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�ा.तावक�ा.तावक�ा.तावक�ा.तावक 
 

व�णुपंताचं ेवडील व मातो�ीव�णुपंताचं ेवडील व मातो�ीव�णुपंताचं ेवडील व मातो�ीव�णुपंताचं ेवडील व मातो�ी    

     आलHबाग िज;sात, पेण तालुtयात वरसई Nहणोन डuगरनजीक नदHकाठv गांव आहे. <या 

गांवात .वयंभू सीवालय आहे. LाMण व.ती पाऊणसे घर आहे. गांवची रHत dेjासारखी आहे. बहुदा 

या गांवचे लोक सव3 वचारH असून व*ेचे व बुXीचे कामांत हुषार आहेत. या गांवी kचतपावन जातीचे 

गोडसे यांचे कुल आहे. गोडसे हे ऋVवेदH, शां=ड;य गोjी बहुत �ाचीन राहणारे. <या कुलांत माझा 

ज!म. तीथ3fपांचे नांव बाळकृ�ण व मातो�ी राधाबाई या नावांची. माझे नांव व�णुभट. कBनy बंधु 

ह5रपंत व धuडभट व भkगनी कृ�णाबाई असी आNहH आप<ये आसता, आमचे चुलत े केशव भट व 

रामभट. हे सव3 माझे घराणे वzानांचे आहे. फ{ तीथ3fप माj गहृ.त होते. त े लहानपणापासून 

�ीमंत बाजीराव पेशवे यांचे अमलात वचूंरकर सरदार यांचे पदरH होत.े मराठे यांचे राPयाचा भर 

समाq जाहा;यावर, �ीमंत पुण ेसोडून (हंद.ुथानात जाnयाचे इरा*ान ेफौजसुे ॥ जात असता तीथ3fप 

नम3दा गंगेपय|त गेले. तो �कृत फार अश{ होऊन Pवर येऊ लाग;याकारणाने शके १७३९ सात 

वरसईस येऊन पोचले. आ&ण <याणी असा Bनयम केला क~, आता सरकारH नोकरH कणK नाहH, जे �ाq 

होईल <यात Bनवा3ह कfन येथेच .नानसं^या(द पुnय कमK कfन वय नेऊ असा वचार कfन रा(हले. 

<यांचा रोज,म असा चालत होता. मोठे पाहाटेस उठोन शौचवधी कfन, .नान �ातःकाळीं 

जाहा;यावर सं^या जपा(द कfन f"ैकादशीपूव3क �ीची पूजा नऊ वाजता समाq कfन, म^ये येक 

कलाख �ीभागवत Uकंवा उपBनषद भागाचा वचार जाहा;यावर .वयंभू 9सव.थानी जाऊन पूजा कfन 

घरH येऊन पंचमाहाय: कfन भोजन जाहा;यावर पवमान व व�णुसू{ा(द पठण कfन 

�ीभगवत ्गीता अbादश अ^ये आवृTचा नेम होता. सायंकाळी चार वाज;यावर बेलतुळसी फुलJ वगैरे 

आणnयाचा उ*ोग करHत असत. राjौ सं^या(द देवपूजा जाहा;यावर वेदा!तशा[ावलोकन कfन 

Bन(".त eहावJ. <या�माणे सव3 काळ घालवीत असत व माझी मातो�ी माहा सा^वी पBत�ता 

तीथ3fपास अनुकूल असोन शवेेत राjं(दवस त<पर असावे. 

 

बालपणबालपणबालपणबालपण    

     पुढे आमचे ज!म जाहाले. 9भdुक~ घराणे अस;यामुळे यजमानाकडून उ<प!न होई <यात व 

घरची सेते होती <या उ<प!नानी Bनवा3ह होत असे. तो वडील चुलत े<यांचे मनात वभ{ eहाव,े असे 

आ;यावfन Rjवग3 बंधु वभ{ जाहाले. माझा ज!म शके १७४९ �ावण मासचा आहे. वभ{ 

जाह;याचा शके १७६० माग3सीष3 मासी जाहाले. त े समई माझे वय दाहा वषा3च े होत.े वभ{ 

जाहा;यावर खच3वेचा@या सव3 अडचणी पडूं लाग;या. खS या गरHबीने तर मालाच घातलH. तीथ3fप 

गहृ.त आNहH मुले लहान, 9भdुक~चे उ<प!न मुळीच नाहH. फ{ सेताचे उ<प!नावर उपजीवका बराबर 



होईनासी जाहालH. तरH तीथ3fपानी .नानसं^या(दकाचा लोप केला नाहH. तीथ3fपास लHलावती aंथ 

चांगला माहHत होता. गहृ.त अस;यामुळे 9भdुक~ बौ। परा!ना(द वPय3 केले होत.े परंतु मजला 9ल(हणे 

चांगले सांगत असत. बाळबद व मोडी 9ल(हणे व वाचण,े गुणाकार, भागाकार व eयाजाचे वगैरे 

(हशोबात तयार केले. घरचे 9ल(हणे eयव.थेसीर, 9सलकबंद वगैरे 9ल(हnयाची समजूत चांगलH कfन 

(द;हH, तu माझJ वय दाहा आकराचे झाले. पुढे कोठेतरH बाहेर मजला ठेऊन सरकारH नोकरH लावू *ावी 

तu वडील चुलत ेकेशवभट हे राjौ तीथ3fपाजवळ बसून असा Bन�य केला क~;  गावीं परगावी आपले 

यजमान वीस बेवीस घरे आहेत.  आ&ण आप;यापासी मुलग े तूत3 हेच आहेत.  मजला तर मुलगा 

नाहH. रामभट यांचे कुटंुब कैलासवासी जाहा;या कारणान े LMावता3स गेल.े तथेे �ीमंत यांजकडे 

होमशालेकडे ऋि<वPय आहेत.  पुढे अथ3 संपादन कfन लVन होऊन सतंBत होणार. आमचे वय 

जाहाले. <यापेdा यजमानास कुलगुf नाहH असे होणार. असे जाहा;यानी आपले कुळास हे कम3 उkचत 

नाहH. <यापेdा आNहH दोन सोबती 9मळऊन मुहूत3 पाहून संवता सांगnयास आरंभ क5रतो. मुलास 

गहृ.त कfन  रोजगार करऊन  "eय वशषे 9मळवून उपभोग कणK बरJ वाटत नाहH. मुलगा वzान 

होऊन यजमानकृ<य पाहून जे "eय �ाq होईल <यातच Bनवा3ह करHल हJ फार चांगल.े आपला 

LाMणपणाचा आचार सोडून राजाची चाकरH कणK हJ आप;या उपयोगी नाहH. इ<या(द उभयतांचा संवाद 

होऊन पढnयाबौ। वचार  ठरला. नंतर सोब<यांची eयव.था लाऊन संवतसे आरंभ केला. धाकटा बंधु 

ह5रपंत याचा �तबंध होऊन .नानसं^या �"पवमान �ावणी वगैरे जJ LMकमा3स आव.य लागत े

तवेढेच पढोन 9ल(हnयाचा ,म सुf ठेवला. संवता LाMणपदे समाq होणार, तu शके १७६८ Pयेy 

मासी व*ा सांगणारे केशवभट ता<या हे .वग3वासी जाहाल.े रामभट हे चुलत े (हंद.ुथानात राहून 

<याणी आपला ववाह केला. ईcरH इ@छेन ेत ेसमई वीस मणाचे भाताचे खंडीस f॥ नऊ दहा�ो।  दर 

जाहाला. सव3 जीनस अBत .व.त होत गेले. तीथ3fप तर सदासव3दा आपले LMकमा3त होत.े मग पैसा 

9मळnयास वाटच नाहH. आ&ण आNहHहH वयान ेमोठे जाहालो. तथाप बालबध घराणे व तीथ3fपांचे व 

मातो�ींचे वत3न पाहून लोकां@या मुलH सांगोन यावयास लाग;या. परंतु तीथ3fप आNहांस कत3eय नाहH 

Nहणोन सांगत असत. याचे कारण ग5रबी फार. जवळ पैसा नाहH व सावकारहH f॥ देnयास कोणी 

नाहH. गहाण सेत े*ावी तर भातास दर नस;यामुळे उपाय नाहH. मजला समजूत चांगलH आ;यावर, 

वडील चुलत े Bनवत3;यावर यजमानाकडे काहH या�:क जाहा;यास .वता मजला चालवnयाचे :ान 

नाहH हे मनांत येऊन वरसई गांवातच वेदशा[सपं!न वनायक जोसी शा[ी फार समथ3 LाMण 

वेदशा[ Bनपुण, काहH PयोBतष भागहH आवगत व या�:क तर सूjवृT भा�यांत Bन.नात 

कंुडमंडपपय|त संपवलेले असे राहात होत.े <याजकडे जाऊन वनयपूव3क नम.कार कfन वनंBत केलH. 

ती. शा[ीबाबा आमचे चुलत केशवभट ता<या कैलासवासी जाहाले,  आतां आमचे घरात यजमान 

कृ<ये चालवणारा कोणी नस;यामुळे हरव{ अडचणी येतात व येणार. या.तव माझी �ाथ3नापूव3क 

व:Bq असी आहे क~, मी काहH वेद व गहृ.तपणाची व*ा केलH आहे. व सूj पढलो आहे व बाळबद 

आdर बरेच असोन वाचन(ह चांगले आहे. याखेरHज आपण सांगाल तJ पढून तयार करHन. परंतु 

धम3शा[ाचे भाग काहH समजले पा(हजेत. या�:क तर तयार जाहाले पा(हज.े या.तव आप;यास 

�ांतात लोक मा!य क5रतात तसी मा!यता येऊन व*ा जाहालH पा(हज.े या�:काची व*ा खरH गु�ची 

कृपा होईल तरच व*ा�या3स लौकर येईल. या.तव आपण पुjा। मजवर �ेम ठेऊन सांगnयाचे कबूल 

कराल तर मी हH व*ा करणार आहे. वेदास आवृT माj करणार. पुढे वेदाचे काम पढnयाचे बंद 



करणार. आपण मेहेरबानीन ेBन�कपटपणे अ^ययन सांkगतले पा(हज,े असी वनंBत क5रताच जोसीबाबा 

फार आनंदHत होऊन असे सांkगतले क~, मजला जे वषय कळले आहेत त ेअ^ययन Bन�कपटपणे 

आNहH सांगू, परंतु थोडी eयु<पT तयार केलH पा(हज.े केवळ वै(दक लोक चालवतात तसी हH व*ा 

उपयोग नाहH. आNहापासीं पढावयाचे अस;यास आमचे नांव होईल तJ केले पा(हजे वगैरे <यांची 

बोलणी ऐकून <याणी सांkगतलेले सव3 वचार कबूल कfन मुहूत3 पाहून fपावळीस आरंभ केला. 
 

व*ाज3नास �ारंभ व ववाहव*ाज3नास �ारंभ व ववाहव*ाज3नास �ारंभ व ववाहव*ाज3नास �ारंभ व ववाह    

     पुढे ,मान े समासच, व आमराची कांडे Nहणोन, रघूचे काeयास आरंभ केला व �योगर# 

Nहणजे नारायण भटH �थम प5रभाषेपासून पढावयांस आरंभ केला. PयोBतषपैक~ मुहूत3मातKड aंथास 

आरंभहH केला. व*ा�यास सुf जाहा;यावर राjं-(दवस तोच घोष चालवला होता. शा[ी बाबांचे डोळे 

फार आश{, सबब धम3 शा[ांचे aंथहH मी वाचून <याणी �वण करावे. फावले वेळेस Bनण3य9सधुं व 

मयुख, �योग पा5रजात, .म<ृयथ3 सारा(द aंथ पाहnयाचा ,म ठेवला होता. आ&ण यजमानाकडे जे 

या:ीक होत गेले त े त े �योग शा[ीबाबांचे समd चालवंू लागलो. तो दोन वषा|नी सवा|स माहHत 

होऊन लागलHच ववाह जाहाला. ववाहास खच3 बो। fपये लागल ेत ेसव3 कज3 घेतले. मजला समजून 

आ;यापासून गरHबीने तर माला घातलH. मागील दारH पुढHल दारH तर द5र" फुगhया घालHत होत.े 

तथाप लोकांचे fपये कजा3ऊ घेतले नाहH. काया3मुळे �याव ेलागले.  

 

ह5रपंत व कृ�णाबाई याचें ववाहह5रपंत व कृ�णाबाई याचें ववाहह5रपंत व कृ�णाबाई याचें ववाहह5रपंत व कृ�णाबाई याचें ववाह    

     kचरंजीव ह5रपंत कBनy बंधु हा कारकुनीचे व*ेत तीथ3�पा�माणे जाहला. दो!हH अdरे अBत 

उTम व समजूत व eयवहार:ान अBत सुरेख जाहले. परHdेक5रता दोन वषK ठाणे िज;sांत आला. 

परंतु परHdा पास न झा;याकारणाने पेणेस सावकारH चाकरH सालाचे �पये प!नास खेरHज भोजनखच3 

पतकfन रा(हला. <याचे गुण अBत उTम व eयवहारात चूक नाहH. Bन.पहृ ि.थतीत असे. या कारणाने 

<या यजमानाची मज\ अBत बसलH. तोहH अBत वcासानी काम करHत असे. यजमानाने <याजकडे 

मुख<यारH असी (द;हH होती क~, एकादे समयी एकादे कुलास १००  �पये पय|त सूटहH यजमान 

नसता *ावी. एकाद (ठकाणी घेणे जाह;यास जा.त करारो। eयाज आकार कfन १०० पय|त fपये 

घेत(ह असे. या�माणे बु^धीचे योगान ेलौUककास चांगला आ;यामुळे, मुलगी सांगोन येऊन <याचे(ह 

लVन जाहाले. त ेसमयी कजा3ऊ �पये काढून लVन केले. धाकटा बंधू धuडभट हा पढावयास घातला 

होता. तो अBत बु^धीमान <याण े संवतचेा आ^याय ११ आकरा संथानी गु�जीस पाठ Nहणोन 

दाखवावा या�माणे बु^धीचा योग होता. पुढे थोडचे (दवसानी भkगनी कृ�णाबाई इचे लVन जाहाल.े 

<या लVनास f॥ लोकांचे कज3च घावे लागले. व=डलांचे पुnयाईन े �ांतांत लौक~क चांगल े रHतीने 

संपा(दत जाहाला. याजमुळे प(हपाeहणा वगैरे जा.त पडू लागला व गांव सबंं^येची Uकंवा कोणती(ह 

बाब आलH तरH पैशाची झीज सोसून शारHर मेहनत कfन लौUककाची कामे करHत गेलो. Bतघे(ह थोडे 

थोडे 9मळवणारे जाहालो. परंतु खच3हH जा.त होत चालला. या काया3वर कायK येऊं लाग;यामुळे 

कजा3बो। उपाय चालत नाहHसा जाहला. उTम लौUककामुळे काहH कारणानी f॥ लाग;यास सावकार 

लोक Rबनहरकत खतपj नसता पांच-पांचसे f॥ देत असत पत अस;यामळेु लोकांस कज3 आहे असे 

समजnयांत आले नाहH. 
 



जणंू रामजणंू रामजणंू रामजणंू राम, ल8मणल8मणल8मणल8मण, भरतभरतभरतभरत    

     धuडभट हा अBत बु^धीमान. पढnयाचे काम बहुतके संपवीत आला. ,म पढावयास लागला, तो 

eयु<पTी Nहणावी असे <याचे मनात आ;यावfन eयु<पT चांगलH पढू लागला व कवताहH चांगलH 

कf लागला. <यास(ह मुलगी सांगोन येऊन लVन जाहाले. चांगले लौUककास आ;यामळेु या लVनास 

खच3 बराच जाहला. खचा3स ऐवज सव3 कजा3ऊ घेण े�ाq जाहाला. धuडभट हा दोघांपेdा बहुत लहान 

असे. परंतु <याचे बु^धीबळ आNहापेdा जा.त असे. जी व*ा व कला पा(हलH ती सा^य करnयास 

वेळ लागत नसे. आमचे बंधु<व अतीच चांगले होत.े लहानपणापासूनच कधी(ह फाट कोण<याच 

कामात पडला नाहH. लहानपणी ग5रबी फार अस;यामुळे काहH कणK जाहा;यास सवा|चे वचारे त ेकाम 

करHत असो. पुढे आम@या ि[या मो�या जाहा;यावर घरात कमजा.त घरोटH संमधे काहH एक गोb 

जा.त उणी जाह;यास राjौ आNहापासी बायकांनी सांkगतलH असता आNहH दसुरे (दवशी ती ॥  

मातो�ीचे समd ती गोb काढून <याचा फाड जeेहाचे तeेहा दोनचार वेळा के;यामुळे, पुनः बायका 

आNहापासी फाट पडnयाबो। बोलत नाहHंशा जाहा;या व <या(ह मोठे कुलHन घराnयात;या अस;यामुळे 

लौUककांनी चांगले रHतीने सासूसासS याची सेवा कfन <यांचे आ:ेन े वागत असत. समयी बाहेरचा 

कोणी गहृ.त पाeहणा घरH येऊन आठ (दवस राहून जाऊ लागला Nहणज ेचौकसी करHत असे क~, 

चौघी बायका घरात व एक मातो�ी आशा आहेत, परंतु यांत सासुरवा9सणी Uकती व माहेरवा9सणी 

Uकती हे <यास समजू नये. चौघीहH ब(हणीच आहेत क~ काय अशा घरातील बायका येकवचारे व 

आNहास अनुकूल हो<या. आमचे बंधु<वास उपमा �ीराम भरत ल8मण यांचीच लोक देत होत.े 

आम@या मुंजी जाहा;या नeह<या त ेसमयी शौचास दोघा 9मलोन एक पाj नेत असो. <या �ो।च 

मोठे जाहालो तरH तोच ,म होता, असे Nहणणे �ाq आहे. बंधु<वात अंतर कोठेच नाहH. व[ ेसवा|स 

घेणे ती मी बाजारातून आणावी, सवा|नी मा!य करावी या�ो। ि.थBत होती. पुढे जेeहा जेeहा आNहH 

बंधु राjौ बसावे तeेहा लोकांचे कजा3 बो। अBतशय काळजी करHत जावी. परंतु कज3 दरू होnयास र.ता 

नाहH, ईcरइ@छेन ेकधी 5रणमु{ होऊ त ेखरे. 
 

बायजाबाई 9शदें याजंकड ेसव3तोमुख य:बायजाबाई 9शदें याजंकड ेसव3तोमुख य:बायजाबाई 9शदें याजंकड ेसव3तोमुख य:बायजाबाई 9शदें याजंकड ेसव3तोमुख य:    

     पुढे महा9शवराjीचे सुमार शहर पुणे येथे यजमानाकडे अनुyान चालवnयास गलेो होतो. तेथे 

असे ऐकnयास आले क~, (हंद.ुथानांत बायजाबाईसाहेब 9शदंH हH अिVनहोjी याजपासून सव3तोमुख या 

नांवाचा य: मथुरेस करवणार. <या य:ास एकंदर खच3 सात आठ लd f॥ धमा3दाय खच3 होणार. 

Nहणून  बायजाबाईसाहेब यांचे आ�ीत मंडळींची पj े पुण,े वाई व ना9शक या (ठकाणी वzान ् 

मंडळीस आलH आहेत. असे समजताच चौकशी कfन पा(हलH तो, ती पjे �bीस पडलH आ&ण वरसईस 

येऊन पेणेहून ह5रपंत यास बलावून आणून राjौ वचार कnया3स आरंभ केला. 
 

देशाटनाचा संक;प व <यातंील अडचणीदेशाटनाचा संक;प व <यातंील अडचणीदेशाटनाचा संक;प व <यातंील अडचणीदेशाटनाचा संक;प व <यातंील अडचणी    

      <या वचारांत अस ेठरले क~, हालH बायजाबाई साहेब याजपाशी वेदशा[संप!न बाळकृ�ण भट 

भाऊ वैशपंायन हे दाना^यd आहेत. <याजवर उTम�कारे लोभ 9सदें सरकारचा व बायजाबाईचा आहे. 

त े धमा3दायाचे कामांत मुख<यार आहेत आ&ण त ेआपले आq आहेत. तीथ3fपांचा प5रचय चांगला 

आहे, या.तव तीथ3fपांचे नांवाचे पj <याजकड े पाठवावे. पjोTर आ;यावर वचार कणK तो करावा; 



असा वचार होताच पj 9लहून पTा VवालेरHत चावडी बाजारात वेदशा[संप!न भाऊसाहेब वैशंपायन 

दाना^यd यास �वb eहावा, असे 9लहून रवाना करnयास ह5रपंत याजपाशी (द;हे. दसुरे (दवसी 

पेणेस डाकेत ह5रपंत याणीं टाUकले. तJ पj Vवा;हेरHस जाऊन दाना^यd यास पोचले. <याणी <या 

पjाचा वचार कfन लागलHच उTर (द;हे. तJ पj फा;गुन मासी वरसईस तीथ3fपासी आल.े <याणी 

फोडून पाहून मजला जवळ बलावून वचारल ेक~, आमचे नांवचे पj पाठवल ेपरंतु, आNहांस कळवले 

नाहH याचे कारण काय ? तeेहा <यांस अस ेसांkगतले क~, वैशंपायन हे आपले आq सोयरे धायरे खरे, 

परंतु हालHचे कालांत त े �ीमंत आहेत आ&ण दाना^यdतचेा आkधकार <याजकडे आहे. याजवfन 

पjोTर आ;यावर आप;यास सहज कळेल, जर क5रता पjोTर नाहH आले, तर आपले मनास ताप 

माj होईल, सबब पj दाखवले नाहH. असे सांkगत;यावर तीथ3fप असे बोलले क~, दरू देश फार 

आ&ण तसी तुझी लोकोTर वzTा नाहH. <यापेdा जाnयाचा वचार आमचे बु^धीन ेयेत नाहH. हे ऐकून 

घेऊन .व.थ वचारात रा(हलो. दाना^यd वैशंपायन यांची क!या वरसईस कवK इनामदार यांजकडे 

(द;हH आहे. Bतचे नवS याचे नांवे पj Vवा;हेरHहून आले. <यांत मजकूर मी येथJ बाईसाहेब 9सदंH 

मथुरेस सव3तोमुख य:  करणार <यात खच3 सात आठ लd f॥ होणार, <यापेdा ती मौजहH �bीस 

पडेल आ&ण फायदाहH होईल. आमचे भेटHस बहुत वषK जाहालH आहेत. <यास आपण कुटंुबास सु॥  

येnयाचा वचार करावा व येते समयी राजमा!य राज�ी बाळकृ�णपंत आणा गोडसे यांचे kचरंजीव 

येतील तर <यासहH बराबर आणावे. इकडे आले आसता भेटHचा लाभ आNहास होईल, आप;यास याjा 

घडेल, अशा म॥राचे पj आलेले घेऊन आमचे घरHं आणून वाkचले. तीथ3fप, मातो�ीस वचारता सदरH 

तीथ3fपांनी उTर (द;हेल ेपुनः तसेच (द;हे. (हदं.ुथानात जावे असा माझा Bन�य जाहाला खरा, परंतु 

कुटंुबाचे मनु�यांचा वचार येत नाहH. मग मी मो�या संकbात पडलो,  तो ती ॥वो. रा. �ी 

रामभटकाका हे चुलते वभ{ वरसईस घर शेजारH बांधून रा(हले होत.े परंतु <यांचे बंधु<व व रह.य 

चांगले होत.े बायकांचे न बन ेसबब वभ{पणा केला होता. शेत,े माळ, खण, झाडे, पो�यापु.तके वगैरे 

काहH एक वाटणी जाहालH नाहH. आपआपले (हशा�ो। सरकारधारा देऊन उ<प!न वाटून घेत असत. 

नफानुकसानी बो। कालजीन ेसव3j एकच आहे, अस ेसमजून Bन�कपटपण ेउभयता बंधु वागत असत. 

<यांचे घरH मी जाऊन Vवा;हेरHस जाnयाबो। चा वचार व दाना^यdांकडून आलेले पj <यास 

दाखवले. <याणी <या गोbीचे उTर केले क~, आज राjी मी वचार कfन उदईक तुजला सव3 सांगेन. 

नंतर दसुरे (दवशी काकाकडे जाऊन वचा5रता <याणी असे कळवले क~, मजला लोकांचे देणे 

थोडेबहुत जाहाले आ&ण वा.तु नीट करणे आहे, माझा तर वXृापकाळ. मजला मुलगा तर एकच 

असोन <याजला व*ा होईल असे मजला वाटत नाहH. <यापेdा एकवार लोकांचे देणे नाहHसे कfन 

वा.तु चांगलH बांधून ठेवणे आहे. या क5रता मी (हदंु.थानात तुजबरोबर येणार. परंतु तंू माj माझे 

बेताने मजला सांभाळून घरH आणावे. मी अस;याने उभयतांस सुख होईल, पTापुjा�ो। परदेशात 

वागून ज े"eय संपा(दत होईल, त ेवाटून घेऊ. आता तुझे तीथ3�पांपासोन तुजला जाnयाबा॥ची आ:ा 

देववnयाचे काम मी क5रतो. मी बराबर अस;याने Vवा;हेरHस व तेथनू झासीस फायदा जा.त होईल, 

याजक5रता माझा तर Bन�य जाnया बो। चा कायम जाहाला. असे कBनy चुलत े याचंा वचार 

ठर;यानंतर, ह5रपंत यास पj पाठवून पेणेहून आणोन राjौ रामभट काका व तीथ3fप, मातो�ी व 

ह5रपंत हH सव3  मनु�यJ एकj कfन वचार सfु केला. <यांन �थम मी बोल ू लागलो. एकदंर 

आप;यास कज3 इ.टेटपेdा जा.त देणे जाहाले आहे. याचा वचार पाहाता सव3 कुटंुबाचे अ!नव� 



चालून <यातच जा.त कृ<ये येतील ती केलH पा(हजेत. लोकeयवहार पाहून आपले योVयतनुेसार 

चालता हालH �Bतवष\ eयाजाब॥ Bनकाल करता Uकरकोळ रtकम पंचवीसपय|त नवीन कोणाची दोन 

म(हने मदुतीची घऊेन eयाज *ावे लागत.े ती रtकम पुनः eयाजी सुf होत,े अशा रकमा तीन चार 

साला@या एकंदर कजा3त जमा होतात, <यापेdा मजला (हदं.ुथानात जाnयाब॥ आ:ा *ावी. 

कुटंुबाक5रता य# केला तर सवा|चे न9सबाने चांगलेच होईल. मी जरH दरू देशी आ*ाप गेलो नाहH तरH 

मजला सव3 भरवसा वाटत आहेत. तशांत ती॥ काका बराबर सांभाळnयाब।। आहेत, येथून काका व 

मी 9मलोन कवK यांचे गाडीत एक भाग गाडीभाडे देऊन सोयी कfन जाऊ. कवK हे कुटंुबास सु॥ 

जाणार व आNहास नेणार. भोजनखच3 वगैरे (हसेरसीने <यास देऊ. कवK आNहास, आNहH कवK यास 

जपून असून परदेशी जाऊ. आपले आq सोयरेधोयरे यांचा वचार Vवा;हेरहून पj आले <यापेdा जावे 

हेच चांगले असे Nहणतात. 

 

व=डलाचंा उपदेशव=डलाचंा उपदेशव=डलाचंा उपदेशव=डलाचंा उपदेश    

     त ेसमयी तीथ3fप असे बोलले क~, (हदं.ुथानात भांग वाटून पतात व Bतकडे ि[या आपले 

चातुया3ने पुfषास व�य करतात. इकडून तुNहH गे;यावर लवकर Bतकडे येणे होत नाहH, इ<यादH 

मजला वचार पडत आहेत. असे बोलणे ऐकून <याजला असे सांkगतले क~, वषया(दकांचे उपभोगानी 

सुख घेnयाक5रता जात नाहH. कुटंुबास 5रण जाह;याब॥ जाण ेआहे. आपण(ह काळजी कf नये. मी 

आप;यास असे कळवतो क~, ि[यांचे नेjकटाd वगैरे चातुया3स व�य बहुदा शपथपूव3क होणार नाहH. 

तशीच भांग वगैरे आमलाचे पदाथ3 खाणार नाहH, शरHर�कृतीस फार �कारे जपून राहHन. तशांत <या 

देशाचे मा(हतगार काका बराबर आहेत. ती कालजी आपण Rबलकूल कf नये. हालH खचा3स f॥ १० 

बराबर (द;हेत Nहणजे पूरे. असी बोलणी माझी व तीथ3fपांची म^यराjीपय3त होऊन अखेर आ:ा 

(द;हH. दसुरे (दवसी ह5रपंत व मातो�ी यांचे(ह समाधान कfन जाnयाचा वचार ठरला. राjौ बायको 

न जाnयाब�ल सांगू लागलH, तeेहा Bतजला अस े सांkगतले क~, तंू आज तीन म(हन े दखुणेकरHण 

आहेस. िजवावरचा आपम<ृयु टळला. तुजला अ*ाप काठv हातात घेत;या9शवाय बाहेर अंगणात 

जाnयाचे साम�य3 नाहH. वै* यांचे औषध सfु आहे. हे (दवस उ!हाळीचे आता जातील. आगोटHस माj 

चांगले जपले पा(हज.े �कृत हुषार होतां काBत3क माग3शीष3 येईल. आNहH तरH सराईस माघ मासी घरH 

येऊ. हे (दवस आता लवकर जातील. तंू .व.थ मनाने ती. मातो�ीची सेवा कfन राहाव.े माहेरH 

चालHहून जा.त माj आNहH नस;यामळेु राहू नये. इ<यादH उभयतांची बोलणी होता होता राj सरलH. 

पहाटेस समाधानानी जाnयाबौ। वचार ठरला. 
 

अखेर �याणाचा (दवस उगवलाअखेर �याणाचा (दवस उगवलाअखेर �याणाचा (दवस उगवलाअखेर �याणाचा (दवस उगवला    

     नंतर दसुरे (दवशी सकाळी काका हे घरH येऊन तीथ3fपास असJ सांkगतले क~, आNहH दोघेहH 

(हदं.ुथानात जातो, तुNहH काळजी न करता येथे राहून दो!हH �पंच पहात जावे. व�णुब॥ काळजी 

Uकमप कf नये. तो पुj मी पताच आहे. या उपर मजला सांगता येत नाहH. <याजवfन तीथ3fपांनी 

मुहूत3 पाहाnयास सांkगतला. माझी मातो�ी फार .वभावाने गरHब व भावाथ\ भोळी असे. Bतणे नेjांस 

पाणी काढून असे बोललH क~, व�णु पु!हा दbॄीस कसा पडशील तो (दवस सु(दन आहे. मजला 

बोलnयाचे :ान नाहH, सबब मी बोलत नाहH. सव3 ऐकूनं घे<ये. त े समयी मजला ग(हवर येऊन 



मातो�ीचे पाय धfन अस ेसांkगतले क~ तुजला भय मी Bतकडे काहH नादांनी राहHन हे आहे. तर मी 

आपले मतलबापलHकडे नाद धरHन, तर हेच पाय मजला साd आहेत. तंू काळजी कf नको, इ<यादH 

बोलून Bतचे समाधान केले. धuडभट हा फार लहान तथाप मजला एकांती गाठून दरूदेशी न 

जाnयाब॥ बोलू लागला त ेसमयी <याचे(ह समाधान थोhयात कfन असे सांkगतले क~, मी व काका 

दोघेहH गे;यावर यजमानाकड ेजाnयास तूंच आहेस. <यापेdा आता वेदास आवृT Nहणून काeयाचा 

येक �ोक रोज करHत जावा. बाक~ वेळ रा(हला <यात या�:काचे �योग Nहणून तयार ठेवावे. बहुत 

सावधपणे असावे. ह5रपंत पेणेस आहे. तीथ3�पापासी तंूच आहेस. <यांचे आ:ेने <यांस आNहH दरूदेशी 

गेलो हे समजूं देऊ नये. देणेघेणे eयवहार सव3 ह5रपंत पाहHल तंू यPयमान कृ<य व घरखट;याबा। 

पाहावे. बायकाचे मलुांचे हाल कf नये. मातो�ीस देवधमा3करता खचा3स लागत ेत े तंू देत जाव.े Bतचे 

आ:ेत असावे. रोज Bतचे व[ .वता धूत जावे. कारण Bतजला व[ .व@छ पा(हजे. ती सुनालेक~पाशी 

देत नाहH. मी हा बहुदा घरH अस;यावरचा Bनयम चालवला आहे. तंूहH कधीकधी धूत असतोस, परंतु 

आता माj मी घरH येई तोपय|त चालवावा. इ<या(द बोलणी बोलून समाधान केले. kच.कृ�णाबाई बहHण 

इजला गंगाजमुनी झारH आणnयाचे कबूल कfन समाधान केले तो मुहूता3चा (दवस Bनघnयाबा॥चा 

�ाq जाहाला. कवK याजपासी गाडीचे भाhयापैक~ चतुथा|श पतुकfन भोजनखच3 ब॥ हH ठराव केला. 

मुहूता3चे पूव3 (दवसी सव3 तयारH कfन पडसी भरलH.  <या राjीं झोप आलH नाहH. सव3 मनु�ये जागीच 

होती. पहाटेस दोन घटका राjौ उठोन शौचवधी मुख माज3न कfन उजाडताच कवK याणी गाडी तयार 

कfन बाजारचे नाtयावर आपण कुटंुबासु॥ येऊन उभे रा(हले आ&ण आNहास Bनरोप पाठवला. 
 

घर@या मंडळीचंा �ेमळ Bनरोपघर@या मंडळीचंा �ेमळ Bनरोपघर@या मंडळीचंा �ेमळ Bनरोपघर@या मंडळीचंा �ेमळ Bनरोप    

     नंतर ती॥ काका व आNहH �ीकुल.वा9मणीस हळदकंुकुम वाहून �ाथ3ना कfन व ती॥ व 

मातो�ीचे चरणावर म.तक ठेवून नम.कार कfन घरांतून बाहेर पडून गाडीपासी आलो. तथेे इb9मj 

व वेदशा[संप!न वनायक शा[ीबाबाहH आले होत.े <या सवा|च े समाधान कfन नम.कार कfन 

Bनघालो. तो गांवाबाहेरपय|त सव3 घरची मनु�ये आलH होती. <यांचे पुनः  सवा|चे समाधान कfन परत 

UफरवलH व ती॥ व मातो�ीचे नjेास पाणी येऊन कnठ भfन आ;यामुळे बोलnयाचा इलाज चालत 

नाहHसा जाहाला व माझा(ह गळा भfन आला. तथाप मातो�ीचे कnठास 9मठv घालून Bतजला असे 

सांkगतले क~, मी पुरवी तुजपासी कबूल के;या�ो। फार जपून शरHरास tलेश देणार नाहH. आ&ण 

माघ-फा;गुनमासी पे.तर सालH घरH येईन. आता कालजी कf नये. त ेसमयी मातो�ी असे बोललH 

क~, तुझी भेट पु!हा होईपय|त �ाण कnठात ठेवले आहेत. फार मजला बोलता येत नाहH. असे बोलून 

माझे नेj आपले पदराने पुसून सवा|नी मागे Uफरnयाचा आaह केला तeेहा माघारH गेलH. परंतु ह5रपंत 

माघारा जाईना. तो आमचेबराबर येक कोशपय|त गेला. आNहH <यास माग ेजाnयाबाबत बहुत आaह 

केला, परंतु तो जाईना. मग एका झाडाखालH उभे राहून <याजला बहूत �कारे समजून सांkगतले. नंतर 

<याणे माझे ग�यास 9मठv ग@च माfन धfन नjेावाटे पाnयाची धारा चाललH होती व कnठ 

अगदHंच भfन आला असता असेब बोलू लागला क~, पहा येक वषा|नी पुनः येतो Nहणून कबूल केले, 

<याजवर लd पणू3पणे ठेवले पा(हजेत. आपले बंध<ुव कसे लहानपणापासून आहे हे लdांत रा(हले 

पा(हज.े ज!मापासून आपले बंधु<वात वयोगज!य दःुख जाहाले नाहH. ईcरे आपलेच बु^धीस उ@चट 

देऊन हे परम दःुख �ाq आहे. असो �ीराम वनवासास जातसेमयी ज ेदःुख भरतास होऊन येnयाचा 



Bनयम केला तो चौदा वषK चवदावे (दवशी मा^या!हH सूय3 आला Nहणजे मी तुजला भेटेन. त ेसमयी 

भरताने �Bत:ा केलH क~, <या (दवसापय|त मी LMचय3 धारण कfन व;कले नेसनू भ.म अंगास 

लावून कंदफलाचा आहार कfन तुमचे पादकुांची पूजासेवा कfन नं(दaामीच राहHन असा Bनयम <या 

कालांत <याणे केला. या काला�ौ। मीहH भरता�माणेच Bनयम केला आहे. मुदतचेे (दवसी राम न 

आ;यास मी अिVन�वेश करHन, तसाच माझा(ह Bनयम आहे. आपण येक वषा|नी न आ;यास संसार 

सोडून बैरागी होऊन वदेहदशा धारण कfन प�ृवीवर संचार करHन, यात संशय आणू नये. आता 

आपण .व.थ मनानी जावे. पj े इकडे लौकर लौकर आलH पा(हजेत हे ^यानात ठेवाव.े इकडील 

�ापंचाची व मातापता इ<या(दकांची काळजी Uकमप कf नये. धuडभट घरH आहे. मी आठा (दवसी 

घरH येत जाईन. आपण जावे. असो, अशी बोळवणी करHत करHत आणखी पावकोशपय|त ह5रपंत 

आला. नंतर सवा|नी <यास माघारा Uफरवला. मागे जातेसमयी पुनः ग�यास 9मठv माfन कnठ 

मोकळा कfन मो�यान ेरडून वारंवार तचे सांगून मी भरता�ो। भेटHची वाट पहात आहे, असे बोलून 

परत वरसईस आला. 
 

फा;गुन व* फा;गुन व* फा;गुन व* फा;गुन व* ५ ५ ५ ५ शके शके शके शके १७७८१७७८१७७८१७७८    

     आNहH पुढे चालत ेझालो. तो (दवस शके १७७८ कालयु{नाम संव<छरH माहे फा;गुन व॥ ५ 

म!दवार. <या (दवशीं खोपवलH मुtकामीं धम3शाळेत व.ती केलH. तथेे जेवणे कfन पहाटेस गाडीसह 

घाट चढोन मुtकाम दर मुtकाम करHत शहर पुण ेयेथे पोहोचलो. वरसईची गाडी भाhयाची होती ती 

परत पाठवलH. <या गाडीवानाबराबर तीथ3fपास पj सव.तर मजकुराचे देऊन मुगटा घरH पाठवला 

व पnुयात पायजमा व आंगात घालnयाक5रता बंडी व fमाल वगैरे सरंजाम केला व फराळाचे बराबर 

कfन घेऊन कवK कुटंुबास सु॥ व आNहH दोघ ेव कवK याणी वाटेन ेजवेण करnयाक5रता घेतलेलH बाई 

व कवK यांची आठ वषा3ची मुलगी इतक~ माणसे एक (ठकाणी जवेण ेराहाणे होत.े पुnयात एक गाडीची 

LाMणांची सोबत लागलH होती. असो. पुnयास भाhयाची गाडी इंदरूपय|त ठरावाची कfन चैj शु॥ ३ 

रोजी शहर पुणे सोडून वाघोलH मुtकामी गेलो. आता हा �थम भाग पुरता करतो. मु॥ वरसई 

व�णुभट गोडसे. 
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वाघोलHहून पुढेवाघोलHहून पुढेवाघोलHहून पुढेवाघोलHहून पुढे    
 

     वाघोलHचा मुtकाम सोडून मजल दर मजल जाता जाता नगर शहर जवळ आले तो जंगलात 

ओ�याचे काठv दोनहH बाजूस कणेरH तांबhया पांढS या बहुत पा(ह;या. एक दोन (दवसात लd 

पु�पपूजा होईल अशा सव3 कणेरH फुलले;या पाहून बहुत आनंद जाहाला. आNहH पु�पेहH बहुत काढलH. 

नंतर केडगांवी व.ती कfन नगर शहरास दसुरे (दवशी दाहा वाजतां पोचलो.त ेवो। राजमा!य नाना 

जोशी मुळे याजकड े नeया कारंPयापाशी पोचलो. तथेे काहH (दवस मुtकाम कfन पुढे गेलो. जाता 

जाता (हदं.ुथानात जाणाS या गाhया दोन वाटेन े आढळ;या, <यात LाMण य:ाक5रता Vवा;हेरHस 

जाणारे होत.े <यांसह मालेगांवचे नदHवर धम3शाळा आहे <या धम3शाळेत उतरnयाक5रता गेलो. तथेे चार 

पाच गाhया सोडून सव3 मनु�यJ जेवणाचे तजवजीस लागलH होती. आNहHहH वचारपूस कfन तथेेच 

रा(हलो. तथेे उतरलेले लोकात �ीमंत बापूसाहेब संगमनेरकर यांची भेट जाहालH. बापूसाहेब यांचे 

वतनवाडी वगैरे काहH उ<प!न संगमनेरH होत.े नेहमी राहणे हरदेहांडे येथे होत.े त ेहरदेहांhयास जात 

होत.े बराबर <यांचे कुटंुब होत.े <यांचे चाकरHची मनु�यJ पाच चार होती. हरदेहांडे व संगमनेर या दोन 

(ठकाणा 9मळून सालHना उ<प!न <यांस अवि@छ!न दोन आडीच हजाराचे व दो!हH ठvकाणी 

राहाnयाचे वाड ेव जवळहH अथ3 बराच असावा असा आजमास आहे. बापूसाहेब हे गहृ.थ फार धैय3वान ् 

व कुलHन व eयु<पT चांगलH. �ीभागवत नेहमी वाचीत असत व वेदहH .व;प Nहटलेला असोन, 

नेहमी .माता3िVन 9सX अस;या कारणानJ या�:काची मा(हत चांगलH व सq सं.था दोन चारदा हातून 

जाहले;या हो<या. बराबर गsृािVनसागर वगैरे पु.तके होती. <यांचे कुटंुब वयानी चाळीस वषा3चे असावे. 

बापूसाहेब पंचेचा9ळसांत असावे. ती [ी पBत�ता सा^वी पBतसेवापरायणी होती. अशा गहृ.ताची भेट 

होऊन <याणी(ह वचार केला, असे LाMण वzान समथ3 9मळावयाचे नाहHत. <यापेdा आज राjी चार 

घटका मjं जागरण करावे. असे बापूसाहेबानी मनांत आणोन दोन �हfन मजला व दसुरे दोन वzान ् 

बरोबर घेऊन �ीमंत रावराज ेबहादरू मालेगांवकर याजकडे <यांची ओळख अस;यामुळे आNहास तेथे 

नेले. तथेे पानसुपारH वगैरे सतकार जाह;यावर राjौ जागरण करnयाबो। ठरावून ऐUकnयास <यास 

आमंjण कfन खेरHज मालेगावीं जे वzान ् असतील <यांस बोलावnयाचे राजे बहादरू यास काम 

सोपऊन धम3शाळेत आलो. राjौ आNहा बराबरचे पांच असामी वzान ् व मालेगांवचे चार एकूण नऊ 

असामी जागरणास होतो. दधू वगैरे आ&णले होत.े राjौ बराबर दोन वाजता तथेपय|त जागरण जाहाले. 

दर LाMणास एकेक fपया दdणा देऊन Bन(".त जाहालो. 
 

यजुवKदH LाMणास सप3दंशयजुवKदH LाMणास सप3दंशयजुवKदH LाMणास सप3दंशयजुवKदH LाMणास सप3दंश    

     बापूसाहेब यांचेबराबर सोबतीने एक LाMण यजुवKदH वय सुमार पंचवीस पासून Bतसीचे आत 

असा आला होता. तो LाMण मंjजागर होई तथेपय|त मंडळीत जागत होता. सवा|बरोबर Bन("त 

जाहाला. पुढे पहाटेस <या LाMणास सप3दंश होऊन जागतृ जाहाला. सवा|स उठवून सप3दंश जाहाला 

खरा. <याजवरचे उपाय मंjमणी औषधी उपाय सfु केले. पहाटेस राजेबहादर यांचे वाhयात जाहाला 

मजकूर कळवला. <याणी तeेहाच जलदH कfन गावांतून मंjी, मु�या वगैरे घेऊन येऊन उपाय केले. 



<या LाMणास वचारता <याने असे सांkगतल ेक~, माझे घरची मनु�य तीथ3fप, मातो�ी व बंधु दोन व 

भkगनी तीन व बायको आहे. Bतजला रजोदश3न होऊन तीन म(हन ेजाहाले आहेत. माझे घर नगर 

िज;sात आहे. असे सांगून पुढे <यास शुX ना(हसी जाहालH. सूय�दयाबराबर LाMण कैलासवासी 

जाहाला. <याचे सव3 कम3 बापूसाहेब यानी केले. मंjाaी (द;हH. 
 

रNय सातपुडारNय सातपुडारNय सातपुडारNय सातपुडा    

     तथेे तीन (दवस मुtकाम कfन अि.थसंचयन कfन पुढे मजल दरमजल जाता धु�यावfन 

सातपुhयात करवंदबारHवर मुtकम केला. दसुरे (दवशी सातपुhयात चालू लागलो. तो पहाटेची चार 

घटका राj होती. वायु मंदमंद सीतल वहात होता. <या योगानी सुवास फार सुटला. तeेहा चौकशीकरता 

गाडीवान ् यानी असे सांkगतले क~, बेल फुटून फुलला आहे. बेलाचे पु�पाचा सुवास फार मधुर येत 

आहे. पहाटेस उजाडता सडकेपासून नजीक बेलाचे वdृ होत.े त ेपाहून आनंद जाहाला. मंडळीने बेल व 

बेलाची पु�पे बहुत बराबर घेतलH. सातपुhयाची हवा फार उ�ण नाहH व फार थंड नाहH. हवा फार 

चांगलH आहे. सरकारने अफूचे eयापाराक5रता साहासाहा कोशावर कैलाf बंगले पाnया@या सोया पाहून 

बांkधले आहेत. सातपुडा Nहणजे जसा इकडे सsा"H पव3त तसा तो वं̂ याचल पव3त फार मोठा आहे. 

एकंदर <या पव3ताची �ंदH पंचाव!न कोशापासून पाऊणस ेकोश �ंदH आहे. <या पव3तास शृंगे Nहणज े

मोठेमोठे पव3त आहेत. एकदम चढावहH नाहH. काहH चढाव लागला Nहणज े उतारहH लागतो. एकंदर 

चढाव खरा. सातपुडा Nहणnयाचे कारण अस े (दसून येत े क~, सरबसर साता (दवसाखरेHज पलHकडे 

जाणे होत नाहH. सडकेने जाताना नजीकचे पव3तावर 9भल लोकांची गढH Nहणजे Uकला kचरेबंदH तट 

वगैरे कामी लाखो fपये खचा3ची रमणीय (दसतात, व कोठेकोठे पाnयचे जाVयावर kचरेबंदH चौथरे 

बांधीव आहेत. 9भल लोकांची कामे फार �bीस पडतात व <यांची व.ती(ह जागोजाग फार आहे. 

काहHकाहH (ठकाणी र{चंदनाचे वdृ व धुपाचे वdृ, सीस व साग वगैरे जंगलH झाडे फार मोठvमोठv 

डuगराचे म^यभागी Nहणज े कंबरVयास अBतशय आहेत. छाया(ह तथेे फार आहे. आNहH तथेे गेलो 

तeेहा वसंत ऋतु होता. सव3 वन पुि�पत-फ9लत जहाले होत.े काहH वdृास नवीन कोमल लाल प;लव 

फुटले होत.े को9सबंाचे वdृ अBत लाल बो�यांनी शो9भत जाहाले होत.े ती वनसरणी पहात पहात 

मुtकाम दर मुtकम जात असता, पुढे महूची छावणी नजीक तीन मजलावर रा(हलH. तो बंग;यात 

उतfन भोजने वगैरे जाहलH, तो राj चारपाच घटका सुमार जाहालH होती. 
 

,ातंीची चाहूल,ातंीची चाहूल,ातंीची चाहूल,ातंीची चाहूल    

     त े(दवशी <या बंग;यात उताf कोणी नeहत.े परंतु दोन असामी पलटणी 9शपाई लोक उतरले 

होत.े त े मंुबईस जाऊन आपले देशी जाणारे पाहून, <याजपाशी पानसुपारH खाnयाचे इरा*ान ेआNहH 

दोनचार असामी जाऊन बसलो. देशा!तरH वगैरे चोहHकडील गोbी सांगत होतो. तणेेकfन <या 

9शपायांचा .नहे वशषे जाहाला. आ&ण त ेगोमा!तक देशांतील राहाणारे अस;याकारणान ेवशषे .नहे 

जाहाला. नंतर <या 9शपायांनी आNहास असे सांkगतले क~, आजपासून Bतसरे (दवशी प�ृवीवर 

राज,ांBत होणार. मारामारH लुटालटुH होईल, यात संशय नाहH. <यापेdा आNहास असे वाटत आहे क~, 

तुNहH सव3 लोक आपले देशी परत जावे. असे आNहH ऐUकतांच, तुNहH सांkगतले हे सव3 खरे आहे तर 

आपण मेहेरबानीन ेआप;यास Pया खS या बातNया लाग;या असतील <या आNहास कळवाeया. ते 



समयी त े 9सपाई बोलंू लागले. एक 9सपायाचे वय ५० सीचा समुार होता व एक ३५ साचा सुमार 

होता. दोहuपैक~ वXृ 9सपाई याणे बोलnयास आरंभ केला. इंaज सरकार आज(दनपय|त राPय चांग;या 

रHतीने करHत आले. परंतु थोडे (दवसावर सरकारची बु^धी नb जाहालH आहे. कारण गुद.त सालH 

Nहणज ेपाचचार म(ह!यावर सुमारे वलायतकेडून काहH चम<का5रक बंदकुा Nहणज ेकडा9मनी, तुबुक 

अशा तS हे@या (हदं.ुथानात पाठव;या. <या बंदकुास गोळी सुमारे जांभळा एवढH लागत.े <याहH गो�या 

वलायतहूेन इकड ेआ;या, <या बंदकुा व गो�या पाहून 9सपाई लोकांस आनंद जाहला. कारण प(ह;या 

बंदकुापेdा दोनसे कदम गोळी जा.त जा<ये. याक5रता सव3 (हदं.ुथानात बंदकुा वाट;या ग;ेया व  

<या बंदकुाक5रता काडतुसे तयार वलायतसे कfन इकड े सव3 छावnयांतून पाठवलH. ती काडतुसे 

दातांनी तोडून काय3 करावे लागत.े (हदं.ुथानात कलक�यापासून चार कोसावर दमदम Nहणून जे 

छावणीचे मोठे (ठकाण आहे, तथेे काडतुस ेकरnयाचा कारखाना सुf केला आहे. तथेे येक गोb अशी 

घडलH क~, कोणी एक LाMण 9सपाई येके (दवशी येका त�यावर पाणी भरHत होता, तथेे एक चांभार 

येऊन <याजपासी <याचा लोटा पाणी �यावयास मागू लागला. तeेहा LाMण 9सपाई याणे <याला 

सांkगतले क~, मी जर आपला लोटा तुजपासी (दला तर तो वटाळेल, Nहणून तो मा�यान े देववत 

नाहH. त ेऐकून तो चांभार <यास Nहणाला अहो, तुNहH जात जात Nहणोन फार उडया माf नका. आता 

जी नवी काडतुसे करHत असतात, <यास गाईची व डुकराची चरबी लावतात. आ&ण ती चरबी .वता 

आपले हातानी काढून देतो. आणखी ती काडतुस ेतुNहाला दातांनी तोडावी लागणार, मग तुमचे सuवळे 

त े कोठे रा(हले. उगाच 5रकामा डौल कशास पा(हजे. असे होता होता दोघ े हातपटHस आले. <यांची 

मारामार चाललH तेeहा आसपासचे लोक बहुत जमले. <यांनी झालेला सव3 वTृांत ऐUकला. <यासमयी 

पलटणी 9सपाईहH बहुत जमले होते. हH काडतुसे धमा3ला नb करणारH आहेत, असी खबर थोडयाच 

अवकाशात सव3 लोकांस कळलH. त े समयी (हदंनूी असा वचार मनांत आ&णला क~, आप;यास 

परमदैवत गाई आहे. Bतची चरबी काडतुसाबरोबर आपले तuडात जाणार आ&ण आपले मह<पाप 

घडणार. असे (हदंसू वाटून कोपायमान जाहाले. sा@या उलट कारण मुसलामानाकडे होत.े Nहणजे त े

डुकरास इतके नीच व अपवj समजतात क~ त े<याचे नुसत ेनांव देखील घेत नाहHत. <या डुकराची 

चरबी काडतुसाबरोबर आपले दातांस लागणार असे जेeहा <यास कळले त ेअBतशBयत तq जाहाल.े 

या�कारे कfन सरकार@या पलटणीम^ये गवगवा जाहाला. सरकार आपणास यु={�यु{~ने Uकंवा 

स{~ने &�.ती करणार असे <यां@या मनांत Rबबूंन .वधम3-संरdणाचा वचार कf लागले. काडतुसाबो। 

सव3 (हदं.ुथानात पलटणी लोकांस समजले. जेथे छावणी होती तथेे तथेे मु�याkधकारH यास काडतुसे 

आNहH घेत नाहH Nहणोन सवा|नी सांkगतले. सव3 छावणीचे मु�य अkधकारH याणी कलक�यास 9लहून 

पाठवले. कलक�याच गवरनेर                                                                                                                       

साहेब Nहणज ेलाट साहेब <यास Nहणतात, <याणी वलायतसे 9ल(हले. वलायतसे पार9लमJट सभेत त े

�कण3 गेले. तथेेहH असे समजnयात आले क~, (हदं.ुथानात (हदं ु व मुसलमान कोणीच काडतुस ेघेत 

नाहHत व <यांची समजूत काय आहे हे समजत नाहH. अशी बोलणीं होत होतीं तो मोठा येक साहेब 

असे बोलला क~, मी लढाईची काम े पुरवी बहुत केलेलH आहेत. सभेनी मजला रवाना करावे Nहणजे 

काडतुसे <यांचे हातून घेववीन यात संशय नाहH. असे भाषण �Bत:ापूव3क बोलून .व.थ रा(हला. नंतर 

सभेत सवा|चे वचारे <या साहेबास पाठवnयाचे ठरले. <या साहेबास हुकूम होताच काडतुसाची ओझी 

बराबर घेऊन वलायतहूेन (हदं.ुथानात येnयास Bनघाला. इकड े (हदं.ुथानात काडतुसाबो। वत3मान 



तuडातuडीच पण इतके जलदHने इतर छावnयांत पोहोचले क~, <याची क;पना सुXा करवत नाहH. 

का�या 9शपायांम^ये िजकड े Bतकडे काडतुसा@या गोbी चाल;या आ&ण 9सपाई लोकांची अंतःकरणे 

संशयानी भfन गेलH. आपणास इंaज सरकार जबरद.तीने &�.ती करणार असे मनांत येऊन <यांस 

अBतशBयत वाईट वाटू लागल,े आ&ण या व�नाचे Bनवारण कसे करावे या गोbीन े <यांची kचTे 

वेkधलH. 
 

काडतूस �करणकाडतूस �करणकाडतूस �करणकाडतूस �करण    

     Uक<येक इंिVलश अमलदारांसहH <याची कुणकुण लागलHच समजलH. परंतु ती <यास भयंकर 

वाटलH नाहH. वलायतहूेन काडतुसे घऊेन Bनघालेला साहेब कलक�यास पोचला. तथेे येऊन गवरनेर 

लाट साहेब यास आपल ेकत3eय कम3 Bनवेदन कfन (द;लH, आaा वगैरे (ठकाणी जाnयाबो।ची आ:ा 

मागू लागला. त ेसमयी गवरनेर लाट व सकटतारH वगैरे मोठे मोठे अमलदार याणी असे सांkगतले 

क~, आNहH आजपासून वीस (दवसावर सव3 मांडलHक राजरजवाडे व मोठे मोठे सरदार सव3 लोक 

कलक�यास बलावून सभा क5रतो. मग आप;यास कत3eय त ेकरावे. नंतर 9शदें , होळकर, गायकवाड, 

धुलपुकर व वलासीयाचा राजा व दBतयेवाले व ओडसीवाले वगैरे सव3 बडे लोकांस बलावणी केलH. 

