट�ंनी �्तीतर� पट�नर अ�व् सजज होतर; तयाचर राष् आपसातील वैरनसयर, गुलाणााया ( roses) 

लढाया, वा�रम्  छु आ�ा नयायालयातील पपीडन हयांायातून, अंड्ोशातून णाहरर पडणयााया ्ाुातून 

�नसून जाऊन �्तीतर� �दवस लोटलर होतर. आ�ा ्रावी ्शी आ�ा पाुावी ्शी, अ�व्ार चालवावा 
्सा आ�ा रानावा ्सा या�वषयीाया, सवतंतराजसततरचर राष्�य पराा�चहन असा आपला राजा आ�ा 

आपला दरश हयांाया�वषयी दरशरकतीची ए्�नषठा आ�ा सवापहून अ�व् महाजर जातीय संिशलषटता, 
उदरशांची आ�ा आ्ां�ाची ए्वाकयता आ�ा पररपूवम्  राज�नषठा अतयाद� ण�लषठ संसटनरवर 
उरारलरलया राष्राजयारु रु  उतपनन झालरलया सावमज�न् ्ायामतील सवम सदगुाात तर णयापि◌च 
�दवसांपासून पारंगत झालर होतर. रराठयांची िस्ती तशी नवहती. �हदंसु्ानातील सवम राजसततांपर�ा, हया 
दषट�नरह�, तर योगयतर असलर तर� तयांायातह� इंगजांाया तुलनरनर हया गुाांचा खरदजन् अराव होता. 

तर�ह� तर ए्ा्� सारनयाला उरर रा�हलर. शरवट�शरवट� तर पाार�ाासाठ� रांडा आहर हर पुरतरपााी 
उरगलयावर तयानी अगद� रान �वसरनह� युद र् लर. तर ्ोर दरश�नषठ रराठर  - णापू गोखलर; 
तयांायासारखा, ्ाह�नी �नराशा आ�ा ररा हर तयांाया्डर डो रु  वटारन पहात असतानाह�, शरा न 

जाणयाचा, शरवटचा, �नशचय र् ला. तर ए्ा इंगजी अ�व्ायाप◌रला महाालर असतील, “आमह� आरची �तरडी 
आरायाणरोणर सरऊन जात आहोत असरह� असरल, पा आराया तलवार� आराया हातात ठरवून ररणयाचा 
आमह� �नशचय र् ला आहर.” पा, आता तयांचर सवम ्तक राज्ारा - वुरंवर आ�ा सरनानाय् रहादजी 
आ�ा नाना, तु्ोजी, रसोजी, आ�ा ्ड र्  ए्दरच रतृयूनर हरा र् लयारु रु , सनैय इतकया प�रशरानर 
््ून गरलयारु रु  आ�ा अयोगय राासर नरततृवस्ानी �शरलयारु रु  आ�ा तया सवापाया रूवमनयस्ुी दसुरर 
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णाजीराव �वराजरान झालयारु रु  आ�ा इंगलडंसारखा रयं् र प�तप�ी �रुालयाणरोणर हया सामाजयाचा 
�नामय ठरलरलाच होता. रराठर  हरलर आ�ा तयांायाणरोणर शरवटचर ्ोर �हदं ु सामाजय - शरवटचर ्ोर 
�हदंसु्ानी सामाजय - �वलयाला गरलर. आता र् वु पंजाणात अजून �शखानी �हदंसुवातंंयाची लहानशी 
तरु जयोत िजवंत ठरवल� होती पा �तचाह� आ�ा तसतशा ्ाराारु रु  लव्रच अंत होाार हरह� �निशचत 

ठरलरलर होतर. 
हया आपलया ्ोर राष्�य सामाायााया सरावीवर हा रतृयूलरख �ल�हताना आमहाला तीव वरदना 

होत आहरत ह� गोषट आमह� लपवीत नाह�; पा इंगलडंला �रुालरलया �वजयाचा आमह� रतसर ्र�त नाह�. 
एखादया उततर खरुाडूपराार तयानर सरुदााया आ�ा रहासागराायापल�्डर, दरशााया आ�ा खडंााया 
पल�्डर आपलर हात लांणवून आराया झगडाायापा हातातून �हदंसु्ानाला ओढून सरतलर आ�ा तया 
पायावर जयााया तोडीचर सामाजय इ�तहासात कव�चतच झालर असरल अशा पचंड जगतसामाजयाची 
उराराी र् ल�. हया�वषयीाया तयााया सारथयामचर आ�ा ्ौशलयाचर आमह� ्ौतु् ्रतो. 

इ.स. १८१८ हया वषामत आपलया �हदंसुामाजयापै्� अतयतं वैरवशाल� सामाजय सरा�वस  ्झालर! 
तयाायावर दिषट ठरवा आ�ा यरश ूराता ररर�पराार रिकतरय औतसुकयानर वूप आ�ा पूजासा�हतय सरऊन 

हदयातील आशा जागतृ ठरवीत पती�ा ्रा! पहा पुनरत्ान ्वीह� होऊ श र् ल!! 
 