<यांत नानासाहेब पेशवे व लखनूची बेगम व झाशीची राणी व (द;लHचा परोशशहा यांस माj 

बलावणे जाहले नाहH. बाक~ दरोब.त बड ेलोक राज ेव मांडलHक यांस बलावणी सरकारने कलक�यास 

यावे Nहणून केलH. <या�ौ सव3 लोक कलक�यास Bनघोन गलेे. कलकTा हे शहर फार मोठे आहे. इंaज- 

सरकारची �थम राजधानी (हंद.ुथानात आहे. अशा शहरात मोठv जागा पाहून सभेचा बेत केला आ&ण 

सव3 सरकार राज े बड े लोक वगैरे आलेले सभेस <यांचा स<कार कfन गवरनेर लाट याणी 

आkधकारानुfप मान देऊन सवा|स आप आपोप;या .थानी बसवले. नंतर लाट साहेब याणी चौS यासी 

कलमांची याद सभेपुढे वाkचलH, आ&ण सवा|स असे सांkगतले क~, हH सव3 कलमे तुNहास कबूल करावी 

लागतील. वलायतचेा हुकूम जारHचा आहे, अमा!य होऊ नये. चौS यांशी कलमांत ह9सल क~, 

(हदंमुसुलमान वगैरे सव3 लोकांनी बाटाव ेअसे नवीन काय*ाचे मत आहे. उदाहरणाथ3 9लहून कळवतो, 

चौघ े बंधु आहेत त े वभ{ जर आहेत तर वडीलािज3त घर येकच आहे. येका भावाचा वाटा म^येच 

आला तर तो (हंद ु धमा3तून जाऊन मुसलमानी धमा3स लागला पका बाटला तरH <याणे बापाचे 

िजंदगीपो। (ह.सा �यावा व <या घरास म^येच वाटणी�ो। राहावे व LाMण जातीत पुनव3वाह कfन 

संतती जाहालH तर <या संततीवसी Bनब|ध वगैरे असी चौS यांसी कलमJ वाkचलH. ती ऐकून सवा|स 

आ�य3 वाटले. त े समयी ईcराचाच धावा मनोमन सव3 (हदं ु करावयास लागले क~, आजच सव3 

एकंकार होणार. अ*ाप कलHची वषK बहुत जाणे आहेत. असो वलायतहूेन आलेला साहेब याणी असे 

उTर केले क~, मी आणलेलH काडतुस ेसव3 लोकांनी घेतलH पा(हजेत. जबरद.तीने आNहH देऊ, सुखानी 

�यावी हH चांगलH. नाहHपेdा या लोकांची बदलH कराचेस Uकंवा काबूल वगैरे (ठकाणी कf. सरकारचा 

हुकूम तोड;याबो। 9सdा कf. असे सांगताच बाणपूरचा राजा सभेस बसला होता <याणी उTर (द;हे 

क~, हे (हदं.ुथान भरतखंड जंबु(zप आहे. sा भूमीस कम3भूमी असे Nहणतात. sा (zपाला लागून 

9सहंल (zपादH आहेत, परंतु (हंदचेू मु�य हेच आहे. तर (हदंचेू देवास आमचा कंटाळा आला अस;यास 

साहेबाचे Nहणnया�ो। कबूल होईल. नाहHपेdा जे होणे त ेहोवो. साव3भौम राजा �जेस अधमा3ची गोbी 

करnयावसी जरH उपदेश करHल तथाप �जा ऐकणार नाहHत, जर क5रता चौS यांशी कलमे अमलात 



आणावयाची आहेत तर बखडेा धम3संमधे होईल. असे बोलून राजा उगाच रा(हला. <याजवर एक बhया 

लोकांपैक~ लहानसा नबाब मुसलमान होता, तोहH उTम भाषणे करHत होता. हे कमा3च ेdेj (हदं.ुथान 

आहे. यांत मुसलमान व (हंद ुराहात आहेत. sा उभयतांचे धमा3स हानी करणारा राजा जाहाला तर तो 

राजा मुळीच राहावयाचा नाहH. <याचे राPय जाते यावषयी आNहाला अनुभव आहे. (द;लHचे 

त{ावरचा बादशहा (हदं ुबुडवून मुसलमानी सव3 करावी असे <याचे मनांत येताच साव3भौम<व मळुीच 

गेले. याजवfन हH याद कलमबंदHची या (हदं.ुथानांत काढू सुXा नाहH. <याजवर काडतुसे घnेयाबो। 

बहुत �कारे, आलेला साहेब बोलणी बोलला. परंतु त े समयी साहेब यास असे कळवले क~, नवीन 

काडतुसे जरH शुX आहेत तरH सरकारानी या समयी लोकांस आaह कfन देऊ नये. कारण सव3 

9सपाई लोकांचे मन Rबघडून गलेे आहे, याजमुळे काय होईल त ेआNहास सांगवत नाहH. ते समयी 

वलायतहूेन आलेला साहेब असे बो9लला क~, चौS यांशी कलमी याद तूत3 आNहH ठेवतो, परंतु काडतुसे 

9सपाई लोकांनी घेतलH पा(हजेत. असे बोलून येक हुकूम 9ल(हला. 
 

ती जूनची दहा तारHखती जूनची दहा तारHखती जूनची दहा तारHखती जूनची दहा तारHख    

     <यांत मजकूर जूनचे दाहावे ता5रखेस दाहा वाजतां कपतान साहेब याणी सव3 9सपाई लोक जमा 

कfन काडतुसे <यास *ावीत. जे घेणार नाहHत <या <या छावणीबो। मागाहून वचार क5रता येईल. 

परंतु ठरलेले तारखेस सव3 छावnयातील मु�य अkधकार करणारांनी दाहा वाजता काडतुसे जबरHने 

(द;हH पा(हजेत. या हुकुमास अमा!य Uकती छावnया क5रतात तहेH पाहू. असा ठराव तारखेचा कfन 

सभा वसज3न जाहाले. त ेसमयी तथेेच लोक बोल ूलागले क~, आता Pयाचा <याणे वचार पाहावा. 

प�ृवीवर मनु�यांचा संहार होणार. (हदं ुव मुसलमान एकj वचारे वागू लागले. धमा3वसी मfन जाऊ 

परंतु बेधम\ होणार नाहH, असा सवा|चा एक वचार जाहाला. नंतर सव3 लोक आपआपले .थानी गेले. 

ती नेमलेलH तारHख आजपासून Bतसरे (दवसी आलH आहे. मेरटचे छावणीस मु�य काळे लोकांनी 

सभेत ठरलेलH तारHख जूनचे दहावे तारखेस काडतुस े देणार तर <या तारखेस काडतुसाबो। अkधकारH 

यास धमा3क5रता सांगोन तीन वार पाहावे, नाहHपेdा लागलHच <या <या छावणीत गोरे असतील ते 

कापून काढून दाfगोळा, मेखजीन व खिजना गुदाम सु॥ आपले ता�यांत घेऊन छावणीस आग 

लावावी, असी गुq पjे रवाना जाहलH. दर पjी ं असे लH॥ होत े क~, हे पj वाचून पाहून पुढHल 

छावणीकडे रवाना करावे, असा म॥र (हंद.ुथानचा आहे. सबब आNहH रजा घेत;यास सुमार म(हना 

जाहाला आहे. आNहH घरH मुलामाणसांत जाणार, तुNहH द�dणी LाMण पुढे जाnयाचा वचार करHत 

अस;यास फार दःुखात पडाल यांत संशय नाहH. तुNहH परत जावे हे फार चांगले असे आNहास वाटत.े 

नंतर आNहH तथूेन Bनघून आपले मंडळीत येऊन वचार केला. <यांत असे ठरले क~, आपण लढाऊ 

नाहH. गरHब 9भdुक LाMण आहो. धमा3क5रता सव3 काळे एकj होऊन लढतात तर आप;यास भय 

नाहH. असा वचार ठfन Bन<या�माणे पहाटेस उठोन गाhया भfन चालत ेजहालो. 
 

महूची छावणी पेटवलHमहूची छावणी पेटवलHमहूची छावणी पेटवलHमहूची छावणी पेटवलH    

     वाटेन ेपांचचार लोक 9सपाई भेटले. <याणी असे सांkगतले तुNहH याjी लोक कस ेजाल हे खरे. 

जूनची दहावी तारखेपय|त इंदरू शहरात तरH जाणे होईल तर बरे. कारण पुसता <याणीहH थोhयांत 

इंaज सरकारासी Rबगड जाहा;याचे कारण सांkगतल.े सायंकाळी व.तीस बंग;यात गेलो. तथेे राjौ पूव3 



(दवसा�ो। सव3 हUककत समजलH. उPयाडती तारHख १०वी पोचलH. Bन<या�ो। गाhया भfन र.<यानी 

जात असता आNहH प�ुष लोक सव3 पायी चाल ूलागलो. कारण आजचे तारखेस दंगा फार आहे व 

आप;यास मुहूचे छावणीवfन जाण ेआहे. तो दाहा वाजाचा सुमार जाहाला. छावणी अधकोश रा(हलH, 

तu येकायेक~ तोफांचे आवाज व बंदकुांचे आवाज शतावधी सुf जाहाले आ&ण <या (दशेकडे धू� फार 

जाहाला. इतके कृ<य होताच आमची मडंळी फार 9भऊन गेलH. तसेच छावणी नजीक गेलो तो ती 

छावणी फार मोठv. दdण (हदं.ुथान व उTर (हदं.ुथान यां@या म^यभागी अस;या कारणाने एकंदर 

छावणीचा eयास तीन कोशांचा आहे. तवेढH छावणी पेटवून (द;हेलH होती. त ेसमई सकाळचे आकरा 

वाजाचा सुमार जाहाला होता. वायु बहुत सुटला होता. अVनी@या Pवाला वाS याचे योगान े बहुत 

मो�यामो�या चाल;या हो<या. धूरहH बहुत जाहाला होता. सव3 काळे लोक बे(दल होऊन येकमेकास 

हाका मारHत होत.े आरोळया वगैरे गuगाट फार जाहाला होता. <या छावणींत गोरे लोक सुमार 

(दडसपेय|त होत.े त े सव3 माfन दा�गोला, मेखजीन, खिजना आपले ता�यांत घेऊन छावणीस आग 

लावून बाहेर र.<यावर आलेले होत.े आNहH पुढे जाताच दोनतीनसे लोक आNहाभोवती येऊन गराडा 

घालून कu=डले. नंतर गाhया उ�या कfन <याजपाशीं आNहH बोलू लागलो. आNहH LाMण वाणी व पुणे 

नासीक कोकण या (ठकाणचे आहो. बायजाबाई 9सदंH मथुरेस सव3तोमुख य: करणार. या.तव 

9सदेंसरकारचे आk�त मंडळींची पjे आ;या कारणानी य:ात जात आहो. आNहापासी पु.तके आहेत, 

ती तुNहH पहावी. असे सांगोन पो�या सोडून <यांस दाखव;या आ&ण <यांस असे कळवले क~, तुNहH 

(हदंधुमा3क5रता जर सरकारासी भांडता तर आNहH LाMण 9भdुक वेदशा[ पढलेले आहो. आNहा 

ग5रबांस लूटमार करणे हे काम तुNहास योVय आहे काय ? तुNहH आमचे <या दंVयात संरdण कfन 

एकादे शहरांत आमची तजबीज लावून, तुNहास जाणे असेल Bतकडे जावे. या गोbीने तुNहास जय 

होईल व दःुख पडणार नाहH. या तारखेस दंगा होणार हे आNहास तीन (दवस कळले आहे. परंतु 

आNहH Bनभ3य आहो, कारण काळे लोक धमा3बतो। भांडणार. आNहHतर वेदशा[संप!न आहो. आNहास 

भय मुळीच नाहH. इ<यादH बोलणी ऐकून घेऊन आम@या पो�यापु.तकJ  पाहून <याणी एकदम आNहास 

असे सांkगतले क~, आता य: तर रा(हला, परंतु तुNहH Bनभ3यपणे आNहा बराबर असाव.े खच3वेचाची 

काहHयेक काळजी कf नये. तो इतtयांत घोhयाचे गाडीच े टपाल डाकेचे आले. 9सपाई लोकांनी 

र.<यावर <या मनु�यास ठार माfन डाकेचे कागद माळावर टाकून (द;हे. लोकां@या बंVया हो<या, <या 

सव3 आप;या ताबीत घेत;या. बाक~  कागद दोनतीन ओझीं डाकेचे सव3 टाकून (द;हे. नंतर तारांचे 

खांब लोटून पाडून टाUकले. तारा तोडून हाती धरnयाक5रता  का�या के;या. आNहास गाhयास॥ु 

उतरnयास पाnयाचे नजीक 9लबंाचे झाडाखालH जागा (द;हH. आNहH तथेे उतfन .नान सं^या 

भोजना(द कृ<ये केलH. दोनतीन वाजता छावणी जलत होती, <यात मौज पाहाnयाक5रता गेलो. तथेे गोर 

लोक मरण पावलेले पा(हले. व काळेहH काहH मेलेले �bीस पडले. सुमार पंचवीस पय|त काळे असावे. 

सायंकाळी पु!हा नेमल ेजाVयावर येऊन सं^या(द कfन रा(हलो. असे <या मुtकामी तीन (दवस राहून 

नंतर त ेकाळे लोक सव3 फौजेसुXा 5रसालावगैरे सव3 सामान तोफा वगैरे घेऊन कुच कfन इंदरुाकडे 

चालत े जाहाले. <याजबराबर आNहHहH Bनघालो. त े मजल दरमजल करHत �ीdेj अवंBतका Nहणज े

उPजनी येथे पोहोचलो. 
 

 



उPजनी तर गाठंलHउPजनी तर गाठंलHउPजनी तर गाठंलHउPजनी तर गाठंलH    

     उPजनीपासून दोन कोशावर पाणी झाडी चागंलH पाहून तथेे सव3 फौज उतरलH. आNहासहH <या 

फौजेतच जागा नेमून (द;हH. पुढे आNहH वचार क5रता या Rबघडल;ेया लोकाबराबर राहून आप;यास 

सुख eहावयाचे नाहH, कारण त ेसव3 आप;या िजवावर उदार होऊन हरव{ माf माf या गोbी9शवाय 

<यास काहHयेक सचुत नाहH आ&ण आप;यास .वतंj वागnयाची संवय. याजबराबर .वतंjपणा चालत 

नाहH. घटका (दवस सांयकाळचा रा(हला Nहणज ेल�करांत Rबक~ट लागत ेNहणज ेपहारेबंदH होत.े दोन 

घटका राj जाहा;यावर शौचास जाणे जाह;यास रसदH परवानगी लागून त ेपहारेकरH बराबर येऊन 

पोचवतील तeेहा जाण ेआहे इ<यादH फार jास होतो. या.तव  jासाचे कारण <यांस न कळवता 

काहHयेक कारण योVय <यास दाखवून येथून सुटावे असे माझे मनांत येऊन, सोबती मंडळीस वचाfन 

<यास हH गोb सांगताच त ेसव3 सोबती आनंदHत होऊन असे बो9लले क~, आNहH या संकटातून सुटू 

तो (दवस सु(दन आहे. असे <यांचे मत पाहून मग पलटणी सुभेदार दोन तीन असामी चांगले .नेहH 

जाहाले होत े <याजपासी मी .वता जाऊन <यास म॥र कळवला तो - सुभेदार आNहH तुNहाबराबर 

आज आठ दहा रोज रा(हलो. आNहास सुख फार जाहाले. कोणतीच आNहास काळजी रा(हलH नाहH. 

इंदरूचे मकुामी आमचे गाडीवान ्  पुnयाचे ठरावा�ो। सोडून गले.े तरH आपण आNहास गाhया देऊन 

आप;याबराबर येथपय|त                                                                                                                    

आ&णले, हे उपकार या (दवसांत आहेत. आता आमचा अ9भ�ाय असा आहे क~, आNहH घfन "eय 

9मळेल त े9मळवावे व याjाहH घडतील <या कराeया या हेतून ेBनघालो. पैक~ हालH हH उPजनी आहे 

इजला अवंBतका dेj Nहणतात. येथे PयोBत9ल|ग  �ी महाकाळेcर आहे व �d�ानामक  गंगा आहे. हे 

dेj �ी काशी dेjाबराबर आहे. या  dेjांत देवता व तीथK फार आहेत. या.तव या dेjांत जाऊन 

dेjोपोषण कfन dौर वगैरे �ायि�त कfन �ाX देव LाMण वगैरे कृ<ये धमा3�ो। केले पा(हजे. 

या.तव आपण सवा|नी कृपाकfन गाhया वगैरे देऊन आNहास dेjांत पोचवून (द;हे पा(हज.े दोन 

कोश dेj जरH आहे, तथाप आरािजक जाह;यामुळे आNहास जाण ेकठvण आहे. या.तव मेहेरबानीने 

इतके आमुचे केले, <यापेdा बराबर बंदोब.ताक5रता काहH लोक देऊन रवानगी dेjी केलH असता 

याjा कृ<ये सवा|ची होतील, इ<यादH बोलून .व.थ रा(हलो. 
 

व�णुपंत जोशी याचें RबS हाव�णुपंत जोशी याचें RबS हाव�णुपंत जोशी याचें RबS हाव�णुपंत जोशी याचें RबS हाडीडीडीडी    

     नंतर सुभेदार यांणी आमचे Nहणnया�माणे कबूल कfन उदयीक �ातःकालH तुमची रवानगी 

क5रतो, असे सांगोन ते लोक उठोन गेले. नतंर पहाटेस उPजाडता गाhया व पंचवीसपय|त 9सपाई 

देऊन पलटणी�माणे अ�सर सुभेदार लोक येऊन आमचे पायावर म.तक ठेऊन आNहास दर LाMणास 

दोन दोन fपये दdणा देऊन आNहास बोळवीत शपे!नास कदम आले. तथूेन नम.कार कfन परतले. 

त े पलटणी सव3 9सदें सरकारचे आ�यावर Bनघोन <याच (दवसी जाणार असा <यांचा अ9भ�ाय 

आNहास समजला होता. आNहH सवा|सह dेjी पोहोचलो. तथेे चवा यावर गाhया 5रकाNया कfन 

(द;sा. 9सपाई लोक गाhया घेऊन आNहास रामराम कfन परत गेले. पुढे बराबरची मंडळी होती, 

<याणी आपापल े Rबराडाचे पTे लावून Bतकड े Bतकडे गेले. आNहH उभयतां चुलत े पुतणे माj तेथे 

रा(हलो. वैशंपायन दाना^यd यांचे आq राजमा!य राज�ी व�णुपंत जोशी हे उPजनीत राहतात. 

<यांचा पTा zारकाkधशाचे मं(दरात शोध केला Nहणजे लागेल अशी क;पना कfन कवK याजला 



बराबर घेऊन जाऊन zारकाkधशाच े मं(दरात शोध क5रताच शोध लागून <यांची भेट जाहालH. <या 

गहृ.तास आNहH भेट;याबरोबर आनंद जाहाला. <याणी असे कळवल ेक~, Vवा;हेरHहून पj वैशंपायन 

याजकडून आ;यास पांच चार रोज जाहाले आहेत. <यात म॥र क~, कuकणातून आमचे जावई 

मुलHसमेत गोडस ेसु॥ इकड े येnयास Bनघोन पुnयाहून पj आले आहे. तर त ेउPजनीपय|त आपणास 

येऊन भेटले Nहणज े<यास कलवावे क~, तूत3 इकडे येऊ नये. कारण वाटेने दंगा फार आहे. दंगा कमी 

जाहा;यावर आमचे पj आ;यावर <याणी इकड ेयावे. असे समज;यावर ती॥ काका वगैरे सव3 मनु�यJ 

गाडी कfन ओझीसमेत रा. �ी. व�णुपंत जोशी यांजकड ेRबराड ठेवले. dेjसंमधे कृ<ये करणे होती ती 

केलH. मग चोहHकडे बडंा@या खबरा ऐकत होतो. .नानसं^या(द कfन dेjीच फार (दवस रा(हलो. 

उPजनी हे dेj फार �ाचीन असोन, या dेjी राजे लोक फार (दवस रा(हलो. व,मानी व <याचे बंध ु

भतृ3हरH याणी तर राPयधानी कfन राPय तथेे केले. हालH तथेे मोठv मोठv 9भतंाडे दोन दोन ताड 

उंचीची, पंधरा वीस हात �ंदHची चुनेगची केलेलH दगडी असी बरHच आहेत व तथेे वटा नeया कfन 

भाजीत नाहH. जु!या वटा भुईम^ये सांपडतात. लोकांचे असे Nहणणे आहे क~, हH उPजनी उलटH 

घातलH आहे. खणावयास लागले Nहणजे एकादे 9भतंाड लागत.े त े खणून का(ढले Nहणज े मो�या 

इमारतीचे काम होते. भतृ3हरH पूरवी राPय करHत होता. तeेहा <यास वषयाचे कामांत अBत प�ाताप 

जाहा;यामुळे सव3 राPय सोडून वदेहH होऊन तप�यKस जाऊन बैसला. ती हालH भतृ3हरHची गंुफा 

Nहणतात. भैरवगडानजीक आहे. उPजनीची हवा थंड आहे. झाडी बरHच आहे. dेjाचे र.त ेफार बारHक 

आहेत. व.ती दाट  फार आहे. तथेे पाच चार रोज रा(हलो, तो उPजयनीचे LाMण लोक पवार याच े

धारेस जाnयाबो। वचार कf लागले. 

 

धारानगरचे राजे पवारधारानगरचे राजे पवारधारानगरचे राजे पवारधारानगरचे राजे पवार    

     कारण धारानगर  हे उPजनीपासून  तीसपसतीस कोशावर आहे. तथेे पवार या कुलातील राजे 

यांची राPयधानी आहे. पवार हे मराठे राव लोक बहुत �ाचीन आहेत. पूरवी तJ नगर व,माचे होत.े पुढे 

भोज राजाची राPयधानी तीच होती. हालH पवार हा राजा फार चांगला, शूर व धय3वान ्, वचारH, अनेक 

व*ा�यासी, ह.तमखु व धमा3वर अBतशय �ीती असा असोन, वXृापकाळ �ाq झाला तथाप पुj नाहH 

आ&ण खिज!यांत "eय फार जमले आहे, <यापेdा सव3 "eय दानधम3 तीथ3याjा(द कfन साथ3क~ 

लावाव.े हे मनांत आणोन कुटंुबासु॥ साव3भौम  इंaज याची आ:ा �ीdेj नासीक व ¡यंबक व वाई व 

पंढरपूर व शहर पुणे या (ठकाणी जाऊन वzान ् मंडळी@या सभा कfन शालजोhया  व पतांबर व 

रेसीम कांठv धोjजोड ेव दdणा देऊन सव3 LाMण सुखी केले आ&ण सालमजकुरH फा;गुनमासी राजा 

धारेस परत आला. आ&ण सराईस Nहणज ेकाBत3क-माग3सीष3 मासी �ीdेj कासी येथे जाnयाबो। चा 

वचार ठरावून तयारH कnया3बो। (दवाणजीस हुकूम (द;हा होता. (दवाण याणी शालजोhयांची (दंडे 

तयार ठेवलH व पीतांबर व आठ लd fपये रोख असी तयारH सव3 लागून रा(हलH होती. तो राजा 

यास कोणी दbुानी चांडालांनी <या दानशूर राजास येकायेक~ मुठvचा �योग कfन ठार मा5रला. मरण 

काळी राजास शुXी चांगलH असता येक आपले समधंाचा मुलगा वयानी ं बारा वषा|चा दTक घेऊन 

कैलासवासी राजा जाहाला. <याचे राPयांत ज ेलोक <याचे पदरचे (दवाण इ<या(द <याचे व राजप#ीचे 

वचारे असे ठरले आहे क~, राजाने जे "eय कासीयाjेक5रता  खच3 कnया3क5रता का(ढले आहे,  त ेसव3 

"eय राजाचे उTरकाया3स खच3 करावे. येकंदर सात आठ लd fपये दानधम3 होणार. <यापेdा 



आप;यासहH काहH �ाq होईल हे मनांत आणोन उPजनीचे LाMण शतावधी Bनघाले. तेeहा आNहH 

असा वचार मनांत आ&णला क~, मतृाबो। आप;यास दान घेणे नाहH. सव3 दान े हातावर LाMणाचे 

देतील. परंतु आपण मेहनत कfन दानखंड व दानचं("का व दान मयूखा(द aंथ आवलोकन केलेले 

आहेत. Uकतीक दानास दानाh ग होम आहे. कोण<या दानास LाMणास Uकती पाऊले पोचवावा वगैरे सव3 

खटपटH समd �योग व मौज पाहाnयास सापडेल व आजपय|तहH असा दानधम3 लाखो �पयांचा 

जाहला नसेल व पुढेहH होणार कठvण. या.तव येथे बसनू तरH राहाणे आहे. तो आठ दहा रोजात सव3 

कृ<य पाहून येऊ. असा Bन�य काका व मी केला आ&ण दसुरे (दवसी कवK वरसईकर यास सव3 म॥र 

Bनवेदन कfन उPजनीचे LाMणांबराबर Bनघालो. त े मजल दर मजल करHत चम3!वती गंगा वाटेत 

लागलH, तथेे .नान सं^या(द कमK करnयास जो उतरलो, तो तथेे गंगातीरH समुार २०० दोनसेपय|त 

LाMण होत े व इंदुराहुन आणखीहH चारयेकसे LाMण आले. तथेील सव3 कृ<य आटपून Bनघोन 

धारानगरास  पोहोचलो. 
 

राजसेाहेबाचें उTरU,येचे वेळेचा दानधम3राजसेाहेबाचें उTरU,येचे वेळेचा दानधम3राजसेाहेबाचें उTरU,येचे वेळेचा दानधम3राजसेाहेबाचें उTरU,येचे वेळेचा दानधम3    

     हे शहर सव3 LाMणांनी भfन रा(हले होत.े तथेे LाMण उPजनीdेj व इंदरू देवासे राPयधानी व 

धार 9मलोन LाMण दdणी आठनऊ हजार जमले होत.े शहरांत LाMणाकडे तर जागा उतरnयास 

रा(हलH नाहHच, पण शू"ाकडे देखील 9मळnयाची कठvण. शहरांत 9शर;यापासून येक �हर Rबराड 

ठेवnयास जागा भाhयाने 9मळnयास कठvण. आNहास जागा 9मळेना तeेहा बाजारांत  दdणी  सोनार 

पाहून <याचे बाहेरचे ओ यावर ओझे ठेवून उभयता बसलो. सोनार याणी जागा 9मळnयाची नाहH 

Nहणोन सांkगतले. तथाप आNहH तसेच तेथे बसून पानसुपारH काढून <यास (द;हH व आNहHहH 

घेतलH, आ&ण <यास असे सांkगतले क~, आNहH मुशाफर आहो. या.तव तंू मागील दारH आंगnयात फ{ 

जेवण कnया3क5रता जागा देसील तर राjौ या ओ यावर Bनजत जाऊ, आ&ण चीजव.तु सव3 पडसीत 

घालून तुमचे दकुानात ठेवू, आमची तोसीस तुNहास लागणार नाहH. असे सांगताच सोनार यांणी कबूल 

कfन जागा (द;हH. तथेे आNहH रा(हलो. राjौ फराळ कfन व.ती केलH. 

   दसुरे (दवसी उठोन शहरात Uफरताना हजारो LाMण Uफरतात हेहH पा(हले. उदईक दान ेहोणार <या 

जाVयाचा शोध क5रता धारानगरचे उTरेस दानशाळा आहे तेथे होणार असे समज;यावर तेथे जाऊन 

पा(हले तो दानशाळेचा मोठा दरवाजा हTी जाnयासारखा पा(हला. आतहH जागा चोहHबाजूनी बांधलेलH 

मोठv �bीस पडलH. दाने सव3 आत होणार. Pयाचे नांव Bनघेल <यान े दान घnेयाक5रता आंत जावे, 

नाहHपेdा दरवाPयाबाहेर पपंळाचे पार दोन तीन अस;यानी छाया चांगलH आहे तथेJ सव3 जमलेले 

LाMणानी राहावे. याजवfन असा वचार केला क~, आपण Pया हेतून ेआलो तो eयथ3 जाणार. बाहेर 

रा(हलो तर दानवधी �bीस पडणार नाहH. अशाबो। वचार केला पा(हज.े हे मनांत आणोन Rबराडी  

येऊन .नानसं̂ या(द कfन बाजारातून  9सधा सरंजाम आणून भोजन केले. नंतर दाना^यd येथील 

असेल <यास भेटून आज3 के;या9शवाय आप;यास मौज पाहाnयास सापडणार नाहH हे मनात आणोन 

आज3 9ल(हला. <यात म॥र क~, आNहH देशा!तरH LाMण याjेस जात आहो. वाटेने उPजनीस येथील 

सव3 हक~कत समजलH. <यात आNहास मतृाबो। दान घेणे नाहH. आNहH आपले पदरच ेखाऊन फ{ 

दानसमारंभ पाहाnयास आलो आहो. अलHकडे खच3 येवढा कोणी केला नाहH व पुढेहH वचार आहे. 

<यापेdा .ववधी दान�योग पाहाnयाचे इरा*ाने येथे आलो आहो. या.तव दानशाळेत दरवाPयावर 



पहारेकरH आहेत, <यास दाखवnयाक5रता kच¢या दोघापासी पा(हजेत. हे कबूल नस;यास आNहH 

आताच परत जाnयाची तजवीज क5रतो. असा आज3 9लहून दाना^यdास देताच लागलHच kच¢या 

9मळा;या. <या घेऊन दसुरे (दवसी आठ वाजता भोजन कfन दानशाळेवर kच¢या दाखवून आंत 

जाऊन बसलो. आंत यादHचे मोठमोठे LाMण सुमारे २०० दोनसे होत.े एकंदर दान े जाहालH, <यात 

मोठvमोठv दाने 9ल(हतो. हाTी चार (द;हे. येक अंबारH ऐ!याची ठेऊन सालंकर आठ हजार fपये दान 

दdणा (द;हH. बाक~ तीन पो। हाव*ाचे दोन व येक खलुा 9मलोन चार, तीन हTीवर द�dणा पाच पाच 

हजार fपये (द;हे व घोडे चार व उंट तीन, बैल १०, Nहसी नऊ व दासी तरेा व शयादान, 9सकारखान 

वगैरे सव3 व.तुमाjांची दान े जाहालH. महादानाचे LाMणास पायजमा, धोjजोडा, अंगरखा, 9सपाईkगरH 

पागोटे, ढालतरवार व पु�पाचा हार घालून पूजा कfन गुलाल उडवून Pया दानास िजतके पाऊले 

यPयमानानी पोचवnयास गेले पा(हज,े तथेपय|त यPयमान पोचवीत असे. दरवाPयाबाहेर LाMण गेला 

Nहणजे तलंेग वगैरे LाMण बाहेर उभे रा(हलेले सात आठ हजार याणी दान घेतलेले LाMणाचे अंगावर 

शणे व माती टाकून मो�या मो�यानी हसून ओरडावे. या�ौ। सव3 महादानांची मौज पा(हलH व 

दासीदान जाहाले Nहणज े <या दासीचा पदर व LाMणाचे धोतर धfन गाठ *ावी लाग.े तो LाMण 

Rबचारा पायी जाणारा याजमुळे दरवाPयाबाहेर आ;यावर LाMणानी <याची ददु3शा करावी. ती दासी <या 

LाMणाबराबर झराझर चालेनासी Nहणजे LाMण अगदH गयावया होई. या�माणे तीन (दवस दान ेहोत 

होती. �ती (दवसी सकाळी आठ वाजता सुf eहावी ती सांयकाळी बराबर चार वाजले Nहणजे बंद होत 

असत. �ो। तीन (दवस जाहाले. बहुधा दान देnयाची व.तु रा(हलH नाहH. मग भूयसीचा संक;प केला 

आ&ण 9सb LाMण आंत अनुyान पाहाnयास बसले होत े<यांची याद केलH. दसुरे (दवसी रमणा कfन 

दर LाMणास �ो पाच पाच �ो। (द;हे व यादHच ेLाMणास रे9समकाठv धोjजोडा येक व f॥ दहा 

दहा�ो। (द;हे. <या�ो। आNहास धोjजोड व [ौ 9मळाले त ेघेऊन येक (दवस राजधानी पाहnयाक5रता 

रा(हलो. सव3 राजधा!यापेdा येथे वशषे इतकेच क~, सव3 शहरात व शहराबाहेर अडीच हातापासून तीन 

साडेतीन हात भूमी खणलH Nहणजे पाणी महामूर मोटेच ेलागते. याजमुळे सव3 शहर पाnयावर आहे. 

शहरास कोट दगडी चु!याचा आहे. दरवाजे बरेच आहेत. कोटाबाहेर सभोवत ेतलाव  फार आहेत व 

बागाहH बहुत आहेत. केतक~ फार आहे. बागाईत पदाथ3 बहुत अस;यामुळे .व.त आहेत. भाजीपाला, 

केळीची पाने, पु�पे फले या राजधानीसारखी दसुरे (ठकाणी नाहHत. तथेे धारानगरचे प�मेस तीन चार 

मैलांवर लहानसा पव3त आहे. तथेे �ी का9लका देवीचे देवालय पाषाणी, पव3तावर आहे. Bतचा पूजेचा 

समारंभ फार आहे. चौघडा वगैरे नेमणूक चांगलH आहे. समया व पूजेची सव3 भांडी f�याची आहेत. हH 

देवी भोज राजाचे आमलात का9लदास पं=डतास �स!न होती. तeेहापासून sा देवीचे सं.थान .थापीत 

आहे. BतचेहH दश3न घडून Rबराडी येऊन व.ती कfन सकाळी Bनघोन उPजनीस पोचलो. तो वैशंपायन 

दाना^यd यांजकडून पj आलेले कवK याणी दाखवले. <यात म॥र दंगा लवकर मोडेल असे नाहH, 

<यापेdा 9सदेंसरकारचे लोक 9सपाई ल�करात सुमारे पंचवीस तीस येणार आहेत. <यांची सोबत पाहून 

सवा|सह Bनघोन यावे. असा अ9भ�ाय समजताच 9सपाई लोकांचा शोध कfन भाhयाची गाडी कfन 

सवा|सह Vवा;हेरHस जाnयास Bनघालो. वाटेन ेसारंगपूर शहर लागले. फार चांगले शहर आहे. या शहरची 

व.ती चांगलH वसवलH आहे. बाजारपेठ उदास. भरमज;या@या हवे;या आहेत. शहराचे दो!हH बाजूनी 

नदH अगदH Bनकट वाहात आहे व बागाईत बरेच आहे. देवळे चांगलH पाहाnयाजोगी आहेत. तथेे येक 

मुtकाम कfन जाताना साPयापुरास गेलो. तहेH शहर बरे आहे, परंतु पाnयावसी माj कमताई आहे. 



गांवाबाहेर तलाव मोठे मोठे आहेत. तथूेन 9स�ीस जाऊन 9सदें सरकार@या राजधानीस Nहणज े

Vवा;हेरHस पोहोचलो. वैशंपायन याजकडे रा(हलो. 
 

Vवा;हेरHस बायजाबाई 9शदें याचंी भेटVवा;हेरHस बायजाबाई 9शदें याचंी भेटVवा;हेरHस बायजाबाई 9शदें याचंी भेटVवा;हेरHस बायजाबाई 9शदें याचंी भेट    

     दाना^यd यांणी बायजाबाईसाहेब यांची भेट केलH. आनेक दंग े उठ;याकारणान े य: बंद 

जाहाला. तरH बायजाबाई द�dणेतून आल;ेया LाMणांचा स<कार कfन दरमहा सुमार दाहा दाहा fपये 

भोजनखचा3क5रता पोचवीत असे. मग आNहH आठा (दवसी मुजुमदार यांचे वाhयात .वतंj Rबराड 

कfन काका व मी रा(हलो. शहरात रोज लढाई@या बातNया लागत हो<या. सव3 (हदं.ुथान खळवळले 

होत.े असो. 

     Vवा;हेरH गांव Uक;यानजीक लहानसा आहे. <यापासून अलHकडे महादजी बाबा 9सदें पेशवे यांचे 

सरदार पूरवी बादशहावर .वारH क5रता बरोबर बहुत फौज व तोफखाना घेऊन जाताना Vवा;हेरनजीक 

दोन कोशावर ल�करसु॥ उतरले, तथूेन .वाS या कfन शjूपासून खंडnया घेऊन जय जाहाला Nहणोन 

तथेेच वाडा बांधून रा(हल.े  ल�करH लोकहH जेथे जेथे उतरले होत ेतथेे तेथे <याणी घरे बांkधलH आहेत. 

एकंदर ल�कर सुमार वसाहतीचे तीन साडेतीन कोश शहरच जाहले आहे. शहराभोवती भंुडे डuगराचे 

कडJच आहे. झाडी मुळीच नाहH. शहरांत कोठे कोठे तळी उकरलेलH आहेत. गांवात व(हरH दर घरH 

आहेत. पाणी चालHस हातावर प!नास हाताचे आंत महामूर आहे. या राजधानीचे र.त ेकाहH �9सX जे 

आहेत त ेफरसबंदH असून मोठे मोठे आहेत. राजवाडा चार चौक~ आहे. या शहरानजीक एक फुलबाग 

Nहणोन बहुत (दवसी असून वdृ <यांत फार तS हेतS हेचे देशोदेशचे चम<का5रक आहेत, व पु�पांचेहH 

वdृ फार लावल ेआहेत. <या बागांत बंगला हवा खाnयाक5रता बांधला आहे. त ेकाम पाहाnयासारखे 

आहे. <या बागापासून चार मैलावर नदH आहे. तेथे 9सदें सरकारची छावणी पलटणी लोक 9सपाई 

राहाnयाची जागा आहे. चोहHकडे 9सपाई लोक Rबघडले, परंतु या छावणीतील लोक अ*ाप Rबघडले 

नeहत.े असो. Vवा;हेरH शहरात नामांUकत गहृ.ताचे मुलाची म£जी आषाढ मासी जाहालH. <याजबो। 

सभा �ी व¤ल मं(दरात जाहालH त ेसमयी रामाचाय3 वगैरे पंडीत बहुत आले होत.े परंतु वेदशा[ा(द 

संप!न तातु दH�dत भडकमकर हे पंडीत माहान ् असोन ऋVवेद घनांत पाठ. अशा पं=डताचे मतावfन 

म£जी लावलH होती. (दdीत यांणी सभेत .मBृतवाtयाBन व सूj�माणाBन व मैjायणीय प5र9सbावfन 

आषाढमासी LाMणाचे उपनयन यावत ् व�णुशयन होईतोपय|त करावे असे 9सX केले व व(हवाट 

पाहाता पंचगौडात आषाढमासी म£जी क5रतात हH साd सभेसमोर मथुरे@या LाMणांनी पंचगौडांनी 

(द;हH. दHdीत याणी आषाढात मंुज करवलH, ती शा[ो{काळी जाहालH असे ठरावून सभा वसज3न 

जाहाले.  

    काBत3क शुXात दdणेतून आलेले LाMणांची Rबदागी करnयाचे वचारे सभा केलH. UकBतक 

LाMणास शालजोhयाहH (द;sा. आNहास पतांबर व दHडसे fपये रोख देऊन Rबदागी केलH. नंतर 

झासीस जाnयाचा वचार आNहH कf लागलो. आता झासीस गे;यावर त े�कण3 <या भागात 9लहावे  

तर हा भाग फार मोठा होईल, तर हा भाग इथेच संपवतो. दसुरा भाग समाq. 
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झासीवालHचे बालपणझासीवालHचे बालपणझासीवालHचे बालपणझासीवालHचे बालपण    
 

     ती॥ रामभट काका हे चुलत े�थम भागात LMावत3 dेjी �ीमंत महाराज याजकडे होमशाळेत 

ऋि<वPय होत.े तथेे वषK १५ का(ढलH होती. <याजवfन झासीवालH इचा पूव3वTृा!त <यास माहHत होता. 

<याजवfन त ेकाका सांगू लागलो तो मजकूर – राज�ी मोरोपंत तांबे हे कुटंुबासु॥ �ीमंत बाजीराव 

साहेब यांचे पदरH होत.े <याजकडे काम होमशाळेत आमचे हाताखालH 9स�यपणानी वागnयाचे होत.े 

काहH (दवसानी मोरोपंत तांबे यांचे कुटंुब कैलासवासी जाहाले. त ेसमई झासीवालH राणी हH मुलगी 

वयानी पाच चार वषा|चा सुमार असावा. पुढे तांबे याणी ती मुलगी वाढHवलH. दसुरे घरात माणूस 

नeहत.े नेहमी होमशाळेत बापाबराबर येऊन तथेेच खाणेपणे सव3 बापाबराबरच �ीमंताकडे होत असे. 

मुलHस बालबद व मोडी 9ल(हnयाचा अ�यास चांगला ठेवला होता व ती मुलगी लहानपणी फार 

अचपळ असे. बापाची लाडक~ असे. कारण तांबे यांस या मुलH9सवाय दसुरे अप<य क!या Uकंवा पुj 

नeहत,े आ&ण Bतची आई कैलासवासी जाहालेलH. हH क!या पोरक~ सबब वाhयांतील सव3 मडंळी <या 

मुलHचे लाडच करHत असत, आ&ण मुलगीहH फार हुषार व Bनम3ळ, शाहाणी गौर वणा3ची, अंगानी कृष व 

उफा याची उंचीची उभारणी चांगलH असे. नाक सरळ, कपाळ उंच व डोळे कमलपjा�माणे वाटोळे 

असून मोठेमोठे व कान मुखाला शोभा देणारे असे असून म^यभाग कंबर शरHराचे झोका�ो। बारHक 

होती. असी मुलगी प<याचे घरH (दवस(ेदवस वाढत असता वरव&ण3नी जाहालH. दाहा अकरा वषा|ची 

जाहालH. ववाह करावा तर .थळाची योजना होईना. कराडे LाMण LMावत\ थोड े होत े सबब तथेे 

योजना होईना. जालवण सं.थानात येक दोन .थळे कराडे मंडळीत होती, तीहH पा(हलH. (टपणास 

जमेना. पुढे गुलसराई सं.थानचाहH वराबो। शोध केला, परंतु कोठे जमेना. तeेहा Bतचे बापास फार 

काळजी लागलH होती क~, हH मुलगी LाMणाचे हाती देऊन आपण Bनि�ंत कधी होऊ. अशा वचारात 

मोरोपंत तांबे होत.े .थाळावशी शोध व चौकशा तमाम सुf हो<या. झाशी सं.थान हे कराड ेLाMणाचे 

पूवा3पार आहे. पूव\ (हदं.ुथानात  �ीमंत पेशवे सरकारांनी .वारH कfन सव3 शjुगण िजंकून मांडलHक 

राजे करद केल े व (द;लHचे बादशहाकडून वजीरHची व[J 9मळवलH आ&ण महादजी बाबा 9सदें हे 

VवालेरHस .थापल.े मथुरेस व कानपुरावर छावणी 9सदें माफ3 त ठेव9ल आ&ण सव3 (हदं.ुथानचे 

कारभार 9सदें सरकार याणी घेऊन पुणे मुकामी �Bतवष\ रवाना करावे. <यात बुंदेलखंडापो।  झासी 

�ांत Nहणज ेबारा पंधरा लd f॥ जमाबंदHचा. हा सुभा पेशवे याणी पुnयाकड ेखासगीत ठेवला, कारण 

सव3 (हदं.ुथानात 9सदें आहेत तर आपणास .वतंj येक सुभा खा9लशाखालH ठेवला पा(हजे. <यात 

झासी हे शहर पूवा3पार चांगले बांधीव आहे आ&ण UकलाहH बहुत चांगला आहे. हा वचार कfन पेशवे 

याणी कराड े रा. रा. �ी 9सवरावभाऊ पारोळकर हे सुभेदार नेमून शहर पुnयाहून पाठवले. <याणी व 

<यांचे पुjपौjा(दकानी आजपय|त तेथील काम चालवले. <यांत पेशवे सरकारास �Bतवष\ सु�याचा खच3 

होऊन काहH पैसा पाठवीत असत. पुढे पेशवाई बुडnयाचे सधंीस झासी सुभा होता तो बुडून सं.थान 

जाहाले. तeेहापासून सं.थान कराडे LाMण याजकड ेचालू आहे. 

 

 

 



गंगाधर बाबागंगाधर बाबागंगाधर बाबागंगाधर बाबा    

     या स.ंथानचा राजा गंगाधर बाबा Nहणोन शवेटचा राजा जाहाला होता. <यांचे कुटंुब बहुत 

आजारH पडून कैलासवासी जाहाले. पुढे गंगाधर बाबा उफ3  बाबासाहेब यास ववाह पु!हा करावा असी 

इ@छा जाहालH. तहेH मोठv मुलगी सुfप कुलHनाची 9मळा;यास ग5रबाचीहH आNहH कf असा आपला 

अ9भ�ाय मंडळीस कळवून मंडळी मुलHचा शोध करणास लागलH. 

     गरHब ग5रबा@या मुलH सुfप चांग;या गोjासी पडणाS या अशा बहुत पा(ह;या, परंतु कोठे 

जमेना. याचे कारण गंगाधर बाबा राजा हा लौUककात आठ �कारचे षढं आहेत, <या �ो। हा राजा षंढ 

आहे. गंगाधर बाबाचे आचरण असे होत ेक~, आपले वाhयात माडीवर दोहोचोहो रोजी पुfष वेष टाकून 

[ीचा वेष �यावा. पैठणी नेसनू जरHकाठv चोळी अंगात घालHत असे. म.तकावर शJडी फारच मोठv 

रा&खलH होती व काहH कृRjमी केश लावून सुगंधी तलेे लावून वेणी घालHत असे. कधी सव3 वणेीतील 

नग घालून पाठvवर सोडलेलH असे. कधी खोपाहH वेणीस असे. मूद वगैरे अलंकार सव3 घालHत असे. 

ग�यात मो<याचे पJड े व गुजराथी ठुसी वगैरे गळसS या(ह घालून सरH व मोहराची माळ कंठा व 

मो<यां@या माळा घालून हातात गोट पाट;या व बांगhया व नाकांत नथ व पायांत तोडेजोडवी वगैरे 

सव3 ि[यांचे अलंकार जडावाचेसु॥ घालून ि[याबराबर बोलणी वगैरे करHत असे. अशा कारणावfन 

गरHब लोक असा वर पाहून देणे  <यापेdा मुलHस पाnयात लोटणे हे चांगले असे बोलत. काहH लोक 

असे Nहणत क~, आठ �कार षंढात आहेत <यापो। हा असावा. शा[ांत आठ �कार@या लखणापूव3क 

eया�या आहेत <यापो। सचेतन पु�षाचे 9स.न हातात धfन खेळ केला Nहणजे <या षंढास चेतना 

eहावी हा एक �कार <यातच आहे. हा �कार या राजास असावा. आ&ण हेच खरे, कारण �थम [ीला 

येक पुj जाहाला होता. ती [ी eय9भचारणी नeहती, पBत�ता सा^वी होती असे सव3 सांगतात. 

याजवfन राजा पुfष आहे, असे गरHब लोक Nहणणारे <याचे गोjासी व (टपणासी पडंू नये. हा राजा 

बहुत कfन म(ह!याचे म(ह!यास ि[यासारखा एक~कडे  बसून अ.पश3 दशा तीन (दवस भोगून चवथे 

(दवसे नाहाणाचा समारंभ मोठा करHत असे. नाहाणे जाहाले Nहणज े पलंगावर Bनजून पलंगाखालH 

अVनी ठेवून केश वाळवीत असे. असे वेड े वेड े चाळे जरH करHत होता, तरH राPय संमधे नोकरHचे 

मनु�यास व रयतसे जरब फार ठेवलH होती. !यायानी वचारपूव3क नीतीने राPय चालवले होत.े साहेब 

लोकात सतजेपणे मह<वीने आपला मोठेपणा सांभाळून राहात असे. 

     कोणे येके (दवसी रसीदंड साहेब याणी बाबासाहेब यास .नेहसमंधाने असJ वचारले क~, महारज 

आNहH बहुत (दवस येक गोb ऐUकलH आहे ती गोb आप;यास वचारावी असे माझे मनात बहुत 

(दवस आले आहे. परंतु माफ~ मागून आपलH आ:ा होईल तर काहH गोb वचारणार आहे. राग माj 

येऊ नये. असे साहेबाचे बोलणे ऐकून बाबासाहेब Uकंkचत ् हा.य कfन Nहणतात, आप;यास ज े

वचारणे असेल त ेवचारावे. मजला सुचेल त ेउTर देईन. असे ऐकून रसीदंड साहेब बोलतात, महाराज 

आपण सं.थानी बड ेलोक आहा. तशात LाMण धम3 आपला आहे आ&ण असे ऐUकnयात आले आहे 

बहुत कfन हरव{ [ीचा वेष धारण क5रता. म(ह!याचे म(ह!यास वटाळ धfन बसता आ&ण 

बांगhया हातात भरता या गोbी सव3 आप;यास योVय आहेत काय ? तeेहा बाबासाहेब याणी असे 

उTर (द;हे क~ मी तर फार लहानसा मांडलHक आहे, परंतु इंaज बहादरुापुढे पूव3प�म द�dणोTर 

देशात िजतके राजे रजवाडे आहेत Bततtयानी तुNहापुढे बांगhया भर;याच आहेत. कोणी शूर तुNहापुढे 

नाहH. बांगhया भर;या नाहHत असा पुfष प�ृवीवर नाहH. पहा तुNहH zीपांतरHचे असता आप;या 



परा,माने आमचे (zपांत येऊन आNहास करद केले. याजवfन आपलH अ*ाप समजूत जाहालH नाहH 

असी बोलणी जाहालH. बाबासाहेब याची पदरचे मंडळीस फार जरब होती. Pया Pया कामा@या वेळा 

नेम;या हो<या <या <या वेळी ती कामे जाहालH पा(हजेत. वलंब जाहा;यास .वता आपण माशाची 

9शपटH घेऊन <या मनु�यास मार देत असे. या�ो। <याचे वTृ होत.े 

 

छबेलHचJ लVनछबेलHचJ लVनछबेलHचJ लVनछबेलHचJ लVन    

     बाबासाहेब यांचे कारकुनास असी खबर लागलH क~, LाMावत3 dेjी �ीमंत महाराजांचे पदरH 

मोरोपंत तां�ये Nहणोन कराडा LाMण आहे. <याची क!या सुfप गौर वणा3ची अकराबारा वषा3ची 

मतृमातकृ आहे. िजला कोठेतरH .थळ योPयनचेा वचार चालला आहे. असी बातमी लागताच 

बाबासाहेब यांचे कानावर मजकूर घालून <यांची आ:ा घेऊन चार मनु�य बराबर घेऊन LMावता3स 

येऊन पोचला. नंतर �थम गोjाचा वचार पाहाता गोj जमले व (टपण जमले. हH मोरोपंत तांबे 

झासीवाला बाबासाहेब यास मुलगी देnयास कबूल जाहाले. मुलHचे नांव LMावत3 मुtकामी छबेलH असे 

ठेवले होत.े LMावत3 पो। म^य.त जोसीबाबा याणी असा ठराव केला क~ मुलHबो। आNहास पैसा घेणे 

नाहH. परंतु तांबे यास पुj नाहH, सबब <यास ववाह कणK आहे तो खच3 आपण कfन ववाह करावा 

आ&ण तथेेच राहnयास जागा *ावी. असे बोलणे ऐकून झासीहून आलेला कारकून याणी झासीस सव3 

म॥र 9लहून पाठवला. बाबासाहेब याणी 9ल। �ो। कबूल कfन पjोTर LMावता3स पो। नंतर 

LMावता3हून भाhयाची गाडी कfन मोरोपंत तांबे मुलHसु॥ झासीस नेऊन .वतंj शहरात वाडा 

राहाnयास (द;हा. आचारH, पाणके, LाMण, कारकून वगैरे सव3 मनु�ये ठेऊन (द;हH. ववाहाचा मुहूत3 

पाहून लVन समारंभ जाहाला. मुलHचे नांव लdंुबाई ठेवले. पुढे मोरोपंत तांबे यांचे लVनहH ठरावा�ो। 

कfन (द;हे. तांबे यांचे कुटंुबास रजोदश3न होऊन हालH मुलगा व येक मुलगी जाहा;याचे वत3मान 

कळत.े 

 

झाशीस �याणझाशीस �याणझाशीस �याणझाशीस �याण    

     <यापेdा आपण उभयता झासीस जाऊ आ&ण तेथ ेचार साहा म(हन ेराहून पुढे महायाjेस जाऊ 

असा माझा वचार आहे. आता वाटेन े जाnयास फार अडचणीहH रा(ह;या नाहHत. कारण दंVयाबो। 

वचार पाहता (द;लHवर बहुत लढाया जाहा;या. सेवटH इंaज सरकार व बंडवाले यांणी असे ठरवले 

क~ हालH (द;लH भोवतालH लढाईमुळे मनु�ये व जनावरे मरण पाव;यामुळे गंधी बहुत सटुलH आहे व 

येथे धा!याची महग3ता फार जाहालH आहे व पाnयाचाहH तोटा पडला आहे. सबब तुमच ेआमचे वचारे 

सवा|नी कानपूर शहर येथे जाऊन लढाई करावी. यो। ठरावून (द;हHकडील बखडेा मोडून सव3 लोक 

कानपुरावर आले आहेत. तेथे हालH जंग चालू आहे असे Nहणतात. येथून झासीस जाnयास काहH येक 

दंगा बखेडा नाहH. असी सव3 बोलणी होऊन झासीस जाnयाचा वचार ठरला. सोबती वसी वचार कf 

लागलो तो VवालेरHहून मराठा सरदार आपले भावाकडे जाnयास Bनघाला. <याजबराबर मनु�ये हतरेबंद 

सुमार २५ व खरेHज मनु�ये १० पय|त असोन LाMण मंडळी पो। पांच चार असामी परवा Nहणजे 

काBत 3क शु॥ ५ रोजी Bनघणार, असी बातमी आNहास लागताच <या सोबती मंडळीचा शोध कfन 

वचार ठरावून भाhयाची गाडी कfन <या मडंळीबराबर मजल दरमजल झासीस जाnयाचे इरा*ाने 

Bनघोन चालत े जाहालो. वाटेने लोक बहुत भेटले. <याणी िजकडील Bतकडील लढाई@या गोbी 



सांkगत;या <या सव3 ऐकत होतो. सव3 (हदं.ुथान Rबघडून गेले आहे. <यांत अंतरव(दत Nहणज े

कानपुरावर सव3 पलटणी लोक जमा जाहा;याचे कळले. तथेे मोठv लढाई जाहालH. <या लढाईत 9सदें 

सरकाराकडील मुरारHचे पलटणी लोकांपासी जे तोफेचे गोळे वषाचे होत े त े सव3 उपयोगी पडले. 

तणेेकfन त ेसमई नानासाहेब पेशवे यास जय आला. 
 

ता<या टोपीता<या टोपीता<या टोपीता<या टोपी    

     LMावता3कडून दोन आसामी स�यचालHचे Bनःपdपाती असे आNहास भेटून <याणी असे 

सांkगतले क~, गे;या भा"पदमासी रा. स. �ी. ता<या टोपी हा पंचवीस .वार बराबर घेऊन मुरारHचे 

पलटणांत येऊन उतरल ेआ&ण तथूेन चार पलटणा आप;यास अनुकूल कfन 9सदें सरकारास असे 

कळवल ेक~, आNहH इतके (दवस येथे रा(हलो. सबब तुमच ेशहरास Uकंवा मुलखुास काहH येक धका न 

लागता आNहH येथून जातो. परंतु आNहास ओझाक5रता गाhया, उंट, घोडी वगैरे सव3 तयारH तुNहH 

कfन *ावी. असा <याचा अ9भ�ाय समज;यावfन जयाजीमहाराज 9सदें व (दनकरराव राजीवाडे 

(दवाण हे उभयता मुरारHचे छावणीत ता<या टोपी यास भेटnयाचे इरा*ान े Bनघोन गेले. शहरापासून 

तीन कोशावर नदHचे काठv हH छावणी होती. तथेे जाऊन सवा|स भेटून जो जाnयास सरंजाम लागेल 

तो आNहH देतो आ&ण आमचे राPयांत दंगा न क5रता तुNहH सवा|स घेऊन जावे असा ठराव कfन 

ता<या टोपी यास पानसुपारHक5रता बराबर घेऊन शहरात आल,े त े समई आNहH Vवा;हेरHत होतो. 

ता<यास समd आNहH सरा¥यात Nहणज ेमोठे बाजारात पा(हला. येक �हरपय|त शहरात ता<या होता. 

सायंकाळी व.तीस छावणीत ग;ेयावर दसुरे (दवसी 9सदें सरकारानी शेकडो गाhया व उंट व हाTी व 

बैल, खेचरे व गाढवे व मनु�य जो सरंजाम जाnयाबो। लागला तो देऊन रवाना केले. मुरारHचे पलटणात 

वषाचे गोळे येकंदर ११ आकरा होत.े येकायेका गो�यास खच3 दोन हजारावर अडीच हजारपय|त 

जाहलेला होता. असे गोळे (हंद.ुथानात दसुरे (ठकाणी नeहत.े गोळा फुटताच धू� अBत होत असावा 

आ&ण तो धूर मनु�याचे डो�यास लागला Nहणजे डोळे तर ता<काल आवाज होऊन फुटावे आ&ण 

मनु�यहH मरण पावाव,े हH श={ <या गो�यात होती. Nहणोन ज ेज ेसाहेब आपला जीव रdणाथ3 9सदें 

याजकडे आले <याणी 9सदें सरकारास असे कळवले क~, जे हे पलटणी Nहणतील त े<यास *ावे. परंतु 

या लोकांस Rबघडू देऊ नये. Rबघड;यावर हे लोक फार लढवाई आहेत, आ&ण याजपासी गोळे 

वषधू�ाचे आहेत. ता<या टोपी सव3 पलटणी लोकासमेत गुलसराई सं.थानचे हादHत गे;यावर 

पलटणीपो। अ�सर लोक व सुभेदार लोक सव3 येकj कfन <याजपासी असे सांkगतले क~, मी 

येतसेमयी गुलसराई सं.थानात उतfन राजमा!य केशवराव गुलसराईवाले यांस नानासाहेब पेशवे 

यांचा आशीवा3द सांगोन असे सांkगतले क~, आNहH सव3 लोक (हदं ु धमा3क5रता लढत आहो. या.तव 

आपण तीन लd �॥ खंडणी Nहणा Uकंवा हे सं.थान दोन लdांचे पेशवे याणी (द;याब�ल यजमान 

Nहणून *ा, परंतु आNहास खचा3ची गरज लागलH सबब आNहH तुNहापासी मागत आहो. याजवर 

केशवराव याणी उTर केले क~, असे 9सपाई 9मळऊन मुलखु काबीज जाहला असता तर Uकतीक लोक 

करते. शुX तुNहH बंडावले आहात. आNहH काहH एक देणार नाहH. आपण आला तसे जावे नाहHपेdा कैद 

कfन ठेऊ, असे <याणी सांkगतले आहे. त ेसमई आNहाबराबर हे पंचवीस .वार माj होत.े हालH या 

गोbीचा वचार कसा करावा <याजवfन सुभेदार याणी उTर केले क~, आता पाहता काय सव3 सं.थान 

लुटून केशवराव यास धfन आ&णतो. हुकूम माj *ावा. असे ऐकून ता<या याणी .वार पाच केशवराव 



याजकडे Bनरोप सांगून पो। त े .वार शहरात जाऊन सरकार वाhयापुढे उभे रा(हले. नंतर तथेील 

लोकांनी चौकसी क5रता काहH मजकूर बोलणे आहे, या.तव केशवरावजीची भेट जाहालH पा(हजे. 

 

गुलसराईचे केशवराव या@ंयाशी युX व अटकगुलसराईचे केशवराव या@ंयाशी युX व अटकगुलसराईचे केशवराव या@ंयाशी युX व अटकगुलसराईचे केशवराव या@ंयाशी युX व अटक    

     अस े समजताच गुलसराईवाला                                                                                 

केशवराव हे समd येऊन .वारांस भेटून काय कारणानी आला बो। वचा5रता .वार याणी असे 

सांkगतले क~, आNहH �ीमंत महाराज पेशवे यांचे नोकर आहो. पेशवे यांचे सरदार ता<या टोपी हे 

आपले सं.थानी आले आहेत. <यांचे Nहणणे असे आहे क~, तुNहH आNहास तीन लd f॥ खचा3क5रता 

*ावे आ&ण �पये देत नसाल तर शहराबाहेर लढाईस 9सXता ठेवावी. त ेसमई <याणी असे सांkगतले 

क~, अशा धमक~ने आNहH [ा देणार नाहH. तुNहH शुX बखेडखोर आहां ज ेकरणे त ेकरावे. असे ऐकून 

.वार लागलHच आपले गोटात येऊन जाहाला मा।र ता<या टोपी यांस कळवून युXाबो। Bन�य कfन 

डंका वाजवला. सव3 ल�कर तयार जाहाले. 5रसाला व पायदळ शहरावर हला करnया@या वचारे चालते 

जाहाले. अनेक वा*े वाजू लागलH Rबगुल वगैरे. सव3 येकदम हला जाहाला. बंदकुांचे आवाज शतावधी 

होऊ लागले. शहराचे बाहेर तीन तोफांचे मोचK बांधून तोफांचा भडमार होऊ लागला व वीररस बहुत 

माजला. वीर आरो�या येकमेकांस देऊन हलक;लोळ केला. इकड ेकेशवराव याजपासी फौज सुमारे दोन 

हजार हातरेबंद, पायदळ व .वार दोन अडीचसे होत.े परंतु सव3 फौज (हदं.ुथानी होती. सरकारH 

पलटणीपो। कोणी नeहत.े शहराबाहेर येकदम हला करHत व वा*े वाजवीत, आरो�या देत त े रणशूर 

आ;यावर लढाई सुf जाहालH. मराठv लोकांजवळ जु!या चालH@या लांबलांब बंदकुा सुताचे तोड े

पेटवलेल े बंदकेुत दाf घालून खचून नंतर काnयावर दाf घालून तोडा पेटलेला घऊेन बTी देऊन 

नंतर आवाज होणे, अशा तS हेचे सव3 लोक लढवाईक पाहून ता<या टोपी या@या लोकांनी येकदम ह;ला 

करHत पुढे गेले आ&ण दोन दोन आवाज गो�या घालून कडा9मनीचे का(ढले. तणेेकfन सं.थानाचे 

लोक बहुत मरण पावले. हे पाहून गुलसराईवा;याचे 9सपाई अगदH घाबfन गेले आ&ण पळ काढू 

लागले. त ेसमई ता<याचे लोक अडवे होऊन येक Uफरड मा5रलH. तणेे कfन बहुत मरण पावले. बाक~ 

रा(हले <याणी बंदकुा हातातील टाकून भूमीवर नम.कारासारख ेपडले. त ेसमई पलटणीचे सुभेदारानी 

<या सव3 लोकांस असे सांkगतले क~, तुNहH गरHब आहा तर आNहH तुNहाला मारHत नाहH. परंतु 

केशवराव तुमचा यजमान गुलसराईवाला हा तुNहH िजवंत धfन आNहास *ावा. न हे कबूल कराल तर 

तुNहास आNहH ठार मारणार यात संशय नाहH. तeेहा गुलसराईवाले 9सपाई याणी आपला यजमान 

केशवराव यास <या रणभूमीत शोधून आणोन अ�सर सुभेदार यांचे .वाधीन केला. नंतर सुभेदार याणी 

केशवराव या@या का@यानी मुसtया बांधून भोवतालH नागवे तरवारHचे लोक सरंdणाक5रता ठेवून 

ता<या टोपी याजसमोर आ&णला. ता<यांनी <या@या मुसtया सोडून खुला केला आ&ण <यास वचारले 

क~, आता खडंणी बो। पेशवे यास आपणf॥ Uकती *ाल ? केशवराव याणी खालH मान घालून असे 

सांkगतले क~, तुNहास िजतकेf॥ वगैरे ज ेसामान लागेल त े�याव.े आNहास िजवंत सोडून *ावे. ते 

समई टोपी याणी उTर (द;हे सव3 आNहH क5रतो त े यजमानाचे हुकुमानी करHत आलो. <यापेdा 

आप;यास कैद कfन �ीमंत पेशवे सरकार जथेे आहेत तथेपय|त आNहH घेऊन जाऊ. त े यजमान 

सोडोत Uकंवा मारोत. असे सांगोन केशवराव यास पके पहाS यात ठेऊन दसुरे (दवसी कुच कfन मजल 

दरमजल करHत कानपुरावर पलटणी लोक सव3 पोहोचले. 



 

ता<यानंी कानपूर सर केलेता<यानंी कानपूर सर केलेता<यानंी कानपूर सर केलेता<यानंी कानपूर सर केले    

     कानपुरावर गंगातटात धूस बांधून Nहणजे वाळू@या गोnया पोती भfन कोटासार�या 

शा[ा�माणे रचून eयूह बांधनू आंत गोरे लोकांची पलटणे होती. <याणी <या धुसाचा आ�य कfन 

लढाई माजवीत असत. बाहेfन काळे लोक लढत असत. परंतु <यांचा धूस तोफांनी तुटेना. बहुत (दवस 

लढाई सुfच होती. तu हे 9सदें सरकारचे मुरारHवरचे छावणीचे लोक गेले हेहH बहुत लढले, तथाप 

कानपूर हाती येईना. इकड े �ीमंत नानासाहेब यांचेमाफ3 त eयूह कोण<या आंगानी फोडावा याजबो। 

नेपाळी LाMण अनुकूल कfन <यास पाच साहाश ेf॥ देऊन कानपुरास आणून <यास सव3 तथेील धूस 

दाखवला. <याणी सांगत;या�ो। तोफांचे मोचK बांधून तोफांचा भडमार चालता जाहाला. आतूनहH तोफा 

व कडा9मनीचे बार होऊ लागले. Rबगूला(द वा*J वाजंू लागलH. रणधुमाळी सुf जाहालH. वीर येकमेकांस 

मोठा;या आरो�या देऊ लागले. त ेसमई वषसंमधी गोळे धुसात टाक~त चालले. तणेेकfन आतील 

सव3 लोक j.त होऊन डोळे फुटून मनु�य तडफडून .वगा3चा र.ता धf लागलH. काळे लोक नाकसबी. 

सबब हे सव3 वषाचे गोळे तथेेच खच3 जाहाले आ&ण गोरे लोक बहुधा मरण पावले व काहH गंगेकडील 

बाजूनी बाहेर पडले, हे काळे लोकांनी धfन कैद केले. या युXांत बाळासाहेब पेशवे .वता मोर@यावर 

जाऊन तोफेस बTी देत होत.े ईcराने जय (द;हा. कानपूर ह.तगत जाहाल े व गोरे लोकांचे सव3 

सामान दाfगोळा, खिजना, तंबू वगैरे सव3 �ीमंतानंी आपले ताबीत घेऊन कानपूर शहरात आपले 

नावाची दवंडी पटून बाजार उघडवून सव3 eयवहार सुf करवले. मोठा आनंद उ<साह जाहाला. �ीमंत 

याणी जोसी बाबास LMावत\ जाnयाबो। मुहूत3 वचा5रला. <याणी चं"ानुकू;य पाहून मुहूत3 

सांkगत;याबेताने .वारH तयार जाहालH. नंतर मो�या थाटान ेघोड.ेवार व उंटावरचे .वार हजारो बरोबर 

होत.े व रो(हले व आरब 9स�ी व पायदळ वगैरे सव3 लोक होत.े वा*J बहुत वाजत होती. चौघडा व 

वाजंjी तासे, नगारे, कणK, 9सगंे वगैरे अनेक वा*े वाजंू लागलH. मो�या थाटानी हळूहळू मौजेने 9मरवत 

9मरवत भालदार वारंवार पुकारत आहेत. अशा बेताने .वारH येता येता LMावता3स राj जाहालH. वाटेने 

सेकडो चं"जोती लाव;या हो<या. LMावत3 dेj सव3 शो9भवंत केले होत.े �<येक वाhयाचे दरवाजात 

तोरणे उभावलH होती. नाग5रक लोकांनी पु�पे दवूा3 वगैरे .वारHवर टाक~त होत.े नानासाहेब पालखीत 

बसले होत.े व बाळासाहेब व रावसाहेब हTीचे हाव*ांत बसले होत.े अशी .वारH LMावत\ येऊन वाhयांत 

पोचलH. नंतर जोसीबाबा वगैरे वzान ् व शा[ी मंडळीस शालजोhया धोjजोडे व दdणा देऊन संतोष 

केला. नंतर LMावत\ सव3 लोकास आनंद होऊन रोज LाMण भोजन,े नाच, तमासे वगैरे आनंद 

(दवसे(दवस जा.त कf लागले व काहH अनुyान ेराPय�ाqीबो। ची सुf केलH. असा (दवसात पंधरा 

(दवस जाहाले. LMावत3 dेjाचा पलटणी लोकांनी बंदोब.त चांगला ठेवला होता. गंगेचे बाजूनी ¦ुव 

घाटापासून मोरचे बांधून तोफा तयार ठेव;या हो<या. 
 

आगबोट �करणआगबोट �करणआगबोट �करणआगबोट �करण    

     येक (दवसी असे घडले क~, LMावत3 dेjाचे खालHल बाजूनी इलाबाद Nहणजे �यागास 

जाnयाक5रता येक मोठv नाव Nहणज े गलबत गोरे लोकांनी भfन येत होत.े <यात बहुधा गोरे 

लोकां@या बायका Nहणज े मडमा सुमारे ६० पासून पाऊणसेपय|त हो<या व मुले समुार १५ पासून 

वीसपय|त होती. व उमेदवार पंधरा सोळा वषा3चे वयाचे दाहा बारा होत.े असी सव3 मनु�ये व दाfगोळा 



व काहH खिजना असा सरंजामसु॥ ती नाव जात असतां दfुन दRुब3णीन े¦वुघाटावरचे गोलदंाजानी 

नाव गोरे लोकांची येत आहे असे पाहून तो गोलंदाज घाईने Bनघोन �ीमंतास येऊन भेटला आ&ण 

<यास असे कळवले क~, �यागास जाnयाक5रता गोरे लोकांची नाव भfन येत आहे. हुकूम होईल तर 

¦ुवघाटाखालH नाव आलH Nहणजे तोफेचा गोळा टाकून <यांचा नाश कf. असे �ीमंत नानासाहेब 

याणी ऐUक;यावर <या गोलंदाजास असे सांkगतले क~, <या नावेत बायकामुले जर असतील तर 

आप;यास ठार मारnयाचे कारण नाहH. त ेलोक लढाऊ असत ेतर ठvकच होत.े गरHब बायकामुले आहेत 

<यास आपण माf नये. त ेिजकडे <यांस जाण ेअसेल Bतकड ेसुख ेकfन जावोत. असे ऐकून गोलंदाज 

परत ¦ुवघाटावर गेला. ती नाव तसीच येऊन ¦ुवघाटावfन LMेcराखालून जात असता भूतcेरानजीक 

येकायेक~ गोरे लोकांचे दैवदशनेे �ी गंगाभागीथ\ इणे येकायेक~ वाळूचा ढHग मधेच उ<प!न केला. 

तणेेकfन ती गोरे लोकांची नाव तथेेच अडकून रा(हलH आ&ण गोरे लोकांची मनु�ये अBतशयीत 

घाबfन गेलH. गोरे लोक बहुतकfन शुX गंगाभागीथ\त नाव आगबोट समंधाची घालHत नाहHत. गंगेत 

धूमालास Nहणजे आगबोटHसारखी नाव यंj ेआVनीसु॥ लहानसी आगबोट अस<ये. परंतु गंगाबाईचा 

हरव{ वाळूबदलचा खेळ नहेमी असतो. या कारणा.तव त े आगबोट चालवीत नाहHत. परंतु <या 

लोकावर हा �संग आला सबब जीव वाचवnयाक5रता बायकामुले आंत भfन जात आहेत. आगबोट 

जात असता वाळूवर लागलH हे कृ<य सव3 तथेील मो@या3वर@या गोलंदाजांनी पाहून जलदHन े�ीमंत 

नानासाहेब यास आगबोट अडकलH Bतचा म॥र सांगून असे कळवले क~, ¦ुवघाटावर नाव आलH तeेहा 

आपण हुकूम (द;हा नाहH. परंतु आता (द;हा पा(हज.े �ी गंगेन े <याजवर अवकृपा केलH Nहणोन 

शjुdेjात नाव अडकलH, <यापेdा तोफेचा गोला आNहH टाकणार आ&ण सव3 मनु�यJ मारणार असे 

आमचे मनात आले आहे. असे सांगून परत तोफेवर येऊन तोफेस बTी (द;हH. Bतकडे नावेवरचे लोक 

काहH खालH पाnयात उतfन नाव लोटHत होत,े तो येकायेक~ गोळा नावेत पडला. गोळा नावेत पडताच 

नावेत दाf होती ती सव3 पेटून यकदम भडका जाहाला आ&ण सव3 बायकामुले जळून गेलH. <यापो। 

बायका पाच सहा व मुले तीनचार व पुfष चार असामी माj वाचले. नंतर दसुरH नाव आत घालून 

आगबोटHवर जाऊन पाहता सव3 आगबोट जळालH, परंतु काहH खिजना Bनघाला. एकंदर �॥ दाहा 

हाजारपय|त सापडले ते घेऊन वाचलेलH मनु�ये कैद कfन LMावत3 dेjी येऊन जाहाला म॥र 

�ीमंतास कळवला. LMावत3 मुकामी गोरे लोकां@या बायका सुमार ४० चालHस पासून प!नासपय|त व 

मुले दहापासून पंधरापय|त कैद कfन ठेवलH होती. <याजवर पलटणी लोकांचा पाहारा पंचवीस लोकांचा 

नेमला होता व तु�ंगहH मजबुदHचा होता. �Bत(दवसी सकाळी झाडाकरnयाक5रता सव3 कैदH लोक 

पहारेकरH याणी गंगेच ेवाळूवर नेऊन सव3 कृ<य तथेील होऊन पु!हा तुfंगात कैद कfन ठेवीत असत. 

असे रोजचेरोज चालत असता गोरे लोकांचे बायकात येक बायको राजकारणी हुशार होती. Bतणे येक 

भंगीण Uफतूर कfन Bतजला दोन मोहरा देऊ कfन इलाबाद Nहणज े �यागास पj नेऊन देnयाचे 

कबूल कfन येका कागदावर इंaजी पj 9लहून जेथे झाhयास ती बायको बसलH होती तथेेच 

संकेता�ो। पj ठेऊन ती बायको उठोन गेलH. पलHकडे ती भंगीण त ेपj उचलून घे<ये समई पहारेकरH 

9सपाई याणी पा(हले. लागलHच ते पj व ती भंगीण कैद कfन �ीमतं नानासाहेब यांचेसमोर 

आ&णलH. <या भंkगणीस फटके मोजून पंचवीस देताच Uफतुराब॥ची कबूल होऊन सव3 म॥र खरा 

सांkगतला. तeेहा येकदम पलटणी लोकांनी दंगा कfन असे बोलू लागले क~, शjू@या ि[या इतtया 

हुशार क~ अशा अडचणीतहH Uफतूर कfन इलाबादेस 9लहून पाठवnयाबो।चा वचार क5रतात. तeेहा 



यांचे धैय3 Uकती आहे हे लdात येतच आहे. आता पjी म॥र काय आहे तो पाहू Nहणोन इंaजी 

वाचणारास बलावून आणून म॥र पाहता कानपुरावर शjूचा जय जाहाला आ&ण आनंदानी LMावता3स 

येऊन नाच बैठक~, तमाश ेसुf कfन <यातच वेळ घालवीत आहोत. फौजेचा बंदोब.त बराबर रा(हला 

नाहH वगैरे मजकूर लH॥ होता. आ&ण शjू बेसावध आहे तो लवकर इकडे येnयाब॥ वचार करावा, असे 

पjी 9ल(हलेले ऐकून पलटणी लोकांनी फार आaह केला क~, आNहास या गोरे लोकांस ठार 

मारnयाबदल हुकूम *ावा. तeेहा नानासाहेब असे बोलले क~, ि[या व बाळे यास मारnयाब॥ आNहH 

हुकूम देणार नाहH. कारण कोण<याहH काळात व राPयात ि[यांचा वध करावा अशी रHत नाहH. असे 

भाषण ऐकून पलटणी फार तq होऊन आवेशाने तथूेन Bनघोन कैदखा!यात येऊन तरवारHने व 

बंदकुांचे गो�यांनी दरोब.त मलेु व बायका <या Bनद3य चांडालांनी ठार मारलH. आ&ण जागोजाग 

दंVयात बायकामुल ेगोरे लोकांची कैद कfन ठेवलH होती <यास मारnयाब॥ पjे 9ल(हलH. <या पjी 

म॥र बायकानी कपट कfन Uफतूर भंगीण कfन पj इलाबादेस पो।  हा मजकूर 9लहून <यास असे 

कळवल ेक~, या शjू@या बायका इतtया हुशार राजकरणावसी आहेत. <यास पj पाहताच .वगा3स 

रवाना कराeया. अशा पjावfन झासी व (द;लH, आaा वगैरे (ठक(ठकाणी गोरे लोकां@या बायका व 

मुले मा5रलH. त ेसमई मोठेमोठे शहाणे व वXृ असे बोलू लागले क~ या �संगी आNहास असे वाटत 

होत ेक~, काळे लोकास जय 9मळून गोरे वलायतसे जातील आ&ण पु!हा (हदंमुुसलमानी होईल. परंतु 

ती आशा आता रा(हलH नाहH. कारण ि[यांचा वध वेदांत व शा[ात मुळीच नाहH. ि[यांनी जरH मोठा 

अपराध केला तरH देहा!त 9सdा देऊ नये असे असून हे दbु कम3 याजपासून घडले <यापेdा आता 

जय काळे लोकास 9मळावयाचा नाहH. यांचा राPये सोडवnयाचा भर जाहाला आहे असे Uकती लोक 

बोलू लागले. 

 

कानपूरची लढाईकानपूरची लढाईकानपूरची लढाईकानपूरची लढाई    

     <यावर पंधरा (दवसानी सुमारे चोहHकडून इंaज लोकां@या गोS या पलटणी बहुत जमून 

कानपुरावर येकायेक~ आ;या आ&ण मोचK बांधून लढावयास 9सX जाहा;या. �यागाहून व 

कलक�याकडून व म"ाजी का;या पलटणी 5रसा;यासभेत कानपुरावर येऊन पोच;या. हH सव3 खबर 

�ीमंतास समजताच LMावता3हून पेशवे यांचे सरदार ता<या टोपी व लालपुरH बाबा गोसावी व 

जलकाराम भाऊ यास फौजेसु॥ रवाना केले. <याणी कानपुरास जाऊन मोरचे बांधून युXास तयार 

जाहाले. मागाहून मुहूत3 पाहून �ीमंत नानासाहेब व बाळासाहेब व रावसाहेब हे घfन देवास नम.कार 

कfन बाहेर पडतात तो येकायेक~ अपशकून होऊ लागले. माजंर आडव े <याच घाईत गले.े 

दरवाPयाबाहेर पडतात तो येक तलंेग LाMण टोपलHत भ.म घेऊन पुढे आला. पुढे जातात तो लाकडे 

वकnयाक5रता पुढेच आलH. नानासाहेब यांचा घोडा येकायेक~ वाटेने आडला आ&ण येक घटका खोळंबा 

जाहाला आ&ण रावसाहेब व बाळासाहेब यांचे घोhयाचे नेjास पाnयाची धार लागलH होती इ<या(दक 

बहुत अपशकून जाहाले. तथाप त े<याणी न गणनू शूर<वाचे आवेशाने तसेच कानपूर मुकामी गेल.े 

तथेे लढाई सुf जाहालH. ती लढाई मोठv चाललH. इंaज लोकां@या व काळे लोकां@या लढाऊ तोफा 

बराबरH@या हो<या. उभयतां@या तोफांचा भडमार सुf जाहाला व बंदकुा कडा9मनीचे आवाज बहुत सुf 

जाहाले. याखेरHज Rबगूल व इंaजी बाPया, 9सगंे वगैरे सव3 वा*े वाजू लागलH. वीररस बहुत माजला. या 

युXात .वता नानासाहेब मोर@यावर जाऊन तोफेस बTी आपण देऊ लागले. उंटावरच े .वार 



ह.तनळी@या बंदकुा घेऊन पर.परे कfन लढाई देत होत.े वीररस बहुत माजला होता. युX होता होता 

�ीसूया3.त जाहाला. नंतर इंaज लोकानी व काळे लोकानी चं"जोती व मशालH बहुत लाव;या आ&ण 

सव3 रणभूमीस उजेड केला. महायुXास �वTृ जाहालेले वीर .वास देखील सोडnयास <यास फुरसूद 

रा(हलH नाहH. त े समई रणात उभय पdातील मोठेमोठे अ�पसर, सुभेदार, कपतान लोक बहुत 

.वग3वासी जाहाले व 9सपाई लोकांची गणीत नाहH. येकसारखी लढाई सfु जाहा;यापासून मधे .नान 

भोजन Bन"ा सु॥ नाहH, तसेच लढत होत.े लढाईचा नंबर आला Nहणज ेलढून मागे येऊन हातावरचे 

हातावर साखरपुS या घाईन ेखाऊन 9भ.ती याजपासून पाणी घेऊन हातानी पऊन पु!हा युXास �वTृ 

eहावे. या�ो। युX चालत होत.े असे युX एकंदर दहा बारा (दवस राjं(दवस चालून शवेट पुfषय# 

Bनफ3 ळ दैवबळ �ाधा!य होऊन येकायेक~ वारा Uफरला, आ&ण काळे लोकात भीती उ<प!न होऊन रण 

फुटू लागले. गोरे लोकांनी मोर@यातून तोफा बाहेर ओढून पुढे चाल कf लागले. काळे हतवीय3 होऊन 

म<ृयुभयानी दश(दशा रण फुटून पलायन कf लागले. तeेहा बाळासाहेब याणी <या काळात सवा|स 

मो�यानी हाका माfन आवेशान े Pया तोफेवरचा गोलंदाज गोरे लोकांनी मारला होता <या तोफेवर 

जाऊन .वता तोफ चालू केलH होती. पाच साहा आवाज जाहाले तो दसुरे तोफांवरचे गोलंदाज मरण 

पावल.े <याहH तोफा 5रकाNया पड;या व .वार सव3 पळून गेले व पायदळ युXभूमीवर रा(हले नाहH. हे 

कृ<य पाहून बाळासाहेबहH भीती�द पावल.े तो रावसाहेब व नानासाहेब हे घोhयावर आसता 

बाळासाहेबास भेटून <यास असे कळवले क~, आता युXाची 9सक.त जाहालH आहे. तर वनाकरण 

आपण रांडमरणानी या समयी मरावे <यापेdा येथून पळून जाऊन पु!हा उ*ोग कfन सै!यसागर 

जमा कfन लढाई देऊन जय 9मळवून Uकंवा माहारणात पडून .वग3 िजंकू. या.तव आता घोडे 

LMावता3चे र.<याकडे काढावे हे बरे वाटत.े हे भाषण सवा|नी ऐकून कबूल कfन LMावत3 dेjाकडे घोड े

चालू केले. त ेसमई इंaज बहादर याणी जय जाहा;याब॥ चा Rबगूल वाजवून काळे लोकावर चाल 

करHत काळे लोकांचे तंबू ठोकून राहाnयाची जागा होती तथेपय|त येऊन <याच जाVयावर रा(हले. आ&ण 

तथेील दाfगोळा, मेखजीन, गुदामसु॥ तोफा, बंदकुा, कडा9मनी, तरवारH वगैरे खिजना सव3 आप;या 

ता�यात घेऊन मो�या आनंदाने तथेेच रा(हले. कानपुरावरचे लढाईत पलटणी लोक बहुत मरण पावले 

व गोरेहH बहुत मेले. बाक~ रण सोडून अ!तरवेदHतच फTेपुराकडे बहुत लोक गेले. काहH पलटणी 

पायदळ व 5रसालेवाले लोक कानपूर सोडून �ीमंताबराबर Rबटूर Nहणज े LMावत3 dेjी गलेे. �ीमंत 

LMावत\ आले तeेहा �ीसूया3.ताची संधी होती. कानपुरावर लढाईचा मोड जाहा;याचे वत3मान 

LMावता3स कळले नeहत.े सबब dेjातून मंडळी बातमी काय आहे हH काढnयाक5रता भूतcेराजवळ 

सुमारे ५० प!नास लोक जमून जाताना दरNयान र.<यावर �ीमंताची भेट जाहालH. त ेसमई मंडळींनी 

Bतघांचे तuड मोहS यावfन लढाईत जय 9मळाला नाहH असे समजून सवा|नी नम.कार कfन Uकkचत ् 

.व.थ रा(हले. तो नानासाहेब याणी मो�यानी cास सोडून हरहर श�दाचा उ@चार कfन असे भाषण 

केले क~, सव3 (हदंुंक5रता य# आNहH आजपय|त केला. तो सव3 eयथ3 जाऊन आमुचे जीवताचीहH आशा 

आNहH सो=डलH आहे, असा आज �संग गंगाबाईन ेआ&णला आहे. असे बोलून तथेून LMावत3 dेjी 

आपले वाhयात BतघेहH 9सरले. त ेसमई <या dेjात व.तीचे लोकांची जी गलबल होऊन गेलH Bतची 

वण3ना करवत नाहH. आता �ीमंत कोठेतरH फौजेसु॥ Bनघोन जातील आ&ण गोरे लोक येऊन आमची 

मुले माणसे मारतील आ&ण आमची िजंदगी सव3 लुटून नेतील आ&ण घरेहH अVनीनी दहन करतील. 

आता आNहH ग5रबांनी या समई जावे तरH कोठे इ<या(द बोलणी बोलून सव3 लोक घाबfन गेले. आ&ण 



घरातील भांडी काहH लोकानी भूमीत पुfन ठेवnया@या उ*ोगास लागले व काहH मंडळीन ेव(हरH कुवे 

वगैरे (ठकाणी ठेवावयास लागल.े सव3 dेjBनवासी लोक र.<यावर बाहेर पडून बायका व मलेु यांची 

काहH येक तजवीज न लावता आपले िजवाची काळजी कfन आकांत कf लागले. त ेसमई त ेdेj 

दःुखfप (दसू लागले. 

 

�ीमंतां�ीमंतां�ीमंतां�ीमंतांचे लखनौकड े�याणचे लखनौकड े�याणचे लखनौकड े�याणचे लखनौकड े�याण    

     �ीमंत घरH येऊन ि[यांस थोडयांत जाहला म॥र सांगोन <यांस असे कळवले क~, आता शjू 

येतील. <यापेdा येथून Bनघून लखनौच ेमुलुखांत Nहणजे �ीगंगा उतfन जाऊ आ&ण बेगम लखनौची 

राणी इजला 9मळून ज ेकरणे त ेकf. परंतु आता लवकर बाहेर पडून गंगेवर जाऊन नावेत बसावे. 

असे बायकांस सांगोन माजघरांत येक धोj हातfन जे जे अपूव3 अग&णत Uकंमतीचे पदाथ3 होत ेत े

सव3j बांधून घेऊ लागल.े पूरवी पेशवे सरकारानी राPय 9मळवून राPयाचा आनुभव घेता घेता Pया 

व.तु द9ुम3ळ <या 9मळवले;या 9सवाजी महाराज राज ेसातारकर याणी �ी रामदास .वामी गुf कfन 

<यांचे असीरवादांनी बादशहापासनू राPय 9मळवले, <या रामदासांनी 9सवाजीस �सादाथ3 आप;या 

छा या Nहणज ेभगवी व[ े (द;हH होती ती व[ ेपेटHत बहुत बंदोब.तानी ठेऊन ती पेटH देवघरांत 

पूजेस ठेवलH होती. पुढे शाहू छjपती यांणी पेशवाई �धानक~ची व[J �ीमंतास (द;हH आ&ण काहH 

(दवसानी सव3 राPयाचा कारभार मुक<यारH देऊन सव3 राजैcय3 (द;हे, <यांत �ी रामदास .वामींचे 

व[ाची पेटHहH �ीमंतास (द;हH होती. ती पेटH आजपय|त देवघरांत ठेवलH होती. ती काढून उघडून 

आंतील छा या माj घेत;या व दdणावत3 शंखहH घेतला व गौरHशंकर नांवाचा येक बाण पूरवापार 

अBत उTम होता तोहH घेतला, आ&ण थोरले माधवराव साहेब पेशवे यांस अमो9लक र#ासारख ेवडाचे 

पु�प 9मळाले होत ेत ेf�याचे करंडयांत ठेवलेले, तहेH बराबर घेतले. असी सव3 राजर#J बांधून घेऊन 

घाईन े देवांस नम.कार कfन सव3 वाडा भरलेला टाकून बायका बराबर घेऊन <यावेळी Nहणजे 

सूया3.त जाहा;यावर (दवे लावnया@या आत वाडयातून बाहेर पडnयाचा �संग �ाq झाला. त ेसमई 

मनु�ये बराबर होती ती खु� नानासाहेब व बाळासाहेब व रावसाहेब व Bतघां@या बायका. �ीमंत 

बाजीराव साहेब कैलासवासी यांचे कुटंुब व महाराजांचीच औरसक!या या�ो। आठ मनु�ये बराबर 

घेऊन सव3 िजदंगी भरलेला वाडा टाकून देऊन अBतशय भयातुर होऊन घराबाहेर सव3 मनु�ये पडून 

र.<यांनी गंगेवर जाऊ लागलH.  त े समई dेjवासी लोक बायकामुलJ सु॥ र.<यात होती <याणी 

�ीमंतांची मनु�ये पाहून येकदम सव3 लोकांस गयवर येऊन हरहर श�दाचा उ@चार कfन रडnयाचा 

कोलहल जाहाला. पहा <या बायका सव3 येकका व[ाBनसी बाहेर पडून रडत र.<याने दHनासार�या 

हळूहळू जात हो<या. त ेसमई कोलहल सव3 लोकांचा जाहला, <यास उपमा देnयास आNहास असे वाटते 

क~, �ी रामलdुमण �ी सीता अयो^येहून वनवासास जात ेसमई पुरवासी लोकांचा जो �संग तोच येथे 

�ाq जाहाला आहे. �ीमंत गंगातीरH येऊन �ी गंगेची पूजा कfन गंगसे तांबडी पैठणी व (हरवी 

जरHकाठv चोळी (द;हH आ&ण �ाथ3ना केलH क~, हे गंग ेभागीरथी मातो�ी आज(दंनपय|त तंू आमचा 

सांभाळ सव3 �कारे केलास आ&ण आता तुझेच मज\न ेतू वयोग देणार असे (दसून येत.े असो. तुजला 

उ{ वाटेल त े कर. आNहH दHनांनी तुझी �ाथ3ना काय करावी. असे बोलून नानासाहेब गंगातीरात 

आले;या लोकांस साbांग नम.कार घालून नावेवर चढले. मागाहून बाळासाहेब सवा|स वनंतीपूव3क 

नम.कार कfन असे सांगू लागले क~, कानपुरावर मोड आमचा जाहाला. <या �संगात आमचे सरदार 



ता<या टोपी व रामभाऊ जलके व कलपुरH बाबा गोसावी वगैरे सरदार कोठे गेल े<यांचा तूत3 आNहाला 

पTा नाहH हेहH बरेच आहे. आपण सवा|नी कृपा कfन आमचे जाहालेले अपराध dमा करावे असे 

<यांचे बोलणे ऐकून पदरची मंडळीपो। वेदशा[संप!न रामचं"शा[ी व जोसीबाबा याणी उTर (द;हे 

क~, बहुत काळपय|त हे देहे आप;या अ!नानी पोषण केलेले आपले आ�यानी आजपय|त संसार केले 

आ&ण आप;यास वपT �ाq जाहालH Nहणोन सोडून देऊन सुखाची इ@छा आNहH करावी तर 

इहलोक~ Bनदेंस पाj होऊ. परलोक~ तर नक3 वास याव<क;पdय होई तावत ्पय|त भोगावा लागेल. 

या.तव महाराजानी आNहास बराबर !यावे.  आप;याबराबर काहH �संग येवो. असे भाषण �वण 

कfन नावेवfन नानासाहेब उभे राहून सव3 लोकांची �ाथ3ना कfन असे कळवले क~, आपला 

आNहाबराबर येnयाचा Bन�य आहे हे ठvकच आहे, परंतु हा समय नeहे.  समय येईल ते समई 

तुNहास मी वसरणार नाहH. तुNहा लोकांचा वयोग मजला दःुसह आहे. तुNहH सव3 वXृ माझे 

व=डला�ो। लालनपालण केले व बराबरHचे लोकांनी बंधु<वा�ो। 9मj भावान े आनंदाने आजपय|त 

काळdेप केला. परंतु हा समय फार वाईट आला या.तव �ाथ3नापूव3क माझी वनंती आहे क~, आपण 

सव3 लोक .व.व.थांनी जावे. पुढे थोड े(दवसांनी भेटH होतील. या पलHकड ेआaह कराल तर सवा|सह 

आजच �ाणघात होणार. नाहHपेdा योिजत कायK सव3 होणारH आहेत. पु!हा तुमचा आमचा समागमहH 

लवकर होईल. आता नम.कार. या उपर कोणी बराबर येnयाची गोb बोलू नये. बोलेल <यास �ी 

गंगाबाईचीच शपथ आहे. असे उTर �ीमंताचे ऐकून सव3 लोक खालH माना घालून अBत दःु&खत होऊन 

.व.थ रा(हले. त ेसमयी राघोबा नांवाचा 9स�य होता तो पुढे येऊन हात जोडून वनंBत केलH क~, 

महाराज माझी मातो�ी मी वषा3चा होतो तeेहा मरण पावलH असे सव3 लोक सांगतात व बाप 

मौजीबंद जाहा;यावर माझे वय नऊ वषा|चे होत ेतeेहा कैलासवासी जाहाला. चुलता वगैरे मजला कोणी 

नाहH. माझे घर ऐUकnयांत राजापूर �ांती कोकणांत आहे. माझा बाप बहुत वषK महाराजांचे 

अ!ना@छादनानी होता. माझा पडंच मुळी आपले अ!नाचा आहे आ&ण आजपय|त पोषणहH आपण 

करHत आला. आता मी जीव वाचवून 9भdा मागून राहावे हJ मजला ठvक वाटत नाहH आ&ण आप;या 

बराबर कोणीच नाहH. <यापेdा हा मी नावेवर चढतो. जे होण ेते होवो. महाराज मजला नेणार नाहH तर 

�ी गंगेत हे शरHर घालून .वगा3स जाईन, असे बोलून येकदम नावेवर चढला. तeेहा ती �ीमंतांची 

मनु�ये आठ व राघोबा 9स�य येक 9मळोन नऊ मनु�ये नावेवर बसलH. त ेसमई नानासाहेब याणी 

कोळी यास असे सांkगतल ेक~, राघोबा व आNहH 9मलोन नाव पलHकडे नेऊ तुNहH सव3 उतfन जावे. 

असे सांगताच कोळी लोक उतfन गलेे. फ{ नऊ मनु�ये माj नावेत होती. रावसाहेब याणी सहासात 

सुमारे मेणब�या नावेवर लाव;या हो<या. बाळासाहेब व राघोबा हे दोन आसामी दो!हH बाजूस 

नावे@या व;हH घालून नाव चालू केलH. त ेसमई dेjवासी LाMण, djीय, वै�य, शू" वगैरे अठरा पगडा 

जाती लोक व <यां@या बायका येकदम हलकोलहाल कfन मु{कंठ कfन गंगेचे काठvच उभे होत.े 

नाव पाnयांत सुमारे मैलभर मो�या धारेत गे;यावर येकदम मेणबTी मालव;या आ&ण अंधार केला. 

मग दdणावत3 शंख .वामीं@या छा या वगैरे जी राजर# े बराबर घेतलH होती ती सव3 काढून 

नानासाहेबांनी आपले हातून गंगाबाईस अप3ण केलH. इकडे पुरवासी लोक याणी (दeयासह नाव जात 

असता येकायेक~ (दवे (दसत नाहHस ेजाहाले यावfन �ीमंतांनी सवा|सह नाव गंगेत बुडवलH यात 

संशय नाहH. अशी पक~ खाjी मानून अBत शोक सवा|नी करnयास आरंभ केला. तो �कार Uकती 

9ल(हणारानी 9लहून ठेवावा. <या काळी सवा|स जो शोक जाहाला <यास उपमा देnयास रा(हलH नाहH. 



गंगातीरH शोक सम"ुांत सव3 �जा अवसीची �हर राj होईतोपय|त राहून मग सव3 लोक dेjांत 

आपआपले (ठकाणी जाऊन रा(हले. 

 

�ीमंताचें व ि[याचें हाल�ीमंताचें व ि[याचें हाल�ीमंताचें व ि[याचें हाल�ीमंताचें व ि[याचें हाल    

     इकड ेगंगा उतfन नावेतून गंगातीरH सव3 मनु�ये उतरलH आ&ण चालू लागलH. गंगापारH मुलखु 

लखनौचा अमल खरा. परंतु ती नाव घाटावर लागलH नाहH आ&ण भलत े(ठकाणी नाव कडेस लागलH. 

सबब <या बाजूवर सुमार येक मैलपय|त अBतशय kचखल होता. कोठे ढोपरपय|त लाग ेकोठे पायाचे 

पोटरHपय|त लागावा, या�ो। तो kचखल अBत kचकट असता �ीमंताचे सव3 मनु�यांस चालnयाबो।चे �म 

फार जाहाले. नेहमी मेnयांत, गाडीत जाnयाचा सराव. या योगान ेहे दःुख �ाq जाहाल.े त ेसमई पुfष 

मंडळीने <या ि[यांस हाती धfन हळूहळू kचखलातून बाहेर पाय काढवून दसुरा पाय देत देत अशा 

संकटातून नेjवाटे पाणी टाक~त टाक~त ती सव3 मनु�ये कोरड े भूमीवर �ाq होऊन �ी गंगेस 

नम.कार कfन तडक गांवाकडे चालती जाहालH. तो गांव लखनौचे मुलुखात होता. <या गांवास गढH 

Nहणज े भुइकोट Uक;ला होता. तथेे मामलेदार राहात होता. <या मामलेदारास लखनौचे बेगमचे पj 

होत ेक~, �ीमंत नानासाहेब हे कानपूरचे लढाईत हरल ेआहेत. त ेआपल ेमुलाखत आ;यास बंदोब.त 

ठेवावा. याजवfन तो मामलेदार शोधात होता. �ीमंत सव3 मनु�याBनसी <याच गांवाबाहेर प�म बाजूस 

�ीहणमंताचे देवालयात 9सरले. तथेे देवालयात जागा पाहाता तीन हातहH जागा सपाट नeहती. सव3 

जाVयास मधून मधून खाचा खलVया फार हो<या. तथेेच सव3 मनु�ये दमलेलH रा(हलH. नंतर बायकांस 

अBत ताहान लागलH. त ेसमई देवळाजवळ पाnयाची वहHर होती, परंतु याजपासी रसी लोटा नeहता. 

पाणी पnयास पाj नाहH, अशा संकbात पडले. तो राघोबा 9स�य याणे आपले धोj व �ीमंतांचा 

उपरणा असी दोन व[ांस गांठ देऊन व(हरHत सोडलH परंतु पुरेना. मग बाळासाहेब याणी आपला 

fमाल (द;हा. तो पाnयांत  9भजून वर काढून <या ि[यानी आपलH ओंजळ कfन राघोबांनी त ेव[ 

ओंजळीत पळून तषृाहरण केले. नंतर माfतीचे देवालयांत जाऊन Bन"ा केलH. तो राj सुमार बारा 

चवदा घटका जाहालH होती. तथेे हातfण पाघंfण मुळीच नाहH. भूमी हHच शया, आकाश हे पांघfण 

केले होत.े ती राj अBत दःुखांत गेलH. पहाट होताच �ी ईcराचे .मरण कfन तथेेच मनु�ये रा(हलH. 

�ातःकाळी उजडताच सव3 मनु�ये गंगेवर जाऊन झाडा वगैरे मुख�dालना(द कृ<य कfन पु!हा �ी 

माfतीचे देवालयात आलH. पूव3 (दवसी जेवणाची सव3 धांदल जाहालH होती आ&ण राjौ तर पाणी 

9मळnयाबो। eयव.था 9ल(हलH आहेच. मग सवा|स dुधा फार लागलH. त ेसमी नानासाहेब, बाळासाहेब 

व रावसाहेब हे येकमेकांचे मुखाकडे पाहू लागले. बायका तर रडूंच लाग;या. कोणापासी पैसा नाहH व 

पाणी पnयास पाj नाहH. पुfषासी नेसू व[ व येक उपरणा आंगावर बायकांपाशी नेसू माj व[, 

आंगात चोळी या खेरHज व[ नाहH. अशा संकट दशते असता राघोबा 9स�य याणी असे सांkगतले क~, 

माझे ब!यानांत येक fपया आहे. मी सव3 सरंजाम भोजनाचा आणोन तयारH क5रतो, आपणं काळजी 

कf नये. नंतर राघोबा बाजारांत जाऊन कणीक, तूप लाकडे, मीठ, Bतखट वगैरे सरंजाम घेऊन वरण 

9सजवnयास मडके व येक मोठे मडके पाnयाक5रता व लाहान लाहान मडक~ पाणी पnयाक5रता, 

असा सव3 संरजाम घेऊन माfतीचे देवळांत येऊन चौका कfन .नान कfन सपैाक करnयास सुf 

केला. कणक~चे गाकर भाजून वरण तयार कfन ठेवले. नंतर पुfष सव3 त े मडके घेऊन व(हरHचे 

पाnयानी उपरणे 9भजऊन .नान केले. परंतु बायकांस फार पंचाईत पडलH. त े समई <या बायकांचे 



दःुख व हाल पाहून तथेे नागरHक लोक काहH आलेले होत े <यांचे नेjातून पाणी येऊ लागले. असो. 

राघोबापाशी दोन पंचे होत.े त े व येक उपरणा व येक धोतर 9भजवून <यास (द;हे आ&ण <याणी 

.नाने केलH. नंतर माfतीची पूजा कfन गाकराचा नैवे* दाखवून भोजनास सव3 मनु�ये बसलH. राघोबा 

9स�य वाढHत होता. तो इतtयात तथेील मामलेदार यास असी बातमी लागलH क~, माfतीचे देवालयात 

कोणी दdणी याjेकf उतरलH आहेत. परंतु <याजपाशी व[ �ावण3 काहH येक नाहH. भांडेकंुडेहH नाहH. 

परंतु बायका बराबर आहेत. <यांचे नाकांत नथी माj मो�या Uकंमती@या आहेत. (हरेहH नथीत आहेत. 

यावfन हे लोक कोणी मोठे आहेत. असी खबर समजताच .वता मामलेदार देवालयात आला. तो 

सवा|ची भोजने जाहालH. dुधेच े योगान े ज े अ!न गेले तवेढेच संपले, बाक~ सव3 अ!न रा(हले होत.े 

कारण <या मनु�यास असे अ!न खाnयाची सवय मुळीच नाहH. असो मामलेदार याणी चौकसी क5रता 

हे �ीमंत नानासाहेब आहेत असी पक~ खाjी जाहा;यावर मामलदेार गढHत येऊन, बायकांस 

बसnयाक5रता मणेे व पुfषांस बसnयाक5रता घोडी व 9शवबंदHचे लोक व कारकून असा संरजाम 

पाठवून (द;हा, नंतर �ीमंत माfतीस नम.कार कfन घोhयावर बसून व बायका मेnयात बसून 

गढHत गेले. तथेे पोचताच व[ �ावण3 भांडी वगैरे सव3 तयारH लागलH. आचारH पाणके व 9स�ये 

कारकून वगैरे सव3 तजवीज लागलH आ&ण लखनौचे बेगमेस जाहा;यामा॥रचे पj देऊन .वार रवाना 

जाहाला. पुढे नानासाहेब याणी राPयक~चे काम सुf केले. इकड ेLMावता3कड े�ीमंतानी सवा|सह गंगेत 

बुडवून घेत;या बो। लौUकक जाहाला. इंaज लोकानी तर मंुबई, कलकTा, म"ाज वगैरे (ठक(ठकाणी 

पेशवे शjु पाnयात बुडून गलेे Nहणोन बातमी (द;हH.  असो--इंaज सरकारानी कानपूर घेत;यावर 

दसुरे (दवसी कानपुरात दवंडी पटून रयत लोक Bनःकाळजी केल ेआपला आमल बसवला. कानपुरांत 

जे जे लोक पेशवे याचे मसलतीत होत े<या <या लोकांचे (ठकाण लावून काहH फासी व काहH तोफेचे 

तuडी देऊन Bनकाल केल.े नंतर गोर लोकाचे पलटण येक व काळे लोकांची पलटणे दोन असी घेऊन  

कानपुराहून Rबटूर Nहणज ेLMावता3स येऊन पोचले. 

 

 

LMावत\ कTLMावत\ कTLMावत\ कTLMावत\ कTल व लूटमारल व लूटमारल व लूटमारल व लूटमार    

     �ीमंत गंगापार ग;ेयावर Bतसरे (दवसी सकाळी चार घटका (दवसास LMावत\ हाला सुf 

जाहाला. dेjाम^ये गोर लोक येताच सडकRबPयन सुf केले Nहणज े dेjाचे र.<यावर जो पु�ष 

सापडेल <यास मारावा. या�माणे बहुत लोक मारले गले ेव गोरे घरांत 9सfन fपे व सोन ेसापडले 

तवेढे लुटून नेले व जेथे जेथे <यांस संशय आला तथेे तथेे भमूी व 9भतंी खणून अथ3 काढून घेतला. 

याखेरHज <या �संगात काहH लोकांनी घरांतील अथ3 काढून आपले कंबरेस बांधून र.<यानी 

¦ुवघाटाकडे जाऊ लागले. तो गोरे Uकंवा काळे लोकांची भेट जाहालH Nहणज े<याणी तो अथ3 �यावा. 

गोरेकाळे कोणी Pयास  भेटले नाहHत <यांचा अथ3 गांवलुटाf, गंगापुj वगैरे दांडग े लोकानी अथ3 

लुटावा. या�ो। dेjांत दंगा माजून रा(हला. मग तथेील �जचेे दःुखास पारावार नाहHसी जाहालH. 

LMावत\ <या (दवसी बारा वाजत तथेपय|त गोरे लोकांची सोने f�याचीच लूट जाहालH. नंतर dेjांतून 

गोरे �ीमंतांचे वाhयात गेले. इकड े dेjांत मं"ाजी काळे लोकांनी भांडेकंुडे चीजव.तु, kचरगुट कपडे 

वगैरे तमाम सव3 िजनसांची लूट सुf केलH. तो (दवस सायंकाळपय|त लुटHचा होऊन दसुरे (दवसी 

सायंकाळपय|त dेjात लूट सुf होती. धा!य, व[, पाjJ वगैरे काहH एक लोकांजवळ रा(हले नाहH. Bतसरे 



(दवसी dेjांत सरकारने दवंडी पटून रयतसे Bनभ3य केले. मग बंडाचे कमा3स जे लोक सामील जाहाले 

होत ेत ेसापड;यास फासी देnयाचे काम सुf ठेवले. आ&ण �ीमंतांचे वाड ेसव3 लुटून फ.त केले आ&ण 

वाhयास अVनी लावला. बाहेरचे तट बहुतके पा=डले व दरवाज ेसव3 जाळून टाUकले. गंगेवर जाताना 

�ीराममंदHर फार Uकमतीचे होत े ते सव3 जाळून 9भतंाडे पाडून तेथे �ीरामा@या मूत\स॥ु ठेव;या 

नाहHत. व �ीमंतां@या बागा LMावत\ िजतtया हो<या Bततtया सव3 मोक�या कfन ठेव;या. Nहणजे 

दरवाजे पाडून बागांचे तटहH पा=डले.  dेjांत Pया Pया (ठकाणी �ीमतंानी इमारती कामे बांkधलH 

होती. Bततक~ मोडून जाळून फ.त केलH. �ीमंत बाजीराव याणी सर.वतcेर सांबाचे देवालय लाख 

fपये खच3 कfन संगमव\ दगड काम फार कfन बांkधले होत.े <याचJ कारण बाजीराव साहेब यांची 

अBत�य प#ी सर.वती नांवाची होती. ती �पानी व गुणानी लोकोTर होती. Bतचे गुण मोठेपणा 

9मळवnयाबो। फार होत ेव .वता दानशूर असून ह.तमुख होती. Bतचे समd वाhयात [ी Uकंवा पुfष 

गहHर9स.त चालHचे मनु�य अढळ;यास लागलHच 9सdा देऊन <या मनु�यास वाhयाबाहेर काढून देत 

असे. �ीमंत बाजीरावहH <या बायकोस भीत असत. कारण ती [ी तजे.वी व !याई होती. Bतची .वारH 

महाराजापय|त जात असे तeेहा महाराजापाशी कोणी मनु�ये अस;यास दरू करावी लागत व Bतणे 

येखादH गोb महाराजांस सांkगत;यास ते Bतचे काम ताबडतोब करHत असत. असे असता Bतजला 

नवPवर होऊन सर.वतीबाई कैलासवासी जाहालH.  
 

सर.वतीबाईचे .मारक उ^व.त केलेसर.वतीबाईचे .मारक उ^व.त केलेसर.वतीबाईचे .मारक उ^व.त केलेसर.वतीबाईचे .मारक उ^व.त केले    

     Bतचे मरणकाळी बाजीराव साहेबानी पंचवीस हजार f॥ दानधम3 केला. नंतर मरण पाव;यावर 

काहH वेळ Bतजबो।चा शोक .वता कfन गंगातीरH चांगलH जागा पाहून चंदनकाbे व कापूर याणी 

Bतचा देह दVध कfन दोन लd fपये Bतजबा। दानधम3 केला आ&ण Pया जाVयावर दहन केले, <या 

जाVयावर पाषाणी मोठे देवालय बांkधले. आंत गभा3गार व बाहेर सभामंडप पांढरे संगमव\ दगडी बहुत 

मौ;यवान ् काम केले होत.े �ी सांबाची तथेे �Bतyा कfन सर.वतcेर Nहणोन 9लगंाच ेनांव ठेवले 

होत.े त ेदेऊळ पाडून 9सव9लगं काढून संगमव\ दगड खणून नेले. तथेे 9भतंाड देखील ठेवले नाहH. अशी 

सव3 dेjाची ददु3शा केलH. नंतर dेjांत दवंडी इंaज सरकारनी पटून जरनेलH झJडा उतfन कलेtटरचा 

अमल सुf केला. dेjवासी लोकांस Bनभ3य केले. लखनौ शहर पूरवीच थोड े(दवसावर तथेील बादशहा 

मरण पावताच यु{~ने रेसीदंड सांहेबांनी येकहH आवाज न काढता सव3 राजधानी ह.तगत केलH होती. 

बेगम वाhयातच होती. Bतणे खच3 कमी न क5रता सव3 राPय चालवnयाचा ,म सुfच ठेवला होता. 

लखनौ हे शहर फार �ाचीन आहे. (द;लHचे शहराखालH हा येक सुभा Nहणोन बादशहान े .थापला 

होता. या शहरावर कधी लढाई होऊन शहर लुटले गलेे नाहH. येकंदर हजार वषा|तहH राजधानीची 

अeयव.था जाहालH नाहH. जो साव3भौम राजा होत गेला <यास खंडणी माj *ावी लाग.े परंतु कोणासी 

तंटा बखेडा जाहाला नाहH. लखनौ हे शहर फार मोठे आहे. येकंदर शहर अठरा कोश व.तीचे आहे. 

शहरांत गोमती गंगा जागोजाग UफरलH आहे. र.<यावर पूल बहुत आहेत. गांवात बगीचे लहान लहान 

बरेच आहेत. झाडी शहरात फार आहे. नबाबसाहेबांचा केसरHया नांवाचा बाग हवा खाnयाचा दोन 

कोशाचा आहे. आत झाड े देशोदेशची आहेत व <या बागात बसnयाक5रता मोठेमोठे kचरेबंदH चौथरे 

आहेत. चौथS याचे समोर कारंजी सुमार प!नास प!नास पक~ बांधीव आहेत. खिज!यात पाणी पाटाचे 

येत आहे. तथेे गुलाब, जाई, जुई, मोगरा, चमेलH वगैरे फुलझाड े फुलून रा(हलH आहेत. <या बागात 



f�याचे पनळ पाणी जाnयास बरेच होत ेअसे कळत.े <या नबाबाचे संपTीसारखी संपTी दसुरे कोणाची 

नाहH. असो. िजकडे Bतकड ेलढाया सfु जाहा;यावर काहH पलटणी बेगम इजला अनुकूल होऊन सरकार 

संमधे कारभार बेगम करnयास लागलH. तथेेहH गोरे लोकांची मारामारH होऊन बखेडा जाहाला. पुढे 

इंaज लोकांनी बरHच फौज धfन लखनौवर ह;ला केला. तो इतtयात जंग बहादरू Nहणोन 

नेपालवा;याचा सरदार दाहा हजार फौजBेनसी बेगमला अनुकूल होऊन इंaजाबराबर मोठv लढाई 

(द;हH आ&ण इंaजास तथूेन पटालून (द;हा. आ&ण लखनौचे राPय बेगम कf लागलH. इकड ेइंaजांनी 

जंग बहादरू याजकड ेUफतुराबो। च ेबोलणे सुf केले. <यात काहH ब�dसी कबूल कfन इंaजास जंग 

बहादरू 9मळोन लढाईस आरंभ केला. ती लढाई जबरद.त पांच साहा रोज चाललH होती. शवेट इंaज 

बहादरू याणी शहर ह.तगत केले. बेगम फौजेसु॥ बराबर "eयाचे हाTी, उंट भfन घेऊन शहर सोडून 

वायeय कोणाकड े Bनघोन चालती जाहालH. Bतजबराबर मोठेमोठे सावकारहH Bनघोन गेले. इंaज 

सरकारने राजवाडे ह.तगत कfन घेऊन "eयाबाबत जेथे जेथे संशय आला तथेे तथेे खणून "eय 

आपार का(ढल ेव <या शहरांत येक �हरपय|त सडक RबPयन केले. <यांत मनु� य बहुत मरण पावले. 

शहर मोठे याजमुळे UकBतक पुS यांत मोठेमोठे सरदार आपले वाhयावर तोफा देऊन लढतच काहH 

(दवस होत.े काहH शहर लुटले गेले. इकडे नानासाहेब व (द;लHचा परोषशाहा बादशहा 9मळोन 

फौजासु॥ लखनौचे बेगमेस 9मलोन येक वचारे रा(हले. 

 

ता<या टोपीन ेकालपी सर केलHता<या टोपीन ेकालपी सर केलHता<या टोपीन ेकालपी सर केलHता<या टोपीन ेकालपी सर केलH    

     <या �संगी ता<या टोपी हा अंतरवेदH मुलखांत 9सरोन फौज बरHच धरोन यमुना उतfन 

कालपीचे मुलखांत दंगा कfन रा(हला होता. UकBतक गांव जाळून टाUकले, UकBतक गांव लटूुन फ.त 

केले. या�ो। कारखाना सुf कfन कालपीनजीक येऊन मोठा दंगा केला. तो Rबघडलेले पलटणी काहH 

जा.त टोपी यास 9मला;यामुळे कालपीचे Uक;;यावर ह;ला केला. तथेे गोरे फार कमी होत.े ते 

लागलHच थोडीसी लढाई देऊन पळून जाऊ लागले. तो बंडवाले लोकांनी <यांस अडऊन मा5रल,े आ&ण 

कालपीचा Uक;ला सर कfन भगवा झJडा लावून �ीमंत नानासाहेब पेशवे यांचे नांवाची दवंडी पटून 

कालपी शहराचा बंदोब.त ठेवला. ता<या टोपी याणी Uक;;यांत व.ती धfन डंघाईचे मुलखांत लूटमार 

सुf ठेवलH. कालपी हे शहर यमुनेकांठv आहे. तथेे Uक;ला यमुनाकाठv चागंला आहे. कालपी शहराचे 

प�मेस चौS यांसी घुमट kचरेबंदH बांधीव आहेत. मधूनमधून व(हरHहH बांधीव आहेत. घुमट बांधnयाचे 

कारणाचा शोध क5रता पूरवी बादशाईत कालपीवर मोठv लढाई जाहालH. <यांत मोठेमोठे शूर नामांUकत 

मरण पावले. <यांस तथेे तथेेच ठेवले आ&ण वर कबरH बांkध;या आहेत, असी खबर लागलH. त ेसमई 

इंaज <या मलुखांत नाहHसा जाहाला. मग ता<या टोपी याणी कालपीखालH मुलुख येकंदर चौपन 

लdांचा आहे. <या मुलुखाची वसूल बाक~ करnयाक5रतां व बंदोब.ताक5रतां मामलेदार यां@या नेमणुका 

कfन रवाना केले आ&ण हुजूर ठाणे कालपी केलH. चौपन लdांची तह9सलH सुf कfन रा(हले. पुढे 

पलटणी लोकांचे असे Nहणणे पडले क~, आNहास इकड ेयजमान नाहH. <यापेdा आNहास (हंमत जा.त 

येईल. असा अ9भ�ाय पलटणीचा टोपी यास समजताच प!नास .वार व लहानसा येक सरदार असा 

यमुना व भागीरथी गंगा उतfन नानासाहेबाकडे पाठवले. <याणी तथेे वचार कfन ता<या टोपी 

याजपाशी कालपीस जाnयाबा। रावसाहेबास हुकूम देऊन रवाना केले. त ेसमई रावसाहेब बराबर फौज 

सुमार आठ हजार होती. तवेढH फौज घेऊन गंगा उतfन अंतरवेदHंतून समोर फTेपुरावfन यमुनेवर 



आले. तो तथेे नावा तयार नाहH असे पाहून तथेे आठ (दवस मुकाम कfन होत.े परंतु इंaज सरकारने 

<याजपासी लढाई केलH नाहH. पुढे टोपी याणी नावाची तजवीज कfन कालपी Uक;यात रावसाहेब 

नेले. <या (दवसी सलामी@या तोफा पंचवीस मा5र;या. मोठा आनंदो<सव केला. नंतर रावसाहेब Uक;यांत 

रा(हले आ&ण ता<या टोपी फौज थोडी बराबर घऊेन मुलखात Uफfं लागला. लालपुरH बाबा गोसावी 

थोडी फौज घेऊन अंतरवेदHंतून कालपीस येऊन रावसाहेबास भेटून यमुनेचे घाटावर कालपीपासून 

उTरेस बारा कोशावर घाट नाकJ  धfन रा(हला व लdुमण 9सदंा सरदार हा कालपीचे प�म बाजूवर 

पंधरा कोशावर बंदोब.त ठेऊन रा(हला. जलकाराम भाऊ सरदार आठ हजार फौज घेऊन कालपीचे 

दdण बाजूवर डंघाईचे मुलुखाचे तuडावर बंदोब.त ठेऊन रा(हला. िजकडे Bतकड ेकालपीचे मुलखात 

भगवे झJड ेलाऊन पेशवाई केलH. सव3 कामे सुf ठेवलH होती. नवे पळटणी करnयाक5रता लोक ठेऊन 

9शकवणीच े काम सुf ठेवले होत े व नeया तोफाहH करnयाचे काम सुf ठेवले होत.े त े समई 

(हदं.ुथानात गोरे लोक नाहHसे जाहाले होत.े इकड ेगंगापार नानासाहेब व बेगम व परोषशहा हे सव3 

फौजेस॥ु नै9मषारnयातून घागरानदापय|त गेले. Bतकडे इंaज सरकाराबराबर आठ दाहा रोजी लढाई होत 

असे. कालपीचे मुलखांत बरे आहे असे लोकास समजताच कालपीस फौजदारH वगैरे सव3 कारकुनीची 

कामे पतकfन मुलखात नोकरHस लोक रा(हल.े या�ो। चोहHकडील हवाल आहे असे LMावत3dेjाकडून 

चांगले दोन गहृ.त आले <याणी हा म॥र सव3 सांkगतला. आNहHहH मजल दर मजल करHत झासी 

शहरापय|त गेलो. 
 

झाशीस माडंवगण ेयाचें RबS हाझाशीस माडंवगण ेयाचें RबS हाझाशीस माडंवगण ेयाचें RबS हाझाशीस माडंवगण ेयाचें RबS हाडीडीडीडी    

     झासीचे बाहेर बागात <या (दवसी सोब<यासह भोजन कfन आत जाnयाचा वचार कf 

लागलो. शहरात येकायेक~ जाऊन उतरावे कोठे ? आप;यास जागा कसी 9मळेल ? रा. �ी. मोरोपंत तांबे 

यांची आजच भटे होत नाहH. <यापेdा कोठेतरH चांगले जाVयावर उतfन सवा|@या भेटH �याeया अशा 

वचारात आहो तu शहरातून सहज हवा खाnयाक5रता कोणी चांगलH LाMण मंडळी ंशहराबाहेर आलH 

होती यांस भेटून वचार वचारता <यांणी असे सांkगतले क~, तुNहH वzान आहा, <यापेdा �थम 

तुNहास उतरावयास जागा वो। राजमा!य राज�ी केशव भटजी दादा मांडवगण े ऋVवेदH �Bतyत 

आहेत. वेदजटा Nहणnयाचे साम�य3 <या LाMणाचे आहे. पु!हा सरकार आ�य नाहH आ&ण .वतंj घर 

मोठे आहे. स�यचालHचा फार गरHब वTृीन ेव "eयानेहH आहे. <याची [ी पBत�ता फार चांगलH सा^वी 

आहे,  तथेे आपण जावे. असा <या मंडळीन ेवचार सांkगतला नंतर आNहH शहरात गेलो. सोबती सव3 

आपआपोपल े.थानी गेले. आNहH उभयता चुलत ेपुतणे मांडवगणे यांचे घराचा शोध करHत चाललो, तो 

वाडा सापडला. तथेे गेलो तो ती [ीपु�षJ सहज बाहेर ओटHवर बसलH होती.  <यास नम.कार कfन 

राहnयाबो। वचा5रताच <यांणी संतोषानी राहnयास सांkगतले. <या (दवसी सांयकाळी आNहास dुधा 

नeहती तथाप <या बाईन े आNहास आaह कfन फराळास (द;हे. आ&ण राjौ सव3 हक~गती 

राPयसंमधे सांगत होती. दसुरे (दवशी आNहH .वतंj Rबराड कfन वो।. रा. रा. �ीकेशवभटजीचे 

आ�यानी <याच वाhयात रा(हलो. गांवची हवालH कसी आहे व लोक कसे आहेत वगैरे मा(हती पक~ 

समजतेu तांबे यास भेटू नये असा वचार ठfन बाजारातोन 9सधा सरंजाम आणोन दाहा वाजता 

भोजन कfन तथेेच रा(हलो. असो. हा Bतसरा भाग इथेच समाq करतो. कारण झासीचे वTृ फार मोठे 

आहे. त ेया भागात 9ल(हत नाहH. .वतंjच 9लहू ॥ 



Bतसरा भाग समाqः 
 

व�णुभट  गोडसे  वरसईकर 
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झासी वण3नझासी वण3नझासी वण3नझासी वण3न    
 

     * पाच आहेत बाक~ आमल लहान आहेत.  Uक;यापासून पूवKस मदैान जागा बरHच टाकून 

शहरचे र.त े पूवKस गेलेले बहुत आहेत.  या शहराची व.ती फार दाट आहे. र.त े सपाट, सडका 

बांधीवहH काहH काहH आहेत. हलवाईपुरा व कोbीपुरा चांगला आहे. या शहरात लोक सव3 �कारचे 

कसबी हुशार असून सावकारH वगैरे eयवहारास सचोटHने पतीने वागnयाची रHत आहे. दdणेत पुणे व 

उTरेस झासी असा Nहणnयाचा पाठ आहे. या शहराची रHतभात फार चांगलH आहे. सव3 (हदं.ुथानात 

गा9लचे वगैरे व[ ेव पतळी उपकण\ वगैरे भाडंी इथे जसी घडलH जातात असी कोठेहH होत नाहHत. 

तसीच कागदावर वगैरे kचj ेजी का(ढतात तसी kचjे जयपुराकडे माj Bनघतात, बाक~ कोठे असी kचjे 

Bनघत नाहHत. सव3 �कारे या शहरात लोक कारागीर कसबी आहेत. शहरात कोठेकोठे जागा व.तीण3 

आहेत. <यात फुलझाड ेलाऊन लहान लहान बागहH आहेत. 9भड ेयांचा बाग शहरात म^यभागी असून 

भोवतालH तट चांगला आहे. आत व(हरH पाच चार आहेत. शहरात चार चौक~ वाhयाचे काम सरकारH 

आहे, तोहH वाडा जुनाच आहे. सरकारH वाhयापुढे मैदान बहुत असून जागा सपाट आहे. या खरेHज 

सरकारH बाराzारH Nहणजे फौजदारH कामे होnयाक5रता जागा बांkधलH आहे. ती जागा फार चांगलH 

आहे. तशाच चौtयाहH बांधीव बS याच आहेत. बाजार सराफा बांधीव eयवि.थत वसवला आहे. दdणी 

LाMणांची घरे सुमार २०० दोनसेपय|त होतील. या शहरास बहुधा धाबे नाहH, कारण वं̂ यचळ पव3त 

जवळ अस;याकारणान े पPय3!य बराच आहे. सबब सव3 व.तीस खपरेल Nहणजे कौलाf घरे वाडे 

आहेत. काहH काहH ग@याहH आहेत. बहुत कfन मज;या9शवाय घरे वाडे नाहHत. या शहरात पाणी फार 

आहे. जेथे खणावे तथेे साहा हातापासनू आठ हात खणले Nहणजे पाणी महामूर लागत.े सवा|चे घरोघर 

व(हरH आहेत. शहराचे दdणेस दरवाPयाबाहेर मोठा तलाव आहे. <या तलावातहH दdण बाजूवर 

महाल8मी देवीचे देवालय आहे. हH देवी झासीवाले यांची कुळ.वामीण अस;यामुळे पूजचेा वगैरे 

बंदोब.त चांगला ठेवला आहे. नंदादHप चौघडाहH तथेे आहे. देवालय बहुत खच3 कfन बांkधले आहे. 

देवळाजवळ धम3शाला वगैरे इमारतीहH काहH बाkंध;या  आहेत. आषाढापासून चैjपय|त देवीचे दश3नाथ3 

जाणे जाहा;यास नावेत बसून जावे लागत.े चैjापुढे पायर.ता थोडा होतो. शहराचे पूव3 बाजूवर मोठे 

मैदान आहे. शहरात दdण बाजूकडे Uक;याचे आंगास नैऋ<य कोपS यावर पाnयाचा चोपडा Nहणजे हौद 

आहे. पाणी महामूर आहे. या शहराबाहेर चारH अंगास मैदाने मोठv मोठv आहेत. शहरात गणपती, 

व�णु, 9सव, देवी, हनुमंत वगैरे देवांची देवालये बरHच आहेत. सव3 देवास नंदादHप नैवे*ाबो। सरकारH 

नेमणुका आहेत. या शहराची रHत काहH पुnयासारखी आहे. बहुधा सव3 लोक सकाळी .नान ेकfन मग 

सव3 eयवहार पाहाnयाची रHत आहे. शहराभोवती बागा वशषे नसता बाजारात भाजीपाला .व.त आहे. 

( * टHप – येथJ कांहH मजकूर गेला आहे असJ (दसतJ. ) 
 

 



 

मोरोपंत ताबें याचंी भेटमोरोपंत ताबें याचंी भेटमोरोपंत ताबें याचंी भेटमोरोपंत ताबें याचंी भेट 

     या�ो। शहर दोन तीन (दवस पाहून रा. �ी. मोरोपंत तांबे याजकड े जाऊन भेटnयास मुहूत3 

मांडवगणे यांचे वचारे पाहून सकाळीच .नानसं^या(द कfन आNहH उभयतां वाhयाबाहेर पडलो. तो 

समोर गाई व दोन LाMण आल,े हे पाहून संतोष जाहाला. पुढे तांबे यांचे वाhयात जाऊन पाहाS यावर 

कोणी LMावता3कडील LाMण भटेHकरता आले आहेत असे सांगताच आंत जाnयाची पवा|गी जाहालH. 

मग आNहH आत गेलो, तो तांबे हे माडीवर कचेरHत आहेत असे समजताच िज!यानी माडीवर गेलो. 

तांबे याणी ती॥ काकांस पाहताच लोडापासून उठोन पुढे चार पाऊले येऊन काकांचा हात धfन 

लोडापासी बसवले.  मीहH तथेेच बसलो. तांबे हे काकांचे समोर बसले आ&ण भेटHस (दवस बरेच 

जाहाले वगैरे बोलणी होऊन कुशलवTृ आपले कळवले. नंतर ती॥ काकांनीहH आपले कुशलवTृ  तांबे 

यास कळवून, मांडवगणे यांचे घरH Rबराड कfन रा(हलो आहो. तांबे याणी असे वचारले क~, हे दसुरे 

बराबर आहेत हे कोण आहेत. <याजवfन काकानी असे सांkगतले क~, हा पुतnया Pयेy बंधंूचा Pयेy 

पुj आहे. सव3 कुटंुब येकjच आहे. काय3 �योPयनामुळे लोकांचे रHण फार जाह;या कारणानी आपले 

भेटHचा हेतु धfन येथे आलो आहो. Vवा;हेरHस वैशंपायन याचे आ�यानी बरेच (दवस तथेे गेले. आपले 

येथे काहH (दवस राहून �ी कासीdेjी जाnयाबो।चा वचार आहे, इ<या(द बोलणी बहुत जाहालH. तांबे 

याणी सरकारचे उपा^ये ढेकरे यास भटेnयाबाबत सांkगतले व आNहास असेहH सांkगतले क~, आता 

आपण काळजी कोणती न क5रता .व.थ मनाने येथे राहाव.े तुमचे Rबराड आताच आपले घरH आणले 

असत,े परंतु उपयोग नाहH. कारण बाईसाहेबांकड े नमेणूक जाहालH Nहणजे सरकारH नेमणूक आहे. 

याजक5रता मीहH बाईसाहेबास आपण आ;याबाबत सांगेन, वगैरे बोलणी होऊन रजा घेतलH. नंतर दोन 

�हfन ढेकरे उपा^ये याजकडे जाऊन <यांसहH भेटलो. <यास खबर प(हलHच कळलH होती क~, 

LMावता3कडील कोणी वzान दोन असामी येऊन तांबे यास भेटून रा(हले आहेत. तथेेहH बोलणी वगैरे 

होऊन व.तीस Rबराडी आलो. तथेे राjौ राPय�कण\ वगैरे बंडाबाबतची सव3 हक~कत समजलH. 
 

दTक �करणदTक �करणदTक �करणदTक �करण    

     पूरवी गंगाधर बाबा उफ3  बाबासाहेब कैलासवासी जाहा;यानंतर गारदन साहेब रेसीदंड होता. 

<याणे राPय तर घेतले, परंतु वाडा व िजंदगीकड े पा(हले नाहH व सरकारH खिज!याकडेहH पा(हले 

नाहH. फ{ राPयासंमध े बंदोब.त ठेऊन काम चालवले होत.े लdंुबाई राणी इजला केशवपन 

करnयाक5रता �ीdेj �याग येथे जाnयाबो। साहेब यास वचारHता वलायतचेे हुकुमा9सवाय जाणे 

नाहH. आNहH वलायतसे 9लहून पाठवले आहे व आप;यास पेणसन काय असावे हेहH वलायतसे 

9ल(हले आहे, असे साहेबानी सांkगतले. नंतर लdंुबाईने हा Bनयम ठेवला होता क~ भता3 मरण 

पाव;यावर केशवपन जाहले नाहH तर �Bत(दवसी तीन कृ@¨े �ायि�T आहे. याजवfन .नान होताच 

भ.म धारण कfन आचमन कfन तीन कृ@¨ांचा संक;प कfन तीन LMणास तीन fपये 

�Bत(दवसी देnयाचा ,म सfु ठेवला होता. लdुंबाई साहेबांनी आपले वाड ेव िजंदगी .वाधीन होताच 

आपले दायादापो। सुबुXमान येक मुलगा पाहून दTवधान कfन अकरा-बारा वषा3चा वयाचा पुj 

घेतला. तu थोhयाच अवकाशात सरकारH पलटणी लोकांनी बखेडा कfन बंड माजवले. त ेसमई तेथील 

छावणीत गोरे काहH लोक होत ेव <यां@या बायकाहH हो<या. ठरलेल ेतारख@ेया पूरवी सव3 तथेील गोरे 



लोक घाबfन येकदोन (दवस पुरवी वाhयांत येऊन बाईसाहेबांची भेट घेऊन गारदन साहेबानी असे 

कळवल े क~ आNहावर वाईट �संग येणार <यापेdा आपण आपले राPयाचा बंदोब.त आज 

ता5रखेपासून ठेवावा व दसुराहH झासी खालH मलुुख आहे <याचाहH आपण बंदोब.त ठेवावा. येकंदर 

मुलुख पंचवीस लd f॥ जमाबंदHचा आहे. हा मुलुख आपण आपले ता�यांत �यावा असे Nहणोन 

दqर .वाधीन केले आ&ण असे वचा5रले क~, उदईक तारHख येणार <यापेdा आNहास जीवरdणाथ3 

कोठेच जाnयास र.ता जागा नाहH, या.तव आमचे संरdण आपण करावे. आपले घरांत Uकंवा 

Uक;यांत आNहास ठेवाव.े असे बाईसाहेबांनी ऐकून <यास उTर (द;हे क~, कलक�यास सभा जाहालH 

<या सभेस मजला बलावणे सरकारनी केले नाहH व माझे यजमान Nहणजे बाबासाहेब दखुणेकरH 

असता <याजला असे वाटले क~, या दखुnयांतून मी जगत नाहH तeेहा आप;यास बलावून आणून 

असे कळवले क~, माझा तर आता वाचnयाबो। भरवसा नाहH आ&ण येथ े तर दTपुj घnेयास 

दायादपैक~ कोणी नाहH. <यास पारोळे गांवी आमचे दायाद बहुत राहात आहेत. <यापो। लहानसा 

मुलगा माझे मांडीवर माझी बायको घेईल, तर आपण हे दTवधान कfन माझे नांव पुढे चालू करावे. 

आ&ण हे सं.थान दTकाकडे चालावे हा माझा हेतु तुNहH 9सXीस !यावा. ते समई तुNहH उTर (द;हे 

क~, दTक घऊेन हे सं.थान दTकाकड े चालेल असे मा�याने सांगवत नाहH. आलHकडे fळ असी 

जाहालH आहे क~, सं.थानी लोकानी दTपुj घेऊ नये. घेत;यास खाजगी िजंदगीचा मालक ठरेल, राPय 

9मळणार नाहH. असे ऐकून बाबासाहेब .व.थ रा(हले. नंतर dौर करnयास �यागास जाnयाक5रता 

हुकूम मागू लागल े तोहH 9मलाला नाहH. <यापेdा आता आम@यानी संरdण कस े होईल ? काळे 

पलटणी आNहास लुटून जाळून फ.त करतील. आपला जीव कशा तरH तजवजीन ेतुNहHच वाचवावा. 

असे सांगताच पाच चार गोरे लोक बडेबडे आलेले उठोन गेले. 

 

गोS यागोS यागोS यागोS या बायकास आ�य बायकास आ�य बायकास आ�य बायकास आ�य    

     राjौ गारदन साहेब येकटाच Bनघोन वाhयापासी येऊन पहारेकरH यांस कळवले क~, लdुंबाई 

साहेबांची आताच समd भटे घेणे आहे तर माझी भेट करावी. <याजवfन बाईसाहेबांस कळवले नंतर 

बाईसाहेब .वता येऊन साहेबास खुच\ बसnयास देऊन आपणहH बस;या. 

     नंतर गारदन साहेबानी असे सांkगतले क~, आमचे काहH होवो परंतु आम@या बायकांचे संरdण 

आपले हातून जाहाले पा(हज.े माझी बायको नाजुक फार आहे Bतजसारखी या (हदं.ुथानात इरोपीन 

लोकां@या बायका आहेत यांत असी सुfप नाजुक व चातुय3 दसुरH बायको नाहH. तशात ती गरोदर 

सात म(ह!यांची आहे, या.तव आपण आपले घरH वाhयात ठेवावी. आपले घरH भांडी घासील, 

दळणकांडणहH करHल. परंतु Bतचा जीव रdण करावा. या उपर मजला सांगणे नाहH. असे ऐकून 

बाईसाहेबांनी उTर केले क~, मी होता होईपय|त संरdण करHन. तुNहH काळजी कf नये. असे सांगोन 

बाईसाहेब उठोन गे;या. साहेबहH उठोन आपले गोटात गेला. दसुरे (दवसी सकाळी सात वाजता गोरे 

लोकां@या बायका तथे ेहो<या Bततtया Bनघोन बाईसाहेबांचे वाhयाजवळ आ;या. हH खबर बाईसाहेबांस 

लागताच येक जागा 5रकामी पाहून तथेे कैद कfन सव3 मुले बायका पाहS यात ठेव;या. 

     नंतर दाहा वाजता काळे लोक बेदHल होऊन कडा9मनीचे बार काढून तोफहH सुf कfन दंगा 

करावयास लागले. ती छावणी लहान. गोरे लोक थोडे होत,े त ेसव3 <या पलटणी लोकांनी ठार माfन 

दाfगोळा, मेखजीन, खिजना, तंबू वगैरे सव3 सामान आपले ताबीत घेऊन छावणीस आग लावून बे(दल 



होऊन सव3 काळे पलटणी Bनघोन बाईसाहेबांचे वाhयापुढे येऊन बाईसाहेबांस हाका माf लागले. तeेहा 

बाईसाहेब बाहेर येऊन अ�सर सुभेदार यास भेटून अभय वचन (द;हे. <याणीहH असे सांkगतल ेक~, 

तुNहH आमचे यजमान, तुमचा हुकूम आNहH ऐकू आ&ण तुNहापासून दर म(ह!याचा मुशारा घेत जाऊ. 

हालH खिज!यात "eय सुमार पंचवीस हजार f॥ आहेत व सरंजाम युXाचा सव3 9सX आहे. आपण 

आता कत3eय त ेकरावे. नंतर बाईसाहेबांनी शहरात आपले नांवाची द£डी पटून सव3 कामे सुf केलH. 

Uक;यात साहेब लोक 9शरले सबब तथेील सव3 भुया करnयाबो। हुकूम केला व नवीन बंदकुा व तोफा 

करnया@या सुf के;या. दाf वगैरे नवीन करnयाब�ल कारखाना सुf केला. मग सुमूहूत3 पाहून 

Uक;यात बाईसाहेब राहnयास पूव3वत ् गेलH. सव3 कामे सं.थानची चालू जाहालH. पूरवी काहH म(हने 

राPय नeहते तरH मनु�ये काहH दमा3हा कमी कfन सव3 ठेवलH होती. आNहH दोन तीन (दवसी 

मोरोपंत तांबे याजकडे भेटHस जात होतो व ढेकरे याजकडहेH भेटHस जात होतो. शjुdय eहावा, राPय 

चांग;या रHतीने चालावे सबब नवीन अनुyानहेH चालू केलH होती. �ीमहाल8मीस रोज नवचंडी सुf 

होती. aहाबो। जप व दाने जेeहाचे तeेहा देत होत.े �ी गणपतीचे देवालयात रोज सह[ आवत3नेहH 

सुf होती. 
 

काNय aहय:काNय aहय:काNय aहय:काNय aहय:    

     सरकारात काNय aहय: गsृप5र9शbो{ करnयाबो। ठराव जाहाला. तो सह[पd ठरला, 

<याजबो। कंुडमंडप करnयाबो। हH ठराव जाहाला. पुढे जागा शोध कfन कंुडे व वेदH वगैरे सव3 तयारH 

जाहालH. रोज LाMण होमाकड े शंभर ने9मले होत.े अशा aहय:ाचे समारंभात LाMणहH मोठे मोठे 

कासीकर वगैरे बाहेर गांवचे ऋि<वPय काहH ने9मले होत.े कंुडमंडप तयार केला होता, <याचे प�मेस 

छायामंडप व.तीण3 घातला होता. मुहूता3चा (दवस येताच बोलावnयाचे LाMण व पदरची मंडळीसुXा 

सव3 लोक जमले असता भ©ैया उपासनी प=ंडत याणी लdंुबाईन ेबाबासाहेबांचे मागे घेतलेला दTपुj 

वयानी सुमार अकरा वषा|चा होता <याजकडून देवास वडासपुारH ठेऊन पुnयाहवाचनाक5रता LाMण 

समाजात पीठावर आणोन बसवला. लdंुबाई साहेब समd बसलH होती व त े(दवसी मोरोपंत तांबेहH 

तथेे आले होत.े मग कमा3स आरंभ जाहाला. �थम संक;प सवा3नुमत ेलdंुबाईच ेनांवानी केला. नंतर 

नांदH�ा^धाकाळी मुलाचे पतगृणाचा उ@चार कfन करावयास लागले तेeहा मजला असा वचार पडला 

क~, येथे मोठेमोठे या�:क व पं=डत शा[ी वzान ् असता म�ुय संक;प बाईचे नांवाचा. नां(द�ा^ध 

भल<याच े होत.े बोलावे तरH कठvण न बोलावे तर आपलH समजूत कसी होईल. इ<या(द वचार 

थोडtयात केला. तu प(हलH आवृT नांदH�ा^धाची जाहालH आ&ण <या सभेत बोलnयास आरंभ केला. 

पहा काहH वचार केला पा(हज.े तूत3 अनुyान बंद करावे. कारण LाMण [ी वेदाkधकारH नस;यामुळे 

पुnयाहवाचना(द कमा3त उपा^याया(द �BतBनधी असतो. Nहणोन <याचे पतरांचे नांदH�ा^ध होईल काय 

? मु�य संक;पी रावसाहेब याणी आपाल ेनांवाचा उ@चार कfन केला असता तर ठvकच होत.े परंतु 

बाईसाहेबांच ेनांवाचा संक;प आहे या.तव शा[मत े <यांचे नांवाचा नांदH�ा^धी वचार केला पा(हजे 

असे आNहास वाटत.े असे भाषण ऐकून भै©या उपासनी वगैरे वzान मंडळीस ठvक वाटले. परंतु 

वनायक भटजी बाबा वगैरे या�:कांनी उगाच बोलून तंटा उ<प!न केला. तeेहा आNहास अशाबो। 

शा[ाधार वचारता मयूख व हेमा(" वगैरे दोन चार पु.तकांची नांवे घेतलH तeेहा उपासनी याणी 

लागलHच पु.तके आणोन सभेत पा(हले. तो नांदH�ा^ध बाªचे पतरांचे करावे असे सवा|नुमते 



ठर;यावfन मी दरू बसलो होतो तो मजला जवळ उपासनी बाबांनी बलावून पुढे नांदH�ा^धास बाªचा 

उंह कसा आणावा असे वचा5रता aहय: वधाइ!याः मातृपता इ<या(द करावा असे आNहास वाटत.े 

असे सांगताच <याणीहH कबूल कfन कम3 सुf केले. पुढे वण3 देत े समई साद.याचा वण3 मजला 

(द;हा आ&ण पु.तक आंगावर टाUकले. तुNहH हे प.ुतक घेऊन चालवावे. असे जाहा;यावर लागलHच 

चालवावयास लागलो. ते अनुyान तीन (दवस होऊन, चवथे (दवसी पूणा3हुती कfन समाq केल.े रोज 

अनुyान संमधे LाMणभोजन शंभरपासून सवाशपेय|त होत होत.े सेवटचे (दवसी मु{zार कfन �ीखडं, 

पुS या व लाडू असी पtवा!ने कfन LाMण भोजनहH केले. मजला येक धोj जोडा बारा f॥ Uकंमतीचा 

व पागोटे दाहा fपयेपासून पंधरापय|त असे बdीस (द;हे. बाईसाहेबांची व काकांची ओळख पटून 

बरHच बोलणी वगैरे जाहालH. <यात बाªनी असेहH बोलनू दाखवले क~, तुमचा मुलगा चांगला वzान ् 

आहे. <यास या सं.थानात नहेमी आ�यानी राहातील तर बरेच होईल. <याजवर काकानी उTर (द;हे 

क~, <याक5रताच आNहH <याजला घेऊन सरकारचे भेटHस आलो आहे.  या�ो। बोलणी होऊन अनुyान 

समाq कfन Rबराडी मांडवगणे याजकड ेआलो. राPयमंडळाचे लोक जमा होऊन असे ठरले क~, चांगले 

LाMण नेमून �ी देवी�ी<यथ3 सqशती सप;लव लावून शतचंडीचे अनुyान LाMणzारा सfु करावे. असे 

जाहा;यावर शा[ीबाबा वगैरे मोठv मोठv मंडळी जमा झालH. <यात मजलाहH बलावणे जाहाले होत.े 

मीहH तथेे गेलो होतो. प;लव कोणते मंjाचा लावावा वगैरे अनुyान तयार जाहाले व LाMणांचीहH 

योजना जाहालH व मुहूत3हH ने9मला. 

     नेमले (दवशी सकाळी सव3 मडंळी मोठv मोठv जमा होऊन Uक;यात मोठv जागा पाहून 

घट.थापना कfन चवदा LाMण बसवले होत.े <यातच काहH LाMण मूळमंj जपाकडे ने9मले होत.े दर 

LाMणास तूप घालून समई लावलेलH व येक अगरबTी व सुवा9सक पु�प े या�ो। तजवीज ठेऊन 

अनुyान सुf केले. अनुyानचे LाMणांस Bनराळा बेत कfन �d�ा भोजन रोज नेम ठेवला होता. 

सायंकाळी फराळाबो। बेत चांगला ठेवला होता. लालूभाऊ ढेकरे उपा^ये याणी सव3 अनुyानावर नजर 

ठेवावी व रोजच ेरोज सकाळी .वता जाऊन बंदोब.त आहे Uकंवा कस ेहे पाहात होत.े पुढे माग3शीष3 

शु॥ ५ रोजी रा. रा. �ी. मोरोपंत तांबे व बाईसाहेब Uक;यात असता आNहांस बलावणे जाहाले. 

आNहHहH उभयता Uक;यात गेलो. तथेे बाईसाहेबांनी समd असे सांkगतले क~ तुNहH उभयता शहरचे 

वाhयात आपले Rबराड घेऊन आज सायंकाळी यावे Nहणजे तथेे कारकून तुNहास चीजव.तु 

ठेवnयाबो। बंदोब.ताची जागा पाहून देईल आ&ण आपण उभयता सरकारचे आk�त होऊन राहावे. तूत3 

आप;यास तीस �पये म(हना 9मळेल आ&ण आपण .व.थ येथेच असाव.े असा हुकूम होताच आNहH 

Bनरोप घेऊन मांडवगणे यांस म॥र जाहलेला कळवनू <याच (दवसी सायंकाळी Rबराड सरकारवाhयात 

घेऊन गेलो. तथेे जाताच सव3 �कारचा बंदोब.त कारकून याणी लावून देऊन सव3 मा(हती कfन 

(द;हH. मग आNहH आk�त ठर;यावर सवा|सी .नेह वशषे होऊन चांग;ये योVयतसे आलो आ&ण 

आनंदानी तथेेच रा(हलो. 
 

दानशूर ल8मीबाईदानशूर ल8मीबाईदानशूर ल8मीबाईदानशूर ल8मीबाई    

     पुढे थोडेच (दवसांनी हवा Rबघडून पज3!यहH बराच पडला. <यायोगाने थडंी बहुत पडू लागलH. 

तeेहा शहरचे 9भकार लोक जमा होऊन थंडीकरता व[े बाईसाहेबाजवळ मागावी असा वचार केला. तो 

येके (दवसी सायंकाळी �ी महाल8मीस .वारH गलेH इतtया संधीत हजार बारासे 9भकारH जमा होऊन 



शहरचे दdण दरवाPयापासून उभ ेरा(हले होत ेतो .वारH परत आलH तeेहा 9भकारH लोकांनी येकदम 

गलका केला. तeेहा बाईसाहेबांनी असे वचा5रले क~, या जाVयावर हे लोक कशाक5रता जमले आहेत 

? त े समई राजमा!य ल8मणराव (दवाणजी याणी असे व(दत केले क~, महाराज हे लोक ग5रब 

9भकारH आहेत आ&ण थंडी फार पडत आहे या.तव यांस काहH पांघfणाबो।चा वचार eहावा अस ेया 

लोकांचे Nहणणे आहे. <याजवर बाईसाहेबांनी असा हुकूम (द;हा क~, आपले शहरांत ग5रबगुरHब 

9भकारH असतील <यांस �<येक मनु�यास fदार टोपी येक व अंगात घालnयाक5रता बंडी येक व 

येकेक काळी Uकंवा पांढरH घuगडी *ावी, आ&ण आजपासून चवथे (दवसी 9भकारH लोकांचा रमणा 

कfन वाटावी. असा हुकूम देऊन .वारH Uक;यात गलेH. नंतर दसुरे (दवसी शहरचे दरजी Nहणज े9सपंी 

बलावून टो�या व बंhया 9सवnयास आरंभ केला. नंतर नेमले (दवसी दवंडी पटून नेमले जाVयावर 

9भकारH लोक जमा होऊन येकेकास अंगात घालnयाक5रता बंडी fईदार व टोपी येक व घuगडी या�ो। 

9भकारH लोकांस <यातच बायका पोरे वगैरे होती <यासमेत सवा|स वाटून व[ े(द;हH. <यांत सामा!य 

गरHब लोकहH 9शरल ेहोत.े येकंदर चार सवाचार हजार लोक जमले होत.े 

 

बाईसाबाईसाबाईसाबाईसाहेबाचंी (दनचया3हेबाचंी (दनचया3हेबाचंी (दनचया3हेबाचंी (दनचया3    

     बाईसाहेबांस खच3बो। मनास �dत मुळीच नeहती. दोन गुण वण3नीय होत.े शूर आ&ण औदाय3 

या गुणास मोल नाहH. Uक;यांत व खालचे वाhयात जवेणाचा वगैरे बेत चांगला ठेवला होता. 

बाईसाहेबांस असे वाटत होत ेक~ आपले पदरची मंडळी सुखी असावी. व[ े�ावणK चांगलH असावी. 

बाईसाहेबांस 9ल(हता चांगले येत होत.े .वता मजकूर जुळून हुकूम 9लहHत असत. बहुदा पुfषाचा 

पोशाग कfन असत. पायांत पायजमा, अंगात जांभळे रंगाचा आंबeयाचा ब!यान Uकंवा बंडी असे. 

डोक~स टोपी घालून पागो यासारखी बTी बांधलेलH असे. कंबरेस का@या Uकंवा दपेुटा असून तरवार 

नेहमी जवळ असे. नवरा .वग3वासी जाह;या (दवसापासून नथ वगैरे अलंकार घालHत नस.े फ{ 

हातांत सो!या@या बांगhया दोनदोन व येकेक गोट असे. ग�यांत मो<यांचे पJड े माj असे, हातांत 

(हरकणी लावलेलH अंगठv घातलH असे. वेणी न घालता बुचडा नेहमीच बांधलेला असे. याखेरHज काहH 

येक दागदाkगना आNहH कधीच आंगावर पा(हलेला नाहH. सकाळी �ाqःकाळी .नान झाले Nहणज े

चंदेरH पांढरे पातळ नेसून, पांढरH चोळी घालनू माडीवर देवपूजेचे जाVयावर येऊन आसनाfढ होऊन 

भ.म धारण कfन तथेेच f�याचे वृंदावनांत तुळस असे आ&ण पु�प ेवगैरे पूजेबो। सव3 तयारH लागून 

असे. �थम आचमन कfन तीन कृ@¨े Nहणजे तीन fपये LाMणांस देऊन तुळसीची पूजा कfन �ी 

पाkथ3व 9लगं पूजेस आरंभ होत असे. गवई गात असता पुराणहH <यातच सुf असे व सरदार व 

आk�त वगैरे लोकांचे मुजरेहH चालत असत. येकंदर दHडसे लोकांचे मुजरे घेण ेअसत. परंतु येखादा 

कोणी काहH कामामुळे न आ;यास दसुरे (दवसी लागलHच <या गहृ.तास असे वचारHत क~, काल 

आपण का आला नeहता ? असे धोरण होत.े या�ो। �Bत(दवसी चालून दोन �हfन कचेरHचे जाVयावर 

येऊन बसावे. ती जागा मोठा (दवाणखाना असून <यास येक खोलH सारखी पडत पोशीची जागा होती. 

<या दरवाPयास बाहेfन मेहरब होती. दरवाPयास आतले बाजूस मोठv गादH घालून सरपोस 

घातले;या जाVयावर लोडासी बाईसाहेबांनी बसावे. कधी पुfष वेष असावा, कधी [ीवेष असे. 

(दवाणखा!यांत बाहेरचे बाजूस दरवाPयानजीक भालदार f�याचे काठvचा असे. समोर रा. �ी. 

लdुमणराव (दवाणजी कंबर बांधून कागदांचJ पुडकJ  हातात घेऊन उभा असे. बाक~ कारकून हुजुरात 



पाच सात असत. अशा थाटान े सव3 कामे फौजदारH (दवाणी मुलखी चालत असत. बाईसाहेबांस 

शरHराचा शोक फार होता. पहाटेस उठोन मलखांबासी जाऊन दोन घटका कसरत कfन, नंतर घोडा 

मंडळावर धfन लागलHच हTीवर बसून हTीस फेरफटका कfन चार घटका (दवसास खुराकाचे खाणे 

व दधू पणे कfन मग .नान होत असे. .नानशाळेत .नानास पाणी सात आठ हांड ेलागत होत.े 

.वतंjता जरH होती तरH बाईन े ग(हर 9श.त आचरण केले नाहH. शरHराचे शोकामुळे ग(हरवाजवी 

वागणूक नसे हे खरे आहे. Bतसरे �हरH कोणाकडील भेटH वगैरे आले;या असतील <यांची वानगी 

घेऊन मग दरबारास बसत असत. शु,वार-मंगळवारH .वारH सव3 तयार कfन सव3 आk�त सु॥ �ी 

महाल8मीस जात असत. 

     येथे लढाई होणार सबब लढाईची संमधे सव3 तयारH लागलH होती. दाf नवीन कnया3कड ेलालू 

बdी यास ने9मले होत े व पलटणी लोक जमतील Bततके चाकरHस ठेवीत होते. कालपी वगैरे 

(ठकाण@या बातNया नेहमी लागत हो<या.  झासी हे शहर बंुदेलखंडात आहे. बंुदेलखंडाचे पाणी पुfषास 

चांगले नाहH. तथेे षंढ फार Bनपजतात. सेकडा पंचवीस षंढ समजले पा(हज.े असे लोक आढळले क~, 

येखादा पुfष [ीचे मनात भोगावा असे आ;यास Bतणे आपले नवS यास सांगोन <या पुfषापासी 

<याणे .नहे कfन <या पु�षास आपले घरH नेऊन पानसपुारH देऊन <याजपासी .नेह वृXगंत कfन 

मग येके (दवसी आपण काहH कामाक5रता येकटेच जाव ेआ&ण <याचे [ीने <या पुfषाबरोबर ,~डा 

वगैरे करावी असा �कारहH जागोजाग आढळला. झासीत कंुटणी बायकां@या जागोजाग जागा आहेत. 

तथेे सं^याकाळी सूया3.ताचे संधीत UकBतक लोकां@या ि[या कंु(टणीकडे जाऊन परपु�षाचा उपभोग 

रोज घेणाS या बहुत आढळ;या. याजवfन या शहरांत 9सदंळक~चा फारसा वkधBनशधे नाहH. येके 

(दवसी भैया उपासनी पं=डत व वै* बाबा व अनंत भटजी वगैरे वXृ चांगले �ामा&णक मडंळी बसलH 

असता तथेे भयैा उपासनी पं=डत याणी जुनी गोb झासीत घडलH ती सांkगतलH. ती गोb मी आपले 

.मरणबुकात 9लहून ठेवलH होती ती या इBतहासात सामील करतो. 
 

नारायण शा[ीबाबांची गोbनारायण शा[ीबाबांची गोbनारायण शा[ीबाबांची गोbनारायण शा[ीबाबांची गोb    

     पूरवी थोरले माधवराव साहेब पेशवे यांचे कारक~द«त झासीस पारोळकर सभेुदार असता <याचे 

पदरH कोणी नारायण शा[ीबाबा हे धम3शा[ वगैरे सांगnयाक5रता शंभर �पये दरमहा देऊन पदरH 

ठेवले असता, कोणी येक (दवसी शौचकूपांतून बाहेर शा[ीबाबा येतात तो तथेे आपले मातो�ी बराबर 

भंkगणीची मुलगी वयानी तरेा चवदा वषा3ची होती. Bतजला पाहून या शा[ीबाबांचे मनांत असे आले 

क~, हH बहुदा प¬ीण जातीची क!या असावी. शा[ीबाबा शृंगार शा[ात पुरे होत.े त ेसमई <या मुलHची 

लdणा पाहnयाक5रता येक~कड ेबलावून आणोन पा(हलH व सव3 अंगास कमला�ो। सुवास आहे हJहH 

लdण मनांत आणोन Bतजला �थम (दवसी चार आणे पय|त खच3 कfन खाऊ (द;हा आ&ण Bतजला 

असे सांkगतले क~, तंू रोज या वेळेस येथे येत असावे. बहुत चांगले आहे अस े Nहणोन ती 

मातो�ीबराबर Bनघोन गेलH. या�ो। रोज Bतजबराबर शा[ीबाबांनी .नहे ठेऊन Bतजला खाऊ व अपूव3 

फले वगैरे देतादेता Bतचे मातो�ीस येक (दवस असे सांkगतले क~, या तुझे क!येचा बाप तर मरण 

पावला आहे. आता या मुलHचे लVन तंू करणार परंतु आNहH तुजला असे सांगतो क~, या क!येच े

लVन तंू कf नको. कारण मी इजला आपले बायको�ो। बाळगीन. खाणेपणे व[-�ावण3 व "eय यास 

कधीहH तोटा पडणार नाहH व तुजलाहH अ!नव[ चांग;या रHतीने देईल. परंतु तूत3 हH गोb कोणापाशी 



सांगू नये असा �कार बोलnयाबो।चा कfन <या मुलHस येक साडी (द;हH व येक चोलHहH (द;हH व 

Bतचे आईपासी तूत3 खचा3करता f॥ काहH (द;हे. याजवfन ती भंkगणीची क!या रोज बारा घटका 

राjी चोर वाटेन ेवाhयांत येऊन सो�याचे माडीवर खोलHत शा[ीबाबा जथेे असत तथेे Bतणे यावे. तेथे 

दसुरे कोणी मनु�य मुळीच नाहH मग <या पB¬नीने पैठणी नेसून जरHकाठv चोलH घालून दागदाkगने 

चढवून शा[ीबाबाबराबर ,~डामैथुना(द कृ<ये कfन पहाटची चार घटका राj रा(हलH Nहणज े पु!हा 

आपलH व[े नेसून दाkगने उतfन घरH जावे या�ो। �Bत(दवसी होऊ लागले. शा[ीबाबाचे बायकोस 

शा[ीबाबाबो। फार संशय �ाq जाहाला. कारण साहा म(हन ेजाहाल ेमजबराबर मैथुना(द कृ<ये करHत 

नाहH असी यांची रHत नeहती. फारतर आठ (दवस जात असत. तeेहाहH बाहेरचा नाद थोडा थोडा 

होता. परंतु हालH याणी कोणीतरH नहेमीची रांड ठेवलH आहे. Bतचा नाद फार लागला आहे. हे मनांत 

आणोन येक (दवस जागरण करHत माडीखालH चोfन बायको बसलH, तu हH प¬ीण राjौ तथेे आलH. 

Bतजला बायकोनी पा(हलH. तरH काहH न बोलता तसीच माडीवर जाऊ (द;हH. नंतर थोhया आवकाशे 

ती बायको माडीवर जाऊन खोलHपासी उभी राहून आतील हा.यवनोद वगैरे काहH काहH गोbी ऐकू 

आ;या <या ऐकून Bतजला फार राग येऊन दरवाPयावर हात माfन दरवाजा उघडा Nहणोन हाका 

माf लागलH. त ेसमई शा[ीबाबानी Bतजला राग ेभfन सांkगतल ेक~, तंू या नादात पडू नये. आNहH 

दार उघडीत नाहH. तेeहा बायकोनी असे भाषण केले क~, तुNहH आजपय|त बहुत (ठकाणी हे कम3 केले. 

परंतु हालH पहा साहा म(हन ेभेटHस जाहाले. फ{ आNहH अ!नव[ घेऊन �ापं@यांत राहावे क~ काय 

? मी तरणी नाहH काय ? हे ऐकून शा[ीबाबांनी उTर केले क~, तुजला येक मुलगा दोन वषा|चा आहे. 

मी तुझे 5रणांतून मु{ आहे. या उ�पर तुजसी मी येकांत करnयास खुसी नाहH. तंू .व.थ जाऊन 

Bनजावे, नाहH पेdा आताच मारझोड कfन घालवून देईन. असे सांगोन फार रागा भरले. <याजवfन 

Bतचा Bन�पाय जाहाला. परत येऊन रडत िज!याखालH बसलH. पुढे Bन<य,मा�ो। तथेील कृ<य होऊन 

ती प¬ीण पहाटेस उठोन गेलH. <या बायकोने वचार केला क~ आज दोन म(ह!यावर भंkगणीची पोर 

उमेदवार इजबराबर पाचचारदा आनंदा@या गोbी सांगताना हे आढळले होत े व Bतजला 9समVयाबो। 

गाठvहH (द;हH असे सेजारचे मलुांनी मजला सांkगतले होत,े इ<या(द वचार करता बायकोच ेमनानी 

भंkगणीची मुलगी हH असावी असा वचार आला. पुढे <या बायकोन ेओळखnयाक5रता नहेमी नजर 

ठेवलH होती. तu येके (दवशी दोन �हरH घरांतील मनु�ये सव3 �योजनाकडे जवेणास गेलH होती <यास 

(दवसी दोन �हरHं ती भंkगणीची मुलगी माडीवर (दवाणखा!यांत येऊन शा[ीबाबाबराबर ,~डा कfन 

घरH जाnयाचे वचारे िजना उतरत आहे तu शा[ीबाबाची बायको सहज घरH आलH होती Bतचे �bीस 

पडलH. Bतजला पाहून आपले कपालास हात लावून 9सव 9सव 9सव असे Nहणोन फार दःु&खत जाहालH 

आ&ण आपले मैRjणीजवळ Bतजला शपथ घालून सव3 म॥र Bनवेदन कfन �ार�धावर भरवसा ठेऊन 

ती बायको उगाच रा(हलH. परंतु थोडी थोडी हH बातमी शहरात पसार जाहालH. नंतर काहH उमेदवार 

लोक <या पB¬णीचे नादास लागले. तeेहा <या पB¬णेने शा[ीबाबास वचारले क~, या गावचे LाMण 

पाचचार माझ ेनादH आहेत <यास काय सांगावे. <याजवfन शा[ीबाबांनी Bतजला असे सांkगतले क~, 

तुजला तर "eयाची इ@छा नाहH. <यापेdा <यांस असे कळवावे क~, मजला "eय Uकंवा कोणतीहH 

व.तूची गरज नाहH, परंतु तुNहH आपले ग�यांतील येक य:ोपवीत मजला येक वेळचे *ावे Nहणज े

मी येक वार तुNहाबराबर येकांती येईन. असे शा[ीबाबांनी सांगताच फार उTम आहे, ती य:ोपवीते 

येके मडtयांत घालून ठेवीत जाईन, या�ो। ठरललेा मजकूर नादH LाMणांस <या पB¬णीन ेकळवला. 



LाMणांनी वचार केला, हH गोb बरHच आहे. "eय खच3 न होता येक य:ोपवीतावर खसुी आहे हे 

मनात आणोन य:ोपवीत ेदेऊन LाMण चोfन पB¬णीजवळ जाnयास लागले. Bतचा माj 9मयम होता 

<या�ो। �थम य:ोपवीत घेऊन मग आले;या LाMणास पानसुपारH *ावी व <याजबराबर U,डाहH 

करावी. या�माणे दोन वष3 हे कृ<य शहरात चालू होत.े पुढे हH बातमी बायकांकडून सरकारात कळले 

क~, आपले आk�त नारायणशा[ी भंkगणीची मुलगी प¬ीण अस;यामुळे रांड ठेवलH आहे व Bतचे 

नादानी हजारो fपये खराबा करHत आहेत. शा[ीबाबांनी आपले बायकोची गरज ठेवलH नाहH, सबब 

ती नेहमी हका मारHत अस<ये असी बारHक बातमी लागलH. तeेहा सरकाराने बारकाईन ेशोधास आरंभ 

केला तu, मोठv मोठv मंडळीस हH बातमी लागलH होती <यांणीहH सरकारास असेच कळवले. शहरांत 

बायकापुfषांस हा मजकूर समजलेला आहे. पुढJ या गोbीचा वचार कसा करावा ? मग शहरचा 

फौजदार Nहणज ेकोतवाल याणी जाऊन राjौ घराचा बंदोब.त कfन कारकून लोकानी आत जाऊन 

उभयतांस धfन कैद करावी असे ठर;यावर दसुरे (दवसी कोतवालास हे काम सांkगतले. <याणे 

म^यराjी बहुत लोक बराबर घेऊन जाऊन घराचे दरवाजे धरले आ&ण दारे उघडऊन माडीवर 

िज!यानी कारकून 9सपाई जाऊन (दवाणखा!याचे खोलHचे दरवाPयावर धक~ माfन शा[ीबाबास हाका 

माf लागले. शा[ीबाबा जागतृ होऊन वचार न क5रता दरवाजा उघडला, तu तो प¬ीण शयेवर आहे 

हे सवा|नी पाहून लागलHच शा[ीबाबांस कोतवालाने कैद केले व <या भंkगणीसहH कैद केले, आ&ण 

उभयतांस बाजारनाtयावरचे चौक~वर नेऊन ठेवलH. �ातःकाळी �हर (दवसा सरकारवाhयात कचेरH 

भरलH आ&ण तथेे शा[ी आ&णले व BतजलाहH आ&णलH. शा[ीबाबास लोक वाईट बोलू लागले,  ते 

समई ती प¬ीण असे बो9ललH क~, शा[ीबाबाकडेच दोष आहे असे नाहH. या शहरचे LाMण मजपासी 

बहुत आलेले आहेत. राजमंडळपो। हH मजकड े लोक आले. मी कोणापासनू "eय घेतले नाहH. फ{ 

य:ोपवीत े माj ग�यांतील घेतलH आहेत. सरकारानी माझे घरH बाजखेालH मडके ठेवले आहे त े

आ&णले Nहणज े सव3 समजnयांत येईल. असे ती भगंीण बोलताच कोतवाल Bतचे घरH जाऊन 

बाजेखालHल मडके सभेसमोर आ&णल े आ&ण य:ोपवीत े मोजून पा(हलH तu पावणे दोनश े भरलH. 

सवा|स आ�य3 वाटले. ते समई शा[ीबाबांनी अस े सांkगतले क~, माझा संसार जाहाला. मजला पुj 

आहे, मी या पB¬णीस घेऊन देशांतरH आताच जाणार. मजला कृपा कfन जाnयाबाबत आ:ा eहावी. 

हे सरकाराने ऐकून उभयतां जाnयास हुकून (द;हा. नंतर ती व तो उभयतां सवा|स नम.कार कfन 

<याच वेळेस शहराबाहेर गेलH. <या �संगात सव3 शहर �ायि�ती जाहाल.े सरकारास वचार पडला हH 

बातमी पुnयास �ीमंतास कळलH असता काय होईल हे कळत नाहH. <यापेdा परaाम.त LाMण 

आणोन शहर शुX केले पा(हजे. इतका ठराव कfन सभावसज3न जाहाले. नंतर कारकून व मनु�ये 

जालवणास पाठवून तथूेन गाhया वगैरे LाMणांस बसnयाक5रता कfन दाहा LाMण वzान ् शा[ी असे 

झासीस आणोन शहराबाहेर बागात बगं;यांत उतरवून परभारे गोठणीवर त े LाMण जाऊन गोमूj 

गोमय घेऊन पंचगeय कfन सव3 झासीतील दdणी LाMण सव3 बाहेर आणोन �<येकापासनू �ायि�त 

संक;प कfन पंचगeय �ाशनपूव3क य:ोपवीत ेमंjनू घातलH. लोक सव3 सरकारासुXा शुX जाहा;यावर 

पंचगeयाचा हांडा घेऊन शहरात त े दाहा LाMण येऊन �<येक घर पंचगeय Bनdेप केला व 

बायकामुलांस गोमjू गंगा देऊन सव3 शXु केले. नंतर सरकारानी शहरात aहय: कfन LाMण भोजन 

मु{दार केले. आलेले LाMणांस सरकारांतून Rबदागी कfन पु!हा गाhयाघोडी देऊन जालवणास पोचत े

केले. या�ो। येकवार झासीत घडले आहे. 



 

झासीवालHची अcपरHdाझासीवालHची अcपरHdाझासीवालHची अcपरHdाझासीवालHची अcपरHdा    

     झासीवालH लdंुबाई साहेबांस देशोदेशीचे सवदागर चाबुक.वार घोhयाचे परHdेबो। व बसnयाचे 

गुणाबो। फार वण3न करHत असत. त ेसमई (हदं.ुथानात दdणी लोकापो। �ीमंत नानासाहेब पेशवे व 

जयाजी महाराज 9सदें व झासीवालH लdंुबाई या तीन मनु�या9सवाय घोhयाचे परHdेबो। व घोhयावर 

बसnयाबो। चवथा मनु�य नाहH, असे सव3 (हंद.ुथानचे लोक Nहणत होत.े कोणी येक समई कोणी 

देशांतरH सवदागीर दोन घोडे घेऊन वकnयाक5रता व परHdा पाहाnयाक5रता �ी dेj उPजनी येथे रा. 

रा. �ी बाबासाहेब आपटे यांजकड े आले. तहेH घोhयाचे कामात अBतहुषार, सदरH 9ल(हलेलH तीन 

मनु�यांबरोबरHचे बहुतकfन अस;यामुळे सवदागर आले. परंतु परHdा होऊन घोhयांची परHdा जाहालH 

नाहH. नंतर त ेसवदागीर 9सदें सरकाराकड ेVवा;हेरHस गेले. तथेेहH जयाजी महाराजानी घोhयावर बसून 

पा(हले, परंतु परHdा जाहालH नाहH. सबब त े सवदागीर घोड े घेऊन झासीस आले. तथेJ सं.थानात 

चाबुक.वार वगैरे होत े <यासहH परHdा झालH नाहH. बाईसाहेबांनी त े घोhयासो। सवदागीर Uक;यात 

बलावून आपण .वता घोhयावर बसलH आ&ण घोडा मंडळावर धरला. अध\ घटकेन ेसुमार घोडा दमला 

व परHdाहH जाहालH. बाईसाहेबानंी बारासे �पये देऊं Nहणोन <यास सांkगतले आ&ण दसुरे घोhयावर 

बसून फेरफटका थोडा वेळ केला <यात परHdा कfन Uकंमत f॥ प!नास सांkगतले आ&ण असे 

सांkगतले क~ं, घोडा छातीत दखुावला आहे. हे सांगताच सवदागीर यास आनंद जाहाला क~, आNहH या 

घोhयास मसाला व खाणेपण ेचांगल ेठेऊन तयार राख;यामुळे छातीतील दरद कोणास समजले नाहH 

आ&ण या घोhयाची Uकंमत <या घोhया�ो।च लोक करHत होत.े आतां माj परHdा बराबर जाहालH. मग 

बाईसाहेबांनी दो!हH घोडे Uकंमती देऊन घेतले व <या सवदाkगरास बdीसहH (द;हे. 

     पुढे फा;गुन मास आला <याजब�ल शहरात बराच खेळ होत असतो व रंगपंचमीचे (दवसी 

Uक;यांत रंग फार कfन सव3 दरबारची मंडळी बलावून रंगाचा खेळ बहुत जाहाला. नंतर दTपुj 

रावसाहेब यांची .वारH शहरात BनघालH. <या .वारHबराबर आNहHहH गेलो होतो. जागोजाग मुछदH व 

(दवाणजी वगैरे मोठेमोठे लोकांकडे पानसुपारHस व रंग खेळून .वारH सायंकाळी परत Uक;यांत आलH. 

बलवसागर Nहणोन लहानसे शहर झासीचे अमलात आहे. तथेे चोरांचा उप"व �Pयेस फार होऊ 

लागला सबब .वता बाईसाहेब .वारH तयार कfन चोरांचा बंदोब.त करnयास बलवेसागरास गेलH. <या 

मुलखात पंधरा (दवस होती. सव3 चोरांचे (ठकाण लावून काहH गु!हेगार फासी (द;हे काहH कैद कfन 

ठेवले आ&ण .वारH झासीस परत आलH. 
 

दानशूर बाईसाहेबाचंा .नानवधीदानशूर बाईसाहेबाचंा .नानवधीदानशूर बाईसाहेबाचंा .नानवधीदानशूर बाईसाहेबाचंा .नानवधी    

     बाईसाहेबांच ेनाहाnयाचा समारंभ आठा दाहा रोजी होत असतो. आंगास लावnयाचे सुवा9सक पदाथ3 

बहुत असोन बदाम खसखस वगैरे असोन .नानशालेत उ!होन पाणी घेnयास बाई बस;या Nहणज े

नळानी पाणी बाहेर कंुडीत जात.े त ेपाणी उ�ण अंगावर घेnयासारखे असत,े सबब ग5रगुरHब लोकां@या 

बायका त े सुवा9सक पाणी नेऊन आपण नाहात असतात. पाणी नाहाnयास पंधरा हंhयापासून वीस 

हांडेपय|त लागत.े बाईसाहेबांची दानशूरपणाची तर 9सक.त होती. कोणी कासीकर LाMण वzान 

वेदशा[संप!न 9भdुक~क5रता झासीस आला. तो वयानी सTावीसपासनू तीस वषा3चा होता. तो LाMणं 

उपा^येमाफ3 त Uक;यात Bन<यदानास गेला. तथेे लालूभाऊ ढेकरे याणी बाईसाहेबांचे समd <या 



LाMणांची .तुBत व*ेवसी व .वभावव9स बहुत केलH आ&ण घरचे eयव.थेत LाMणाची [ी मरण 

पावलH आहे Nहणोन पु!हा ववाह करावा अस ेभटजी@या मनात आहे. परंतु हालH काळ रा(हला नाहH 

असे ढेकरे याणी सांkगतले व आNहास संतBत नाहH सबब घरदार वकून लVन करावे असे LाMण 

बोलताच बाईसाहेबांनी <यास वचारले क~ मुलगी �पये घेऊन देणार कोणी आहे काय ? तeेहा भटजी 

बो9लले, महाराज आमचे जातीचा देश.त LाMण आहे. <याची मुलगी वयानी सुमार आकरा बारा वषा3ची 

सुfप गोर वणा3ची आहे. रास घ(टत वगैरे सव3 जमले आहे, परंतु "eय नाहH. तeेहा बाईन ेवचारले क~, 

क!येचा बाप fपये Uकती घेणार ? <याजवfन LाMणानी असे सांkगतले क~, f॥ चारसे घेणार व 

आNहास खचा3स f॥ शंभर लागणार 9मलोन पांचश ेf॥ पा(हजते. असे <या LाMणाचे बोलणे ऐकून 

बाईसाहेबांनी लागलH हुकूम कfन f॥ पांचश े तां�याचे ताNहनात आणोन LाMणास ववाहाक5रता 

<याचे पदरात टाUकले आ&ण भटजीस असे सांkगतले क~, आता परत कासीस जाऊन लVन कfन 

इकड े आमचे उपा^यायास लVन जाहा;याचे कळवावJ. LाMणानी बहुत उTम आहे असे सांगोन 

झासीहून कासीस जाऊन लVन कfन झासीस उपा^ये याजकडे पjहH पाठवले. असी बाई दानशूर व 

रणशूर दसुरH आढळांत येत नाहH. 
 

झाशीत नाटक मंडळीझाशीत नाटक मंडळीझाशीत नाटक मंडळीझाशीत नाटक मंडळी    

     9स*ंाचे ल�करात कोकणची मंडळी नाटक~ सुमार प!नास येऊन नाटके सfु जाहालH. VवालेरHस 

नाटके बहुतच जाहालH. शवेटH दोन तीन आnयाचेहH Bतक~ट नाटक पाहnयास लावले होत.े नाटके फार 

चांगलH क5रतात Nहणोन लौUकक झासीस गेला, तeेहा शहरचे मंडळीस आ&ण सरकार पदरच ेमंडळीस 

असे वाटल ेक~ हे नाटक येथे आणावे. परंतु सरकारास वचाfन करणे त ेकरावJ. नंतर ढेकरे उपा^ये 

याणी बाईसाहेबांचे कानावर मजकूर नाटकावसी दोन तीनदा गोb काढून घेतला. तेeहा बाईसाहेब असे 

बोल;या क~, आNहH <यांस सूचना न क5रता पैसा 9मळवnयाचे हेतून े येथे आ;यास नाटक एखादे 

कf. असे जाहा;यावर aाम.थपो। कोणी पj मु�य नाटकाचा मालक सदोबा Nहणोन होता <यास 

9ल(हले आ&ण नाटक झासीत येताच सरकारांत वद« (द;हH. नंतर सरकाराकडून सीधा सुf जाहा;यावर 

चवथे (दवसी नाटक शहरचे वाhयाचे चौकांत जाहाले. बाईसाहेब <या नाटकास येक कलाख येऊन 

म^येच .वारH उठोन गेलH आ&ण त े नाटक जमले नाहH. कारण नाटक दdणी भाषेत अस;यामुळे 

रांगड े लोकास समजले नाहH. <याजमुळे लोक फार बोलत होत े व त े नाटक ह5र�ं" राजाचे होत.े 

नाटक~ याणी सरकारास असे कळवले होत े क~, या नाटकात येक मडके Nहणज े मातीची घागर 

फोडावी लागत.े ती आNहH फो=डलH असता सरकारास राग तर येणार नाहH ना ? <याजवfन चौकसी 

होऊन <यास मडके फोडnयाब�ल हुकूम जाहाला होता. पुढे नाटकात ह5र�ं" डuबाचे घरH रा(ह;यावर 

ती घागर बैठक~वर फो=डलH. त ेसमई तथेेच लोक अपशकुन आहे असे Uकतीक Nहणू लागले. दसुरे 

नाटक फ{ दdणी माj आत घेऊन उखा kचjरेखेच ेनाटक सुf केले. <या नाटकास बाईसाहेब तीन 

कलाख बस;या हो<या. नंतर Uक;यात नाटक जाहाले. <या नाटकापासून बाईसाहेब बसत हो<या. 

रास,~डा वगैरे बाणासूर हH अ�यान ेलाऊन फ{ पाहाnयास दरबारची मंडळी माj येत अस.े असीहH 

काहH नाटके जाहालH. नंतर बाईसाहेबांनी दरबारचे मंडळीं@या बायका बोलावून <यांत पाहाnयास पुfष 

कोणी नाहH. Uक;यातील मंडळीसु॥ पाहाnयास येऊ नये असा हुकूम कfन पछाडीचे Bतसरे मज;याचे 

चौकात बेत कfन आपण .वता समोर बसून नाटक जाहाले. या�ो। येकंदर पंधरा नाटके झासीत 



जाहालH. सेवटH  नाटकवाले लोकांस Uक;यात मेजवानी कfन सदोबास शालजोडी व काहH मंडळीस 

पागोटH व काहH मंडळीस रे9समकाठv धोjजोड े (द;हे व रोखf॥ चार हजार (द;हे आ&ण Rबदागी 

केलH. 

     आNहH उभयता सरकार हुकुमानी शहरचे वाडयांत येक म(हना रा(हलो. नंतर बाईसाहेबांनी 

मजला हुजूर आk�त मंडळीत Uक;यात नेले. तeेहापासून आनंदानी Uक;यात रा(हलो होतो. .वारH 

खालH जाऊ लागलH Nहणजे शालजोडी अंगावर घेऊन सव3 आk�त जात असत, <या�ो। आNहHहH जात 

होतो. येके (दवसी मजला शालेखेरHज बाईन े पाहाताच Uक;यांत आ;यावर जरHकाठv (हरवी शाल 

मजला (द;हH, माहलdूमीस वाकनीस नेमून चार चार आणे दdणेचा ठराव कfन सह[ भोजन सुf 

केले होत.े पtवा!न मोतीचूर ठरला होता, �ती(दवसी दोनसे LाMण जेवीत असत. असी सह[भोजने 

चार जाहालH, �ती(दवसी सकाळी आकरा वाजता Uक;यांतून कोणीतरH पाळी�ो। महाल8मीस जाऊन 

नंतर उपा^ये याणी उदक सोडावे. Uक;यांतून आलेला आk�त याणी ठर;या�ो। भाPया को9शRंबरH 

वगैरे पदाथा|ची चौकशी कfन मग ओवळे होऊन परत Uक;यांत येऊन येक यानी भोजन करावे. 

तथेपय|त आचारH उपासी राहात असे. असे सह[ भोजनात जेवnयाबो। हुकूम नाहH. मग कारभारH 

वाकनीस याणी काहH फराळाचे पदाथ3 �यावे. तथेेच खाऊन Uक;यांत यावJ. 

     यकंदर बखेडा उ<प!न जाहा;यापासून दाहा आकरा म(हने गोरे लोक (हंद.ुथानात नeहत.े तeेहा 

कालपी मलुुख छप!न लdांचा ह.तगत कfन तहशील Nहणज ेमामलेदार वगैरे नेमून कामे तमाम 

चालत  होती. नंतर इंaज लोकानी वलायतकेडून गोरH पलटणे बहुत मंुबईस आणलH व म"ाजी लोक 

का�यापो।  पलटणेहH बहुत आ&ण;या हो<या. या खेरHज प�ृवीवरचे राजेरजवाडे याजकडून मदत 

मागवलH होती. हाय"ाबाद@या Bनजामाकडून .वार पाच हजार व काहH पायदळ, तसेच 9सदें, होळकर, 

गायकवाड, घोरपडे वगैरे सरदार लोकां@या मदती घते;या हो<या. मंुबईहून कपतान साहेब गोरेलोकां@या 

पलटणी बहुत बराबर घेऊन जनरेलH झJडा लाऊन बंदोब.त मुलुखाचा करHत खानदेशांतून सातपुhयांत 

9भल लोकांचा बंदोब.त कfन मोहूचे छावणीत काहH (दवस राहून होळकर याचे राPयात कोठेकोठे 

बखेडा बदमासी लोकानी केला होता तो मोडून इंदरुास साहेब येऊन पोचला. तथेे काहH लोक Rबघडले 

होत,े <यांस धfन फासी (द;हे व काहH कैद कfन तु�ंगात ठेवले. झासीपासून प�मेस वेjवती 

नदHनजीक बाणपूर Nहणून लहानसी राजधानी आहे. तथेील राजा Rबघडून पळटणी लोकांस आ�य 

देऊन दाfगोळा वगैरे नवीन कामे सुf कfन बंड कfन रा(हला होता. <याणे असा वचार केला क~, 

येथे शहरावर इंaजाची व आपलH लढाई होणार <यापेdा शहरचे लोकास येथून दसुरे (ठकाणी 

जाnयास हुकूम *ावा व घरची मुले माणसे काहH अथ3 बराबर देऊन झासीस रवाना करावी. असे 

मनांत येताच रयतसे बोलावून आणोन <यांस असे कळवले क~, येथे जंग होणार, <यापेdा तुNहH 

सवा|नी कोठेतरH aामांतरH जावे येथे राहू नये, आ&ण आपलH मुले व राणी वगैरे बायका मनु�ये व 

काहH चीचव.तू व अथ3 बराबर घेऊन झासीस आठ मजलानी Bनघोन येऊन झासीवालH बाईस भेटून 

शहरांत .वतंj वाडा घेऊन <यात सव3 मनु�ये येऊन कारकून वगैरे बंदोब.त कfन राजा परत 

बाणपुरास गेला. झासीवालH बाईन ेबाणपूरचा राजा भाऊ सखा असे माBनले होत ेव राजानेहH बाईस 

पाठvची बहHण NहणवलH होती. झासीचे पुढे प�मेस राजाचे राPय आहे. त ेराPय इंaज घईेल तeेहा 

झासीवर येईल असा वचार होता. 

     इंदरूचा बंदोब.त चांगला कfन उPजनी मुलखात कोठेकोठे थोडी थोडी बंडे उ<प!न जाहालH 



होती ती सव3 बंड ेमोडून पुढे बाणपुरावर इंaजी फौज जमा जाहालH. तथेे राजाबराबर युX अहोराj 

सात (दवस होऊन अखेर त े शहर इंaज बहादरुानी आपले ह.तगत कfन घेतले. शहरांत इंaज 

सरकारचे नांवाची दवंडी पटून अमल आपला बसवला. �थम शहर ह.तगत होताच येक (दवस 

वPयन केले. <यात बहुत पुfष मरण पावले. राजा काहH फौज घेऊन वेjवती नदHचे काठv बहेडे 

Nहणजे मो�यामो�या खाचा पडले;या असतात <यात हजारो फौज राहH असी जागा अ.<ये <यात 

राजा रा(हला होता. इंaज सरकारान े बाणपूर सं.थानचा बंदोब.त कfन बंुदेलखडंावर .वारH केलH. 

इकड े झासीस बाणपूरचे सं.थान इंaजानी घेतले व राजा िजवंत असता कोठेतरH पळून जाऊन 

रा(हला आहे वगैरे सव3 बातNया लाग;या व लढाई कोण<या �कारे जाहालH हHहH खबर समजलH. 

झासीत अनुyाने वगैरे सव3 जारHने चाललH होती व युXाचे सरंजाम करHत होत.े शहरावर लढाई सुf 

जाहा;या (दवसापासून ग5रबगु5रब लोकाक5रता चणेफुटाणे खंडोगणती भाजून ठेवले व �ीगणपतीचे 

देवालयात भोजनाचे मु{zार ठेवnयाबो। वचार ठरताच मनु�ये तयारHस लागलH व सरकारानी आपलH 

9सलक पा(हलH तu या खचा3स पुरेल वाटेना. सबब घरांत ��याची मोठमोठv पातलH व गंगालये व 

घागरH व तपेलH व हांडे व मोठेमोठे डबे चांदHचे होत ेत ेआटून टाकसाळेत नेऊन fपये पाडवnयाचे 

काम सुf केले. तूप व साखर व गहू दळून क&णक तयार ठेवलH. इंaज सरकारने बंुदेलखंडात लोक 

काहH Rबघडले होत े<यांचा बंदोब.त कfन दBतयेवाले व ओडसीवाले राजे इंaजास 9मळालेच होत ेतथेे 

तथेे <यां@यासी सला कfन सव3 ल.कर घेऊन कपतान साहेबाची .वारH झासीस जाnयाबदलचा Bनयम 

कfन BनघालH. 
 

बाणबाणबाणबाणपूपूपूपूरचे राजास UफतुरHचा सुगावारचे राजास UफतुरHचा सुगावारचे राजास UफतुरHचा सुगावारचे राजास UफतुरHचा सुगावा    

     बाणपुरचा राजा वेjवती नदH काठv असता सहज र.<यावर दाहा पाच .वार बराबर घेऊन 

जंगलात Uफरत असता अक.मात झासीहून 9सदेंसरकार@या VवालेरHस डाक जाणारH आढळलH. ती 

डाक धfन डाकवाल े तसेच िजवंत सोडून डाक फोडून �<येक कागद पाहून त े कागद जाळून 

टाकnयास आरंभ केला. तो झासीहून Rबन नावांचे पj 9ल(हलेले <यात म॥र सव3 UफतुरH कfन 

झासीचे राPय घेnयाबो। होता. लखो यावर नांव येक सरदारचे होत.े <याजवfन राजान े वचार असा 

मनांत आ&णला क~, झासीस Uफतूर आहेत याजमुळे हा Uक;ला जरH शjूस असा^य आहे तरH घेतील. 

<यापेdा आपण तथेे जाऊन हा कागद बाईस दाखवून सव3 तयारH युXाची केलेलH आहे हH घेऊन 

कालपीस रावसाहेब पेशवे व ता<या टोपी आहे तथेे जाnयाचा वचार कf. असा Bनयम मनांत आणोन 

चार .वार बराबर घईेन झासीस जाnया@या इरा*ाने Bनघाले. तeेहा सायंकाळचे पांच वाजले होत.े 

तसेच घोडे पटाळीत अवसीचे बारा घटका राjीस झासीचे उTर दरवाPयासी आले. झासीस जंग 

होणार सबब शहरचा बंदोब.त चांगला ठेवला होता. दरवाजावरचे पहारेकरH यास हाका मा5र;या 

आ&ण मी बाणपूरचा राजा आलो आहे मजला दरवाजा उघडावा <याजवfन पहारेकरH याणी असे 

सांkगतले क~, हुजूर हुकुमा 9सवाय कोणी कसाहH आला तरH दरवाजा उघडणार नाहH, आपण तथेेच 

असावे. Uक;यांतून परवानगी आ&णतो असे सांगोन पहारेकरH Uक;यांत आला. तो आNहH बैठक~चे 

जाVयावर मंडळी बसलो होतो तथेे येऊन कळवताच आNहH बाईसाहेबांचा शोध क5रता .वारH शंकर 

Uक;यात बंग;यात आहे असे समजले. मग येक दासीस पाठवून हुकूम आणवला आ&ण पहारेकरH 

यास राजास आत �यावा असी पवा|नगी (द;हH. नंतर पहारेकरH शहरचे दरवाजावर जाऊन राजास 



आत घेतला. नंतर राजा शहरात वाhयात बायकामुले होती तथेे जाऊन मुलामनु�यांस भेटून चार 

मशालH लावून Uक;यात आला, तो बाईसाहेब कचेरHचे (दवाणखा!यांत येऊन बाई बसलH होती. तेथे 

राजा येऊन बाईची भेट जाहालH. राजाने मोठा .वास सोडून असे सांkगतले क~, माझा य# होता तवेढा 

केला. परंतु ईcरJ यश (द;हे नाहH. हालH काहH फौज घेऊन वेjवती नदHचा आ�य कfन रा(हलो आहे. 

नंतर बाईसाहेबांनी असे कळवले क~, हेहH राPय आपलेच आहे. येथेहH थोडेच (दवसात लढाई होणार. 

<यास आपण येथे राहून येथील काम पाहावे. हा Uक;ला (हंद.ुथानात लढाईचे कामात वण3नीय आहे. 

आaा, झासी, �याग हे Uकले हाती येnयास फार कठvण आहेत. ईcर तुNहास येथेच यश देवो. असे 

भाषण ऐकताच राजाने Uफतुराबो।चे पj पुढे ठेवले. वाचून असे सांkगतले क~, या पjबो। कोणास 

बातमी न सांगता पाचचार (दवसात सव3 सरंजाम व फौज घेऊन का;पीस �ीमंत आहेत तथेे जाव ेहे 

मजला बरे वाटत.े कारण हे पj aाम.तपो। रयतनेे 9ल(हलेले नeहे, आपले सरदारपो। 9ल(हलेले असावे. 

याचा शोध लागावयाचा नाहH आ&ण बा माj होईल. शवेटH फसnयाचा �संग �ाq होईल. तeेहां 

बाईसाहेब असे बोललH क~, आजपय|त येथे लढाई होणार हा वचार होता. सबब �ीमंताकडे वशषे 

eयवहार ठेवला नाहH आ&ण मी मुलगी कोणाची व सून कोणाची हा वचार न क5रता का;पीस त े

सव3 पुfष मंडळी तथेे मी <यांस जीव भीतीने शरण ग;ेया�ो। जावे हे मजला बरे वाटत नाहH. 

<यापेdा मी आताच सव3 लोकांस व सरदार मंडळीस बलावणे पाठवून येथे सभा कfन या पjाचा 

वचार कfन सवा|ची याजबो। शपथ घेऊन ज ेकणK त ेकf. राजाने उTर (द;हे क~, या बखhेयात 

आपण पडू नये. कारण जो मनु�य UफतुरHबदल वचार करतो तो मनु�य कबूल होणार नाहH. आपण 

भरवसा ठेऊन राहाणे हे मजला योVय वाटत नाहH. आ&ण या कामात आपण वcास ठेऊन प5रणामी 

माझे भाषणाचे .मरण होईल. असो. भावी होणार LMदेवासहH टळत नाहH. आNहH आपलH मुलमेाणसे 

येथून काढून आज नेणार. असे सांगताच बाईसाहेबानी याजवर उTर (द;हे क~, मुलेमाणसे तुNहH 

!यावी. परंतु मी आताच सव3 लोक सरदार मंडळीस बलावणे पाठवून वचार क<यK तेथपय|त येथे 

असावे. मग लागलHच ल8मणराव (दवाणजीस बलावणेपो। व सव3 नवेजुन े सरदार व पलटणीपो। 

अ�सर सुभेदार यास बलावnयावसी आ:ा जाहालH. आ:े�ो। सवा|स बलावणी होताच सव3 लोक 

मशालH पेटवून Uक;यात येऊ लागले. तeेहा आNहHहH पूवKचे बु�जावर जाऊन मौज पाहात बसलो 

होतो. तो तeेहढे राjीस सव3 लोक सरदार Uक;यात आपआपोपले इतमामा�ो। येत होत.े शहरचे 

र.<यापासून Uक;याच े मोठे दरवाजपय|त तमाम मशालH पेट;या हो<या. (दवाणखा!यात सव3 लोक 

आपआपोपल े.थानी अदमी �माणे बस;यावर बाईसाहेब आपले जागी येऊन बस;या. दरवाPयाबाहेर 

नजीक बाणपूरचा राजा बाईचे समोर बसला होता. (दवाणजी कंबर बांधून बाईसाहेबांसमोर उभे रा(हले 

होत.े बाईसाहेबानी येके f�याचे ताटात बाण व बेल भंडार असा आणोन LाMणाकडून म^येच आणोन 

ठेवला होता. नंतर राजाने पj काढून सभेत वाचून दाखवले. त ेसमई बाईसाहेबानी असे भाषण केले 

क~, या पjावfन आपले राPयमंडळांत Uफतूर आहेत. तeेहा काहH मडंळीचे मनात असे आले आहे क~, 

हा सव3 सरंजाम फौज वगैरे घेऊन का;पीत पेशवे यास मदत जाव.े तथेे जे होणे त ेहोवो, परंतु येथे 

राहू नय,े नंतर लालू बdी व दलुाजी 9सगं सरदार वगैरे लोक याजवर उTर देतात क~, झासी हे 

सं.थान पूवा3पार आहे व हा UकलाहH बाका लढnयास आहे. हा टाकून घाईचे वेळेस पेशवे यास शरण 

जाणे हे आNहास ठvक वाटत नाहH. आता या सव3 लोकात आNहH ज ेबोलण ेबोलतो याजवर सवा|नी 

लd देऊन कणK त ेकरावJ. जरH येखादे सरदाराचे मनात कपट येऊन UफतुरHबो। वचार केला असेल 



तर <यास अभय आहे. या समयी <याण ेकबूल होऊन सवा|ची मने Bनःसंशय कfन या घटकेपासून 

माझे kचT Uफतुराकड ेनाहH, याजबो। शपथ �यावी. Nहणजे या गोbीबो। सवा|चे मनात संशय राहणार 

नाहH. ते समई (दवाणजीनी असे भाषण केल ेक~, या समुदायास कबूल होणे फार कठvण आहे. परंतु 

जर क5रता हे काम कोणी केले अस;यास <याणे या समई वचार करावा क~, आपले (हत होत आहे, 

<यात सवा|चे नुकसान होऊन जीवघात होतात तर तो माग3 सोडून शपथ (दeय कराव,े Nहणजे सवा|ची 

मने Bन�कपट होतील. आता हे पj शहरचे रयतसे 9ल(हnयाचे कारण नाहH. सरदारापो।  खkचत आहे. 

त ेसव3 सरदार या सभेस आहेत, असा माझा अ9भ�ाय आहे. असे बोलून सव3 लोक .व.थ रा(हले. ते 

समई बाईहH भाषण करती जाहालH क~, मी बायको मनु�य, तशात वधवा पूव3 वय.कर आ&ण मी 

सून कोणाची हाहH वचार मनात आ&णला पा(हज.े या समई आपण येथून Bनघोन का;पीस <या पु�ष 

मंडळीत शरणासारखे जाणे <यापेdा येथे काहH होवो. आता पेशवे आमचे यजमान आहेत तर 

<याजकडे मनु�य पाठवून लढnयाचे कामात <याणी येऊन मदत कfन इंaजाचा मोड करावा असे 

<यास कळवnयाचे आहे. येथे जंग सुf जाहा;यावर <याणी युXास .वतंjपणे यावे असे माj केले 

पा(हज ेहH तजवीज (दवाणजीनी ठेवावी. तूत3 या �संगी जरH कोणाचे मनात कपट असेल तरH <याणी 

त ेदरू कfन Bन�कपट होऊन या 9सवबाणावर हात ठेवून बेलभंडारास .पश3 करावा. असे बाईसाहेबांचे 

बोलणे ऐकून तमाम नव ेव जुन ेसरदार उठोन पूरवी सभेत ठेवलेले ताटास हात लावून शपथ घेऊन 

आपआपोपल ेजागी परत गले.े त ेसमई तुलाजी 9सगंहH येऊन बाªचे समोर हातात ताट घेऊन शपथ 

कfन जाVयावर जाऊन बसला. मग सवा|ची मन ेशुX होऊन आनंदानी पानसपुारH वाटून गुलाबपाणी 

अTर देऊन सभा वसज3न जाहाले. बाणपूरचे राजाने <याच राjी आपलH मुले माणस ेव खिजना घेऊन 

बाईसाहेबांस नम.कार कfन वेjवती नदH नजीक आपले गोटात Bनघोन गेला. 
 

झासीवर चालझासीवर चालझासीवर चालझासीवर चाल    

     साहेबानी बंुदेल खंडाचा बंदोब.त कfन थोडी फौज बराबर घेऊन झासीपाशी शहराचे प�मेस 

दHड को्शावर येऊन डेरे (द;हे आ&ण .वारा बराबर पj बाईसाहेबास (द;हे. त ेपj घेऊन .वार झासीत 

येऊन पj (दवाणजीस (द;हे. (दवाणजीनी पj पाहून <या Bनरोप देऊन पj Uक;यात आ&णले. नंतर 

पाच चार मोठमोठे मुछदH व बाईसाहेब येकj होऊन पjाबो। वचार कf लागले. पjी म॥र क~ खु� 

बाईसाहेबांनी मजला येऊन भेटाव.े बराबर ल8मणराव (दवाणजी व लालबूdी व मोरोपंत बाबा तांबे 

वगैरे आठ आसामी 9ल(हले होत.े याखेरHज 9शवबंदHचे लोक Uकंवा कोणी बराबर आण ूनये. बंदकु Uकंवा 

कोणतेहH हतरे बराबर नसावे. या भटेHस मुदत दोन तारखांची होती. मुदती पलHकड ेयेऊ नये, लढाईची 

तयारH माj ठेवावी. असा सव3 अ9भ�ाय लdात आणोन साहेबास पjोTर (द;हे. <यात मजकूर 

सं.थानचे चालH�ो। हतरेबंद लोक .वारH बराबर यावयाचे ते येतील व मी बायको मनु�य सबब माझे 

येणे होणार नाहH. (दवाणजी वगैरे भेटHस येतील. हे सं.थान व काहH दसुरा मुलुख मेहरबान गारदन 

साहेब याणी आमचे ताबीत (द;हा. <या संमधे दqरहH .वाधीन केले. सबब मुलुखाचे बंदोब.ताक5रता 

थोडीबहुत फौज ठेवावी लागलH व नवीन दाfगोळाहH करावा लागला. काहH पाच चार तोफाहH नeया 

के;या. सरकाराबराबर आNहH लढाई करणार हे आमचे सं.थान लोकांचे मनात सुXा नाहH. आप;यास 

कोणी काय समाजावले असेल ते असो. इ<या(द म॥र 9लहून बाईसाहेबांची सई होऊन तो लकोटा 

.वाराजवळ देऊन पाच .वार लागलHच साहेबांचे गोटात पाठवले. त ेजाऊन पj देऊन परत आले. 



नंतर इंaजांनी त ेपj वाचनू पाहून लागलHच कुच कfन परत दBतयाचे राPयांत गेला व चोहHकडे 

झासीचा मजकूर कळवून अमुक तारखेस सवा|नी झासीवर लढाईस यावे असी पjे रवाना केलH. 

दंगाईचे मुलुखाकड ेNहणज ेकालपीचे द�dणेस सुमारे पंचवीस कोशावर येक दोन सरदार बराबर देऊन 

साहेबानी कपतन साहेबाची रवानगी Bतकडे केलH. कारण कालपीस पेशवे ता<या टोपी आहेत, 

<याजबराबर युX सुf ठेवावे Nहणजे ते झासीवालH बाईस मदत येणार नाहH, तथेेच गंुतून राहातील. 

इकड े बाईसाहेबांनी चांगला मनु�य <याजबराबर पाच .वार बराबर देऊन कालपीस रावसाहेबांकडे 

रवाना केले. त े लोक कालपीस जाऊन �ीमंतांस भेटून झासीतील सव3 म॥र कळवून <यांस असे 

कळवल े क~, आपले भरवशावर लढाई करणार <यास आपण बाहेfन येऊन इंaजाबराबर लढावे, 

आNहHहH लढत आहो Nहणज ेआप;यास जय येईल. नंतर रावसाहेबांनी सव3 कबूल केले. दोन (दवस 

तथेे राहून त ेलोक झासीस परत आले. इंaज सरकारने झासीचे भोवतालची सव3 गांवोगांव जाहHरनामे 

लावून लोकास अस ेकळवले क~, झासीस जंग होणार ते शहर लढणार, <यापेdा इंaजबहादरुानी झासी 

शहर घेताच येथे तीन (दवस RबPयन होईल.  <याचा Bनयम असा ठरला आहे क~, पाच वषा3नंतर ऐसी 

वषा3चे आत पुfष शोधून ठार मारणार, या.तव तथेे कोणी जंगाचे (दवसात जाऊ नये वगैरे मजकूर 

9लहून सवा|स कळवले. या नंतर चैjमास आला. तeेहा बाईसाहेबानी हलद कुकुम कnया3बो। वचार 

केला. <याबो। सुमारे हरभरे वीस मणाचे खंडी�ो। चार खंडी हरभरे लहानसा हौद भfन <यात पाणी 

घालून भfन ठेवला आ&ण शु,वारH सकाळी तमाम सव3 लोकांकडे सुवा9सणी ि[यांस बलावणे केले. 

LाMण आ(द कfन मराठे सरदार वगैरे यां@याहH ि[यांस बलावणे कfन हलद कुकुम व फळे 

&खरापत व दाणे पानसपुारH गुलाब अTर देऊन मोठा समारंभ केला होता. इंaज सरकाराबराबर वाकडे 

पडले, तeेहा आता थोडेच (दवसात फार लढाई होईल, हे मनांत झासीतील मारवाडी वगैरे सावकारानी 

काहH रयतनेेहH मनांत आणोन बायकामुले व अथ3 Vवा;हेरHस पोचवला. आपण घराचे बंदोब.ताक5रता 

सडे रा(हले. तो वैशाख मास �ाq जाहाला. इंaज सरकारने झासीवर जंग करnयाक5रता पj ेपाठवलH 

होती. <या�ो। सव3 लोक लढाऊ झासीस हजर जाहाले. �थम झासीशहरचे दdणेस चार पलटणा घेऊन 

साहेब आला आ&ण झासीचे Uक;यापासून बराच दरू मैदान पाहून तंब ू माfन रा(हला. <या (दवशी 

सांयकाळी आNहH Uक;याच ेबु�जावfन पाहू लागलो, तो हजारो तंबू लहानमोठे टाUकले आहेत, आ&ण 

जागोजाग अिVन पेटवला आहे. परंतु तंबू व अिVन पेटव;या�माणे मनु�य भरणा कमी आहे असे 

समजले. दसुरे (दवसी बातमीदारांनीहH असेच कळवल े क~, सरंजामापेdा मनु�ये कमी आहेत. तो 

शहरचे उTरेस व पूवKस व प�मेस चोहHकड े Uक;यावfन पांढर (दसू लागलH. मनु�यहH फार जमले. 

येकंदर इंaज सरकारचे लढवाईक लोक सुमार साठ हजार eहावे व बाजारबुणग ेतीस पसतीस हजार 

असावे. झासीचे भोवतालH सव3 लोकानी वेढा घातला. नंतर दसुरे (दवसी मोर@ये बांधावे या हेतून े.वार 

इंaजांचे दाहा पंधरापय|त दवडत दवडत जवळ जवळ येऊ लागले. तeेहा बाईसाहेबानी सव3 तयारH 

युXाची कfन मोर@यावर तोफा ठेऊन गोलंदाज उभे रा(हले. सव3 Uक;यातील बु�जावर तोफा रोखून 

ठेव;या व शहरचेहH तटावर जंVयाजंVयातून कडा9मनी घेऊन 9सपाई लोक उभे होत े व बु�जावर 

तोफा मोर@यावर ठेवून गोलंदाज उभ े रा(हले होत.े तो इंaजाकडील .वार Uक;याचे प�मेस येऊन 

नजीक पोहोचले, असे पाहून बाईसाहेबाचंा हुकूम घऊेन गोलंदाजानी बTी तोफेस (द;हH. <या योगानी 

सरकारचे .वार पाच चार मरण पावले. या�ो। चारH बाजूनी तोफा सुf कfन इंaज सरकारचे फौजेचा 

नाश फार होऊ लागला. इंaजास मोरचे बांधून गोला लागू होईनासा जाहाला. �थम तोफेस बTी बाईने 



(द;हH तeेहा सायंकाळचा �हर (दवस होता. तeेहापासून इंaज मोर@या बांधnयाक5रता चारH बाजूनी 

झटत होता, परंतु मोरचा लागू होईना. या�ो। दोन (दवस जाहाले. शहरांत जुन े Nहातारे लोक होत े

<यांस या शहरात व Uक;यात मोरचा कोठे बांधून लागू होतो हा �कार माहHत होता. इंaज सरकारास 

कसी बातमी लागलH असेल ती असो. 
 

BतBतBतBतसरे (दवशींसरे (दवशींसरे (दवशींसरे (दवशीं    

     Bतसरे (दवसी अवसीस चार घटका राjीस Uक;याचे प�म बाजूवर द�dणेकडील अंगास 

मोर@या बांधून गरनाळ तोफ सfु केलH व Uक;याचे वायeय कोपS यावर गरनाळ तोफ सुf केलH व 

शहरावरहH दोन तीन तोफा सुf के;या. बाईसाहेबांकडील सव3 तोफा सुf ठेव;या हो<या व कडा9मनीचे 

बंदकुांचे आवाज अग&णत सुf जाहाले. लढाई सुf जाहालH. शहरावर तोफांचे गोळे फार पडू लागले. 

तणेेकfन रयत लोकांस jास फार जाहाला तो Uकती ;याहावा, व र.<यात गोळा पडला Nहणज ेलोक 

मरत, Uकतीयक लोक जखमी होत असत. याखेरHज घरांवर गोळे तोफेचे पडून घरे Uकतीक पडलH व 

जळू लागलH Nहणज ेबंबानी ती घरे वझवीत असत, असा शहरावर कहर जाहाला. तसाच Uक;यातहH 

फार गोळे पडू लागले. बाईसाहेबांकडीलहH बहुत PयारHने काम चालले होत.े तणेेकfन  इंaज सरकारची 

फौज PयरPयर जाहालH. राjं(दवस युX सुf होत.े Uक;यात वाhयावर ग@चीवर गोला पडला Nहणजे 

तथेे तो गोला फुटून मोठा आवाज होऊन <या गो;याचे कपचे चार पाच फुटून जवळची मनु�ये मरण 

पावावी. जखमी eहावी. पु!हा तोच गोळा ग@ची फोडून खालच ेमज;यावर पु!हा आवाज होऊन पु!हा 

पाच चार कपचे  Bनघोन तथेे कोणी मनु�ये अस;यास जाया होऊन, Bतसरे खालHल मज;यावर पडून 

मोठा आवाज होऊन गोला फुटून आतील &खळे वगैरे लाल जाहलेले छरे उडून फार मनु�ये मरावी. 

या�ो। Uकले तोडnयाचे गोळे इंaज सरकारने बहुत खराब केले. यकक गो�यास खच3 पाचसे fपयेपय|त 

असावा असा सुमार लोक करHत असत. यक दोन गोळे न फुटता तसेच पडले. त ेवजन कfन पाहाता 

साठपासb शेर पके वजन भरले. या�ो। लढाईची धूम चाललH होती. शहरात दdणी मनु�याक5रता 

�ीगणपती मं(दरात अ!नछj ठेवले होत ेव इतर लोकांक5रता सदावत3 ठेवले होत.े याखेरHज चणे-

फुटाणे डाळे चुरमुरे देत असत. Bतसरे (दवसी (दन �हरचे सुमारास Uक;यावरHल दdण बु�जावरची 

तोफ इंaजाकडील गोलंदाजानी बंद केलH. तथेे मनु�य ठरत नाहHसे जाहाले. तeेहा लोक फार हवालदHल 

जाहाले. इतtयात प�मचे बु�जावरHल गोलंदाजानी मोर@यातून तोफ काढून दdणेकडे मोर@या कfन 

दरुबीण चांगलH लावून तोफ सुf केलH. Bतसरे आवाजाबराबर इंaज सरकारचा उTम गोलंदाज गोरा 

लोक होता तो ठार मा5रला. बाईसाहेबांनी लागलHच <या गोलंदाजास f�याचा ऐसी तो�याचा चांदHचा 

तोडा बdीस (द;हा. राjौ शहरावर तोफेचे गोळे येत त ेपाहnयाक5रता आNहH मंडळी बाहेर बfुजावर 

बसून पाहात होतो. पंचावन शरेापासून पासb शरेापय|त जरH वजनाचा गोळा होता तरH राjौ गरनाळीचे 

तोफेतून उडा;यावर आNहास चJडूसारखा लहान आ&ण लाल केवळ अVनी�ो। (दसे. (दवसा सूया3चे 

तजेामुळे गोळे (दसत नसत. यामुळे लोक फार खराब होत असत. राjौ .पb चJडूफळीचे खेळा�ो। त े

लाल (दसत. मनु�यास अस ेवाटावे क~, आताच हा गोला मजवर पडेल, परंतु तो गोला सात आठशे 

कदमावर पडावा. या�ो। राjं(दवस युX होऊ लागले. �हर दHड �हरपय|त बाईसाहेबांचा जय eहावा. 

इंaजाचा नाश फार होऊन तोफाहH काहH काहH बंद होत असत. पु!हा �हरा दHड �हरांनी इंaजाचा 

जय eहावा. बाईसाहेबाचा मोड झा;यासारख ेeहावे. पलटणी लोक सव3 हवालदHल होऊन काहH तोफाहH 



बंद होत असत. या�ो। काहH जय काहH पराजय होत होता. इंaजाचा मोर@या सुf झा;यापासून युXाचे 

पंचम (दवसी Uक;याचे प�म बाजूची तोफ सूया3.तापासून बंद इंaजानी केलH होती. तेथे मनु�य ठरत 

नाहH असे जाहाले व मोर@याहH पा=डला. नंतर राjौ सुमार �हर राjीस गवंडी लोक आणून तो गवंडी 

फार हुषार अस;याकारणाने यु{~ने घuगडी पांघfन हळूहळू बु�जावर चढून Bनजून Bनजून मोर@या 

बांधू लागला. <यास वटा वगैरे सामान मनु�याची माळ खालपासून लावून बुfजावरचे मनु�य 

Bनजूनच हाताहातानी गवंडी यास सामान पुरवू लागले. गवंडी याणी मोर@या बांधनू तोफ वर चढवून 

गोलंदाजानी तोफ सुf केलH. <या गोलंदाजानी मग येक �हरपय|त इंaज सरकार@या तोफा दोन बंद 

के;या हो<या. या�ो। लढाई चालत होती. युXाचे सातवे (दवसी पहाटेपासनू Uक;यात तोफेचे गो�यानी 

पराकाyा केलH होती. उजाडता उजाडता शंकर Uक;यावर तोफेचा मार सुf जाहाला. इंaज सरकारापासी 

Uक;ले दगु3 वगैरेच े लढाईत फार उपयोगी पडणाS या अशा द9ुभ3णी असतात. <या द9ुभ3णी लाव;या 

असता सव3 Uकला (दसून येतो. मनु�ये कोठेकोठे काम क5रतात ती (दसून येतात. <या द9ुभ3णीस 

Uकंमत fपये दोन हजार पासून अडीच पावणेतीन हजार fपये लागतात. अशा तS हे@या द9ुभ3णी लावून 

Uक;यात पाnयाची जागा एकच आहे हे जाणोन पाnयावर तोफे@या गो�यांचा भडमार चालला. <यात 

�थम रांगड ेLाMण कावडी घेऊन साहा असामी पाnयास गेले <या�ो। दोन परत कावडी टाकून आले, 

बाक~ चार असामी मरण पावले. Uक;यात वाhयाबाहेर kचचेंचे मैदानात पेटाची दाf कnया3चा कारखाना 

सुf होता. दोन मण सुमार दाf जाहालH Nहणज ेबुfजाखालH तळघर होते तथेे नेऊन कोठvत दाf 

ठेवीत असत. कारखा!यांत 9सलक दाf नसे. असे असता येक तोफेचा गोळा कारखा!यांत पडला. 

पडताच सव3 तथेील दाf पेटून <या मैदानात धूळ होती तीहH पेटलH. तो दसुरा, Bतसरा, चवथा या�ो। 

गोळे पडले. मग येकदम धुराची व आगीची एकच धूम जाहालH. आNहH वाhयात खालचे मज;यात 

बसलो होतो. तथेे वाhयात धूर अBतशBयत कuडला. तणेे कfन जवळचे मनु�यहH (दसेनासे जाहाले. दोन 

घटकेनी धूर गे;यावर चौकशी कfन पाहता दाfचे कारखा!यात तीस बTीस आसामी पुfष व सात 

आठ बायका मरण पाव;या व भाजून जखमी बायका व पुfष चालHस पंचेचालHस जाहालH. वाhयात त े

(दवसी .नानास वगैरे पाणी नाहH. मोठे संकb पडले. तो गोलंदाजानी बुfजावfन मोर@या Uफरवून 

इंaज सरकारचे गरनाळी तोफेवर मनु�य ठf देत नाहHसे केले. तणेे कfन तोफा दोन बदं जाहा;या. 

मग पाणी आणोन सव3 भोजनाची eयव.था लागलH. या�ो। �Bत(दवसी काहH वेळ जय काहH वेळ 

पराजय होत होता. 
 

आठवJआठवJआठवJआठवJ    (दवशीं(दवशीं(दवशीं(दवशीं    

     अbम (दवसी यु^ध शहरावर फार तंुबळ जाहाले. वीर मो�या मो�यानी आरो�या देऊ लागले व 

बंदकुा कडा9मनीचे आवाज अगणीत होत होत.े रण9सगंे, कणK, Rबगुला(द वा*ेहH फार वाजू लागलH. राjी 

तर अतीच धूम जाहालH. आकाशांतून त ेतोफेचे गोळे अVनीन ेलाल जाहालेले चJडूसारखे उडून शहरावर 

वृb होत होती. सव3 लोक घराबाहेर जाऊन आपआपोपले जीव वाचवीत होत.े युXाचे नववे (दवसी 

सकाळी बाईसाहेबांस फार वचार पडला. तeेहा उपा^ये ढेकरे यांचे व भ©या उपासनी पं=डत यांचे 

वचारे लवकर रावसाहेब पेशवे याजकडील मदत बाहेfन येऊन पोहोचावी Nहणोन शंभर LाMण 

अनुyानास बसवले होत.े लवकर युXास मदत पशेवे याणी येऊन करावी. हे अनुyान �ीगणपती 

मं(दरांत होत.े <या राjी बाईसाहेबांस Uकंkचत ् झोप लागलH तवे�यांत .व�न पडल ेत ेअसे क~ - कोणी 



येक सुवा9सणी म^यम वयाची गौर वणा3ची सरल नाक कपाल मोठे असी .वfपवान ् [ी आंगावर 

सव3 दाkगन ेमो<यांचे घातलेलH तांबड ेलुगड ेनेसून, पांढरH रे9सम काठv चोलH घालून ओचे पदर बाधूंन 

Uक;याचे बु�जावर उभी राहून तोफेचे गोळे झेलHत आहे. आ&ण गोळे झेलता झेलता हात काळे 

जाहालेले बाईसाहेबांस दाखवून असे भाषण केले क~, मीच Nहणोन हे गोळे झेलHत आहे. असे बोलणे 

जाहाले, तो बाईसाहेब जागतृ जालH. नंतर हे .व�न सवा|स सांkगतले. लोकानी आ�य3 माBनले. इकड े

कालपीहून ता<या टोपी, पेशवे यांचे सरदार पंधरा हजार फौज घेऊन मजल दर मजल डबल कुच 

कfन झासीचे आVनेय कोपS यास येऊन रातोरात मोरचे बांधून तोफेस बTी (द;हH. इकडून इंaज 

सरकारची फौज घऊेन कपतान साहेब गेले. <याणीहH मोरचे बांधून लढाई सुf जाहालH. तो (दवस 

दाहावा होता. झासीवर लढाईचा कहर चाललाच होता. ता<या टोपी रणात लढnयाबाबत पराकाyा करHत 

होता. <या योगान े इंaज सरकारची फौज जरजर जाहालH. रणांगणांत कोणास भान रा(हले नाहH. 

मैदानात समोरासमोर लढाईचा �संग. तथेे रणवा*े वगैरे नादाने तो �देश भfन झासीतहH 

Uक;यावfन दरु9भणी लावून पाहात होत.े .वार ह.तनळी@या तोफानी भडमार पर.परावर करHत होत.े 

पायदळ पायदळाबराबर लढत होत.े ता<या टोपी याचे लोक सरस लढाईत जाहाले. लौकर जय यावा तो 

�ार�ध दशनेी अक.मात ् वारा Uफरला आ&ण धूर पेशवे याजकडे उलटा जाहाला असे इंaज सरकारचे 

फौजेने पाहाताच मोर@यांतून तोफा काढून पुढे चाल करHत चालले. तेeहा 5रसा;याचे लोक Nहणजे 

.वार जीवभीBत सोडून फार पुढे मार करHत चालले. तणेेकfन पेशव ेयांच ेलोक भयातुर होऊन रण 

सोडून पलावयास लागले. चोवस प!हH छTीस प!हH तोफा टाकून ता<या टोपी सु^धा सव3 लोक पळून 

गेले. असे इंaजान े पाहून <या@या तोफा वगैरे सामान घेऊन लढाई बंद कfन झासीपासी आपले 

गोटात सकाळी दाहा वाजता पोचले. इंaज सरकारचा जय जाहाला. <या योगान ेसवा|स (हमंत जा.त 

आलH. 
 

अकराeया (दवशींअकराeया (दवशींअकराeया (दवशींअकराeया (दवशीं    

     नंतर इंaज सरकारने 9सक.त लढाई बदलची केलH, <या राjी सव3 शहरचे लोक व Uक;यातील 

लोक जागरण करHत होत.े उजाड;यावर अकरावा (दवस युXास �ाq जाहाला. बातमीदार याणी असे 

कळवल ेक~, इंaजापासी दाfगोळे नाहHसे जाहाले आहेत. असे क5रता आजचा (दवस पुरतील. नंतर 

<या (दवसी बाईसाहेबांनी .वता तरवार बांधून बुfजावर तोफा बंद जाहा;या हो<या <या गोलंदाजास 

ब�dसे वगैरे देऊन आपण .वता तोफेस बTी देnयास उ�या रा(ह;या हो<या. धुरंधर युX चालत 

असता इंaज सरकारने गरनाळी तोफा सव3 Uक;यातील वाhयावर सुf के;या. तeेहा वाhयात दसुरे 

मज;यावर �ी गणपतीचे मखर भा"पद मासी व नवराj उ<साह वगैरे कथा Uकत3न कnया3क5रता 

पूवा3पार केलेल ेहोत.े तथेे सव3 ऐनेमहालच होता. सव3 जाVयास असJ लखनौचे लावल ेहोत ेव छTासहH 

असK होत ेव कांचेची झाड े व हाhंया-गलासे वलछत ेलाऊन जागा भरलH होती. <या जाVयावर तीन 

मजले होत.े तथेे गरनाळी तोफेचा गोळा पडून आवाज फार मोठा जाहाला आ&ण तोच गोळा खालHल 

मज;यावर पडला. पडताच मोठा आवाज होऊन <यांतील &खले, छरे वगैरे उडाल.े तणेेकfन तथेे 

माणसे चार मरण पावलH व नऊ मनु�ये जखमी जाहालH. आ&ण आवाजाबराबर खालHल काचांचा 

खलखल चूर होऊन रासी पड;या, हांडी Vलास Uकंवा ऐना रा(हला नाहH. शकेडो तोफेचे गोळे वाhयावर 

पडत होते तथाप वाhयास इजा Uकमप जाहालH नाहH. गोळा ग@चीवर हापटून तो गोळा तीन छेतJ 



तोडून खालH येऊन पडून शांत होत असे. परंतु जुना बादशाहH चुना कमावलेला सबब गो�यापुरत े

माj भोक पडून गोळा खालHल मज;यावर पड.े परंतु भोकापेdा जा.त काम तडावले नाहH व फुटलेहH 

नाहH. मज;यांची गो�यामुळे चालणीस जसी भोके असतात असी भोके दरोब.त (ठकाणी पडलH. असा 

वाडा मजबूद आ&ण चुना कमावलेला होता. <या वाhयास पैसा Uकती लागला असेल तो असो. <या 

(दवसी वाhयाचे दरयेक दालनास गोळे अBत पडू लागले. तeेहा सव3 मनु�ये घाबfन मनु�ये म^येच 

येक खोलH होती <या खोलHस Bनभ3य मानून <या खोलHत 9शरलH. कारण <या खोलHवर पाच मजले 

होत.े <या खोलHत मनु�ये जमताजमता चौसb माणसे जमलH. आ&ण खोलHत गद« जाहालH. <यात 

आNहHहH 9शरलो होतो. दासी बायकाहH <यातच हो<या. सव3 माणसे उभीच होती. (दवस उ!हाळीचे 

गद«मुळे व जीवभीतीन ेअंगास घाम फार सुटला होता. cास देखील सोडnयास जागा नाहH. आNहH 

अगदH घाबfन गेलो होतो. <या खोलHत येकंदर चार घटका होतो. म<ृयुभयाहून दसुरे भय नाहH. जीव 

कासावीस सवा|चे जाहाल ेतो इतक~यात बाईसाहेबांकडील गोलदंाजानी गद« उडऊन इंaजा@या तोफांवर 

गोलंदाज वगैरे मनु�ये ठf (द;हH नाहHत. तणेेकfन वाhयावर गोळे पडत नाहHसे जाहाले. मग <या 

खोलHतून सव3 लोक बाहेर Bनघाले. या�ो। नहेमी �हर दोन �हर जय होऊन पु!हा संकb �ाq होत 

होत.े <या राjी आNहH आपले जीवास 9भऊन �ी वैजेनाथ देव आमचे गांवचा <याची �ाथ3ना धावा 

करHत करHत Uकंkचत ् Bन"ा लाग;यासारखे होऊन �bांत .व�न पा(हल े त े असे क~, कोठेतरH दोन 

चारशे मनु�यांचा समुदाय जमून जात असता वाटेत येक मोठv नदH लागलH. <यात सव3 मनु�ये 

उतfन जाnयास 9शरलH. आNहHहH दोघ े <या नदHतच जात  होतो. तu म^यावर जाताच यकायक~ 

पाणी नदHस चढू लागले आ&ण सव3 मनु�ये वाहून जाणार, सबब आकांत माणस ेकf लागलH. तu 

पाणी कंबरेपय|त आले पुढे उरापय|त येऊन ग�यापय|त जाहाले. Uकतीयेक लोक वाहू सु^धा लागले. 

इतtयात आNहH कडेस लागnयाक5रता झटून जवळजवळ गेलो तो तथेे कोणी पूव3वयाचा गौरवणा3चा 

पैलवानासारखा हNमाल पाnयात उभा राहून आपले दो!हH हात पुढे कfन आNहास असे Nहण ूलागला 

क~ तुNहH 9भऊ नये. मी तुNहास या जीवभीतीतून काढnयास येथे आलो आहे. घाबf नका, पुढे या 

Nहणजे हात देऊन काठvं लावतो. तu तोफेचा आवाज जाहाला आ&ण मी जागा झालो आ&ण ती॥ 

काकास .व�न सांkगतले. मग काकांनी ऐकून आप;यास भय जीवाचे नाहH, असे मानून रा(हलो. 
 

UफतुरHमुळे शौया3चा Bन�पायUफतुरHमुळे शौया3चा Bन�पायUफतुरHमुळे शौया3चा Bन�पायUफतुरHमुळे शौया3चा Bन�पाय    

     <या राjी बाईसाहेब .वता शहरावरचे लढाईत व Uक;यावरचे लढाईत .वता Uफfन बंदोब.त 

ठेवला होता. तो बातमीदारानी येऊन असे कळवले क~, इंaज सरकारने झासीवर दोन अडीच लd 

�पयांचे गोळे व दाf खच3 कfन प5रणामी जय होईल असे वाटत नाहH आ&ण दा�गोळाहH संपला 

आहे. उदईक �हर (दवस सकाळी होईपय|त लढाई होईल. पुढे ल.कर उठून जाईल. तu इतtयांत 

दरवाPयावर मदो!मT हाTी बांधला होता. <या पीलखा!यावर दोन चार गोळे तोफेचे पडले. <या�ो। 

येक गोळा हाTीचे पाठvवर पडून पाठ फार भाजलH. तसेच गोळे घोhयावरहH पडून घोड ेउTम उTम 

फार मरण पावले. बाईसाहेबांचा 9सकारखाना होता. तथेे पuपट देशोदेशीचे व साळंु�या, मैना, मोर वगैरे 

अनेक पdी व हरण, सांबरे वगैरे पशू 9सकारखा!यांत होत.े तथेे तोफेचे गोळे पडताच ओरडून ओरडून 

सव3 �ाnयांनी �ाण येकदम सो=डले. <या अनथा3स पार नाहH. असी लढाई येकंदर आहोराj अकरा 

(दवस अbौसी �हर लढाई जाहालH. उजाडताच बाराचा (दवस सुf होणार, तu पहाटेस उजाडता दHड 



घटका राjीस शहराचे दdणेस दलुाजी9सगं परदेशी सरदार चार हजार फौजचेा मालक लढत होता. 

<याचे ताबीत तोफा हो<या <या दो!हH तोफास बाजरH@या थै;या गो;याचे ऐवजी Uफतुरपणाचे योगाने 

(द;या. त े आवाज ऐकताच सव3 लोकांचे शीर तुटून गद« जाहालH, सव3 लढवाईक लोक घाबfन 

जातात; तu आणखी आवाज पाचचार वायबार जाहाल.े तो उजाडले, तeेहा आNहH व काहH सरकारH 

लोक साहावे मज;यावर होत ेत ेBतसरे मज;यावर येऊन पाहू लागलो तो, इंaज सरकारने मजूर वगैरे 

मनु�यांचे डोtयावर गवताचे भारे पाnयानी 9भजवून देऊन ती मनु�ये येकंदर तीन हजारापासून चार 

हजार असावी. गवताचे भारेवाले लोक पुढे घालून <याजमागे बाजूनी वगैरे गोरे लोक कडा9मनी तुबुका 

घेऊन येकदम हाला करHत करHत शहराचे तटापय|त पोचले. गवताचे भारे सव3 तटानजीक येकtकावर 

येकक ठेऊन वरपय|त िज!यासार�या वाटा कfन हजारो गोरे लोक शहरचे तटावर (दस ूलागले. तeेहा 

<या बाजूवरचे 9सपाई लोक सव3 भयातुर होऊन हातरेे टाकून गांवात 9सरले. तथेे कोणी रा(हले नाहH. 

असे Uक;यातून बाईसाहेबानी पाहून वलायती लोक Nहणजे मुसलमान अरबांसारख े नोकर बहुत 

(दवसांच ेहोत ेत ेसुमार  दHड हजार तरवारबंद बराबर घेऊन .वारH Uक;यातून खालH उतरलH. पंधरासे 

वलायती लोक घेऊन खाल@या मोठा दरवाजातून बाहेर मैदानात जाऊन दdणेकडे वळतात तu 

Bतकडून हजारो गोरे लोक आले. <यां@याहH तरवारH मेणातून काढून नागeयाच हो<या व वलायती 

लोकां@याहH तरवारH नागeया हातातून हो<या. बाईसाहेबानी तरवार नागवी हातात घेऊन शूर<वाचे 

आवेशाने सवा|मागे चालत असता सवा|चे म^यभागी .फुरण येऊन गे;या. 

     त े समई शु^ध भारतीय युXाचीच उपमा देnयास उपयोग आहे. तरवारHंचा चकचकाट येक 

dणभर पडला. गोरे लोक व वलायती लोक येकj होताच प!नास अंक योजnयाहH उशीर लागेल 

इतके अवकाशांत तरवार उभयतांची चाललH. तu गोरे लोक भयातुर होऊन शहरांत पूवKस र.ते गेलेले 

<यात आपला जीव बचावnयाक5रता 9शरले, आ&ण तथूेन कडा9मनी@या गो;या घालू लागले. तeेहा 

वलायती लोकांचा उपाय नाहHसा जाहाला. तो बाईसाहेबांचे पदरH जुना सरदार पाऊणसे वषा3चे वयाचा 

होता तो पुढे येऊन बाईसाहेबांचा हात धfन असे कळवले क~, महाराज आज या समई आपण पुढे 

जाऊन बंदकेु@या    गोळीन े मरणे आ&ण रांड मरणे सारखे आहे. यात लौUकक नाहH. त े गोरे सव3 

इमारतीचे आड गेले. तथूेन बंदकु~ने आप;यास मारतील. <यापेdा Uक;यात जाऊन दरवाजे बंद कfन 

पुढे ईcर यु{~ सुचवील तस ेकरता येईल. परंतु हH वेळ परत जाnयाची आहे. असे सांगून बाईस धfन 

परतवलH व आरोळी देऊन वलायती लोकहH परतले. Uक;यात येऊन दरवाPयास अडसर ठोकून 

.व.थ लोक रा(हले. इकड े शहरात गोरे लोक 9शfन पुfष माj िजतका आढळत चा9लला Bततका 

कडा9मनी बंदकु~@या गो�या घालून माf लागले आ&ण शहरास आग लावलH. ती �थम हलवाई पुरा 

पेटवून (द;हा आ&ण RबPयन करnयाचे काम सुf केले. पांच वषा3चे वया पलHकडे ऐशी वषा3चे आत 

पु�षमाj शोधून मारnयास आरंभ केला. त ेसमई शहरावर ज ेलोक बाईसाहेबांकडील लढवाईक होत ेत े

सव3 पळून शहरात आले आ&ण घरोघर जाऊन जीव भीतीने कोणी नाहावी पाहून 9मशा दाढH, मोठमोठे 

कले व.ताS यान े काढून टाकून गोपीचंदनाचे (टळे लावून ग�यांत तुलसीचे काbांची व �"ाdां@या 

माळा घालून बसले. Pयांस नाहावी सापडला नाहH <याणी कातर घऊेन केश दाढHचे वगैरे 9मशा 

कातfन साधू होऊन कैयेक लोक बसले. शहराचे चारH बाजूनी हजारो गोरे लोक 9शfन RबPयन करHत 

चा9लले तeेहा <या शहरात कहर Uकती जाहला असेल <याचा अजमास करवत नाहH. शहरात 

हलक;लोळ जाहाला <यास पार नाहH. त ेसमई शहरात म^यभागी लहानसा बाग 9भड ेयांचा होता. <या 



बागात चोहHकडून मनु�ये 9शरलH. बायका व पुfष व मुले येकंदर सं�या सुमार वीस हजारपय|त होती. 

तथेे गोरे RबPयन करnयाक5रता आले. तeेहा सव3 लोक घाबfन भूमीवर नम.कारासारख ेपडून गोरे 

लोकांस असे कळवले क~, साहेब आNहH सव3 रयत लोक आहो, <यात कोणी लढवाईक नाहH, आNहास 

जीवदान *ावे. त ेसमई गोरे लोकांस <या सव3 लोकांची दया येऊन बागेचे दरवाज ेसव3 बंद कfन 

सवा|स अभय देऊन आपला पहारा दरवाPयावर ठेऊन <या लोकांचा बंदोब.त कfन घरोघर गोरे लोक 

9शरnयास गेले. जेथे जेथे पुfष �b जाहाले तेथे तथेे मा5रले. गोरे घरांत 9शर;याबराबर पु�ष सापडला 

Nहणज े<यास धfन fपये, सोने, मो<ये वगैरे अथ3 असेल Bततका Bनघ ेतथेपय|त <या प�ुषाचे हालहाल 

करHत असत. कोठेकोठे "eय सापडले त ेपुfष <या वेळेस सोडून (द;हे. क~तीक लोकांचे ग�यास फास 

पं@याचा घालून र.<यावर नेऊन मारझोड कfन कबूल अथा3वसी आणोन, पु!हा <यास घरांत आणोन 

भूमीत Uकंवा कोठे ठेवला असेल तो अथ3 घेऊन <यावेळेस <या पुfषास न मा5रता सोडून देऊन गेले. 

पु!हा दसुरे गोरे लोक येऊन <यांस तोच पु�ष सापड;यास  ठार माfनहH टाक~त असत. परंतु 

ि[यांस गोरे लोकांनी मा5रले नाहH. परंतु काहH ि[या उमेदवार कु9लना@या हो<या <यानी असा वचार 

केला क~, आता गोरे लोक आप;यास बाटवतील                                                                                                                                      

Nहणोन पुढHल दरवाPयासी गोरे आले असे पाहून मागील दारH जाऊन व(हरHत जीव (द;हे. कोठे 

असेहH जाहाले आहे. घरात गोरे येऊन नवS यास बदंकु~ची गोळी घा9लतात तो <या@या [ीने पु�षास 

येऊन आपले देहाने वेbत करावे Uकंवा <याचे अंगावर पडावे. तu गोळी बंदकेुतून सुटून बायकोस 

गोळी लागावी आ&ण ती मरण पावावी. गोळी चुकलH असे पाहून गोरे लोकानी पु!हा गोळी घालून 

पु�ष मारावा. परंतु बु^धीपूव3क गोरे लोकानी ि[यासं मा5रले नाहH. आता जथेे Pया घरH पु�ष सापडले 

नाहH <या घरH बायका पाहून <याजपासून दरू उभे राहून आंगावरHल व.तवानी सव3 <याजपासून 

उतfन घेऊन घर सव3 शोधून गेल.े शहरात घोड,े उंट, हTी, कुjी वगैरे जनावरे पाnयाक5रता र.तोर.ती 

ओरडत Uफरत होत.े शहर सव3 दHन होऊन हलक;लोळ चालला होता. िजकडे Bतकड े रडारड चाललH 

होती. गोरे लोक घरात 9शरले Nहणज ेकाठvन े9भतं ठोक~त ठोक~त पाहाता म^येच 9भतं फोडून अथा3चे 

भांडे काढHत असत. असेच भूमीतूनहH "eय ठेवलेले काढHत असत. 

 

दलुाजी9सगं परदेशीदलुाजी9सगं परदेशीदलुाजी9सगं परदेशीदलुाजी9सगं परदेशी    

     या�ो। eयव.था सुf जाहा;यावर मोठा कपतान साहेब शहरांत लागलHच येऊन दलुाजी9सगं 

परदेशी याचा शोध कf लागला. दलुाजी9सगंास असे कळले क~, माझा शोध साहेब करHत आहेत. असे 

समजताच मी दलुाजी9सगं आहे असा श�दघोष करHत करHत मु�य साहेब कोतवाल चौUकसी होता 

तथेे येऊन साहेबास सलाम कfन आपले नांव सांगून उभा रा(हला. नंतर साहेबानी असा �® केला 

क~, तंू या सं.थानचा नोकर Uकती (दवसांचा आहेस ? त ेसमई परदेशी याणी उTर (द;हे क~, साहेब 

आNहH नोकर बहुत (दवसांच ेआहो. मी चवथा पु�ष आहे. चार प�या मा�या येथे जाहा;या आहेत. 

झासीवा;याचे आNहH नोकर आहो. नंतर साहेबानी वचा5रले क~, तुNहास पगार काय 9मळत आहे ? 

<याजवfन परदेशी Nहणतो दरमहा साठ fपये आNहास राPय होत ेतथेपय|त साहनला 9मळत आला. 

पुढे राPय ग;ेयावर सव3 नोकर लोकांचा पगार बाईसाहेबांनी Bनमे केला. याजवfन माझा पगार तीस 

f॥ ठरला, <या�ो। घेत होतो. पुढे हा गलबा जाहा;यापासून पु!हा साठ fपये दरमहा पगार 9मळत 

होता, असे समजताच <यास असे सांkगतले क~, तुझे भाऊ व मुलगे सव3 पु�ष काय असतील तeेहडे 



या घटकेस आNहास येथे आणोन भेटवावे. बहुत उTम आहे, असे परदेशी बोलून मो�या आनंदान े

घाईन ेघरH जाऊन दोघे बंधु, लहान लहान मलुगे पांच वषा3पासून वीस वषा3पय|त असे चार असामीसो।  

घेऊन पु!हा चौक~वर येऊन साहेबास सलाम कfन मो�या हौसेनी सवा|सह उभा रा(हला. नंतर साहेब 

बोलू लागला. पहा तंू मनु�य फार बदमाष आहेस. तंू या सं.थानचा चार पुfषपय|त नोकर असून 

<यांचे अ!न खाऊन <यांचेवर उठलास. सव3 राषद बुडवलHस आ&ण अनथ3 केलास. <यापेdा तुजला व 

तुझे भावास व मुलVयास िजंवत ठेव;यास सरकारचे राPयास भय आहे. असा मनु�य प�ृवीवर 

ठेवावयाचा नाहH. असे बोलून पांचचार गोरे लोकानी बंदकेुन ेगो�याचंा ताशरेा उडवून तीं सव3 मनु�ये 

माfन तरवारHने दलुाजी 9सगं यांचे सीर उडवले. असी शहरात हक~गत जाहालH. ती तथेील लोकानी 

बहुत मंडळीन ेआNहांस सांkगतलH ती 9लहHत आहे. आता तो परदेशी Uफतूर करnयाचे कामांत कोण 

मु�य होता. <याचे वTृ लोकानी सांkगतल ेतहेH 9ल(हतो. म"ाज खा<यांतून मं"ाजी लोकांची पलटणे व 

गोरे लोकांची पलटणे घेऊन तथूेन Bनघणार तो "ावीड रामेcराकडील येक LाMण दभुाषी महारा¯ 

भाषेत Bनपुण तो आप;यास शा{ Nहणवीत असे. कपाळी पजंरेचा प¢ा नेहमी लावीत असे. तो LाMण 

UफतुरHच े काम करnयाक5रता आपले देशांतून सरकारचे अनुमतीने झासीस येऊन पोचला. तो चार 

म(हन े झासीत Rबराड कfन रा(हला होता. �Bत(दवशी सकाळी .नान सं^या कfन पजंर कपाळी 

लावून बाहेर पड ेआ&ण मु<स�ी व सरदार लोकांकड े पाळीपाळीन ेजाnयायेnयाचा पाठ ठेऊन सवा|स 

असे कळवी क~, मी फार गरHब आहे आ&ण मजला काशीयाjा करणे आहे. <यास दोनस ेf॥ Bनदान 

पा(हजते. सबब उ*ोग सं.थानात करHत आहे. असे सवा|स सांगत अस.े परंतु बाईसाहेबांकडील अनुyाने 

बहुत सुf होती, परंतु <याणे केलH नाहHत. पुढे सव3 राषदHत Uफतूर करnयास योVय दलुाजी9सगं <यास 

आढळला. <याजला Uफतुर कfन सं.थान बुडवले. तो LाMण झासी इंaजाचे ह.तगत होताच मो�या 

आनंदाने Bनभ3य kचTाने इंaज सरकारची खूण ग�यात बांधून Uफरत असे. या�माणे �थम (दवसी 

कृ<य जाहाले. इकड े बाईसाहेब Uक;याचा दरवाजा बंद कfन आत आ;यावर असा वचार मनांत 

आ&णला क~, सव3 वाडयात दाfगोळा Rबछाऊन पेटवून देऊन मfन जावे. असा अ9भ�ाय मंडळींस 

कळवला. नंतर Pया सरदाराने बाईस परत Uक;यात आ&णलH, <या वXृ सरदाराने असे सांkगतले क~, 

महाराज बाईसाहेब आपण वचार कता3 हा बराबर नाहH. तर आता .नाने वगैरे कfन भोजन ेकरावी 

आ&ण .व.थ राहावे. राjौ सव3 .वारH तयार कfन शहराबाहेर Bनघोन जाव.े बाहेर घेर शjूचा आहे. ते 

मारामारH करतील. <याजबराबर आपणहH यु^ध करHत करHत बाहेर पडून जावे. समई म<ृयु जरH आला 

तरH यु^धांत मरण पाव;यास .वग3 आहे, kचतंा नाहH. असे माझे बु̂ धीन े वाटत.े सरकारास कणK त े

करावे. मग सवा|नी <या वXृाचे बोलnयास मान देऊन सव3 लोक .व.थ रा(हले. मग .नानसं^या(द 

भोजने केलH. 
 

दHन झासीदHन झासीदHन झासीदHन झासी    

     Uक;याचे बुfजावfन शहर पा(हले Nहणज े त े शहर दHन जाहालेल े (दसू लागले. हलवाई 

पुS यापासून आग लागलH होती. घोड,े हाTी, बैल, गाई, Nहशी, गाढवे, खेचरे, कुjी पाnयाक5रता व 

वैरणीक5रता ओरडत आ&ण र.तोर.ती Uफरत होती व र.<यांत शकेडो �ेत ेपडलेलH असे शहर भयंकर 

(दसत होते. गोरे लोकांनी सूया3.तपय|त RबPयन कfन सव3 गोरे शहराबाहेर आपले गोटात Bनघोन 

गेले. (दवे लागnयाचे संधीत Uक;याचा मोठा दरवाजा उघडऊन बाईसाहेबांनी सव3 मनु�यांस शहरात 



जाऊन Pयाचा <याणी जीव वाचवावा व येथे राहू नये असी परवानगी (द;हH. नंतर दासदासी LाMण 

वगैरे सव3 तमाम लोक Uक;यातून शहरात Bनघोन गले.े <यात आNहHहH Bनघोन मांडवगणे यांजकड े

गेलो. इकड े बाईसाहेब अवसीचे बारा घटका राjीचे सुमारे Uक;यांतून .वारH बाहेर जाnयाक5रता 

BनघालH. त ेसमई Bतचा बाप मोरोपंत तां�या वगैरे जे आq व Bनकट राहाणारे लोक होत े<याजपासी 

कंबरेसी बांधnयास मोहोरा पुत�या (द;या. तहेH घोhयावर .वार जाहाले आ&ण सं.थानात जो अथ3 व 

खिजना होता तो व ��याची भांडी वगैरे व मो<ये, (हरे, पाचसु॥ सव3 काढोन हTीवर सलH*ांत भfन 

तो हTी म^यभागी घेतला. लढवाईपो।  पूरवी शहरात सकाळी गोरे लोक येताच पंधराशे वलायती लोक 

घेऊन बाईसाहेब Uक;याखालH उतर;या. त ेसमई पाच पंचवीस अंक होत तोपय|त गोरे व वलायती 

लोकांची तरवार जाहालH. <यात चार पाचश ेवलायती लोक मेला गलेा व गोरेहH सात आठश ेमारले 

गेले. बाक~ वलायती लोक हजार अकराश ेरा(हले, त ेबराबर घेतले व .वार दोनश ेबराबर होत.े 

 

इंaजाचंी फळी फोडून कालपीस �याणइंaजाचंी फळी फोडून कालपीस �याणइंaजाचंी फळी फोडून कालपीस �याणइंaजाचंी फळी फोडून कालपीस �याण    

     बाईसाहेब .वता पांढरे घोhयावर .वार जाहालH. घोडा तो सुमार अडीच हजार f॥ Uकमतीचा 

खंदा होता. <याजवर आपण बसून आंगावर पायजमा वगैरे सव3 पfुष पोषाग होताच. टाक~ण बूट 

घातले होत ेव सवा|गास तारांचे कवच घातल े होत.े बराबर अथ3 येक पैसास॥ु घेतला नeहता. फ{ 

f�याचा जाब Nहणजे पेला पदरH बांधून ठेवला होता. कंबरेस Pयंबा वगैरे हतरेे होती. खाकेत तरवार 

लावलH होती आ&ण रेसीमकाठv धोतरानी पाठvसी बारा वषा|चा मुलगा दTक घेतलेला बांधून जय 

शंकर असा श�द कfन Uक;याखालH .वारH उतरलH आ&ण सवा|सह भर शहरांतून उTर दरवाPयानी 

बाहेर गेलH. तो इंaज सरकारचे लोक लढnयाक5रता हला करHत उठले. याणीहH हला कfन मारHत 

मारHत पुढे पळ काढून चालले. बाई कडा9मनी बंदकेुने बहुत लढत लढत भरधाव घोडे काढून इंaजांचे 

फौजेची फळी फोडून बाहेर Bनघोन चा9ललH. बराबरची मंडळी बहुत कfन सव3 मरण पावलH. काहH 

काहH घोडे.वार िजकडे <यांस वाट फुटलH Bतकड े Bनघोन गेले बाईसाहेबांबराबर येक दासी घोhयावर 

बसणारH पुरH होती ती व येक बारगीर 9मलोन दोन मनु�ये व येक बाई सरकारचे ल.करातून Bनघोन 

थेट कालपीचा र.ता धfन चाललH होती. इंaज सरकारचे .वार पाठvस लागत लागत येक कोशपय|त 

गेले. तो बाईसाहेबांचे घोड े (दसत नाहHसे जाहाले. राjीचा वषय आता आप;यास खkचत सापडत 

नाहH, असे .वारानी मनात आणोन पु!हा परत आपल ेगोटात आले. राjीमुळे कोणास कोठे बाई व 

सरदार बाईचे कोठे गलेे Uकंवा आपलेच ल.करांत गक3  जाहाले हे समजnयात आले नाहH. इंaज 

सरकारने तोफा सुf ठेव;या हो<या व बंदकुांचे आवाजहH सfु होत.े तu .वार पाठvस लागलेले परत 

आले. <याणी असे सांkगतले क~, मो�या घोhयांवर बसून पाच चार घोडे बहुत दरू गेले आNहास 

सापडत नाहH असे पाहून परत आलो. असे सांगताच तोफा वगैरे बंद के;या. इकड ेबाईसाहेब उजाडता 

उजाडता झासीखालHल मुलखात येका गांवी गेलH. तथेे महालकारH होता तथेे जाऊन दTपुjास पाठvचा 

सोडून <यास तथेे फराळ करऊन, महालकरH यास जाहाला म॥र सांगोन पु!हा मुलास पाठvसी बांधोन 

तशीच बाई कालपीस Bनघोन चालती जाहालH. महालकरH वगैरे तथेील नोकर सव3 पळून गेले. 

कालपीस Uक;यात रावसाहेब व ता<या टोपी फौज ेस॥ु असता गुदामात राjीचे बारा घटका राjी येऊन 

बाई पोहोचलH. राj फार जाहा;यामुळे �ीमंतास कळवले नाहH. उPयाडताच झासीवालH बाईसाहेब 

गुदामांत राjी आलH असी खबर समजलH. बाईसाहेब पाहाटेस उठोन शौचवधी उरकून मुखमाज3न 



वगैरे आटपून वचारत आहेत तu [ी धमा3�ो। अ.पश3ता �ाq जाहालH. त े समई बाईस जो �संग 

वाटला तणेेकfन अ!तःकणा3स फार दःुख जाहाले त ेमा�यानी वण3न करवत सुXा नाहH. पहा तीन 

(दवसास भोजन नाहH. असो येक लहानस ेपातळ नेसू होत ेव अंगात येक पांढरH चोळी माj होती. 

याखेरHज ि[यांचे कपडे मुळीच नाहH. पायजमा ब!यान वगैरे सव3 पुfषवेशाचे कपडे होते. जवळ येक 

पैसासु॥ नाहH. हातातलH येक आंगठv (हरकणीची माj होती. बाक~ जवळ काहH नाहH. तशात 

राPय.वला दशा �ाq जाहालH. बराबर येक दासी घोhयावर बसणारH आलH, BतजपासीहH कपडा Uकंवा 

काहH अथ3 नाहH. f�याचे जाबखेरHज भांड े नाहH, असा वपरHत �संग �ाq जाहाला. त े समई 

बाईसाहेबांच ेनेjांस पाणी येत होत ेहे आ�य3 नeहे. बाईस पाहाणारे लोक खळखळा रडू लागले. इकड े

रावसाहेबांस सव3 हक~गत समजून बाई अ.पश3 जाहा;याचेहH कळल.े नंतर रावसाहेबांनी बाईचे 

बंदोब.ताक5रता ता<या टोपी यास आ:ा केलH. नंतर टोपी याणी दाहा दाहा fपये Uकंमतीची लुगडी 

चार व मुगटा वगैरे व[ व दाहा पंधरा पाjाची भाडंी व ��याची भांडी पाणी पnयास खेरHज जाजमे, 

Rबछान,े तंबू, कनाथी, पाले व 9शवबंदHचे लोक व पलटण बंदोब.ताक5रता, कारकून, आचारH, पाणके, 

शागरHत वगैरे मनु�ये सव3 पाठवून देऊन मागून आपण .वता ता<या टोपी व रावसाहेब येऊन भेटH 

जाहा;या. पर.परJ कfन सव3 हक~गती समज;या. बाई रावसाहेबांचे आ�यानी तथेे रा(ह;या. नंतर 

झासीपो। लढवाईक लोक कालपीस आले. 

     आNहH मांडवगणे याजकड ेअवसीचे दोन घटका राjी येऊन पोच;यावर सव3 हक~गत शहराची 

समजnयांत आलH. मांडवगणे यास असे वचारले क~, जीव बचावnयाबो। काय वचार केला आहे. 

<याजवfन मांडवगणे याणी असे कळवल ेक~, आपले समोर वाडा आहे, याचे माग ेमोठv बखळ आहे 

चौसोपी वाडयाची ओसाडी आहे, वाडा मोडलेला असता 9भतंाडे सव3 पडलH आहेत. सव3 जाVयावर 

आघाडे वगैरे पज3!य काळचे गवत सुXा आहे. तेथे गुरे मनु�य जाnयास वाट नाहH. चारH बाजूनी मोठे 

मोठे वाड ेआहेत. हा मोडलेला वाडा यास पूरवी वाट बोळांनी होती. वाडा मोडून गे;यावर दाहा पंधरा 

वषा|नी राजमागा3नजीक बोळात रंगारH याणी इजमालH घर थोhया खचा3नी बांkधले आहे. याजमुळे ती 

जागा कोणास सापडावयाची नाहH व जाnयास र.ताहH नाहH. या बंुदेलखंडांत पूरवी पासून चोरांचे भय 

फार, सबब घराचे 9भतंीत जागा फार धfन fंदH@या 9भतंी घा9लतात. पुढे फडताळ Uकंवा कोनाडा 

असतो, <यात जाऊन बसून सव3 भाडंीकंुडी, कापडाचे ग¤े वगैरे सव3 सामान राहHल असे लावून राjौ 

घर मोकळे ठेवnयाची व(हवाट होती. <याजवfन मोडलेले 9भतंीत मनु�ये लपून राहnयास जागा आहे. 

परंतु तथेे काळोख फार आ&ण वारा मुळीच नाहH. <या जाVयास या देशात बंड ेअसे Nहणतात. जीव 

बाहेर रा(ह;यास जाईल Nहणोन तथेे राहाणे आहे. असे ऐकून फार संकb मनांत आणोन सं^या(द 

कfन <या (दवशी भोजने राjौ केलH आ&ण राjौ माडीवर जाऊन ग@चीवर चढून शहर पाहू लागलो. 

त ेसमई तो अनथ3 पाहून माझ ेसवा|गास कंप सुटला. भीती उ<प!न जाहालH. त ेसव3 शहर �ेतभू9म 

जाहालH होती. जनावरे पाnयाक5रता व वैरणीक5रता दHन .वरानी ओरडत असत व काहH गरHब 

9भकारH लोक अ!नाक5रता रडnयाचे .वर काढून रडत असत. हलवाई पुS यापासून शहर जळत होत.े 

मो�यामो�या आगी@या Pवाला वाS यान े Bनघोन दसुरे घरावर जात, <या योगान े दसुरH घरे पेटत 

असत. असा भयंकर �संग कधीहH कोणावर आलेला नाहH. तो �संग झासीवर आला. त ेदःुख पाहून 

पोटात आग फार भडकून गेलH; Bतजला उपमा नाहH. ती राj तथेे जागून व Bनजून घालवलH तu 

पहाट जाहालH. पहाटची दोन घटका राj राहाताच उठोन शौच मुखमाज3न वगैरे कfन .नानसं^या(द 



कfन ओसाड जाVयावर न9ेमललेे बंhयात जाऊन बसnयास केशवभट <यांचे kचरंजीव दामोदर भट व 

आNहH चुलतपुेतणे असे चौघेहH 9सX जाहालो, तu घरासीच बंदकेुचा आवाज जाहाला. तणेेकfन जीवच 

जाnयाचा �संग �ाq जाहाला असे समजून मुखापासून सव3 शरHर शु�क होऊन कंबरपासून खालH पाय 

आहेत Uकंवा नाहHत असे वाटून सव3 श5ररास कंप, घाम सुटला. तो मांडवगणे घरात जाऊन काळोखात 

लपून बसले. आNहH दोघेहH पुढे जाहालो. तu गोरे दोन असामी धावून पुढे बंदकु कfन आले. इतके 

पाहाताच आNहH प�ृवीवर नम.कारासारखे पडून (हंद.ुथानी बोलHने बोलnयास लागलो. साहेब आNहH 

मंुबई ता�यात ठाणे िज;sांत राहातो. इकड ेयाjेक5रता आलो. पतापुj आहो आ&ण 9भकारH 9भdुक 

अस;यानी आमची आ&ण या घरचे यजमानाची ओळख वाटेत पडलH. सबब याणी आNहास येथे काहH 

f॥ 9मळवून *ावे Nहणोन आ&णले आहे. आNहास येथे येऊन पंधरा (दवस जाहाले आहेत. असे 

आNहH बोलताना <याणी आमची भाषेवfन परHdा केलH. हे या देशांतले नeहत. मग त ेआNहापासी 

fपये मागू लागले आ&ण चोहHकड ेपाहून हातानी सोधू लागले. तो आNहH Uक;यांतून Rबराडी येताच 

Rबछा!यात उशागती �पयांची पुरचंुडी ठेवलH होती <यात रोख f॥ २५० अडीचशे होत.े सकाळी तसीच 

Rबछा!याची वळकुटH कfन ठेवलH होती, तीच वळकुटH गोरे लोकांनी खालH पा=डलH, तसी f॥ याची 

पुरचंुडी वाजलH. मग त ेf॥ गोरे घेऊन तसेच दसुरे घरH आमचे �ार�धानी गेले. 

 

बंhयांतील भीषण दपुारबंhयांतील भीषण दपुारबंhयांतील भीषण दपुारबंhयांतील भीषण दपुार    

     नंतर बंhयात बसnयाक5रता आNहH <या ओसाडीत गेलो. तथेे चोहHबाजूचे पुfष व तfण 

ि[यांनी सव3 जागा भfन गेलH. दर जाVयांत तीन तीन मनु�ये बसnयासारखी जागा असता �<येक 

बंhयात चारचार बसलH होती. शहरांत आकांत चालू जाहाला. बंदकुांचे आवाज शतावधी होऊ लागले. 

Pया जाVयात आNहH बसलो होतो तथेे वारा अगदH नाहH. (दवस वैशाखाचे. बारा वाजता सुमार अBत 

मजला ताहान लागलH. <या ता!हेस उपमा नाहH. �ाण जाईल असा मजला �संग �ाq जाहाला. 

मंडळीने असा वचार केला होता क~, अBत ताहान लाग;यास आपले मह;यांत कडा9मन वाजत नाहH 

असा सुमार पाहून बाहेर येऊन व(हरHवर येtया मडtयास दोरH लावून मडके ठेवले होत ेतथेे येऊन 

पाणी �यावे, पंरतु मजला भरवसा येईना. आ&ण बंदकु <याच आळीत वाजत होती. सबब जीव फार 

पाnयाक5रता घाबfन गेला. नंतर काहH वेळानी बंदकु वाजत नाहH असे मनांत आणोन, लवकर Bनघोन 

व(हरHवर येऊन पाnयाचे मडके भfन पाणी पऊ लागलो. तu पाणी पnयाचे काम संपता संपता 

जवळचे वाhयात आवाज जाहाला. तसेच मडके टाकून घाबरत घाबरत धाऊन जीवभीतीने भलतचे 

बंhयापासी जाऊन कोनाडा मोठा होता <यांस डोके घालून 9शरnयास लागलो. <यांत दोन बायका तfण 

हो<या. <याणीहH जागा लौकर कfन देऊन, आत लौकर या असे मजला सांkगतले. मग मी आत 

9शरलो. तो बंडा लाहान फार होता. आतील बायकोचे तuड प�मेस होत,े माझे तuड पूवKकडे होत.े जागा 

लहान सबब उरासी ऊर ग@च लागून गेला होता. दरNयान आंगातील चोळी माj होती. ती घामानी 

सव3 भीज जाहालH होती. असी 9मठv माfन चार सहा घटका बसलो होतो. ते समई माझे वय 

तीसपासून तहेतीसपय|त असावे व <या [ीच ेवय आठरा वषा3पासून वसाचे आत होते. परंतु उभयतांस 

कामे@छा जाहालH नाहH, इतके िजवाच ेभय आहे. तथूेन पाच सहा घटकेन े पु!हा बाहेर पडून आपले 

जागी बसnयास गेलो. 
 



सव3j लूटमार आ&ण कTलसव3j लूटमार आ&ण कTलसव3j लूटमार आ&ण कTलसव3j लूटमार आ&ण कTल    

     गोरे सोजीर लोक दांडगे फार असून बायकांस बाटवतील आ&ण काहH तरH अनथ3 करतील सबब 

दर येक गोS या लोकाबराबर दोन Uकंवा यक काळे म"ाजी बराबर सरकारने बंदोब.ताक5रता (द;हे 

होत.े <या का�या लोकांस असा हुकूम होता क~, ि[यांस .पश3 के;यास Uकंवा गोळीन ेमार;यास <या 

सोिजरास तथेेच गोळी घालून ठार मारावा. Nहणोन फार दंगा बायकांबराबर जाहाला नाहH. <या (दवसी 

सूया3.त जाहा;याबराबर आNहH सव3 लोक आपआपोपले Rबराडी आलो. तो करकरे या नावांचा कराडा 

LाMण साठपासb वष3 वयाचा व <याचा मुलगा पंचवीस वष3 वयाचा सकाळी घरातून बाहेर जाnयास 

वलंब लाग;याकारणाने सोजीर तथेे येऊन माजघरात दोघाजणांस गो�या बंदकेु@या घालून ठार 

माfन गेले होत.े तeेहापासून <या दोघी सासू व सून आपआपोप;या नवS यांचे �ेताजवळ बस;या 

हो<या. सायंकाळ होताच <या दोघीस भय वाटू लागल.े याजमुळे आमचे Rबराडी येऊन सव3 हक~गत 

सांगू लाग;या. नंतर शेजारH पाजारH सात आठ पुfष आNहH जमा होऊन <याजकड े जाऊन ती 

पतापुjांची �ेत े मागील दारH तुळसी अंगणात kचता रचून पेटवून (द;हH. लाकडे भरतीची नeहती 

सबब घरातील फ�या, पालणा, पलंग, बाज व पाट हे भरतीस घालुन <या �ेतांचा दाहा केला आ&ण 

<या बायकांस आNहH आपले Rबराडी आ&ण;या. <या झासीचे �संगात कोणाचे कोणास अशौच नाहH. 

दसुरे (दवसी फार पुfष मरण पावले. गोरे लोकांनी दfुन पा(हले Nहणज ेजीव बचावnयाक5रता Uकती 

लोक गवताचे गंजीत जाऊन लपले. तथेे गोरे येऊन गवताची गंजी पेटवून (द;हH, <या अVनीत जळून 

गेले. Uकतीकांनी गोरा आला असे पाहून व(हरHत उhया घात;या. परंतु गोरे लोक व(हरHवर बसून 

पाnयावर डोके (दसू लागताच गो�यांचा भडमार कfन तथेेहH मा5रले. Uकतीक लोक शतेखा!यात 

लपून होत े <यासहH शोधून ठार मा5रल.े गोरे लोक अिVनहोjी बाबांकडे गेले. तथेे जातात तो 

सूय�दयाचा सुमार होता. अिVनहोjी याणी होम देऊन बाहेर येतात, तो घरात दोन गोरे. गोरे लोकांचे 

बंदोब.ताक5रता चार काळे 9शपाई 9शरले. गोरे जे गेले त ेहोमशाळेत समोर गेले. तथेे अVनीचे कंुडावर 

टोप;या पा या उपhया घातले;या हो<या. याजमुळे गोरे लोकास असे वाटले क~, यात अथ3 आहे. 

Nहणोन लाथेन ेपा या उडऊन पाहतात तो राखाडी आहे. यांत पुरलेला अथ3 आहे हे मनांत आणोन 

आत हात घातला तu अVनीचे योगान े हात भाजला. मग त े गोरे दोघेहH अBत ,ोधायमान होऊन 

अिVनहोjी यास व <यांचे भावास व मुलास व बायकोस बंदकु~@या गो�यानी ठार माfन काहH सोन,े 

fपे होत े त ेघेऊन दसुरे घरH गेल.े येकंदर अिVनहोjी बाबासु॥ <यांचे घरची मनु�ये अकरा मारलH 

गेलH. कुटंुब घातच जाहाला. Uकतीयेक लोक गोरा पाहून पळnयास लागले. <यात र.<यात 

कडा9मनी@या गो�यांनी मारHत असत. या�ो। तीन (दवस RबPयन केल.े आ&ण लुटHत सोने-�पे, मोती, 

पोवळे, (हरा, पाच वगैरे सव3 शहरातून शोधन कfन गोरे लोकानी सव3 अथ3 नेला. 9भड ेयांचे बागतेील 

सव3 मनु�ये उपवासी दोन (दवस होती. Bतसरे (दवसी पहाटेस दरवाPयावर पहारेकरH गोरे लोक होत े

याणी पहाटेस बागात येऊन सवा|स असे सांkगतले क~, आपआपोपल ेघरH जाऊन भोजनाचा सरंजाम 

आणोन येथे जेवणे करा. असे सांगताच सवा|नी आपआपोपले घरH जाऊन सीधा सरंजाम आणोन 

भोजने केलH. 

     Bतसरे (दवसी सरकारH शहरचे वाhयात इंaजांचे लोक 9शfन सव3 सामान भांडीकंुडी, मालमTा, 

खिजना वगैरे सव3 गाhयांतून भfन शहराबाहेर आपले गोटात घेऊन गेले. नंतर पु.तकशाळेत गेले. ती 

पु.तकशाळा असी होती क~, झासीचा सुभा पेशeयापासून Pया पुfषानी 9मळवला <या पfुषापासून 



गंगाधरबाबा उफ3  बाबासाहेब शवेटचा पुfषपय|त पु.तकांवसी फार उ*ोगी जाहाले. चारH वेदांची भा�ये 

व सव3 शाखांची सूjे भा�यासमेत व प5र9सb भा�येसु॥ व .मBृत टHकासह व पुराणे दरोब.त व सव3 

वेदांचे �ौत व .मात3 कमK याखरHज PयोBतष शा[ाचे aंथ दरोब.त व वै*पणाचे aंथ. बहुधा 

प�ृवीवरचे aंथ तथेे होत.े झासीपासून चार पांचश े कोशावर aंथ अस;याचे कळताच <या शहरांत 

झासीहून लखेक पाठऊन aंथ 9लहून आ&णले होत.े कारणपर<वे aंथ लाग;यास कासी dेj झासीहून 

aंथ पाहाnयात नेत असत. सव3 aंथास वेbणे फार मजबुदHची व फ�या 9ससeया@या, सागां@या हो<या. 

<या �संगात इंaज सरकारानी पु.तकां@या फ�या व वेbन े सोडून घेऊन प.ुतके धडाधड Bतसरे 

मज;यावfन र.<यात टाकून (द;हH. <या पो�या वाS याचे योगान े र.तोर.ती उडून जात हो<या व 

वाhयात नाना �कारची लोणची, मोठाले कथलाचे तपे;यात घातलेलH सव3 वाhयाबाहेर ठेवलH होती व 

व[े-�ावणK व कापड वगैरे सव3 सामान आपले गोटात नेल.े नगारखा!यावर जाऊन नौबदH, नगारे वगैरे 

सव3 फोडून घेऊन गेले. वाhयात काहH येक ठेवले नाहH. महाल8मीचे देवळात जो सरंजाम होता तोहH 

नेला. काहH येक ठेवले नाहH. फरासखा!यातील जाजमे, लोड, तtये, तंबू, पाले वगैरे सव3 आपले गोटात 

घेऊन गेले. इकडे RबPयन Bतसरे (दवसी जारHने चालले होत.े कारण उ*ापासून लूटमार माj सुf 

होईल, परंतु मारnयाचे काम बंद होईल. Bतसरे (दवसी देवळे, धम3शाळा वगैरे सोधून मारHत होत.े 

कोbीपुS यांत फारच हाला जाहाला, लोक जीवभीतीने बाहेर पडताच गो�या घालून तथेेच मारHत असत. 

सव3 र.त े�ेतभू9म जाहालH होती. रांगड ेलोकां@या ि[या र.<यात गो�या लागून फार म<ृयु पावले;या 

पड;या हो<या. तीन (दवसपय|त लोकांस राjौ घरात येऊन व Pया@या घरH धा!य होते त ेसीजऊन 

भोजने करHत असत. शहरची व.ती आठा (दवसा पलHकड े धा!य संaह म(ह!याचा केलेला असा 

गहृ.त थोडा होता. Bतसरे (दवसी लोकानी सावधपणे खाnयाक5रता धा!य व मीठ वाhयाचे चौकाचे 

गटारात न �bी पडे असेहH ठेवले होत.े कोणी भूमीत पुfन ठेवले होत.े Pयाजपासी मुळी धा!य नाहH 

त ेउपोषणे कfन राहात होत.े आNहH माडंवगणे याजकडे गटारात जuधळे व बाजरH थोडी ठेवलH होती. 
 

     मांडवगणे ग5रब 9भdुक अस;यामुळे तांदळू वगैरे धा!ये जुजबी होती, ती मुळीच संपलH होती. 

शहरांत अVनी पेटवला होता, तेणेकfन फारच हलक;लोळ चालला होता. जनावरे पाnयाक5रता फार 

ओरडून ओरडून गत�ाण जाहालH. या�ो। तीन (दवस गेले. आNहापासी तंबाखू खाnयाची थोडी बहुत 

होती, ती पुरवून पुरवून तीन (दवस पुरवलH. पुढे खाnयास तंबाखू नाहH असे जाहाले. चवथे (दवसी 

लुटाf लोक काळे मं"ाजी येऊन तांबे, पतळ, कासे, कथील, लोखंड वगैरे धातुमाj लुटून नnेयास आरंभ 

केला. कोणी लोकानी व(हरHत भांडीकंुडी टाUकलH होती, <यास <या लोकांनी बराबर गळ मोठे मोठे 

आ&णले होत,े <या योगान ेव(हरHतून सव3 भांडीकंुडी काढून नेलH. झासीत पाणी उथळ अस;याकारणाने  

भांडी Bनघnयास हरकत आलH नाहH. आNहH <या चवथे (दवसी Bनभ3य िजवाबो। होऊन मौजनेे बाहेर 

ओटHवर बसलो होतो. का�यांखेरHज गोरा <या (दवसी शहरात आलाच नाहH. मग आNहH मं"ाजी 

लोकास गोड भाषणानी वचाf लागलो, तeेहा <याणी सव3 हक~गती सांगू लागले <याणी अस ेसांkगतले  

क~, तीन (दवस RबPयनाचे जाहाले.  आता चार (दवस रा(हले, यात कोणी कोणास माf नये. तीन 

(दवसात सोने, fपे वगैरे जे 9मळाले त ेगोरे लोकांस सरकारांनी बdीस केले आहे.  आता चार (दवस 

आNहास वांटून (द;हे आहेत. . प�ृवीवरचे राजेरजवाडे व सरदार याजकडील मदती घेत;या आहेत. <या 

<या लोकांस (हशेबा�ो। वेळा वाटून (द;sा आहेत. आNहास येक आजचा रोज माj (द;हा आहे. 



उदईक सकाळी बारा वाजेपय|त है"ाबादचे Bनजामाचे फौजेस (द;हा आहे. या�ो। वाटणी केलH आहे 

असे <यांणी सांगून आNहास तंबाखू मागताच खाnयास देऊन घरांतील भांडीकंुडी सव3 घेऊन गेल.े 

 

हालानंा सीमा रा(हलH नाहHहालानंा सीमा रा(हलH नाहHहालानंा सीमा रा(हलH नाहHहालानंा सीमा रा(हलH नाहH    

     आNहH जेवण करnयास भांडी राjौ बाहेर भूमीत पुfन पाच चार ठेवलH होती. बाक~ सव3 <या 

लोकानी नेलH. घटके घटकेनी दसुरे काळे मं"ाजी येत असत. सबब सायंकाळपय|त उपोषणे घडलH.राjौ 

सव3 लोक शहराबाहेर ग;ेयावर आNहH .नान े कfन शाळीaाम व बाण व नम3दH गणपती घरात 

रा(हले होत.े बाक~ उपकण\ व धातुमूत\, देवांची कमळे नेलH होती. <या देवांची पूजाहH केलH. माझी 

मुळीच पाथ\व 9लगंपूजा अस;याने काहHच अडचण आलH नाहH. बेल माj दारH होता. तो काढून पूजा 

केलH. नंतर जuधळे व काहH बाजरH ठेवलेले गटारातून काढून दळून अVनी पेटवून तवा पतळी 

नस;यामुळे गाकरा सारखे पानग ेअVनीवर भाजून मीठ मुळीच नeहत ेतसेच भोजन ेकेलH. सायंकाळी 

(दवे लावnयास (दवे समया नाहH तeेहा (दव;या माती@या लाव;या हो<या. <या राjी जवळचे 

वाडयातील मंडळी उमेदवार पाच सात असामी जमून आमचे Rबराडी येऊन मजला बराबर घेऊन 

शहरांत काय आहे हे पाहाnयास गेलो.  वाटेन े�ेत ेफार पडलH होती. जनावरे बेहुष होऊन Uफरत होती 

व शहर जळत होत.े लोक व ि[या आ,ोश कfन रडnयाचे .वर ऐकून आNहासहH भीBत उ<प!न 

जाहालH. मग आNहH सव3 मंडळी घरोघर येऊन Bन"ा केलH. पु!हा    उजाडताच दोन तीन वाडयांचे 

संधीत हाती उभा कfन <याजवर मोठा स9लदा Nहणजे कंटाळीसारखा असतो तो टाकून <यांत 

kचरगुटे- पांघfणे, सतरंPया, गा*ा, बैठक~, जाजम ेवगैरे सव3 भfन नऊे लागले. बैल आणून लोकांचे 

घरH जuधळे,बाजरH, तांदळू, डाळी वगैरे जी धा!ये सापडत ती भfन नेलH. आNहH ओटHवर बसून जे 

लोक येतील <याजपाशी गोड बोलून तंबाखू खाnयास 9मळवीत असो. लोकांचे घरांत काहH येक व.तु 

पाj, व[ ठेवले नाहH. मातीची मडक~ धा!या(दकांनी भरलेलH ओतून घेऊन घरातच फोडून कून जावे. 

या�ो। सव3 व.तुमाj लूट जाहालH. दारH कोणाचे केळी हो<या.  <या eयाले;या अस;यास केलवंडीसु॥ 

घेऊन गेले. आमचे Rबराडी धा!य जuधळे व बाजरH थोडीबहुत होती. <यायोगे यकवार 9मठा9सवाय 

खाऊन आयु�याचे योगान े जगलो. लोकांचे व(हरHचे राहाटास दोर लावलेले होत े तहेH लुटून नेल.े 

सातवे (दवसी आNहापासी येक वेळा खाnयासहH धा!य नाहH असे जाहाले.  दसुरे कोठे तर 9मळणेच 

नाहH.  मग सायंकाळी Bनरशनामुळे व वैशाख मास अस;यामुळे गम\ उ!हाळी फार जाहालH. सबब 

गार पाnयानी .नान कfन �ीपाkथ3व 9लगंपूजा केलH. पलHकड ेकाहH येक खाnयास नाहH, <यायोगाने 

मन फार दःु&खत जाहाले. हर हर परमcेरा आNहH घfन कोण<या हेतून ेBनघालो, तो सव3 हेतू जाऊन 

येथे �ाण संकb पडले. घfन Bनघा;यापासून आमचे पj घरH नाहH व घरचे पj आNहास नाहH.  घरH 

मातो�ी, तीथ3fप वXृ व आपले बंधु व [ी वगैरे सव3 मनु�यांस माझे योगान ेशोक �ाq जाहाला. 

तeेहा पुfषय# अगदH खोटा आहे, दैवबळ �ाधा!य आहे. येथे येऊन फार दःुख माj सव3 �कारचे 

भोगणे �ाq जाहाले. जुनी येक आया3- आहे ती या समई 9लहून ठेवतो. या आयKचे .मरण 

RबPयनापासून होत होत ेती--- 
 

     ॥ अबला यj �बलाअबला यj �बलाअबला यj �बलाअबला यj �बला, बालो राजा Bनरdरो मjंी ॥ न(ह न(ह तj धनाशा जीवत आशाप दलु3भा बालो राजा Bनरdरो मjंी ॥ न(ह न(ह तj धनाशा जीवत आशाप दलु3भा बालो राजा Bनरdरो मjंी ॥ न(ह न(ह तj धनाशा जीवत आशाप दलु3भा बालो राजा Bनरdरो मjंी ॥ न(ह न(ह तj धनाशा जीवत आशाप दलु3भा 

भवBत ॥भवBत ॥भवBत ॥भवBत ॥११११॥॥॥॥ या आयK�माणे येथे जाहाले. लdुंबाई ज ेकरHल त ेकरणे असी �बळ. दTक घेतलेला 



रावसाहेब मुलगा वय बारा वषा3चे Nहणोन बाळराजा. (दवाण लdुमणराव. या (दवाणास कारकुनीचे 

काम ठाऊक नाहH. 9ल(हणे व वाचणे मुळीच नeहत.े सव3 कागदावर कणK तर मोठया �संगानी करHत 

असे, परंतु तuडी जाब जबाब देnयात व .मरण श={ हे दोन गुण होते. असो. <यास Bनरdरता खरH 

होती, मग येथे आपण जगलो हे ईcराचे उपकार समजले पा(हजेत. 
 

     सातव े (दवसी लोकांचे घरात 9शfन पाहाता मातीची मडक~ सु^धा फुटलेलH. मग लुटाf 

लोकानी मशालHस उपयोगी पडणारH फडक~, kचं̂ या वगैरे सव3 घरातून काढून हतीचे स9ल*ांत भfन 

आपले गोटात घेऊन गेले. या�ो। तीन (दवस RबPयन व चार (दवस लटू कfन काहH येक ठेवले 

नाहH. अbम (दवस उजाडताच इंaज सरकारने असी दवंडी पटलH क~, खलक खुदाका, मुलुख 

बादशाईका,  हुकूम इंaज सरकारका. सव3 लोकांनी आपआपोपल ेमकाणात येऊन राहावे. काहH येक भय 

नाहH आ&ण Pयाची <याण े �ेत े नेऊन मूठमाती वगैरे *ावी. अशी दवंडी पटून हजारो भंगी वगैरे 

मनु�ये शहरात घालून र.ते शु^ध करnयास आरंभ केला. �थम (दवसी घरास अVनी लावला होता 

<यायोगाने हलवाई पुS यापासून कोbीपुरा वगैरे घरे जळत होती.  ती वजवnयाक5रता पाnयाचे बंब 

सुf कfन अVनी सव3 शहरातील वजवला. तीन चार र.त ेजेथे आले तथेे तथेे मोठv �ेतांची खाई 

कfन Nहणज ेसव3 <या <या र.<याची �ेत ेजमा कfन तथेेच अVनी पेटवला. लोकांचे घरात 9शfन 

लाकडे जळाऊ होती ती दरोब.त काढून <या �ेतावर टाकून अVनी बहुत चेतवला होता. घरात 

इमारतीस सुटून लाकूड िजतके होत ेतेवढे काढून नेले. &खडtयां@या फ�या व दरवाPयां@या फ�या 

लौकर Bनघnयासार�या हो<या <या व त{े सुटे व झोपाळे, पाळणे, पलंग, माचे, बाजा, लाकडी सुटे 

कठडे वगैरे सव3 लाकड ेनेऊन <या �ेतांवर टाकून अVनी मोठा कfन सव3 शहरांत पेटवला होता. 

     आNहH पाच चार मंडळी दवंडी ऐUकताच Rबराडातोन Bनघोन शहरात लागलHच Uफरnयास गेलो 

होतो. त े समई रांगडे लोक व दdणी लोक हजारो रडत होत,े आ&ण �ेत े UकBतक लोक सं.कार 

कnया3क5रता नेतहH होते व सरकारांतोन लोक जमा कfन र.<यात पेटवलेले खाईत टाक~त होत.े या 

खेरHज, उंट, घोडे, बैल, गाई, Nहशी, टोणगे, कुjी वगैरे मेललेH �ेत ेउचलून शहराबाहेर खदंक होता <यात 

हजारो टाक~त होत.े या�ो। सव3 शहर �हर दहा घटकापय|त शु^ध केले. आ&ण सरकारने 

सरकारवाडयापुढे दकुाने मां=डलH ती असी क~, काहH तांबोळी पानसुपारH, कातचुना, तंबाखू, गांPया, अफू 

वगैरे व काहH भडभंुPयांची व काहH Uकराnयाची व काहH तांदूळ, बाजरH वगैरे धा!यांची असी दकुाने 

मांडून तमाम लोक व,~ कf लागले. मग आNहास पूव3 (दवसाच ेउपोषण होत.े सबब तथेे जाऊन 

तंबाखूचा सरंजाम व सडीव तांदळू वगैरे सव3 िज!नस वकत घेऊन Rबराडी येऊन .नानसं^या(द 

कfन भोजने केलH. शहरात �ेत ेजळत होती, <या योगान े गंधी अBतशBयत वाS याचे योगान े सुटलH 

होती. तणेे कfन मनास फार कंटाळा आला होता. पंरतु शहरात कारणी व.तुमाjाची दकुान े

जाहा;यामुळे अडचण आलH नाहH. 9भडे यांचे बागातील सव3 मनु�ये घरोघर गेलH.  भीBत Bनमू3ळ गलेH. 

यकंदर दdणी लोकां@या ि[या सवाशपेासून दHडशपेय|त मरण पाव;या. रामेcराकडील LाMण-

UफतुरHच े काम Pयाणे केले तो LाMण-मोठया हषा3ने शहरात Uफfन Pया Pया व.तु उTमउTम 

आढळत <या <या <या LाMणाने .वता उपभोगास घेत;या व झासीवाले यांचे वाडयात उTमउTम 

काराkगरानी पताळे@या, ��या@या वगैरे व.तु केले;या सव3 <या LाMणानी ने;या. कागदावर kचjे 

अBत उTम काढलेलH होती ती kचj े LाMणांस (दलH. इंaज सरकारनी बाईसाहेबांचे पदरचे सरदार 



मु<स�ी वगैरे याचंा शोध करnयाचा उ*ोग सुf ठेवला होता. जे ज ेसरदार <या बंडात होत े त े त े 

सापडल े असता शहरात वाडयापुढे देnयाचे काम सुf ठेवले होत.े Uक;यात गोरे लोक जाऊन 

Uक;यातील भांडीकंुडी, व[ ेवगैरे सव3 व.तुमाj खालH आपले गोटात घेऊन गेले. 
 

मोरोपंत ताबें यानंा फाशीमोरोपंत ताबें यानंा फाशीमोरोपंत ताबें यानंा फाशीमोरोपंत ताबें यानंा फाशी    

     शंकर Uक;;यांतील सव3 सामान नेले. इकड े राjौ बाईसाहेब इंaज सरकारच ेल.करातून फळी 

फोडून नेलH, त ेसमई Bतजबराबरचे .वार, सरदार व पायदळ वलायती लोक बहुदा मरण पावले. काहH 

काहH लोक बाहेर पडून जीव बचाऊन पळून गेलो. काहH काहH सापडले त ेपरत झासीस आणोन फाशी 

(द;हे. बाईचा बाप मोरोपंत तां�या हा <या राjीचे �संगात पळता पळता <यास तरवारHचा वार पायाचे 

मांडीस लागला होता. मांडी पायजNयातून फार कापलH गेलH होती, तरH तसाच घोडयाचे 5रUकबीवर 

भार देऊन घोड ेपळवीत पळता पळता उजाडता उजाडता दTया या शहरा नजीक गेल.े मग पाहातात 

तu हे शहर शjूचे आहे, परंतु उपाय नाहH. मग शहरचे दरवाPयाजवळ जाऊन पाहतात तो सव3 अंग 

र{ानी भरले आहे. कपडे लाल जाहालेले पाहून फार घाबरल.े तो येक तांबोळी तथेे दरवाPयांत पाने 

वकnयाक5रता बसला होता. <यास पाहून घोडयावfन हळूच उतfन घोडा सोडून (द;हा आ&ण <या 

तांबो�यास शरण जाऊन मोहोरा काहH <यास देऊन <यास वश केला. मग तांबोळी याणी मोरोपंत 

यास हळूहळू आपले घरH नेऊन ठेवला. पुढे तांबोळी याणी राजास सव3 म॥र सांगोन, राजाकडील लोक 

घेऊन येऊन <यांचे .वाधीन मोरोपंत यास केला. पुढे दTयेवाले राजानी <यास कैदखा!यात ठेऊन 

इंaजसरकारास कळवून <यांचे .वाधीन केला. इंaज सरकारने डोलHत घालून झाशीस आणोन बराबर 

दोन वाजता वाडयापुढे फासी (द;हा. या�ो। िजकडे िजकडे शोध लागला Bतकडून धfन आणोन 

झासीस फासी देत होत.े Uक;याखालH काळा जरनेलH झJडा लावला होता. शहरातहH शोध कfन 

गुनेगार पकडून लागलHच फासी देत होत.े या�ो। सात (दवस पुढेहH काम चालू ठेवले होत.े नंतर तो 

झJडा उतfन कलेtटरH अमल सुf केला. आNहH तथेे RबPयनाचे वगैरे (दवस जाऊन लुटHचे चार (दवस 

जाऊन पुढे पंधरा (दवस होतो. आNहापासी पाच चार f॥ रोख व खदुा3 दोन fपयेपय|त होता आ&ण 

सो!याची जोडवी हातातील अडीच अडीच तो�यांची दोन रा(हलH होती. याखेरHज काहH येक व[ पाj 

नeहत.े शहराबाहेर इंaज सरकारचे गोटात झासी�ो। सव3 जनावरे वगैरे व भांडीकंुडी वगैरे िजनसाचे 

लेलाव सfु ठेवले होत.े रोज लेलावे होत ेहोती. हTी, उंट, घोडे वगैरे 9सदें, होळकर, गायकवाड याणी 

घेतलH. झासीवाले यांचा व=डलोपािज3त – गुणी मनु�यानी पालणा पतळी केलेला -                                                                                                                              

9सदें सरकारानी घेतला. या�ो। मोठvमोठv भांडी व व[ े सव3 राजे रजवाड े याणी लेलावात घेतलH, 

झांसीपो।  काहH येक व.तु ठेवलH नाहH. सव3 लेलावे केलH. 

     माझी अशी समजूत जाहालH. बुदलखंडात नपंुसक फार. या योगानहेH Uकंवा भूमीचे योगाने 

ि[या eय9भचा5रणी फार. तशात झासी राPयधानी अस;यामुळे, या शहरात मागील भkंगणीचे 

इBतहासावर लd पुरवले असता हे शहर सव3 फार पातक~ जाहालेले. ईcरान ेलdंुबाईचे Bन9मTान ेसव3 

शहर शुX जाहाले. आता पूरवापार दोष मुळीच रा(हला नाहH. असो मग राjौ आNहH उभयता दोघेजण 

बसून वचार केला. <यांत असे ठरले क~, या देशांत आलो <यापेdा आता �ी गंगेची .नाने काहH 

कfन LMावत3 dेjी चार म(हन ेराहून कासीयाjा कfन देशी जावे हे बरे. अथ3 संपादन न होता महा 

संकb माj �ाq जाहाले, हा आपला दैवाचा योग आहे. तर काहH याjा घडाeया या उ�ेशे काहH पैसाहH 



9मळवला पा(हजे. घरH पैसा न जाव े परंतु याjेक5रता पैसा 9मळवणे �ाq आहे, तर आता येथून 

जावे. �ी dेj kचjकूट येथे आपले यजमान वरसईकर ह5रपंत ता<या भाeये सरकार आk�त बहुत 

(दवसाच ेआहेत तथेेहH जाऊ, Nहणजे तथेील याjाहH होऊन काहH पैसा 9मळेल. इ<या(द वचार मनांत 

आणोन �थम येथून डाक चाल<ये असे Nहणतात, तर येक पj घरH उदईक रवाना करावे, आ&ण 

(दवस पाहून येथून �याण करावे असा वचार ठरला. नंतर दसुरे (दवसी वरसईस तीथ3fपांच ेनावे पj 

9ल(हले.  <यात थोडा म॥र झासीचा 9लहून आNहH पुढे सराईस माग3शीष3 पौष अखेर वरसईस येतो. 

हालH LMावत3 dेjी Bनघोन गेलो. खुशाल आहो. काळजी कf नये वगैरे म॥र 9ल॥ पj रवाना 

डाकमागK केले. पुढे मुहूत3 पाहून Bनघालो. त ेसमई तथेील शजेारH वगैरे लोकांस फार वाईट वाटले. 

LाMण येथे येऊन महासंकbात पडून अथ3, पाj व[हH नाहH असे जाणार. मांडवगणे याजकडील 

मनु�ये डो�यांस पाणी आणोन फार गयवर येऊन .त�ध रा(हलH. आNहH उभयता काका व मी कंबरेस 

करगोटे बांधोन लागोटे नेसून लागोटयांचे आत करगोटयास सो!याचे जोडवे पके बांधून ठेवले, आ&ण 

दोघा 9मळून तंबाखूचा बटवा येकच रा(हला होता तो बाहेfन फाटून kचं̂ या लuबत हो<या असा 

फाटका बटवा बराबर घेतला.  <यांत साधारण लोखंडी अडUक<या व येक डबी ज.ती होती आ&ण 

�पये तीन व येक �पयाचा खुदा3 इंaजी या�ो। बराबर अथ3 होता. कंबरेस येक उपणा3 फाटका होता, 

तो नेसnयासारखा गंुडाळून घेतला. येक पंचा डोक~स बांधला होता व येक उपणा3 आंगावर होता व 

फाटके ब!यान अंगात घातले होत.े आंबाडीची दोरH पाउणसे हात सुमार घेऊन <यास तां�याभर पाणी 

राहHल असे मातीचे मडके लावले होत.े अशा सरंजामानी सवा|स नम.कार कfन बाहेर पडलो. 

मांडवगणे हे शहरचे दरवाPयापय|त पोचवnयास आले होत.े तथेे <याणी करार कfन घेतला होता क~, 

तुNहH याjा कfन देशी जाल तeेहा या वाटेन े येऊन पु!हा भेट (द;या9सवाय जाऊ नये. असे 

आNहHहH कबूल केले. नंतर मांडवगणे परत गेले. आNहH दोघहेH कालपीचा र.ता धरला. आता हा 

भाग झासी �कणा3चा पुरता करतो. 
 

 

�ी वैजनेाथ सांब �ो। 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 भाग पाचंवाभाग पाचंवाभाग पाचंवाभाग पाचंवा    

कालपीचे मागा3वरकालपीचे मागा3वरकालपीचे मागा3वरकालपीचे मागा3वर    

      कालपीस जाताजाता मजल दर मजल कfन कालपी शहर पाच साहा कोशावर रा(हले तो येक गांव 

खेडा व.तीस आलो. तथेे गांवाबाहेर पूवKस kचचंाची झाडी आहे, तेथे भोजनाचे कfन भोजन जाहा;यावर 

Bन"ा केलH पहाटची �हर राj रा(हलH तो अक.मात ्येकायेक~ घोडे.वार र.<यानी उधळत चा9लले आहेत. 

<या गलबलHने आNहH जागे होऊन आNहHहH तीच वाट धfन जाऊ लागलो. वाटेन ेपायी जाणार मनु�यांस 

वचा5रले क~, हे ल.कर कोणाचे आहे ? कोठे गेले होत,े जात ेकोणीकडे ? असे वचा5रता <याणी असे 

सांkगतले क~, आNहH �ीमंत पेशवे यांचे नोकर आहो. हालH चरखारHवर इंaजाबराबर लढnयाक5रता 

झासीवालH बाई मु�य सरदार बराबर आहे. चरखारHवर मोठv लढाई जाहालH. परंतु परमेcरान ेजय (द;हा 

नाहH. मोड जाहाला आ&ण परत कालपीस जात आहो. मग आNहHहH चांदnयाचे हळुहळु <याच र.<यानी जात 

होतो. ल.करहH जात होत.े पुढे कालपी दोन कोश रा(हलH. तो तथेे येक कूहा Nहणजे वहHर पाnयाची होती 

तथेे आNहH पाणी काढून �यावे आ&ण दमहH �यावा या हेतूने आNहH उभयता बसलो. तो पाचचार घोड े

पटाळीत .वार र.<यानी व(हरHवfन जात होत.े <यात झासीवालH बाई पठाणाचा वेश पोषाग केलेलH आलH. 

Bतजला तषृा फार लाग;या कारणानीच घोडयावfन आNहास वचा5रले क~ तुNहH कोण आहा ? तeेहा आNहH 

बाईस ओळखून लागलHच उभे राहून आNहH LाMण आहो. आपलH आ:ा काय आहे अस ेवचा5रताच ओळख 

पटलH. आ&ण घोडयावfन उतfन व(हरHवर येऊन बसलH. नंतर थोडयांत मजकूर सांगोन तहान लागलH 

आहे, असे Nहणताच मी रसी मडके घेऊन पाणी काढnयास लागलो. तeेहा बाईसाहेबानी उTर केले क~, तुNहH 

वzान ्तुNहH पाणी काढून मी पणार नाहH, मीच का(ढ<ये. असे बोलून माझे हातून पाणरसी घेऊन पाणी 

काढून आपण पाणी मडtयास हात लाऊन पऊन बोलू लागलH. 

       मी अदशेर आटयाची धनीन आहे. मजला रांडभंुडेस काहH येक गरज नeहती. परंतु सव3 (हदंबुदलचा 

धम3संमधे अ9भमान धfन कमा3स �वTृ जाहाले. परंतु ईcरे यश (द;हे नाहH. चरखारHवर मोठv लढाई केलH, 

तथेेहH यश आले नाहH. आता थोडेस (दवसात कालपीवर जंग होणार. तुNहH गरHब 9भdुक LाMण तशांत 

मोठे, घोडयावरहH बसता येत नाहH. कालपीस काय हेतु धfन जात आहा ? असा �® क5रताच आNहH 

सांगीतले क~, कालपीस मंडळी दdणी बरHच आहे. <याजकडून काहH 9भdुक~बो। f॥ 9मळतील त े9मळवून 

तसीच यमुना उतfन �ी गंगा.नानाथ3 LMावत3 dेjी जाणार. बरे असो. असे बोलून आNहास गुदामात 

आपण यावे असे सांगोन घोडयावर बसून बाई कालपीस गेलH. आNहH तथूेन Bनघोन चवS य£सी घुमटावfन 

कालपीचे Uक;यानजीक  जाऊन एका झाडाचा आ�य क�न बसलो. Uक;यांतून कोणी LाMण येईल <यास 

येथील सव3 हक~गत वचाfन मग Rबराड लाऊ असा वचार करHत आहो, तो LMावता3पो। LाMण सहज 

बाजारात जाnयाक5रता तथेे आला. तो तीथ3.वfप काकांचे प5रचयाचा होता. सबब काकांची <या LाMणाची 

भेट होताच आNहास यमुना काठv व.तीण3 मंडप दdणी लोकास .नानसं^या भोजने वगैरे करnयाक5रता 

घातलेला होता, तथेे आNहास पोचऊन (द;हे. नंतर आNहH .नानसं^या(द कfन भोजन <या मंडळीत केल.े 

तथेे रावसाहेब पेशवे व ता<या टोपी व LMावता3कडील मंडळी होती. सव3 हक~गती समजnयात आ;या व 

कालपीस पाच चार (दवसावर लढाई होणार हेहH समजnयात आले. नंतर आNहH शहर पाहnयास Bनघालो. हे 

शहर लहानसे टुमदार आहे. यमुनेचे काठv Uकला आहे. तीन आंगे Uक;यांची बांधीव चांगलH आहेत. 



यमुनेकडील आंग पाnयानजीक अस;यामुळे फार शोभा व मजबुदH आहे. Uकला यमुनेस प�मेस आहे. 

Uक;यापासनू येक मैलाचे सुमारे मैदान टाकून प�मेस शहर वसले आहे. दdणोTर शहरची लांबी आहे. 

यमुना फार खोलHची अस;यामुळे कुवे, व(हरH फार खोल आहेत. <या शहरात साखरेचा eयापार फार होत 

असतो. शहरात लोकां@या हवे;या मोठया मोठया आहेत. र.त ेफार मोठे व फार बारHक असे नाहHत, 

म^यम आहेत. Uकला यमुनाकाठv प�मसे असून दरNयान मैदान असता पलHकडे शहरापलHकड ेमोठे 

लढाईसारखे मौदान आहे. तथेे ८४ चौS यांशी घुमट लाहान लाहान बांधीव आहेत. त ेkचरेबंदH पका चुना 

लाऊन बांkधले आहेत. असे तथेे घुमट समाधी सारखे बांधnयाचे कारण काय याचा शोध क5रता पूरवी 

बादशाईत या जाVयावर लढाई जहालH होती. मोठv लढाईचे काम संप;यावर मोठे मोठे सरदार लोक 

मfन पडले होत.े तथेे तथेे <यास पुfन <याजवर कबरH बांkध;या आहेत. या�ो। आNहH त ेसव3 शहर 

पाहून तथेेच रा(हलो होतो, तथेे दdणी लोक बरेच होत.े याजमुळे काहH fपये खच3पुरते 9मळऊन तथूेन 

जाnयाचा वचार केला. तो सव3 लोक असे सांगू लागल ेक~, इंaज सरकारचे लोक फार नजीक 

आ;यामुळे काळे लोकांनी शहर आत घेऊन मोर@ये बांधून तोफा मोर@यावर ठेऊन सव3 लढाईची 

तयारH कfन वाट पहात बसले आहेत. केeहा येथे जंग होईल याचा भरवसा नाहH. नावेतून यमुना 

उतfन जाnयास र.ता नाहH. पलHकडे इंaज सरकारानी फार बंदोब.त ठेवला आहे, <यापेdा आता 

आपण येथून जाnयाचा वचार कf नये. असे सांगताच आNहH उभयता झासीवालHबाईस जाऊन भेटून 

Bतणे असे सांkगतले क~, बहुधा आजच राjी लढाई होईल. तर तुNहH येथून उTरेस चार कोसावर 

यमुनेचा काठv आप;या कडील लोक घाट यमुनेचा धfन रा(हले आहेत तेथे जाऊन नावेनी उतfन 

अंतरवेदHत जावे, आ&ण मोठा र.ता टाकून बारHक र.<यानी LMावत\ जाऊन राहावे. असे सांगोन 

खचा3स काहH fपये (द;हे, त ेघेऊन आNहH Rबराडी आलो. <याच (दवसी तथेे लढाई सुf जाहालH. तोफा 

व ह.तनळी@या तोफा,  कडा9मनी बंदकुांचे आवाज होऊ लागल.े <या राjी सव3 लोकांस Bन"ा आलH 

नाहH. असी तीन (दवस लढाई होऊन चवथ े(दवसी पेशवे यांचा मोड होणार असे काळे लोकांस 

समजताच त ेलोक <या शहरात 9शfन लूट कf लागले. eयापारH लोकांकडे साखरे@या गोnया, पोती 

भरलH होती ती सव3 ओढून र.<यावर टाUकलH होती. र.<यात िजकड ेBतकड ेसाखर पसरलH होती. 

काहHसे शहर लुटले गेले, तu इंaज सरकारचा जय होऊन काळे लोक दश(दशा रण सोडून पळावयास 

लागले. भयातुर जाहालेले जीव भीतीन ेPयास जसा र.ता सापडला तसेतसे सव3 पळून गेले. ता<या 

टोपी व रावसाहेब हेहH पळून गेले. त ेसमई आNहHहH तथूेन Bनघोन उTरेस यमुना काठv चार कोशांवर 

नाव होती, <या घाटावर गेलो. तu लढाईत पराजय जाहा;याचे तथेील लोकास कळताच तहेH पळून 

गेले. तथेे येक सरदार होता <याचे बहुत आज3व कfन नावाडी बलाऊन आNहH यमुना उतfन 

अंतरवेदHत गेलो. मोठा र.ता टाकून बारHक गांवाहून बारHक र.त ेपाहून जात असता, येके (ठकाणी 

आNहH उ!हाळी फार सबब आराम करnयास बसलो होतो. तथेे पाच चार असामी रांगडे येऊन 

आNहास धमक~ (द;हH आ&ण आNहापासी काय आहे हH चौकसी कf लागले. त ेसमई आNहH <यांस 

असे सांkगतले क~, आNहH गरHब याjेकf LाMण आहो. परंतु तुNहH आNहास फTेपुरास नेऊन 

पोचव;यास तुNहास आNहH पाच f॥ देऊ. असे सांगताच <याणी आNहास धfन सव3 fपये घेतले. 

आNहाला उलटे खचा3क5रता पाच fपये माj (द;हे त ेघेऊन दरमजल आNहH मजल करHत करHत 

चालत होतो. तो LMावता3�ो। येक रांगडा LाMण कालपी कडून आला तो काकांचे प5रचयाचा होता. 

<याजला �ीमंतांचा समाचार वचा5रता <याणे असे कळवले क~, कालपीवर मोड जाहाला आ&ण सव3 



लोक (दलगीर होऊन जंगलात Uफf लागले. त ेसमई "ावीड शा[ीबाबाचा शोध कf लागले. कारण 

�ीमंत बाजीराव साहेब याणी केरळ PयोBतषाचा पाहाणार 9सXांती "वड LाMण पदरH बहुत वषK 

ठेवलेला होता. <याजवर बाजीरावाची मज\ फार होती. नानासाहेबांची पRjका <याणे केलH होती. सव3 

वत3ऊन ठेवले होत.े तो LाMण वृ̂ ध फार जाहलेला. पुढे नानासाहेब <याचे सव3 चालवीत असत. या 

�संगी कोठे गेला असेल तो असो. "वीडशा[ी िजकडे जाnयास सांगतील Bतकड ेआपण जावे या हेतूने 

कालपीवर मोड जाहा;यावर "वीड शा[ीबाबाचा शोध बारकाईने क5रता जालवण मुकामी कोणी येक 

LाMणाकड ेदोन चार 9स.यासमेत आहेत असा शोध लागताच �ीमंत रावसाहेब व ता<या टोपी हे 

उभयता जालवणास जाऊन बारकाईन ेशोध लाऊन शा[ीबाबास भेटले. <याणी पाटH घालून ग&णत 

कfन असे सांkगतले क~, तुNहH आता येथून प�म (दशकेड ेजाव ेNहणजे तुNहास हाती, घोड,े उंट वगैरे 

व "eय वपुल 9मळेल. तर Bतकड े9स*ंा9सवाय कोणी नाहH, 9सदेंसरकारावर .वारH करावी. असा ठराव 

होऊन सव3 फौज जंगलात येक (ठकाणी होऊन Vवा;हेरHस जाnयाचा वचार ठरला आहे. Vवा;हेरHस 

खुद 9सदेंसरकारचा अ9भ�ाय बंडवाले लोकांकड ेकाहHसा (दसत आहे. परंतु (दवाण (दनकरराव राजीवाडे 

याचे मत पूण3<वेकfन इंaज सरकाराकड ेअस;यामुळे वचार चालला आहे असे <याणी आNहास 

सांगोन तो तथूेन लागलHच Bनघोन जवळच <याचा गाव होता तथेे गेला. पुढे आNहH हळुहळू पायीच 

बारHक र.<यानी अंतरवेदHत जाताजाता LMावता3पासून तीन चार कोशावर dीरगतKcर उफ3  

&खरागाडेcर सांब 9सव9लगं आहे तथेे गलेो, <या (दवसी सकाळपासून मनास अBतहष3 जाहाला होता. 

कारण आज रोजी �ी भागीरथी गंगचेे दश3न .नान घडेल, Nहणोन <या (दवसी फराळ वगैरे वाटेने न 

क5रता सायंकाळच ेचार वाजता तथेे गेलो. तसेच �ी गंगेवर गेलो. ज!मापासून <या (दवसासारखा 

मनास आनंद कधीहH जाहलाच नाहH. ते गंगेचे पाj �bीस पडले व काठv कुशकाश, दभ3 व पाnयाचे 

तंुबीस कमळांचे समुदाय पाहून परमानंद जाहाला. ज!माचे साथ3क जाहाले. आज आपण बहुत दःुखे 

का(ढलH परंतु सवा|चे साथ3क आज जाहाले. <या (दवसाचे आनंदास उपमा देnयास सुचत नाहH. मग 

.व@छ .नानपान कfन परत Rबराडी येऊन Bन"ा केलH. पहाटेस उठोन �ीdेj LMावता3स सकाळचे 

चार घटका (दवसास पोचलो. तथेे वो।  रा. �ी. बाबा कवK याचे वाडयात मामासाहेब फडके वाकनीस 

राहात होत ेतथेे गेलो. नंतर तीथ3वधी कfन �ाXा(द dेj संमधे कृ<य केले आ&ण तथेे पाच चार 

(दवस रा(हलो. तथेील जाहालेला म॥र सव3 लोकानी सव.तर सांkगतला, तो पूव\चे भागांत 9ल(हला 

आहे. ¦ुव घाटापासनू भूतcेरपय|त dेj सव3 पा(हले. 

 

kचjकूटाचेkचjकूटाचेkचjकूटाचेkचjकूटाचे    वाटेवरवाटेवरवाटेवरवाटेवर    

     LMावत3 dेjांतून LाMण मंडळी kचjकूटास जाnयाक5रता दहा बारा आसामी दोन तीन (दवसी 

Bनघणार कारण तथेे �ीमंत नारायणराव व माधवराव पेशवे आहेत <याणी काहH आनुbाने सfु केलH 

आहेत, आप;यासहH �ाq होईल या हेतून ेत ेLाMण जात आहेत असी आNहास बातमी लागताच 

आNहHहH वचार केला क~, तथेे आपले यजमान रा. �ी. हरHपंत ता<या भाeये वरसईकर बहुत (दवस 

सरकारचे पदरH आहेत <यासहH भेटून काहH (दवस तेथ ेराहू Nहणज ेकासी याjेचे खचा3ची तजवीज 

लागेल हे मनांत आणोन तथेील सोबती याचा वचार पाहून <या मडंळीबराबर kचjकूटास जाnयास 

Bनघालो. वाटेने पाच साहा आसामी 9मलोन जवेण वगैरे कfन मजल दरमजल जात असता येक 

मुकामावर मजला सरदगम\ होऊन आती Pवर आला. तणेेकfन वमन व रेचहH बरेच जाहाले. पाहाटेस 



काहHसे बरे वाटले. LMावता3पो।  मंडळी अस;यामुळे ती॥ काकांचे प5रचयामुळे दोन (दवस खोटH कfन 

पुढे मजल दरमजल करHत वjकूटास जाऊन पोचलो. रा. �ी. हरHपंत हे ती॥ काकांचे प5रचयाचे होत.े 

<यांचे वय सुमार पंचैसी वषा|चे होत.े परंतु सव3 शरHर .वाधीन होत.े <यांची [ी मरण पावलH होती. पुj 

क!या मुळीच जाहालH नeहती. सबब येक दTकपुj घेत;यावर <याचे लVन केले. तोहH पाचचार वषा|नी 

मरण पाव;यावर <याची बायको व त ेअसी दोघेच होती. पुढे हरHपंत याणी वरसईस पj पाठऊन 

आपले सखे बंधूचा पुj कासीनाथ राव हा दT घेnयाक5रता kचjकूटास आ&णला होता. <यास येऊन 

तीन वषK जाहालH होती. दTवधान जाहाल ेनeहत.े तो <याजपासी होता. तो वरसईहून आ;यावर मागे 

<याचे तीथ3fप मोरोपंत भाeये यास देव आ:ा जाहालH, हH <यास समजलH नeहती. कारण (दवस 

दंVयाचे, डाका वगैरे सुरळीत चालत नeह<या. आNहास खबर 9स*ंाचे ल�करात समजलH होती क~, 

आcीन शु॥ ९ स देव आ:ा जाहालH. पुढे सवा|@या भेटH होऊन आनंद <यास व आNहास जाहाला. पुढे 

पर.पर कुशल वTेृ कळवता हेहH वत3मान आNहH सांkगतले. मग पयो�णी गंगवेर कासीनाथ यास 

नेऊन dौरा(द कृ<य करवले. आNहH तथेे .व.थ रा(हलो. तथेील हक~कत सव3 समजnयात आलH. 

     तथेे �ीमंत नारायणराव व माधवराव हे इंaज सरकाराबराबर Rबघडले नeहत.े परंतु <याचा 

(दवाण राधाUकसन Nहणोन परदेसी होता, तो Rबघडला होता. इंaज सरकारवर हा वपरHत �संग �ाq 

जाहाला. त ेसमई तथेील कलेtटर वगैरे ज ेसाहेब होत े<याणी तथेील पंचवीस लdf॥ जमाबंदHचा 

मुलुख दंगाईचे मुलखुासु॥ �ीमंत नारायणरावसाहेब यांचे .वाधीन केला व कागदपj दqर .वाधीन 

कfन साहेब लोक जीव भयानी Bनघोन गेले. पुढे (दवाण याणी मुलुखाच ेबंदोब.ताक5रता नवीन 

9सपाई व सरकार@या Rबघडले;या पलटणा नोकरHस ठेव;या व दाfगोळे व नeया तोफाहH काहH 

ओBत;या हो<या. (दवाण परदेशी अगदH Rबघडला होता. परंतु �ीमंत नारायणरावसाहेब इंaज 

सरकारासी Uकमप Rबघडले नeहत ेवगैरे सव3 म॥र तथेील समजnयात आला. येक दोन (दवसांनी 

आNहH तथूेन नजीक kचjकूट पव3तावर कामथानाथाचे याjेस Bनघोन गेलो. गयो�णी गंगा शहराच े

Bनकट भागी प�मेस वहात आहे. ती उतfन राघो�यागी .नान ेकfन कामथानाथाचे दश3न घेऊन 

पव3तास �दdणेस गेलो तथेे भाजलेले चणे बराबर बरेच !यावे लागतात, कारण <या पव3तात वां"े 

माकडे हजारो आहेत. <यां@या हादH वाटले;या आहेत. हादHपय|त माकडे, वां"े याjेकf लोकांबराबर 

येतात. <यांस चणे फुटाणे *ावे लागतात व <या पव3तावर मनु�य जात नाहH. �ीराम व सीता एकांतात 

तथेे असतात. <याणी शाप (द;हेला आहे येथे पव3तावर कोणी येऊ नये. ल8मणजीहH <या पव3तावर 

गेले नाहHत. जवळच येक दसुरा पव3त आहे, <याजवर फ{ ल8मण राहातात. तथेेहH आNहH जाऊन 

याjा कfन आलो. <या पव3तावर पा5रजातकाचे वdृ फार आहेत. Bतकडील लोक पा5रजातका@या 

काटयानी घराची ओमणे कfन वर कवले लावतात. पयो�णी गंगेत रोज .नान केले असता अंगास 

कंडू उ<प!न हो<ये. कारण पयो�णी तीरH बचनागाचे वdृ फार आहेत, <याचे मु�यातून पाणी येत आहे. 

असो याjा कfन परत kचjकूट शहरात आलो. 

     राज�ी हरHपंत ता<यानी असे आNहास सांkगतले क~, तुNहH वो।  रा. �ी. kचमणभटजी याजकडे 

जाऊन भेटावे Nहणज ेतूत3 Bन<यदान े�थम येतील आ&ण पुढJ अनुyानहेH लावतील. आNहH <यास 

सांkगतले आहे. <याच (दवसी सायंकाळी आNहH kचमणभटजीस जाऊन भेटून दसुरे (दवसी आNहास 

अनुyानाकड ेयेक म(ह!याची योजना केलH आहे तर तुNहH उदईक सकाळी आठ वाजता यावे, असे 

आNहास सांkगतले. 



�ीमंतास�ीमंतास�ीमंतास�ीमंतास    भेटHचेभेटHचेभेटHचेभेटHचे    आमंjणआमंjणआमंjणआमंjण    वववव    कैदकैदकैदकैद    

     घरH आलो तो असी बातमी लागलH क~, �ी. पयो�णी गंगा उतfन दोन कोशावर कपतानसाहेब 

आला आहे. बराबर गोरे लोकांची दोन पलटणा आहेत. <या साहेबांनी पj देऊन .वार �ीमंताकडे 

पाठवले आहेत. पjी म॥र क~, आपले भेटHचे �योजन आस;यामळेु आपण उभयता बंधु व (दवाणजी 

बराबर घेऊन उदईक सायंकाळपय|त आमचे गोटात येऊन भेटाव.े बराबर हातरेे Uकंवा 9सपाई लोक 

कोणी आणू नयेत. �ीमंतानीहH पj वाचून लH॥ �ो। उदईक येऊन भेटू, असा <याच पjावर शरेा 9लहून 

(द;हा आहे. पुढे सं^या(द कम3 कfन राjौ त े(दवसी सवा|स Bन"ा आलH नाहH. शहरचे लोक सव3 

तजावजा जाहाले होत.े सव3 राjी लोक र.<यात Uफरत होत.े िजकडे Bतकड ेयाच गोbी चालत हो<या. 

Uकतीक लोकांचे मत �ीमंतानी जाऊ नये. कारण ग;ेयावर कैद कfन ठेऊन सव3 लुटून नेतील. 

Uकतीक असेहH बोलत क~, इंaजांबराबर �ीमंताचे वाकड ेमुळीच नाहH. (दवाण वाकडेपणान ेवागत आहे, 

<यास <यांचा उपाय नाहH. या.तव खरे रHतीने जाnयास हरकत नाहH. इकड ेवाडयात अवसीचे बारा 

घटका राjी  परदेशी (दवाण येऊन �ीमंतास न जाnयाबाबत बहुत �कारे उपदेश केला. आपण <यांचे 

बलावnया�ो। गे;यास मुठभर दाf खच3 न होता तुमची िजंदगी सव3 जाऊन तुNहHहH �ाणास मुकाल. 

<यापेdा आप;यापासी दाfगोळा बहुत आहे व लढवाईक लोकहH बरेच आहेत. <यापेdा येथेच राहून 

जंग करावा. <यास लौUकक होईल. कधी तरH मरणे आहे. असे रांडमरणानी मf नये. या उपर सरकारची 

मज\ इ<या(द बहुत बोलणी जाहालH. अखरे �ीमंत साहेबाकड ेजाणार असी (दवाणजींची खाjी जाहालH. 

नंतर राधाUकसन परदेशी (दवाण याणी सरकारास असे कळवले क~, आNहH तर तुNहाबराबर येत 

नाहH. सव3 फौज व तोफा हातरेे, दाfगोळा घेऊन आताच वाट फुटेल Bतकड ेजाणार. परंतु तुNहH 

आNहास खचा3 क5रता दोन लd �पये *ावे, न *ाल तर आNहH घेऊ. असे भाषण क5रताच �ीमंतानी 

वचार केला क~, याजला आपण खुसीने f॥ न (द;sास वाडयाबाहेर पलटणी फौज आ&णलH आहे. सव3 

लुटून फ.त क5रतील, <यापेdा दोन लd �पये *ावे हे बरे असा वचार कfन f॥ तeेहाच (द;हे. त े

fपये घेऊन (दवाणसाहेब वाडयातून बाहेर पडून सव3 फौज बराबर घेऊन म^यराjीस जंगलांत Bनघोन 

गेले. तथूेन दाहा बारा कोशावर पाहाडी Uक;ला बंदोब.ताचा होता तथेे गेले. 

     इकड े�ीमंतानी PयोBतषी बाबास बलाऊन आणोन <यास अस ेवचा5रले क~, उदईक सायंकाळपय|त 

आNहास साहेबाचे भेटHस जाnयास मुहूत3 केeहा आहे तो सांगावा. <याजवfन जोसीबाबानी मुहूत3 

उजाडता साडेपाच वाजता लVनशुXी बरH आहे. बाक~ उदईक (दवस चांगला नाहH. मज\स येईल तसे 

करावे. नंतर नारायणराव व माधवराव साहेबांनी साडेपाच वाजता जावे असा Bन�य केला आ&ण 

पहाटेस .वारH तयार होऊन बाहेर पडलH. बराबर 9शवबंदHचे लोक माj होत.े हातरेे सवा|नी ठेऊन 9सपाई 

सव3 Bनघाले होत.े येकंदर .वारHचे मनु�य दोनसेपय|त असावे. माधवराव व नारायणराव साहेब मेnयात 

बसले होत.े भालदार पुकारत होत.े मशालH बहुत पेटव;या हो<या. असी .वारH उTर दरवाPयातून 

Bनघोन प�म र.<यावर येऊन पयो�णी गंगेवर जाऊ लागलH. त ेसमई आNहH भाeये यांचे वाडयाचे 

माडीवर र.<याकडील बाजूवर &खडक~ उघडून .वारHची मौज पाहात बसलो होतो. अशा थाटानी .वारH 

गंगा उतfन पलHकड ेगेलH तो चांगले उजाडले. नंतर साहेबाचे तंब ूसकाळी साहा घटका (दवसास 

सुमारे (दसू लागले. पुढे जाणार तो साहेबाकडील .वार येऊन <याणी अस ेकळवल ेक~, सव3 लोकानी 

येथे राहून  फ{ �ीमंत नारायणराव व माधवराव साहेबांनी मेणा टाकून पायीच भेटHस यावे. बराबर 

येकहH मनु�य असू ंनये. असे ऐUकताच उभयता �ीमंत मेnयातून उतfन चालू लागले. 



     �ीमंत लोकांबराबर छjी म.तकावर धरणारा मनु�य असतो. परंतु बराबर दसुरा मनु�य 

!यावयाचा नाहH. सबब छjी देखील बराबर नाहH. उ!हाळीचे (दवस. उ!हाळा फार. तशा तापात साहेबाचे 

तंबूसमोर दोघेहH गेले. तो साहेब खाणे खात बसला होता. पुढे खाणे खाऊन तंबूत साहेब असता 

�ीमंताची दाद चार घटका मुळीच घेतलH नाहH. तेणेकfन �ीमंतास ताप अBत जाहाला. उ!हाळीन ेजीव 

फार कासावीस जाहाला. सवा|गास घाम सुटला. तषृाdुधाहH अBत उ<प!न जाहालH. परंतु उपाय नाहH. पुढे 

साहेब बाहेर येऊन <यास अस ेसांkगतले क~, तुNहास सरकार हुकूमावfन कैद केल ेआहे. असे सांगोन 

पंचवीस असामी गोरे लोक नागवे तरवारHचे भोवतालH येऊन गराडा घालून कैद केल.े नंतर गोरे 

लोकांचे पाहाS यात ठेऊन तसेच परत �ीमंताचे लोक जेथे होत ेतथेे नेऊन .नान करवून भोजनास 

पाहाS यातच ठेवले.  पुढे गोरे लोकांचे पाहाS यातच ठेऊन तो (दवस गेला. दसुरे (दवसी सकाळी चार 

घटका (दवसास kचjकूट शहरात पाच साहाश ेगोरे व काहH काळे लोक येऊन �ीमंतांचे वाडयांत 

9शरले. समोर (द;लH दरवाPयावर नगारखाना होता. तथेे वर चढून नौबदH, नगारे, 9सगंे वगैरे सव3 बाहेर 

र.<यात धडाधड लोटून (द;हे. वाडयांतहH जाऊन सव3 कामगार मनु�ये बोलाऊन टHप कfन कैद केलH. 

Bततtयात नारायणराव साहेबाची बायको जवळचे बंग;यात जाऊन माडीवर बसलH. साहेब लोकानी 

सव3 िजंदगी गाडयात भfन गोटात नnेयाचे काम सुf केल.े भांडीकंुडी मोठv लहान सव3 भfन घेऊन 

जात होत.े वाडयापासून येक कोशपय|त येकसार�या गाडया वाहात हो<या. सोने, �पे, जडाव, (हरे, मोती, 

मा&णक, खिजना सव3 घेऊन गेले. मोहरा, पुत�या वगैरे काहH येक ठेवले नाहH. कापडाची (दडें व सुटे 

कापड व Rबछान,े सjंPया, जाजमे, लोड, तtये, फरासखाना व सव3 हातरेे तरवारH, तोफा, बंदकुा वाडयात-

फार काय 9लहू-परंतु सुपे, टोप;या, रो�या, kचं̂ या, चांग;या लाकडी फ�या, घuगडया, कांबळे वगैरे 

व.तुमाj नेलH. "ोण पjावळीसु॥ काहH येक ठेवले नाहH. दहH, दधू, तूप, साखर, गूळ वगैरे तांदळू गहू 

वगैरे सव3 कोठv लुटून घेऊन गेले. नंतर नारायणराव यांचे बायकोजवळ जाऊन <याजपासी अंगावरHल 

दाkगने माkगतले. Bतणे लागलHच नथीखरHज सव3 दाkगन ेकाढून (द;हे. त ेघेऊन बाईसाहेबांस अस े

सांkगतले क~, आपले या गावात कोणी आq अस;यास तथेे राहnयास जावे हा मेणा तयार आहे. अस े

बोलून भोईसु^धा मेणा दाखवला. नंतर बाईसाहेबांनी ईcर.मरण कfन मेnयात बसून आपले माहेरचे 

समंधाचे आqाकडे बाई Bनघोन गेलH. नंतर देवघरात जाऊन देव सव3 उपकरणीस॥ु नेलH व पाट, 

चौtया, चौरंग सव3 िजंदगी गाडयांत भfन तमाम गाडया ने;या. kचjकूटवा;यापाशी अथ3 बहुत असून 

eयवि.थत सव3 िजनसा हो<या. येकंदर सोन,े मोती, जवाहHर 9मलोन चार कोटHची मु�य दौलत, खेरHज 

भांडी वगैरे यापैक~ काहH येक ठेवले नाहH. इकड े�ीमंतांस नागवे तरवारHचे पाहाS यांत ठेवले होत.े पुढे 

दोन (दवसी <यांचे मनु�यपो।  शंभर मनु�ये RबनहातरेH, <यातच आचारH, पाणके, 9स�ये, हुजरे वगैरे इतर 

होत ेअसी शंभर मनु�ये ठेऊन बाक~ माणसास रजा (द;हH. वाडयांत मनु�ये होती <यांचा तपास कfन 

सव3 कागदपj थोडयात (हशबे घेऊन मनु�यास रजा (द;हH. kचjकोटचे वाडयांत सुतळीचा तोडाहH 

सरकारH रा(हला नाहH. यकंदर आठ (दवस तथेे साहेब रा(हला होता. पुढे kचjकूटावर काहH 

बंदोब.ताक5रता लोक ठेऊन, कैद केलेले �ीमंत बराबर घेऊन पळटणासमेत साहेब धुलपूरकराचे 

मुलखात बां*ास जाnयाक5रता कुच कfन मुकाम दर मुकाम चालत ेजाहाले. आNहH kचjकोटात होतो 

तu �ीमंताचे वाडयाभोवती पूव3 प�म दdणोTर लोकाचे वाडे होत.े <या सव3 लोकास वाडे खालH कfन 

आठा (दवसास *ावे नाहHपेdा आNहH वाडे मोडून काढू. <या�माणे सरकारH वाडयाभोवतालचे वाडे सव3 

मोडून जागा मैदान केलH. पुढे आNहH जावे कोठे, कसा वचार करावा Nहणोन वचारांत रा(हलो. मग 



असा वचार ठरला क~, LMावता3ची मंडळी व काहH kचjकूटची मंडळी दंघाईचे मुलखांतून बां*ावfन 

वाकडे वाटेन ेजालवणास जाणार. <यांचे बराबर आपणहH जावे. तu तथेे अस ेऐUकnयात आले क~, बांदे 

हे सं.थान धुलपूरकर नबाब याचे होत.े परंतु पलटणी लोक काहH तथेे येऊन नबाबास Rबघडऊन 

बंडासारखी तजवीज कf लागला. इंaजाबराबर वाकडा होऊन इंaज सरकारचे नुकसान बहुत केल.े पुढे 

इंaजानी गोरे लोकांची फौज घेऊन येऊन बां*ावर लढाईचा �संग आला. <या �संगात नबाबाचा मोड 

होऊन पळून गेला. नंतर इंaजांनी नबाबाचा वाडा सव3 लटून फ.त केला. त ेसमई सव3 रयत लोक 

9भऊन गेले होत,े परंतु रयतसे काहH येक उप"व जाहाला नाहH. Uफतूर वगैरे नबाबाचे लोक िजतके 

सापडल ेत ेबां*ास आणोन फासी (द;हे. बांदे शहर इंaजांनी ह.तगत कतK समई सव3 लोकांस भीती 

उ<प!न जाहालH क~, आता इंaजी लोक येऊन शहर लुटून टाUकतील. हे मनांत आणोन Pयाचा तो 

आपले eयव.थेत लागले. 

 

 

गुजराथीगुजराथीगुजराथीगुजराथी    सावकारसावकारसावकारसावकार    

     तथेे ह5रकण3 रवकण3 Nहणोन गुजराथी सावकार मोठा राहात होता. गुजराथी असोन (हदं.ुथानांत 

राहाnयाचे कारण काय असा संशय आहे. <यास पुरवी पेशवे (द;लHवर .वारH कf लागले त ेसमई 

प�ृवीवरHल सव3 सावकार लोक जमा केल ेआ&ण �थक �थक सवा|स अस े�ीमंतांनी वचारले क~, 

तुमची हंुडी लांब कोठपय|त चालत े? तeेहा सवा|नी आपआपोपलH (हमती�ो। सांkगतले. परंतु ह5रकण3 

रवकण3 याणे अस ेसरकारास कळवले क~, महाराज प�ृवीवर जेथे धूर Bनघत आहे तथेे माझी हंुडी 

चालते. असे सांगताच <यास हुकूम जाहाला क~, आमचे .वारH बराबर (हदं.ुथानांत यावJ. पुढे 

.वारHबराबर सावकार होत.े .वारH कfन परत येत ेसमई बांदे येथे धुलपूकराचे राजधानीत वाडा बांधून 

मु�य<वे तथेेच रा(हले, िजकडेBतकडे बंड �कण\ ग;बा जाहाला तeेहा ह5रकण3 याणी बां*ाहून येक 

कोटHचा अथ3 मोहरा पुत�या kचjकूटास नेऊन �ीमंत नारायण रावसाहेब यांचे घरH खिज!यांत 

ठेवी�ो। ठेवला. कारण बां*ाचा नबाब इंaजाबराबर Rबघडला आहे. या.तव येथे भय आहे आ&ण 

kचjकूटाची जागा वशेष बंदोब.ताची आहे, सबब तेथे अज3 नेऊन ठेवला. kचjकूटातहH सामा!य 

गहृ.तानी आपआपोप;या घरांतून थोडा बहुत अथ3 होता तो �ीमंतांचे वाडयांत नेऊन ठेवला. 

kचjकूटात गरHब वधवा बायका याणी गांवात मोलमजुरH कfन पोहे वगैरे कांडून शंभर fपयापासून 

तीनश ेfपयेपय|त दाहा बारा वधवानी Bनभ3य जागा पहारेबंदHची �ीमंतांचा वाडा पाहून <या RबचाS या  

बायांनी अथ3 नेऊन वाडयात ठेवला होता. परंतु सवा|चे नसीब खोटे. तथूेनहH अथ3 इंaज सरकारने 

लुटून नेला. पुढे बांदेवाला ह5रकण3 याणी इंaजास असे कळवल ेक~; आNहH फंद Uफतूर वगैरे कारणात 

नसता आमचा अथ3 kचjकूटास होता तो खिज!यांत ठेवला होता याज�ो। कादगपjहH आप;यास 

सापडल ेव जे आमचे अथा3चे बातलेे होत े<याजवर आमचे नांवची kचठvहH होती तो अथ3 आमचा 

आNहास *ावा. तो अथ3 *ावयाचा नस;यास आNहH सरकारास eयाजी f॥ (द;हेले आहेत त ेसeयाज 

येक म(ह!याचे आत आमचा ऐवज *ावा. Nहणजे आNहH eयापार पेढH काढून गुजराथ देशात जातो. 

असा ह5रकण3 सावकार याणी वलायतसे अज3 केला. <यावfन इंaज सरकारनी असा वचार मनांत 

आ&णला क~, तूत3 kचjकूटाहून अथ3 <याचा आपण समजून  आ&णला आहे, तो <यास *ावा. कारण 

आप;याकडे ऐवज फार आहे तूत3 या �संगी तो ऐवज देता येत नाहH. असा वचार कfन ह5रकण3 



सावकारास येक कोटHचा अथ3 <याचा <यास (द;हा. हH खबर kचjकूट येथे समजताच तथेील पोहे 

कांडणार वधवा ि[यांनीहH आपआपोपल ेfपयांबो। इंaजसरकारास अज3 केले होत ेपरंतु <यांचे �पये 

सरकारनी (द;हे नाहH; अशा सव3 खबरH kचjकूटास लाग;या. kचjकूट येथे काहH fपये आNहास 

9मळाले. परंतु (दवस दंVयाचे सबब व[ ेपाjे वगैरे काहH येक न घेता LMावता3�माणे काहH LाMण व 

kचjकूटा�ो। काहH LाMण येकंदर नऊ असामी त ेव आNहH दोघ े9मलोन अकरा असामी kचjकूटातून 

Bनघोन सवा|स वचाfन मुtकाम दर मुtकाम र.<यानी चालत ेजाहालो. 
 

काकांसकाकांसकाकांसकाकांस    लूकलूकलूकलूक    लागलHलागलHलागलHलागलH    

     येके (दवसी असा �कार जाहाला क~, �ातःकाळी उठोन सव3 मंडळी चालू लागलH. kचjकूटांतून 

Bनघताना सव3 9मलोन भाडयाची गाडी येक कfन <यात सवा|नी आपआपोपलH ओझी टाकून गाडीवर 

फ{ गाडीवान ् माj होता. बाक~ मंडळी सव3 पायी चालणारH होती. आNहH म.तकास येकक पंचा व 

नेसूपंचा, आंगावर उपणा3, अंगात ब!यान, तंबाखूचा बटवा व सTचूी पशवी व साखर मेथीचा पाला 

वाळलेला आ&ण पतळेचा कटोरा Nहणज ेपातळ मोठv वाटH या�ो। आNहापासी सरंजाम होता. बाक~ 

थोडे बहुत kचरगुट पांघfण व पाणी पnयास भांडी तूता3तूत3 होती. ती चीजव.तु बांधून गाठोडे कfन 

ओ�याचे गाडीत टाकले होत.े ती गाडी पहाटेस आNहा पूरवीच घटकाभर चालू जाहालH होती. मागाहून 

आNहH मंडळी चालू जाहालो. (दवस उ!हाळीचे. �हर (दवस येताच येके जागी बागात छायेखालH उतfन 

.नानसं^या(द कम3 कfन पु!हा चालू जाहालो. दाहा बारा घटका (दवसास फार उ!हाळा सबब येके 

गावी बागात छाया पाहून सव3 मंडळी उतरलH. तथेे आराम बराच कfन बराबर दोन वाजाचे सुमारास 

उठोन र.ता चालू लागलो. मंडळी वाटेन ेअनेक गोbी बोलत चालत होत.े आNहH उभयताहH बोलत 

बोलत चालत होतो. तu तीथ3.वfप काकांस येकायेक~ उ!हाळीची लूक लागलH, परंतु माझे समजुतीत 

आलH नाहH. काहH वेळ बोलत नाहHसे जाहाले. वाटेन ेचालते वेळे अंगाचे झोक जाऊ लागले. त ेसमई 

मी जवळ चालून <यास हातानी धfन चालू लागलो. मंडळीने सवा|नी अस ेसांkगतले क~, येथून फार 

जवळ येक व(हर आहे तथेे हळुहळु घेऊन चला. यास लूक लागलH आहे. असे सांगतात तो ती॥ 

काकास अगदH अवसान नाहHसे जाहाले. सव3 अंगाचा भार मी आपले अंगावर घेऊन चालत असता 

सहज मुखाकडे पा(हले तो डोळे अBत लाल जाहालेले �bीस पडले. <या योगान ेअBत मी घाबfन गेलो. 

मंडळीस अस ेवचा5रले क~, गांव येथून Uकती दरू आहे ? तeेहा <यानी अस ेसांkगतले क~, मागे गांव 

दोन कोशावर रा(हला व पढेुहH गांव पके दोन कोशावर आहे. दरNयान व.ती नाहH. असे बोलणे होत 

आहे तो व(हरHवर येऊन पोहोचलो. माझे आंगावरHल उपणा3 भूमीवर छायेत येका सोब<यापासनू 

हातfन <याजवर काकांस Bनजवून ठेऊन, रसीलोटा आNहापासी होता. लोटया ऐवजी पतळेची तपेलH 

होती <याणी पाणी काढून काकांचे डो�यांस लावले. डोळे 9मटलेले होत.े नंतर सT ूकटोS यांत तयार 

कfन �थम बसले कfन पािजला. मेथीचा पाला पाnयात कुसकfन त ेपाणी म.तकापासून पायापय|त 

लावले. तरH काका शुXीत येईतना. तेeहा सव3 मंडळी बोलू लागलH क~, आमची गाडी ओ�याची दरू 

गेलH व आNहास नेमले मुकामी गेले पा(हज.े येथे दोन घटका खोळंबा जाला आहे. आता आNहH येथे 

बसत नाहH. असे सांगोन नऊ असामी LाMण जाnयाक5रता उभे रा(हले. त ेसमई मजला जे दःुख �ाq 

जाहाले <या दःुखास पार नाहH. तथाप धैय3 धfन मंडळीपासी बोलू लागलो. पाहा तुNहH LाMण आहा 

व आNहHहH LाMण आहो. तशात मजला इकडील भाषा साफ येत नाहH आ&ण काकांस शुXसु॥ नाहH. 



cासमाj आहे. मागे पुढे दोन दोन कोशा9सवाय गांव नाहH. येथे घोडे गाडी वगैरे र.<यानी चालत 

नाहH. <यास आपण सवा|नी कृपा कfन या संकbातून मजला काढून मग आपण जावे. येथून उचलून 

पुढHल गांवी नेऊन व.तीत ठेऊन जावे. आता गाडी पुढे गेलH तर येथून चांगले चालणारे दोन 

असामीनी जाऊन मुकामावर उदईक खोटH करावी. परंतु मजला दHनाला अनाथाला या अरnयांत सोडून 

जाऊ नका. अस ेसांगून नेjावाटे पाnयाची धार सुfच होती. <या Bनद3य LाMणांनी �ाथ3ना माझी न 

ऐकता चालू जाहाले. मी त ेसमई दHनासारखा रडत रडत शपे!नास पावल ेमाग ेUफरnयाबो। बोलत 

गेलो. शवेट असेहH सांkगतले क~, तुNहH या देशात राहून फार Bनद3य जाहाला आहा. आ&ण मी LाMण 

असून तुNहास दया येत नाहH. समई गाडी जरH गेलH तरH तुमचे नुकसान LMावत3 dेjी लुटHबदल फार 

जाहलेले आहे, <याजपेdा हे नुकसान फार नeहे अस ेबोलणे बोलत जातच होतो. शवेटH मंडळी झराझर 

चालू लागलH तeेहा <यास अस े.पb सांkगतले क~, तुNहH LाMवीया3चे नeहत अस ेमजला वाटत.े 

मुसलमान Uकंवा अBत चाडंाळापासी तुमचे मातो�ीने गमन कfन तुNहास उ<प!न केलेले आहे, 

Nहणोन तुमची असी बुXी आहे. तथाप मागे न पाहाता मंडळी Bनघोन गेलH. नंतर मी परत येऊन 

ती॥ काकांपासी बसलो. ती॥ काकांस मुळीस शुXी नाहH. डोळे 9मटूण पडलेले होत.े हाकाहH बहुत 

मा5र;या. cास माj होता. मग <या �संगात अBतशय दःुख वाटल,े त ेमा�याने वण3न करवत नाहH. 

पाहा सव3 संकbापेdा हे माहा संकb ओढवले. जंगलात मनु�य कोणी नाहH. त ेसमई नेjावाटे 

पाnयाची धार सुfच होती आ&ण घfन Bनघा;या तागाईत सव3 दःुखाचे .मरण जाहाले. <या <या 

दःुखात काकांचा मोठेपणाब�ल वचार मनांत आणोन अस ेवाटे क~, हे काका मजला सोडून .वग3वासी 

होणार. यांचे तर वय जाहाले आहे. परंतु हा �संग अशा जंगलात आला <याजवfन मीच महा पातक~ 

आहे; सबब हे दःुख �ाq जाहाले आहे. मग �ी कुळ.वा9मणी योगेcरHचा धावा करHत तीथ3.वfप 

काकांचे म.तकासी बसलो आ&ण Bन�य केला क~, येथेच राहून राj काढू, जे होणे त ेहोवो. परंतु ईcरे 

कोठेतरH व.तीत गेलो तर फार चांगले इ<या(द वचारांत चार घटका पडून वारंवार कुळ.वा9मणीचा 

धावा करHत होतो. तो अक.मात ् येक गाडी रांगडा LाMण गाडीवान ् असून र.<यानी येत आहे अस े

पाहून (हंमत धfन उठोन र.<यावर येऊन उभा रा(हलो. तो गाडीवान ् याजपासी ती॥ काकांची 

eयव.था सांगोन पुढHल गावी व.तीत नेऊन ठेवnयाबो। मजूरH दोन आणे देऊ. मी फार संकटात आहे. 

या दःुखातून आNहास पार पाड, असे सांगताच गाडीवान ् याणे कबूल केल.े नंतर गाडीवान ् व मी 

दोघांनी काकांस उचलून गाडीत टाUकले. परंतु गाडीवान ् याणी अस ेसांkगतले क~, मी नेऊन गांवसेजारH 

नजीक ठेवीन, गांवात येणार नाहH. कारण पुसता आमचे सोयरे धायरे या गांवात बहुत आहेत मी 

गावात येणार नाहH. असो तहेH कबूल कfन गाडीत काकांस घालून गाडीत मी जवळ बसून गाडी 

चालती जाहालH. <या गाडीवानान ेकबूल के;या�ो। गावानजीक 9लबंाचे झाडाखालH काकांस आNहH 

दोघांनी उतfन ठेवले. मी काकांची नीट मान वगैरे करnयाकडे थोडा वेळ मो=डला. तो गाडीवान 

आपले गाडीवर चढोन मजूरHचे पैसे न मागता पु!हा उलट आ;या र.<यानी गाडी उधळीत चालता 

जाहाला. हे मी पाहून <याजमाग ेधाव ठोUकलH. क~ तुझे कबूल के;या�ो। पैसे घ.े परंतु गाडी फार दरू 

गेलH. मीहH परत आलो. आ&ण वचार केला क~, मीहH संकटात होतो <या कारणानी ईcरच गाडी घेऊन 

येऊन मजला संकटातून का(ढले. पहा जर हा ईcर नसता तर पुढे जाणारा असून मागे आNहास 

पोचऊन गेला. मग मजला प�ाताप जाहाला. आज ईcरदश3न जाहाले असून माझे �ार�धानी त ेसमई 

मजला :ान नाहHसे जाहाले. असो सूया3.ताचे संधीस <या झाडाखालH बसलो तो रांगड ेLाMण दोन 



असामी तथेे आले. <यास दोघास दोन ढबू देऊ कfन तथूेन काकांस गांवात पपंळाचे पारावर नेऊन 

ठेवले. पाराभोवतालH सव3 घरे व.तीची होती. नंतर मजला dुधा लागलेलH फार हे मनात आणोन 

कंुभाराचा शोध कfन तथेे जाऊन पाnयाक5रता येक घागर व &खचडी करnयास येक मडके �थम 

आ&णले. नंतर वाnयाचा शोध कfन मुगाची डाळ व तांदळू आ&णले आ&ण मीठ फ{ आ&णले. नंतर 

पाnयाचा शोध क5रता गोड ेपाणी फार दरू आहे. पारानजीक कुवा आहे, परंतु पाणी खारे आहे. 

<याजवfन �थम गोड ेपाणी आणnयास गेलो. तथूेन पाणी आ&णले तu घटकाभर राj जाहालH. नंतर 

गोवS यांची थाळ रचून &खचडी 9सजत ठेवलH. तu येक बैरागी तथेे आला. <याणी सव3 हक~गत समजून 

घेऊन अस ेसांkगतले क~, तुNहH या खारे कुeयाचे पाणी काढून म.तकावर 9सपंीत बसा. दोन चार 

घागरH पाणी 9सपंडले Nहणजे तो LाMण सावध होईल, असे सांगून बैरागी कोठे Bनघोन गेला. नंतर 

शजेारH सदय येक बाई होती. Bतजपासी पाnयाक5रता मातीची घागर मागून घेऊन पाणी 9सपंडnयाचा 

�कार सुf केला. इकड े&खचडी 9सजत होती. राj चां(दnयाची होती. घागर भfन आणोन काहH वेळ 

9सपंडून अध\ घागर जाहालH Nहणज ेम.तकावर पाnयाची धार धरHत असे. या�ो चार घागरH पाणी 

घातले तeेहा काका शुXीत येऊन अस ेभाषण केल ेक~, अरे व�णु मजला थंडी फार वाज<ये, पाणी पुरे 

कर. अस ेऐकून मजला जो आनंद जाहाला <यास उपमा नाहH. मग काकांनी �® केला क~, नऊ 

आसामी LाMण कोठे गेले ? त ेसमई सव3 हक~गत सांkगतलH. ती ऐकून घेऊन काकांस गयवर आला 

तो सावरत नाहHसा जाहाला व मजलाहH आला. काका मी या देशात तुNहा9सवाय अनाथ जाहालो 

होतो. असो आता सव3 बोलणी होतील. मग &खचडी 9सजलेलH होती. परंतु सोवळे नाहH. मग येक दोर 

कंबरेस लाऊन बटeयाचा फडका 9भजवून लंगोटा Bनसून &खचडी थोडी ओले पंचावर घेऊन तuडी 

लावnयास साखर घेतलH आ&ण काकांस सुमार आदपाव गेलH. Bततक~ खाऊ घालून <यास कोरडे 

नेसऊन एका उपरnयावर Bनजऊन मीहH ते (दवसी .व.थपणे &खचडी भोजन केल.े तu राj दाहा 

घटका जाहालH. आता या गावातून तुNहांस चालत जाnयाची श={ येईतोपय|त येथेच राहणे आहे. 

आपले गाठोडे गाडीत गेले <यात काहH fपये गेले आता गे;याबो। शोक न क5रता तूत3 बटeयांत 

दाहा-बारा आहेत आ&ण ईcरे तुNहास वाचवल ेहा मोठा लाभ माBनला पा(हज,े इ<या(द गोbी बोलून 

Bन"ा केलH. पु!हा पहाटेस उठोन गांवात जाऊन दधू, साखर, साजुक तूप वगैरे आणोन लौकरच भोजन 

केले. या�ो। तथेे आठ (दवस का(ढले. तu काकांनी असे सांkगतले अस ेक~, आता येथून पुढHल गांवी 

जाऊ. चार चार कोश रोज चालू. या�ो। <याणी सांगताच तथूेन Bनघालो. 

     पाहाटेस उठोन सकाळी �हर (दवस हळुहळु चालत असूं. नंतर येखादे गांवी उतfन तथेेच व.ती 

करHत असो. असे चार (दवस गे;यावर येका पुeया3त Nहणजे दाहा पंधरा घरांचे खेडेगांव होत ेतथेे 

आNहH 9लबंाचे झाडाखालH ओटयावर उतरलो. भोवतालH घरे होती, <या घरापो।  येक वXृ येऊन 

आNहापासी अस ेबोलू लागला क~, तुNहH दdणी LाMण येथे उतरला परंतु आNहास सरकारH असी 

ताक~द आहे क~ येथून उTरेस वीस कोशावर जलालपूर Nहणोन शहर आहे तथेे लडाई होऊन इंaज 

सरकारचा जय जाहाला आहे आ&ण बंडवाले लोक पळून गेले आहेत. तर कोणीहH बैरागी मुशाफर 

आढळ;यास जलालपूर येथे रवाना करावा. तथेे फासी लावून ठेवलH आहे, लागलHच फासी चढवतात. 

<यास पुढे कसे ? असे <याणीं सांगताच आNहH <यासं खरा म॥र सांगोन याjी गरHब आहो. त ेसमई 

<या वXृाने अस ेसांkगतले क~, आNहापासून तुNहास काहH येक तोशीस लागणार नाहH. परंतु चौकसी 

क5रता काळे मं"ाजी लोक येथे आ;यास उपाय नाहH. मग आNहH तथेे .नानसं^या(द .व.थपणे 



जेवणे केलH, तu अक.मात ् काले पलटणी गंगापारHपो। चार असामी आले. <याणी आNहास पाहाताच 

ठvक आहे, तुNहH दdणी बंडवाले, तुमचे नांव काय आहे ? तुNहास जलालपुरास नेऊ, मग साहेब सोडो 

Uकंवा फासी देवो. आNहास हुकूम आहे <या�ो। आNहH कf असे बोलून .व.थ रा(हले. मग आNहH 

याjी पतापुj आहो, गरHब 9भdुक आहो. आNहास तुNहH जीवदान देऊन मु{ करावJ इ<या(द बोलणी 

बोलून .व.थ रा(हलो. नंतर पलटणी लोकांनी तथेे जेवणे केलH. सकाळी आNहासु॥ जलालपुरास जाणार 

असा <या लोकांचा Bन�य ठरला. मग चार घटका राjीस काकांस मी �® केला क~, धवृ नdj 

पा(ह;यावर साहा म(हन ेआयु�य आहेच तर ¦ुव नdj कोणत ेत ेआपण पाहंू. अस ेवचारताच काका 

व मी आNहH उठोन ¦ुव पा(हला. तu <या 9सपाई मंडळीत दोन LाMण गौड होत.े लहानपणी काहH 

शा[ा�यास होता. <या 9सपायानी आNहास वचारले क~, हे नdj पा(ह;यापासून काय होत े? मग 

आNहH वाtयसभेत समजून सांkगतले. नंतर धम3संमधे गोbीहH बहुत <याणी वचा5र;या व आNहHहH 

बरेच पां=ड<य केले. नंतर <याणी असJ सांkगतले क~, आNहH तुNहास गावांच ेनांवाची याद कfन देतो, 

<या�ो। र.<यानी जालवणास जावे, नाहHतर फुकट फासी जाल. मग तथेे राjी Bन"ा कfन सकाळी 

ठर;या�ो। गांवांची याद कfन घेऊन 9सपाई मंडळीस रामराम कfन चालत ेजाहालो. मग यादH�ो। 

मुकाम दर मुकाम करHत जालवणास आलो. तथेे �ीव�णु मं(दरात उतरलो. 
 

 

�ीमंतानंी�ीमंतानंी�ीमंतानंी�ीमंतानंी    Vवा;हेरVवा;हेरVवा;हेरVवा;हेर    सरसरसरसर    केलेकेलेकेलेकेले    

     नंतर सायंकाळी �मा&णक या उपनांवाचा LाMण वzान ् तथेे येऊन आNहास घरH घेऊन गेला. 

तथेे 9स*ंाचे ल�करातून येक LाMण राहणार जालवणाचा आला. <याणे ल.करात बंडवाले लोकांनी 

केलेला दंगा सांkगतला <या�ो। थोडा म॥र मीहH 9ल(हतो. 9सदें सरकारचे पदरH लढवाईक लोक होत,े ते 

सव3  ता<या टोपी याणी Uफतुर केलेले होत.े याजमुळे जंगलात सव3 पलटणी वगैरे लोक जमा कfन 

Vवा;हेरHवर हाला कnया3चे इरा*ान े Bनघोन गेले. मुरारHवर छावणी 9सदें सरकारची आहे तथेे जाऊन 

मोरचे बांधून लढाई करnयाचे ठरले. <या घालमेलHत 9सदें यास असे कळवल ेक~, आNहास खंडणी बा। 

fपये चार लd *ावे Nहणजे आNहH येथून जाऊ. नाहHपेdा लढाई करnयास 9सX असावे. <याजवfन 

रा. रा. �ी (दनकरराव राजवाड े(दवाण याणी उTर (द;हे क~, आNहH लढाई कf. नंतर जयाजी महाराज 

9सदें व (दनकरराव (दवाण सु^धा सव3 मुरारHचे नदHवर जाऊन मोरचा बांधून तयारH केलH. त ेसमई 

9सदें यांचे पदरचे सरदार याणी असे 9स*ंास कळवल ेक~, आNहH लढाईचा बेत कfन आव माj घालू. 

परंतु पेशवे सरकारबराबर आNहH लढणार नाहH. कारण ते यजमान कसेतरH आपले आहेत. <याजवर 

आNहH तोफेचा गोळा सोडणार नाहH. असी बोलणी होत आहेत तो, �ीमंतांकडील गोलंदाजानी गद« 

कfन तोफेस बTी (द;हH. आ&ण वा*े वाजू लागलH. वीर मोठमोठयाने आरो�या देऊ लागले. त ेसमई 

पलटणी लोकहH गो�यांचा भडमार कf लागले. तeेहा 9सदें व (दनकरराव याणी गोलंदाजापासी 

9सक.त तोफेस बTी देnयावसी केलH. <याणी उTर (द;हे क~, आNहH Bनमकहरामपणा कfन �थम 

बTी देणार नाहH. त ेसमई (दनकरराव (दवाण याणी राजास असे सांkगतले क~, आता वचार कणK 

उपयोगी नाहH. घोhयावfन उतfन तोफेस बTी .वता (द;हH पा(हजे. असे सांगून (दनकरराव (दवाण 

घोडयाखालH उतरले. राजाहH खालH उतfन .वता तोफेस बTी (द;हH. परंतु गोलंदाजानी बाजरH@या 

थै;या तोफेत घात;या हो<या. <याजमुळे त ेसव3 आवाज खोटे होऊ लागले. तeेहा राजा व (दवाण फार 



घाबfन गेले. लागलHच घोडयावर .वार होऊन आaा येथे जाnयाचा वचार कfन घोडे काढून 

पटाळीत पटाळीत आगS यास Bनघोन गेले. पुढे इकडे लढाई सुf जाहालH. राजा व (दवाण Bनघोन गेले 

हH बातमी सवा|स समजुतीत आलH नाहH. तu 9सदेंसरकारचे लोक सुमार तीनशापासून चारसेपय|त 

मरण पावले व पेशवे याजकडील दोनशापासून तीनसेपय|त मरण पावल,े तu राजा व (दवाण Bनघोन 

पळून गेले अस ेसमजताच लढाई बंद केलH. 9सदें सरकारचा मोड जाहाला. त ेसव3 लोक पळून गेले. 

मग �ीमंतानी जय जाहा;याबो। शहादा!या वाजवून मोठे आनंदानी Vवा;हेरHस येऊ लागले. 9सदें 

सरकराचा फुलबाग Nहणोन येक जागा अBत रमणीय ऐशआराम करnयास योVय असा बाग 

महादजीबाबा 9सदें याणी .थापत केलेला होता. आत देशोदेशची झाडे व फुल ेलावलH होती. बंगले 

फार रमणीय होत.े तथेे सव3 �ीमंताकडील लोक येऊन बागाचा दरवाजा उघडून आत बंग;यात रा(हले. 

येकराj तथेेच होत.े बागाचा सव3 व^वंस जाहाला. झाडे मोडून टाUकलH व बंग;यात असJ वगैरे होत ेत े

सव3 फोडून टाकून व^वंस केला. तथेे नाश फार केला. आगहH काहH बंग;यात लावलH. हTी, उंट बागात 

9शर;यावर नाश Uकती होईल <याचा सुमार करवत नाहH. सव3 नाश केला. तथेे बैठक~, जाजम ेवगैरे 

होती तीहH जाळून टाUकलH. काहH यक ठेवले नाहH. इकड ेशहरात सराफा वगैरे (ठकाणी मनु�य Uफरत 

नाहHसे जाहाले. दकुाने सव3 बंद ठेवलH होती. मग �ीमंतांनी दवंडी पटून दकुाने वगैरे उघडऊन सुf 

करवले. फुलबागातून �थम शहरात, वाडयात कोण सरदार �थम जातो असा वचार करHत �ीमंत 

रावसाहेब बसले आहेत, तो झासीवालH बाई तयार होऊन �ीमंतापासी आ:ा �थम शहरात जाnयास 

मागू लागलH. �ीमंतांनी Bतजला असे सांkगतले क~, शjूचे शहर आहे. वाडयात अनेक कपटे केलH 

असतील तर बहुत बंदोब.तानी हुषारHने जावे. असी आ:ा �ीमंतांची होताच झासीवालH बाई दोनसे 

.वार बराबर घेऊन मोठे सावधपणे शहरात .वारH आलH. पूरवीचा ठराव बायजाबाई 9सदंH इणे काहH 

f॥ �ीमंतास देऊन केला होता क~, तुNहH माझे मुलखास Uकंवा माझे इ.टेटास हात लाऊ नये. हे 

झासीवालH बाईस माहHत होत.े मग सरा¥यांतून मोठया थाटानी बंदकुांचे आवाज करHत करHत 9स*ंाचे 

वाडयांत बाईचा �वेश जाहाला. वाडयापो। पछाडीकडील वाडयाचे चौकाकड े मुळीच लोक गेले नाहH. 

कारण बायजाबाई 9सदंHचे कारकून तथेे होत.े <याणी इकड े बाईसाहेबांचे राहाणे आहे, सबब इकड े

आप;याकडील मनु�य येऊ नये. असे सांगताच झासीवालHने सव3 लोकांस ताक~द (दलH क~, जी कुलपे 

बायजाबाईची समजतील Bतकड ेआप;यास पाहाणे नाहH. बायजाबाई या �संगात वाडा सोडून परHटHवर 

गेलH होती. Bतकड े मुकाम पाच चार (दवस पूरवीच होता. नंतर वाडयात जाऊन सव3 िजंदगी पाहून 

आपले ताबीत घेतलH. आ&ण रावसाहेब व ता<या टोपी यास Bनरोपपो।  क~, आपण आता यावे. वाडयात 

काहH येक कपट नाहH. मग असा Bनरोप आ;यावर रावसाहेबहH मोठया थाटान ेBनघोन हळुहळु शहरात 

बाजारांतून वाडयात आले. नंतर काहH 9सदेंसरकारचे कारभारH वगैरे कारकून लोक येऊन भेटले. ते 

समई रावसाहेबांनी असे वचा5रले क~, येथे आNहास LाMण-भोजन कणK आहे. <यास उ*ापासून 

मु{zार भोजनाचे असावे. बेसनाचे लाडू पtवा!न असावे. दरपाjी येकक fपया दdणा (द;हH पा(हज.े 

असा LाMण भोजनाचा थाट आNहH येथे आहो तोपय|त झाले पा(हज.े त ेसमई तथेे वाकनीस वगैरे 

होत े <याणी अस े सांkगतले क~, महाराज आपण हुकुम के;या�ो। सव3 9स^धता आहे. उदईक बेत 

करतो. या�ो। ठfन दसुरे (दवसापासून मु{zार सुf केल.े दर पाjास �प�पया दdणा देnयाबो। ठराव 

क�न (द;हH. नंतर येक दोन (दवस गे;यावर 9सदें सरकारची गंगाजलH Nहणोन खिजना सव3 अथ3 

ठेवnयाची जागा महादजीबाबा 9सदें होत ेतeेहापासनू �Bतवष\ राजाने    अखेर सालH जमा खच3 कfन 



9सलक ऐवज राहHल तो गंगाजळीत टाकावा. नंतर काहH (दवसानी त ेf॥ काढून सोन,े मो<ये, (हरे, पाच 

वगैरे खरेदH कfन गंगाजळीत ठेवnयाचा सां�दाय आज 9मBतपय|त होता, ती गंगाजळी कोठे आहे? 

हा सव3 तपास कfन रावसाहेब पेशवे व ता<या टोपी व झासीवालH बाई वगैरे मु�य सरदार 

गंगाजळीत जाऊन खिजना सव3 आपल ेताबीत घेतला व सोने, �पे, मो<ये, (हरे, पाच वगैरे सव3 काय 

अथ3 आहे तो पाहून ता<या टोपी याणी �® केला क~, जर महादजीबाबा 9सदें सरकारापासनू अथ3 

येथेच ठेवीत आले तर तसा मोठा अथ3 का नसावा ? असा �® क5रताच गंगाजळीवर मु�य कारभारH 

होता <याणे उTर (द;हे क~, अथ3 असा गंगाजळीत ठेवीत आले, परंतु जेeहा जेeहा काहH कारणांनी 

वशषे खचा3ची गरज लागलH Nहणज ेकाढून खच3हH करHत आले व केeहा केeहा हालHमाजी जाहालH 

Nहणज ेअeयव.थेन ेजातहH अस.े असे सांगताच समाधान जाहाले. नंतर असा वचार ठरला क~, आपण 

येथे आ;यानी Bनभ3य जाहालो असे नाहH. कारण मुलखाचा बंदोब.त ठेवnयास आपणापासी फौज 

नाहH. इंaज आता येऊन येथे लढाई होईल. मग आप;यास जंगलांत जावे लागेल. या.तव येथे अथ3 

िजतका 9मळेल Bततका संपादन केला पा(हज.े आ&ण येथून जंगलांत मोठे पाणी पाहून प�मेस 

फौजेस॥ु तळाची जागा पाहून तथेे काहH लोक ठेऊन येथून सामानसुमान जी व.तु आप;यास अव.य 

पा(हज ेती तळाचे नेमले जाVयावर नेऊन ठेवावी.असा Bन�य जाहा;यावर 9सदें सरकारचे घरH उTम 

मौ;यवान ् व.तुमाjाचे लेलाव सुf केल.े बाराzारH वगैरे (ठकाणांतून जी जाजम,े लोडे, तtये, Rबछाने 

वगैरे जे सरकारH सामान आढळले त े वाडयापुढे आणोन रासी ठेव;या. फरासखाना मु�य व इतर 

जागोजाग बैठक~@या जाVयातून Rबछायती हो<या <याहH आणोन वाडयापुढे ठेव;या. फार मौ;यवान ् 

व[ ेशहरांत कोणी घईेना. त ेसमई चवथे भागांत वण3न केलेले नाटक~ LाMण याणी ती राजव[े थोडे 

Uकमतीत 9मळालH Nहणोन नाटकास उपयोगी पडतील या हेतून ेआ&ण त ेलोक सव3 कोकणचे तeेहा 

असी व[ ेनाटकास 9मळणे कठvण या व[ांनी नाटक फार खुलत ेहे मनात आणोन भरजरH पैठणी 

Uकंमत �.२५ भरजरH पागोटे Uकंमत �.१५ या�माणे काहH व[े घेतलH. बाक~ नाटक~ लोकानी आपले 

गुणावर जो पैसा 9मळवला होता तो सव3 पेढHवर सावकारांकडे ठेवला होता. या�ो। रावसाहेब याणी 

9सदेंसरकारची दौलत ह.तगत कfन ती हTी, घोड,े उंट, बैल तोफांचे व तोफा व तथेे काहH लोक बंडास 

अनुसfन होत े ते असी संपTी 9मळऊन मु{zार सुf ठेऊन अठरा (दवस जाहाले. इकड े जयाजी 

महाराज व (दनकरराव (दवाण हे दोघहेH आगS यास जाऊन साहेबास भेटून ल.करची सव3 हक~गत 

सांगोन फौज बराबर बहुत घेऊन कप ्तान साहेब मजल दर मजल करHत करHत Vवा;हेरHजवळ 

पोहोचले. मुरारHवर पलटण येक ठेवले होत.े शहरचा बंदोब.त चांगला ठेवला होता. तो आठरावे (दवसी 

अकरापासनू बाराचे आत येकायेक~ लोक घाबfन गेले. शहरांत रयतचेा गuगाट फार जाहाला. Bतकडे 

आगS याचे फौजने ेमुरारHवरHल लोकांबराबर जंग सुf केला. इकड ेझासीवालH बाई, ता<याटोपी, रावसाहेब 

तeेहाच घोडयावर बसून युXाक5रता वाडयापासी लोक होत े त े घेऊन Bनघोन गेले. इकड े मु{zारांत 

LाMण भोजनाची धांदल उडून गेलH.  उदक सुटून LाMण जेवणास बसले होत.े काहH (ठकाणी fपया 

दdणे�ो। ठेवलH गेलH. काहH (ठकाणी ठेवलH नाहH. तuच भयाचे योगाने Rबचारे LाMण पाने टाकून 

उठून गेले. बडंवालेसमधें येकहH मनु�य तथेे रा(हले नाहH. इकड ेलढाईत झासीवालH बाईस बंदकु~ची 

गोळी लागलH तथाप माBनले नाहH. तu तरवारHचा वार मांडीस घाईत लागला, तणेेकfन घोhयावfन 

खालH पडताच ता<या टोपी याणी घोडा पढेु घालून बाईचे �ेत धरले. तो आणखीहH लोक जमा होऊन 

�ेत घेऊन परत आले आ&ण बंडवाले लोक पळू लागले. इंaज सरकारचे लोक पुढे होऊन बंडवाले 



लोकांचे तळावर आपला तळ देऊन रा(हले. इकड े �ेत बाईचे पूरवी नेमलेले जाVयावर नेऊन दहन 

केले. झासीवालHचा मुलगा होता, <यावषयी तeेहाच असे ठरले होत ेक~ नानासाहेब नेपालचे ह�ीत 

आहेत Bततके जेeहा सवड साधेल तeेहा पाठवून (द;हे पा(हजे. इ<या(द बोलणी केलH आ&ण बंडवाले 

Bतकडेच रा(हल.े इकड े दसुरे (दवसी जयाजी महाराज राजे, (दनकरराव (दवाण व साहेब वगैरे सव3 

लोक शहरांत येऊन राजावाhयांत जाऊन पोहोचले. तथेे तर जाजमे Uकंवा सjंPया वगैरे बैठक~ 

नाहHत. तeेहा सावकार लोकांकडून आणोन <याच (दवसी सावकार याजकडून ऐवज काढून फरासखाना 

वगैरे भांडीकंुडी सव3 सरंजाम नवीन करnयाचे �थम काम सुf केले. शहरांत दवंडी पटून बंदोब.त 

केला. राजा@या व.तु लोकानी Uकंमती देऊन घते;या हो<या <या जशा जशा बारकाईन े बातNया 

लाग;या तशा तशा व.तु �पये न देता घेत;या. <या �संगात त ेRबचारे नाटक~ लोक याणी काहH 

व[े राजाची घेतलH होती हH बातमी लाग;याबराबर <यांचे Rबराड जq कfन सव3 व[े सापडून 

<यांचीहH चीजव.तु जमा कfन घेऊन गेले. <यासहH कैद केले आ&ण <याणी Pया सावकाराकडे �पये 

ठेवले होत े त े सावकारास बलावणे पाठवून नाटUकयांचे �पये तुNहाकडे Uकती आहेत ती चौकसी 

कfन सावकारास असे सांkगतले क~, नाटक~ सरकारचे गुनेगार आहेत. सबब <यांच े अथा3ची जqी 

सरकारने केलH आहे. <यास अथ3 देऊ नये असी ताक~द समd (द;हH. नंतर दोहोचौहो रोजी 

(दनकरराव (दवाण हेहH कोकणचे, सबब <यांस 9सdा देnयाची तजवीज न देता अथ3 सव3 घेऊन 

नाटक~ मु{ केले. राजा राPय इंaजांचे वचारे कf लागला. बंडवाले Vवा;हेरHचे प�म भागात बंड 

कfन रा(हले आहेत. नंतर आNहH उभयता वचार केला क~, kचjकूटचे �ीमतं हालH बां*ास कैदेत 

आहेत. तरH रोज शंभर सवाश े f॥ खच3 इंaजानंी ठेवला आहे. आपण तथेे जाऊन काहH f॥ 

9मळऊन मग कोठे जाणे त ेजाऊ. असा बेत कfन जालवणाहून Bनघोन बां*ास मजल दरमजल जाऊ 

लागलो. 
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 Pया (दवसी सकाळी बां*ास जाणार <याच (दवसी र.<यानी चालताना सकाळी �हर (दवसात 

येकायेक~ माझे सवा|गास कंडू सुटलH. डोtयापासून पायापयKत आग उठून, कंडू अBत सुटलH, <यास 

उपाय नाहH. तथूेन शहर येक मैल रा(हले होत.े मग झाडाखालH उतfन अंगावरHल कपड ेकाढून अंग 

खाजऊं लागलो, तu सव�गावर गांधी दाट तां बhया उठ;या. दोन घटकानी कंडू बंद जाहालH परंतु 

उजवे पायास पोटरHचे सुमारास मोठा येक फोड पांढरा आला. नंतर हळूहळू शहरांत गेलो. तथेे 

ह5रकण3 सावकाराचे छjानजीक बारHकसे वठोबाचे देऊळ होत े तथेे जाऊन उतरलो, तu पाय फार 

सुजला, तणेे कfन उभेहH राहावत नाहH अस ेजाहाले. �वासात फार संकb पडले. शौचास जाnयाचे 

वगैरे त ेहाल कोठवर 9लहू. अBत दःुख जाहाले. मग तथेे .नानसं^या(द कfन भोजन जाहा;यावर 

ती॥ काकांनी Pया बागेत �ीमंत नारायणराव व माधवराव पेशवे कैद होत ेतथेे जाऊन पहारेकरH यास 

असे सांkगतले क~, आNहH वzान ्9भdुक LाMण आहो. �ीमंतांची भेट घेणे आहे तर तुNहH �ीमंतास 

वचाfन येऊन आमची भेट होईल अस े करा. नंतर पहारेकरH याणी �ीमंतांची पवा3नगी आणून 

काकांची भेट जाहालH. आसीवा3द देऊन काका .व.थ बसले; तeेहा �ीमंतांनी सव3 चौकसी कfन 

उदईक दोघहेH Bन<यदानास यावे असे सांkगतले. नंतर काका Rबराडी आले. <या राjी नारवाचा पाय 

अBत दखुत होता. सकाळी सूजहH बरHच आलेलH व नाfहH बाहेर पडला. तो दोन वती होता. <या 



योगाने उभे राहवत नeहत.े नंतर काकांनी .नान सं^या आटपून �ीमंत Pया बागात होत ेतथेे जाऊन 

पहारेकरH याची ओळख पूव3 (दवसाची होती, <यायोगाने आत जाऊन Bन<य दान े दोन f॥ दोघांचे 

पासून घेऊन माझे नारवाची हक~गत सांगोन तथेेच भोजन कfन बारावर दोन वाजता Rबराडी आले. 

नंतर आमचे भोजनहH जाहाले. <याच (दवसी चार वाजता नाf Pया पायास जाहाला तो पाय फार 

दखुत होता. परंतु फरपटत हळूहळू शौचवधी करnयास थोडा बाहेर जाताना नाf तुटला. पुढे 

शौचवधी कfन जाVयावर येऊन पोहोचलो तो नारवाचे पायास ठणका फार लागला, उपाय नाहH. 

राjीचा वषय. मग गोवS यांचा व.तव तयार कfन चा¥याचे पानास तले लाऊन शके~त होतो. सव3 

राj झोप नाहH. ईcराचा धावा चालला होता. दसुरा उपाय नाहH. उजडले तो काका व दोन दसुरे तथेे 

Rबराडकf रा(हलेले बाहेर शौचास गे;यावर तथेे येक बैरागी आला. <याणी मजला सव3 दखुnयाची 

हक~गत वचारलH आ&ण या नाfचे रोगावर मजला येक दवा ठाऊक आहे तो आणोन देतो Nहणजे 

तो आंतून बाहेर जाईल. तो गे;यावर येक घटकेने तुNहास बरे वाटेल. असे <याणी सांगताच मजला 

बहुत आनंद जाहाला. फार उपकार होतील अस े मी Nहणताच, आपलH काठv झोळी तथेे ठेऊन 

पलHकडे येक बाग होता तथेे जाऊन हातावर पाला (हरवा चोळीत चोळीत देवळांत आला आ&ण माझे 

नारवाचे पायास नाf जाहालेला होता <या जाVयावर व सुजेवर सव3 <या औषधीचे रसाचा लेप कfन 

औषधीचा चौथा आपले झोळीत टाकून मजला सांkगतले क~, तुNहH थोडीतरH झोप �या Nहणजे नाf 

झोपेत जाईल. जागतृ जाहा;यावर हात�णांत सोधून पाहून टाकावा. मी सायंकाळी चार वाजता येथे 

येईन, आता जातो अस ेसांगून बैरागी Bनघोन गेला. नंतर काका Rबराडी आले <यास मजकूर झालेला 

सांkगतला. <याणीहH बरे आहे तंू या यातनेतून मु{ होसील तeेहा खरा. पुढे मी झोप �यावी sा 

बुXीन े पाघंfन घेऊन पायाचा कळ Bतडका सहन कfन Bन"ा घnेयाचे उ*ोगास लागलो, तो दोन 

घटकानी झोप चांगलH लागलH, कारण राjौ Bन"ा मुळीच आलH नवती. दोन तीन घटका झोप लागून  

जागा जाहालो तो पायांस ठणका नाहH दखुत नाहH सूजहH वशषे नाहH. हे मनांत आणोन उभा 

रा(हलो तो नाfसंमधे वकार काहH नाहHसा जाहाला. तणेेकfन आनंद जाहाला. मग हात�णांत 

नारवाचा दोरा सापडला, तो टाकून देऊन पुढे व(हरHवर जाऊन .नानसं^या(द कfन काकांबराबर 

बागेत �ीमंतास भेटnयास Bनघोन गेलो. तथेे औषधाची हक~गत सांkगतलH. परंतु बैरागी कोठे राहातो 

त ेमजला ठाऊक नाहH. सायंकाळी येnयाचे कबूल कfन गेला आहे वगैरे बोलणी होऊन तथेेच भोजन 

कfन Rबराडी आलो. तो बैरागी पु!हा येऊन आज मी॥ पय|तहH भेटला नाहH. तो ईcरच समजला 

पा(हज.े माझी �कृत दसुरे (दवसी द�ु.त जाहालH. तथेे ह5रकण3 रवकण3 सावकार गुजराथी राहतात. 

<याणी पूवा3पार तथेे अ!न²j घातले आहे. तथेे द�dण LाMणपो। सुवासीण असो, वधवा असो, मूल 

बाळ, LाMण कोणी असो सकाळी आकरा वाज;यापासून बाराचे आत नेमले छjाचे जाVयावर जमा 

लोकानी होऊन भोजन ेकरावी. दरपाjी रोज दdणा पाव आणा देnयाचा ठराव आहे. येकंदर पाउणसे 

पाjापासून शंभर पय|त रोज होत असतात. �Bत(दवसी येकवार छjांत जेऊन यावे, जेवणाचा बेत दोन 

भाPया, भात, वरण, Bतखट, को9सबंीर, ताकाची कढH व गeहा@या पो�या, तूप, प(ह;यान े व 

दसुS याने 9मलोन तीन चार ढ�बू पैसे भार या�ो। छjांत जेऊन पाव आणा दdणा 9मळऊन असावे. 

तर तथेे गरHब LाMणांची कुटंुब े चालHस पंचेचाळीस आढळलH. सायंकाळी dुधा बहुत कfन नसत.े 

समई लाग;यास पाव आणा आलाच आहे. सारांश सव3 खच3 तथेे चालतो. सबब लोक तथेे बरेच 

रा(हले आहेत. आNहH तथेे दाहा रोज होतो. Bन<य दानाबो। रोख f॥ दोन 9मळत असत. पुढे तेथून 



पु!हा LMावता3स जावे या हेतूनी Bनघालो. वाटेन े बंडवाले लोकहH काहH आढळले. <याबराबरहH काहH 

(दवस होतो. पुढे <यांची संगत मो�या र.<यावर आ;यावर सोडून र.<यानी जात असता यके (दवसी 

दोन �हरH अक.मात ्पाच चार .वार येऊन आNहापासी व[ ेपाjे काहH होती ती लुटून घेऊन f॥ 

आNहास दाहा खचा3स देऊन बाक~ आNहापासी ते समई �॥ होत े त े ७५ पाऊणसे <याणी घेऊन 

आNहास सोडून पळून गेले. पुढे आNहH तथूेन परत 9स*ंाचे ल.कराकडील बाजूवर आलो. तेथे असा 

वचार ठरला क~, आपण कासीयाjेक5रता f॥ जमा करावे Nहणोन य# करतो. परंतु आधी f॥ 

9मळत नाहH. बरे मेहनत कfन 9मळवले तर आप;यापासून लोक लुटून घेतात. तर आता आपण 

Vवा;हेरH@या भोवतालH असावे असा वचार कfन Uफरत होतो. 

 पPय3!य काळ नजीक आला. उ!हालाहH फार होऊ लागला. नंतर आNहH थोडेथोडे मजल 

पायीच कfन Uफरत होतो. बंुदेलखंडात येक सूय3यंj Nहणोन फार �9सX dेj आहे. तथेे महाeयाधीचे 

लोक काहH (दवस रा(हले अ.ता महाeयाधी दरू हो<ये असा लौUकक ऐUकताच आNहH तथेे जाऊन 

याjा करावी हा Bन�य मनात आणोन उभयता मजल दर मजल जाऊन तथेे पोहोचलो. त े.थान 

फार रमणीय आहे. देवालयानजीक नदH मोठv आहे. देवळापासी पूव3 पि�म चाळीस धनुषे उदक. <या 

उदकास सूया3वत3 Nहणोन तीथा3चे नांव आहे. तथेे .नान के;यास अंगावर अbकुbे Pया पातकानी 

होतात त ेपातक सात ज!माचे जात ेआ&ण शरHर .व@छ होत.े हे माहा<Nय तीथा3चे आहे. �ी सूया3चे 

देऊळ फार मोठे आहे. देवळाचे म^यभागी चतुर[ एक चुने ग@ची चौथरा आहे. कंबरभर उंचीचा 

आहे. <या चऊथS यावर म^यभागी कुद« साहाण तांबडे रंगाची दोन आडीच हाताची वाटोळी पक~ 9ससे 

ओतून बसवलH आहे. <याजवर सूय3यंj काढलेले आहे. यंjाचे म^यभागी केसरक&ण3क जागा जी आहे, 

तथेे मा^या!हH �ी. सूय3नारायण आला Nहणज ेमो�या (दeयाचे वाता3चा जसा Pयोत असतो <यो। 

लखलखीत तजे यंjाचे म^यभागी केसरक&ण3केत पडते. त ेथोडा वेळ असत.े <या संधीत तथेे दश3नाथ3 

लोकांची दाटH फार होत.े 

 परंतु देवळास भोवतालH आवार नाहH. सबब चोहH बाजंूनी लोक येऊन <या यंjाचे म^यभागचे 

तजेाचे दश3न घेतात. eयाkधb कुbी वगैरे लोक त ेसमई सूया3वत3 तीथ\ .नान कfन ओलेते असता 

उभे वाट पाहत असतात, तो त ेतजे �bीस पडते. मग नम.कार कfन जातात. <या देवळाभोवती 

सव3 धम3शाळांची गद« आहे, कारण प�ृवीवर धBनक लोकांस eयाधी उ<प!न जाहालH Nहणजे सव3संग 

प5र<याग कfन तेथे येऊन सेवा कf लागतात. वष3 दोन वषा|नी eयाधी गेलH Nहणज े<यास आनंद 

होऊन हजारो f॥ खच3 कfन धम3शाळा बांkधतात. Uकतीक लोकांनी सदावतKहH बहुत ठेवलH आहेत. 

तथेे आNहH .नाने तीथा3ची पाच चार (दवस कfन दश3नहH �Bत(दवसी घेत होतो. <या देवळाची �ाची 

साधन चांगले जाहाले आहे. कोण<या ऋतंुतहH म^यकण\ केसरावर तजे येत नाहH असे मुळीच होत 

नाहH. असो. धम3शाळाहH दोन तीन मज;यां@या मजबुदH@या आहेत. सदावतKहH बहुत आहेत. 

<याजमुळे लोकहH तथेे Rबराड ेकfन बहुत रा(हले आहेत. आNहH ती याjा कfन परत मागे आलो, तो 

येtया जंगलांत अक.मात दाहा बारा .वार �bी पडले. <यांची चौकसी करता <यानी असे सांkगतले 

क~, आNहH �ीमंत रावसाहेबांचे नोकर आहो. येथून दाहा कोशावर <यांचा तळ आहे. तुNहH तथेे येत 

अस;यास आमचे बराबर चलावे. मग आNहHहH <याजबराबर Bनघोन <या मंडळीत गेलो. तथेे 

<याजपासी फौज बरHच जमलH होती. येकंदर लढवाईक लोक सुमार वीस हजार होत ेव बाजार-बुणगे 

दाहा बारा हजार होत.े दdणी LाMण आठ दाहा असामी होत.े <यांत आचारH पाणक~ वगैरे सव3 होत.े 



मग आNहास कोणतीच काळजी नeहती. परंतु हा देश कोणचा व गांव कोठे कोण आहे व (दशा 

कोणती हे भान आNहास रा(हले नाहH. कारण (दवस पज3!य काळच,े तशात आNहH 9भdुक. आमचे हे 

लd मुळीच पुरेना. असो येकंदर <या लोकांबराबर जाता जाता जयपूर जोदपूर या सुमारावर लोक 

गेले. जयपूरवा;यांपासून खंडणी घेतलH. याखेरHज बारHक मोठे राजेरजवाडे ज े वाटेत आले <याणी 

खंडnया (द;या. उदेपुरावfन <या मुलखात बरेच (दवस का(ढले. तसेच प�मेस जाताजाता बडोद 

सरकारचे मुलखातहH गेलो. �थम आNहास अस ेकळले क~, बडोदचा राजा आNहास अनुकूल आहे. 

Nहणोन बडो*ापासी जाऊन पोचलो. पुढे समजnयात आले क~, हे बडोदकर आप;यास �Bतकूल आहेत 

हे घात करतील. हे समजताच सव3 ल.करH लोक मागे Uफरले आ&ण बुंदHकोट@या राजाकडे जाnयाचे 

ठरले. आ&ण बंुदHको यापासून आठ कोशावर चांगलH जागा पाहून तथेे तळ धरला. पुढे बंुदHकोटवाला 

राजास पj 9लहून .वारांजवळ (द;हे. <यात म॥र क~, आNहH धमा3क5रता इंaजांबराबर लढत आहो. 

या.तव तुNहH आNहास दोन लd �॥ *ावे. न *ाल तर आNहH लढून घेऊ. असा मा॥र लH॥ होता. 

त े पाच .वार राजाकडे जाऊन पj (द;हे आ&ण वाhयापासी .वार उभे होत.े राजान ेत े पj पाहून 

आपले सरदार सव3 लहानमोठे जमा कfन सभा भfन वचार करता असे ठरले क~, हे बडंखोर लोक 

आहेत. यास आपण वनाकारण f॥ देऊ नये. नंतर .वार याजपासी तuड जबानीच Bनरोप सांkगतला 

क~, तुNहास f॥ उगाच देणार नाहH. साव3भौम इंaज बहादरू आहे. <यास खंडणी *ावी लाग<ये. <यांस 

तुNहH मुलखातून काढून लावा. नंतर आNहH तुNहास खंडणी देऊ. हा Bनरोप होताच .वार ल.करात 

परत आले आ&ण लागलHच कुच कfन बंुदHको यावर Bनघोन चालत े जाहाले. त े समई मजला 

हगवणीचा उप"व फार जाहाला होता. सबब तथूेन माग ेUफfन चार कोशावर येक गाव होता तथेेच 

व.ती कfन रा(हलो. चार (दवसी आमची �कृत काहH बरH जाहा;यावर तथूेन आNहH Bनघणार तो 

तथेील येक गहृ.थ चांगला �ामा&णक मनु�य बंुदHको याहून आला. 
 

�ीमंतानंी�ीमंतानंी�ीमंतानंी�ीमंतानंी    बंुबंुबंुबंुदHकोटदHकोटदHकोटदHकोट    सरसरसरसर    केलेकेलेकेलेकेले 

 <याणे अस ेसांkगतले क~, �ीमंताकडील लोक शहरानजीक जाऊन मोरचा बांधून तोफेत बTी 

(द;हH. इकड ेराजाचे पदरचे लोक सरदार वगैरे जमा होऊन राजा सभेत शहराबाहेर मो�या थाटानी 

वा*े वाजवीत आले आ&ण रणभूमीवर उभे रा(हले. राजापासी सव3 फौज मराठv होती. बंदकुा तोhयांनी 

पेटऊन लढाई करणारH होती. समोर फौज येताच दोन तोफा मोर@यात �ीमंताकडील हो<या <यास 

बTी (द;हH. पलटणी लोक लढू लागले. यकंदर तथेे येक �हर लढाई जाहालH. ती मोठv जाहालH. 

�ीमंताकडील पलटणी पके लढवाईक अस;यामुळे राजाची फौज मराठv. मराठv फौजेचा मोड जाहाला. 

लोक दश(दशा पळून गेले. राजाहH <या गद«त कोठे पळून गेला Uकंवा बंदकु~ची गोळी लागोन ठार 

मेला याचा शोध मुळीच लागला नाहH. सव3 राजाकडील फौज उधळून गेलH. असे �ीमंताकडील 

लोकांनी पाहून हाला करHत शहरचे दरवाPयात 9शfन शहरात लोक गेले. पूरवी शहरची लूट िजतक~ 

सापडे Bततक~ Pयाची <यास बdीस ठरलH होती. सरकारसमंधे जो अथ3 सापडेल तो �ीमंतानी �यावा. 

यो। ठराव होऊन ग;ेयावर पलटणी शहरात 9शfन तमाम लूट कf लागले. ती राजधानी बहुत वषK 

हलHमाजी होऊन लुटलH गेलH नeहती. जो राजा साव3भौम जाहाला <यास याणी खंडणी *ावी याजमुळे 

बारासे वषा3त हH राजधानी लुटलH गेलH नाहH. या राजधानीत लोक सधन फार होत.े लोकांचे घरातून 

अथ3 बहुत सापडला. तो अथ3 9सपाई लोकांनी घेतला. पुढे राजवाhयात राजा मरण पाव;याचे पके न 



समजता कोठे पळून गेला आहे आ&ण आपला मोड जाहाला असे समजाताच राजाची मु�य राणी व 

राजाची वXृ मातो�ी या उभयता ि[यांनी राजा@या भोगांगना चौघी अशा येकंदर ि[या सहा येक 

वाhयाचे माडीवर जाऊन (दवाणखा!यांत आतून दरवाPयास कडी लावून बस;या हो<या. दdणी लोक 

मु�य बराबर घेऊन झासीवालH बाई वाhयांत जाऊन सव3 eयव.था पाहू लागलH. मागाहून रावसाहेब व 

ता<या टोपीहH तथेे आले. 

 खिज!या@या Uक;या जामदारपासून घेऊन खिजना आपले .वाधीन कfन घेतला व कापड 

चोपड व ��याची भाडंी सव3 आपले ताबीत घेऊन मु�य राणीचा शोध क5रता Bतसरे मज;यावर 

दरवाजे बंद कfन बस;या आहेत हH खबर समजताच Bतसरे मज;यावर जाऊन दरवाPयापासी खुद 

रावसाहेब उभे राहून राणीस हाका माfन अस ेसांkगतले क~, मु�य राजाची मातो�ीस मी नम.कार 

क5रतो आ&ण भाषणे क5रतो ती �वण करावी. पहा मी केवळ (हदं ुधमा3क5रता �ाणास उदक सोडून 

या �संगात बुXीपूव3क पडलो आहे. आजच क9लयुगाची समाBq करवत नाहH. आ&ण तशाच सरकारH 

फौज धमा3क5रता Rबघडून आप;यास सापडलH याजमुळे जे कf ते होईल, Nहणोन या कमा3स आरंभ 

केला आहे. सव3 राजेरजवाडे सरदार याणी सामा�या3नुfप मदत पैशाची केलH, <या�ो। येथेहH आNहH 

दोन लd �पयाबो। मागणे केले. राजाने .वता येऊन भेट घेऊन काहH �पये कमी करावे असे जरH 

सांगत ेतरHहH जाहाले अ.त.े परंतु त ेकाहH न क5रता लढाईस 9सX आहो, तुNहH यावे असा Bनरोप 

आ;यावर मजकडे दोष नाहH. आता राजा मरण पावला Uकंवा पळून गे;याचे (ठकाण नाहH. तथाप 

राजाची मातो�ी वXृ तीच आमचीहH मातो�ी आहे. राज[ी माझी �<यd पाठvची ब(हण आहे. 

मजपासून काहH येक घातक~ कम3 होणे नाहH. आपण दरवाजा उघडावा आ&ण रोजचे�ो। जेवणेखाणे 

केलH पा(हजते. याजक5रता मु�ाम आNहH येथे आलो आहो आ&ण आपला मुलगा आ:ान आहे <यास 

राPयावर बसवून आNहH येथून जाऊ. आNहास राPयचे कारण नाहH व व.तुमाjाचा नाशहH 

आNहापासून होण े नाहH. असे सांगताच राजाचे मातो�ीने दरवाजा उघडला. नंतर रावसाहेब तथेे 

dणभर बसून सवा|चे समाधान कfन नंतर आपले गोटात Bनघोन आले. राPयाचे खिज!यात रोख 

अथ3 तीन चार लd �पये होत ेते माj घेतले. काहH व[हेH घेतलH व गहू तुरHची डाळ वगैरे सामानहH 

तथूेन भfन घेतले. काहH घोडी व काहH बैल वगैरे ओ�याक5रता घेतलH आ&ण राजपुjास आपले हाती 

गादHवर बसवला. राPय9भषेक कालH वा*े बहुत वाजवलH. <याच (दवसी भोजने जाहा;यावर 

राजपुjाची .वारH शहरांत 9मरवणूक का(ढलH. मो�या थाटानी र.<यानी 9मरऊन रावसाहेबांनी .वता 

वाhयात आणोन राजासनावर बसवलH. रावसाहेब वगैरे लोक पंधरा (दवस तथेे होत.े <या राPयात 

वशषे मोर फार आहेत आ&ण मोराबो राजानी �थमपासून असा वचार ठेवला आहे क~ रयतपो। 

कोणीहH मोर मा5रला अ.ता जो मोर मारHल <याचा वध अव.य करावयाचा असा Bनयम 

चालव;यास आज शंभर सवाश ेवषK जाहालH. सबब जस ेकोकणांत कावळे असी Bतकडे मोर आहेत. 

घरावर व घरांतून मोर उप"व फार देतात, परंतु लोक मारावयाचे नाहHत. मोर मारnयाची 

पुराeयाBनशी शाRबदH जाहा;यास फासी जावे लागेल हे मनात आणोन मोराची गोb कोणीच काढHत 

नाहH. शहरची लूट-माफ~ 9सपाई लोकास होती. सबब सव3 9शपाई लोकांपासी अथ3 बहुत जाहाला. 

Pयाचे <याचे कंबरेसी अथा3चा कसा होता. तणेेकfन पलटणी लोक उ!मTहH फार जाहाले आहेत. 

असा म॥ र जाहलेला सव3 eयवि.थत आNहास कळला. पुढे सव3 फौज घेऊन तथूेन कुच कfन प�म 

उTरचा भाग धfन जात आहे. हैदराबादचा Bनजाम बंडवाले लोकास 9मळणार आ&ण इंaजाबराबर 



लढणार अशी खाjीने बातमी लाग;यावfन सवा3नुमत ेअस ेठरले क~, नरमदा उतfन सातपुhयांतून 

दdणेत जाणे आहे. तो र.ता आप;यास काढणे आहे. <या सुमारावर जाणे आहे, असे सवा|स सांगोन 

मजल दर मजल कुच कfन जात आहेत. अशी खबर आNहास लागताच आNहH <या लोकांबराबर 

जाnयाचा वचार रहHत कfन आNहHहH <या गावाहून Bनघोन LMावता3स जावे या हेतून ेहळूहळू चालत े

जाहाले. 
 

नवे संकटनवे संकटनवे संकटनवे संकट 

 पुढे आNहास गाडीची सोबत लागलH. काहH (दवस गाडीचा खटु येक कfन जात होतो. पुढे 

गाडी सुट;यावर पायीच जाता जाता वाटेने बोटके Nहणोन गांव मोठा शहरासारखा आला. तथेे आकरा 

बारा वाजाचा समुार जाहाला. भूक ताहान फार लागलH, सबब <या बोटके गांवात 9शरलो. �थम 

दरवाPयांत जो 9शरलो तो मनु�य र.<यानी Uफरत नाहH. पुढे बरेच गेलो तो �ेत पुढे आल.े बाजारात 

पोचलो. बाजारांत चार पाच दकुानाचे आड एखादे दकुान उघडलेले �bीस पडले. पढेु बाजार सोडून 

लोकास उतरnयाची जागा कोणीकड ेजाहे वगैरे चौकसी क5रता अस ेसमजnयात आले क~, येथे तुमचे 

जातीचे दdणी LाMण दोन तीन घरे आहेत. असे समजताच दdणी LाMणांचा शोध केला आ&ण <या 

वाhयांत गेलो, तो ओटHवर फार केर पडला होता. माणुस कोणी बाहेर (दसत नाहH, हे पाहून तथेेच 

Uकंkचत ् उभे रा(हलो. तो घरचा यजमान बाहेर येऊन चौकसी आमची केलH. नंतर <याणी असे 

सांkगतले क~ या गावावर ईcरH dोभ जाहाला आहे. येथे मरगीचा उप"व अBत सुf आहे. बाजार 

वगैरे सव3 eयवहार बंद आहेत. आमचे घरH काल येक मनु�य मरण पावले व पहाटेस येक मनु�यास 

उप"व जाहाला आहे. त ेमनु�य बहुधा संपत आले आहे. तशाच आNहH जातीचे शेणवी आहो. तुNहH 

येथे उतfन उपयोग नाहH व या गावात गोड ेपाणी नाहH. सव3 व(हरH खाS या आहेत तर तुNहH 9सधा 

सरंजाम घेऊन गांवाचे पूवKस पाnयाचा ओढा थोडा थोडा वहात आहे तथेे मोठे मोठे डोहारे आहेत तेथे 

जावे. भोजने कfन व.तीस यावे. असे सांगताच आNहH Bत!हH असामी बाजारांत गेलो. Bतसरे 

मनु�याची आमची भेट होऊन तीन (दवस जाहाले होते. येके मुकामी तो LाMण ऋVवेदH देश.त 

राहणार दdणेत 9मरजपेासी कोणी येक गांवचा मी आहे सांगून पुढे आNहास असे कळवले क~, मी 

बंडांत गेलो होतो. हालH बंड सोडून देशी जाणार परंतु मनात असे आहे क~, �ी भागीथ\ .नान कfन 

देशी जावे. आमचेहH मनात तचे होत.े सबब <याची व आमची सोबत लागलH होती. मग बाजारांतून 

सव3 9सदा आ&णला. Bतघानी सव3 आपला सरंजाम 9स^यासु^धा घेऊन पाnयाचे ओ�यावर गेलो. तथेे 

येके (ठकाणी बाभळीचे वdृ बरेच होत.े <या झाडाखरHज दसुरे झाड मुळीच नeहत.े तथेे लोक दहा 

वीस उभे होत.े कारण दोन तीन �ेत े तेथे दरू जळत होती. U,या चाललH होती. सबब छायJत लोक 

उभे होत.े तेथे जाऊन झाडाखालH चौका वगैरे जवेणाची तयारH केलH. परंतु अVनी नाहH, तeेहा मो�या 

संकbात पडलो. तो इतtयात �ेत दहनाक5रता तथेे आले असे पाहून �ेताबराबर मडtयात अVनी 

होता, <यापो। आNहH अVनी माkगतला. तeेहा तो मनु�य देईना. <यास असे सांkगतल ेक~, हाच अVनी 

.थं=डलावर ठेऊन ,eयाद नामानी .थापत होईल तेeहा देऊ नये व नेऊ नये. तूत3 लौUकक~ अVनी 

आहे. अस े सांगताच अVनी <याणी (द;हा. तो घऊेन जेवणाची तयारH कfन .नान े वगैरे अटपून 

भोजने केलH तो बारावर तीन वाजले. नंतर गाठोडी जमा कfन सेणवीयांचे वाhयांत व.तीस आलो. 

तथेे मनु�य लागले होत े त े मरण पाव;यानंतर <यास नnेयाचे घालमलेHत आNहH ओटHवर जाऊन 



उतरलो. ओटH मोठv पाच साहा खणांची होती. नंतर तथेे राj का(ढलH. पाहाटेस शणेवी याचे घरांत 

येक बायको मरगीचे उप"वानी लागलH. तeेहा ती सव3 मनु�ये उठोन औषधे वगैरे देnयाचे खटपटHत 

होती. आNहH तथूेन गाठोडी बांधोन शहर सोडून चालत ेजाहालो. जाता जाता पाहाटची घटका राj 

रा(हलH, तो सोबती यात शौचास होऊ लागले. त ेअसे क~, पाठvतून रेप येऊन येकदम घाई जाहालH. 

ती वाटेन े कासोटाहH सोडnयास फुरसूद नाहH. तो रेच अधK घागरHचा जाहाला. श{~ मुळीच गेलH. 

चालnयाचे अवसान नाहH. असे जाहाले. मग मी <याच ेओझ ेसव3 घेतले आ&ण काकानी <याचा हात 

धfन हळूहळू चालत होतो तो उजाडले. पु!हा येक रेच जाहाला. तोहH बराच जाहाला. तणेे कfन फार 

eयाकुळ जाहाला. तो प!नास घरे व.तीचा येक गांव लागला. <या गावांत 9लबंाचे झाडाखालH 

चौथS यावर उतरलो. नंतर गावात दकुानाचा शोध कfन संुठ, 9मरे, (हगं वगैरे जी औषधे 9मळालH ती 

आणोन <यास पािजलH. गावचे लोकहH तथेे जमा जाहाले होते. <याणीहH औषधे बहुत (द;हH, परंतु 

उतार नाहH. जा.त �कृत होऊ लागलH. पायांतून पटेगे येऊ लागले. पुढे वायूहH जाहाला. त ेसमई <या 

गांवचा फौजदार बोलाऊन <याच ेचीजव.तूची याद केलH. नंतर सकाळी �हर दाहा घटका (दवसास तो 

LाMण मरण पावला. नंतर <या गावचे लोक बोलाऊन <याची चीजव.तु वकून f ॥ केले. तथेे 

लाकडे मुळीच नाहHत, गोवS या मजुर मनु�यापासून नेवऊन ठेव;या. पुढे आNहH आपलH गाठोडी एका 

मनु�याचे घरH ठेऊन <याचेच पासोडीत <यास घालून आNहH उभयतानी ओ�याचे काठv नेऊन ठेवला. 

नंतर काकांनी गोवS याची थाळ रचून <याजवर त े�ेत ठेऊन वर गोवS या लाऊन अVनी (द;हा. तथेे 

चार साहा घटका मोडून पुरे दहन जाहाले असे पाहून .व@छ .नान े कfन पु!हा Rबराडी येऊन 

गाठोडी घेऊन <या गांवातून चालतो जाहालो. तथूेन दोन कोशावर जाऊन तेथ े(दवस मावळला. पुढे 

जेवणाचे कfन भोजन ेकेलH आ&ण तथेे व.ती केलH. दसुरे (दवसी तथूेन घोडी दोघांस कfन मजल 

दर मजल चालत ेजाहालो. आठा (दवसी घोडी सोडून देऊन तथेेच रा(हलो. <या गांवचे नांव .मरणांत 

रा(हले नाहH. (दवस �ावणाची अखेर पज3!य फार. पुढे भा"पद मासी तथूेन Bनघोन चालत ेजाहालो. 

आठ दाहा रोज जाहा;यावर येका मुकामी धम3शाळेत अ.ता अक.मात LMावता3पो। दोन दdणी 

LाMण ती॥ काकांचे अBत प5रkचत तथेे आले. <याणी सव3 म ॥ र बंडापैक~ सांगीतला, तो <या राjी 

ऐUकला. दसुरे (दवसी <या दोन LाMणांस॥ वाटेने सोबतीने LMावता3स जाnयाचे इरा*ाने Bनघोन 

चालत े जाहालो. तeेहा <या LाMणांस असे वचा5रले क~, तुNहH जे सांगणे सांगाल त े खरे माj 

सांगावे. तeेहा काका मजला फार रागा भरले क~, त े LाMण फार समथ3 �ामा&णक कधीहH खोटे 

बोलणारे नाहHत. याबो। मजला मुळीच संशय नाहH. असे बोलणे होऊन <याणी बंुदHको यापासून 

जाहाला म ॥ र सांगीतला तो 9लहून ठेवतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�ीमंतावंर�ीमंतावंर�ीमंतावंर�ीमंतावंर    नम3देचीनम3देचीनम3देचीनम3देची    कृपाकृपाकृपाकृपा     

 बंुदHको याहून सव3 फौज बराबर घेऊन नम3दा उतfन सातपुhयांत जाnयाचे इरा*ाने जात 

असता अदू3चे .वार Nहणजे मोठे मोठे घोड े <याच े असनू <याजबराबर ह.तनळी@या तोफा बराबर 

असतात असे पाच .वार ल.कराचे पुढे व मागे चालत असतात. <यापो। मागील .वारांनी असे 

कळवल े क~, येथून दोन अडीच मजलावर गोरे लोकांची पलटणे व काहH काळे मं"ाजी लोकांची 

पलटणे घेऊन इंaज येत आहे. असी बातमी समजताच डबल कूच कfन पंधरा पंधरा कोशांची मजल 

सव3 ल.करH लोक कf लागले. पुढे पाच चार (दवसांनी येका मजलेवर इंaजाचे लोक येऊन पोहोचल.े 

तो असा देशात �देश आला क~, येक~कडे नम3दा नदH येक~कडे डuगर. दरNयान पळून सुXा जाnयास 

जागा नाहH. मागे Uफरावे तर इंaजाची फौज. पुढे जावे तर देश kचखलाचा. पPय3!य फार तशात सुf 

जाहाला. अशा संकb (दवसात फार मेहनत कfन नम3दातीरH येऊन पोहोचले. तो नम3देस नावा 

नाहHत. इंaजांनी नावांचा बंदोब.त ठेवला होता. तeेहा महासंकb �ाq जाहाले. आता ईcर वाट देतो 

कसा अशा वचारांत <या मुकामी राj गेलH. पहाटेस ता<या टोपी मु�य सरदार व चार असामी .वार 

बराबर घेऊन सवा|स असे सांkगतले क~, या नम3दा गंगेस कोठे तरH पाय उतारा असेल <याचे शोधास 

आNहH पुढे जातो. असे सवा|स कळऊन आपण .वता .वार बराबर घेऊन चालत ेजाहाले. नम3दातीरचे 

गांवोगावी चौकसी करHत जात आहे. मुळीच असे आहे क~, बंडवाले लोक िजकड े Bतकडे आले असी 

बातमी लागताच गांवातील मनु�य आपले भांडीकंुडी चीजव.तूची लागेल तसी eयव.था कfन सव3 

लोक पळून जंगलात Uकंवा Pयास जसे वाटेल Bतकडे जातात. गांवात अBतवXृ व बाळ माj राहातात. 

सव3 गांव ओसाड असतो. गांवोगाव ता<या टोपी जाऊन नम3दा गंगेस पायउतार कोठे आहे Uकंवा तसे 

शोध चांगला लागला पा(हजे Nहणोन चौकशी करHत करHत जात असता हुसंगाबाद िज;हा नम3दातीरH 

दdण तटावर आहे. <या िज;sाचे पूवKस ईशा!य बाजूवर सा=डयाचा घाट Nहणतात Nहणजे शां=ड;य 

ऋसीचा आ�म आहे. <याचे उTरेस उTर तीरात जंगलात लहानसा गांव आहे. तथेे ता<या टोपी वगैरे 

.वार जाऊन गांवात चौकसी बहुत केलH. परंतु नम3देस उतारा आहे असे समजले नाहH. तो <या गांवी 

येक शू" अBतवXृ नeवद वषा3चा होता. <यासपासी ता<या टोपी बसून सव3 हक~गत सांगोन असे 

वचारले क~, नम3दा गंगेस पायउतारा आNहास कोणी दाखवील तर <यास ब�dस f॥  १०० देऊ 

आ&ण हH गोb <याणी व आNहH माj बोलू नये. वगैरे गोbी सांगोन <या वXृास चांगले अcासन  

देऊन तो वXृ कबूल जाहाला. नम3दा गंगेस फार पूर आला होता. गंगेचे तासाबाहेर पाणी वाढल ेहोत.े 

मग लागलHच तो वXृ काठv हाती घऊेन नम3दातीरH येऊन तीरानी वर सुमार येक मैल जाऊन तेथे 

उभा रा(हला आ&ण <या .वारांस व ता<या टोपी यास तो गंगेचा उतारा दाखवला. येथे नम3दा �ंदHची 

जागा जाह;यामुळे व खालH सव3 वाळू अस;यामुळे येथे या दगडापासून पलHकड ेखडपा (दसत आहे 

<याच खडकावर सुमारानी जावे. UकतीहH जरH पूर आला तरH पाणी येथे ओढत नाहH. छातीवर खोलH 

नाहH. हे सव3 खरे आहे असे <या वXृानी सांगताच ता<या टोपी याणी <यास असे सांkगतले क~, 

आNहH पलHकड ेजाऊन येतो आ&ण तुजला �पये देतो. तथेपय|त तंू येथे असावे. असे सांगोन ईcराचे 

नाम घेऊन घोड ेआत घाBतले. त ेघोडे .वारH वर असता पोहून सांगीतले खडकावर Bनघाल.े नंतर 

पु!हा परत आले, मग <या वXृास f॥ शंभर (द;हे. आ&ण .वार ल�करास बोलाऊ पाठवल.े त े.वार 

तीनचार कोश घोडे दवडत जाऊन सव3 ल.कर तथेे नम3दातीरH आणोन उभे केल.े त ेसमई सव3 लोक 



9भऊन गेले होत,े कारण नम3दा गंगा फार पPय3!यामुळे वाढलH आहे. भयंकर नदHचे तास (दसत.े हे 

कम3 फार कठvण आहे असे पर.परे भाषण करHत आहेत तो, �ीमंत रावसाहेब घोhयाखालH उतfन 

�ी गंगेस नम.कार सो। घालून हळद कंुकुम वाहून भरजरH शालू व जरHकाठv चोळीचा खण येक �ी 

गंगेस अप3णा केला, आ&ण �ाथ3ना केलH गंगाबाई तंूच आNहास र.ता देसील तर आता  उपाय आहे. 

असे Nहणोन घोhयावर बसून घोडा �थम पाnयांत घातला.  

 मागोमाग ता<या टोपी, लालपुरH बाबा गोसावी व ज;काराम भाऊ वगैरे सव3 सरदार लोकांनी 

आपले घोडे गंगेत घातले. सव3 पलHकडे Bनघोन गेले. मग ल.करात ओ�याचे हTी बावीस होत ेत े

नम3देत उभे कfन लोक हTीवfन उतf लागले. सव3 सामानसमुान भांडीकंुडी, धा!या@या गोnया वगैरे 

सव3 ल.करH लोक उतरल.े नम3देचे दdण तीरावर येऊन परत तीरानी सां=डयाच ेघाटावर बहुत झाडी 

मोहो व वड वगैरे होती, <या झाडीत तळ धfन उतरले. सवा|ची मने Bनभ3य होऊन आनंदानी 

आपआपोपलH जेवणे कnया3स लागले. तu इंaज मागे लागलेला होता. तो (दवस मावळता सुमारे 

नदHपलHकडे येऊन तोफेस बTी (द;हH. ता<या टोपी याणीहH उतरलेल ेतळापासून येक लहानसा डuगर 

नजीक होता <याजवर तोफा ठेऊन आवाज काढू लागले. गोळे नम3देपलHकडे पडू लागले. त े समई 

इंaजासहH अस ेवाटल ेक~, या गंगसे मोठा पूर आलेला असून सव3 ल.कर पलHकडे गेले, <यापेdां 

गंगेनेच कृपा कfन वाट (द;हH यात संशय नाहH. नंतर इंaजानी नावा तथेे आ&णnयाचा वचार 

ठेवला. आ&ण तथेेच मुकाम कfन इंaजी लोक रा(हले. �ीमंतांकडील लोक आठ (दवस तथेे होत.े 

इंaजांनी नावा आणोन ल.कर उतf लागले हH बातमी समजताच बंडवाले लोकांची गद« Bनघnयाची 

जाहालH. त े समई अवसीची चार घटका राj जाहालH होती. बंुदHकोटा हाती येऊन अथ3 संपा(दत 

जाहालेला बराबर इथून पुढे बालगणे कठvण आहे. यास यु{~ का(ढलH पा(हज.े त ेसमई सवा3नुमते 

असे ठरले क~, येथेच वडाचे झाडाखालH पुfन ठेऊन जावे. पुढे थोडे (दवसात येथे येऊन अथ3 घेऊन 

जाऊ. असे ठरताच तपे;यात मोहारा व पुत;या येकंदर अथ3 चा9लस हजार पासून प!नास हजारपय|त 

असावा. <या तपे;यावर तां�याचे पातलेे उपड ेघालून वडाचे उTरेस वडाचा म^यभाग धfन वडापासून 

दोन हातावर मोठv खाच काढून पुfन ठेवला. मु�य ठेवणारात �ीमंतांचा हुजS या होता व ता<या 

टोपी असे दोन मु�य होत.े मग तथूेन कुच कfन सातपुhयात गेले. इकड े प�ृवीवर अस लौUकक 

जाहाला क~, �ीमतंास ल.करसु॥ �ी नम3दा गंगेन ेवाट (द;हH. नम3देस पूर फार आला होता. इंaजी 

फौज जो तथेे आलH तो वाट जाnयास नाहH. असा लौUकक जगात जाहाला. इकड ेफौज सातपुhयाचे 

बाहेर दdणेकड े पडता पडता इंaज मामोमाग पाठलाग करHत आला, असे समजताच डबल कुच 

कfन चालू लागले. वाटेन ेलोकांचे सेताचे नुकसान करHत चालले होत.े येके (दवशी असे घडले क~, 

पूव3(दवसी सव3 ल.कर उपोषत होत.े मुtकामावर उतरताच पाहता राj �हर जाहालH. तशात (दवस 

पPय3!य काळचे. पाणी वगैरे नीट eयव.था नeहती. याजमुळे लोक सव3 dुkधत अ.ता �ातःकाळी 

मकाईचे धा!याचे सेत लागल.े ते येक कोश �ंद, दोन कोश लांबी होत.े <या सेतात ल.करH लोक 

जाऊन येकहH ताट ठेवले नाहH. ती मकाई नुकती कोहोळी कणसे बाहेर पडत होती. तसीत लोकानी 

गोडगोड Nहणोन संपवलH. पुढे Uकतीक (ठकाणी उसाची गु;हारे लागलेलH होती. तथूेन जाऊन गूळ 

घेऊन सव3 नाश कfन पुढे जावे. वाटेन ेऊस उभा पा(हला Nहणज ेतसाच उपटून नाहHसा करावा. <या 

देशात गूळ व ऊस व रस काहH येक ठेवले नाहH. ल.करहH बरेच होत.े 

 सातपुhयाचे दdणेस येताच घोhयास हरभरे 9मळत नाहHसे जाहाले, व मनु�यास गहू खाnयास 



9मळत नाहHसे जाहाले. फौज सव3 (हदं.ूथानी. <या लोकास बाजरH जuधळे कधीहH खाnयांत आलेले 

नाहHत. अशा सव3 अडचणी पड;या. तथाप तसेच दdणेत जात होत.े वाटेन े सेती लोकांचे नुकसान 

फार जाहाले. उसा@या रसा@या क�या UकBतक (ठकाणी ओढून ओतून टाUक;या. असो. तो 

हैदराबादेकडून पाठवलेले लोक आले. <याणी रावसाहेब पेशवे, ता<या टोपी याजपासी असे सांkगतले 

क~, हैदराबादवाला Bनजाम अनुकूल नाहH. इकड ेआ;यास नाश होईल. इकड ेBनजामाचा भरवसा धfन 

येऊ नये. असा म॥ र समजताच सव3 फौजेस॥ु माघारH Uफरले आ&ण पलटणी लोकांजवळ बंुदेकोटा 

लुट;यापासून अथ3 सव�जवळ फार जाहाला, <यायोगानी वेळचे वेळेस हुकुम उठत नाहHसा जाहाला 

तथाप तसेच परत Uफरल.े मग सव3 ल.करसु॥ Uफरता Uफरता सातपुhयांत म(हना पंधरा (दवसी 

आले. त ेझासी आ&ण सागर यांचे दरNयान बहुत जंगल आहे. <या जंगलात चांगलH तळाची जागा 

पाहून रा(हले होत.े झासीहून सागरास जाnयास नवीन सडक बांधून चोराचे बंदोब.ताक5रता हकेहकेवर 

चार चार 9सपाई चौक~स�ो। चौtया ठेऊन बंदोब.त र.<याचा केला अ.ता, बंडवाले लोकांनी म^येच 

जंगलांत पाच चार चौtयातील 9सपाई ठार माfन टाकून पुढे गेले. <या जंगलात डuगर मोठे मोठे 

फार आहेत. तोच वं̂ याचल पव3त डuगरास येक गढHसारखा Uक;ला होता. <या Uक;लावर येक तोफ 

व काहH दाfगोळा व खिजना आ&ण गोरे लोक सुमार प!नास असामी होत.े तeेहा <या Uक;याखालH 

बंडवाले लोक आले. त े पहाटेस येऊन Uक;लाखालH दोन चौtया हो<या, <यातील सापडलेले लोक 

माfन अगदH नजीकची चौक~तील लोक ठार मारले, तu चांगले उजाडले. वfन गोरे लोकांनी पाहून 

वचार केला क~ हे लोक फार, आपण थोडे आहो. याजक5रता न लढताना येथून सुटावे. असा वचार 

कfन गढHचे बु�जावfन पांढरे धोतर घऊेन त े धोतर Uफरवले. तणेेकfन असा समज आहे क~, 

आNहH तुNहाबराबर लढाई करHत नाहH. Uक;ला खालH कfन देतो. असे होnयाबरोबर बंडवाले लोकापो। 

पलटणी दोन चारसे येकदम Uक;यावर जाऊ लागले. <या गढHस दसुरH बारHक वाट होती, <यावाटेने 

गोरे खालH उतf लागले. हे पलटणी काळे लोकांनी पाहून कडा9मनी@या गो�या सुf के;या व 

<याणीहH पळतापळता बंदकुांचा भडमार केला. <या योगाने दाहा बारा काळे लोक मेले व गोरेहH 

पंचवीसतीस मरण पावले. पुढे गढHत जाऊन दाfगोळा, खिजना होता तो .वाधीन कfन घेतला. <या 

गढHखालH मालथो Nहणोन लहानसे शहर होत.े तथेील रयत सव3 पळालH होती. काहH माणसे वXृ, 

मुले, आजारH लोक रा(हले होत,े मग सव3 बंडवाल ेलोकांनी त ेशहर लुटून टाUकले. हलवी लोकांकडील 

बफ³ पेढे वगैरे हTीचे स9ल*ांत भfन घेतलH. काहH अथ3हH तथेे 9मळाला. तथेे आठ (दवस व.ती 

कfन पु!हा परत Uफरले. पलटणी लोकांजवळ f॥ फार जाहा;यामुळे त ेलोक फार उ!मT होऊन 

हुकूम ऐकत नाहHसे जाहाले. UकBतक पलटणी लढवाईक पळूनहH गेले. Uकती येक लोकांनी असे केले 

क~, इंaज सरकारनी जाहHरनामा लावला होता <यात अस े9ल(हले होत ेक~, Pया लोकांस आमचे भय 

वाटत असेल <याणी आमचे भय न ध5रता 9सपाईपणाचा दरेस टाकून हतरे सोडून खुशाल आपोपले 

घरH जाऊन Bनभ3यपणे राहावे. <याजवfनहH काहH लोक बंड सोडून घरH गेल.े रा(हलेले लोक माळवे 

देशात आले. आNहHहH वचार केला क~, आपण अथ3 संपादनेक5रता या बंडात आहो तर तो अथ3 

9मळत नाहH, <यास आपणहH हे सोडून LMावता3स जावे. असा वचार कfन <यातून बाहेर पडून जात 

आहे. तुमची आमची संगत चांगलH चाललH आहे. आता येकमेकास जपून जाऊ. असा वचार ठfन 

मजल दर मजल जाता जाता यमुना उतfन LMावता3स गेलो. तेथे ग;ेयावर वेदशा[संप!न बाबा कवK 

यांजकड ेRबराड कfन रा(हलो होतो. तथेे त ेसमई �ीमंताचे बाग मोकळे होत.े <यास सकाळी बागांत 



जाऊन फुले बहुत �कारची व बोर वगैरे फले �Bत (दवसी आणीत होतो. dेjसमंधे देवांची दश3न ेघेत 

होतो. �ी वाि;मकेcरा(द देवतांस �Bत(दवसी नम.कारास जात होतो. तो काBत3क मास संपला. पुढे 

�ी dेj कासीस जाnयाचा वचार करHत होतो तो वेदशा[संप!न रामचं"शा[ी बाबाकडून मजला 

बोलावण ेआल.े Nहणोन शा[ीबाबाकडे जाऊन वचारले तu <याणी असे सांkगतले क~, माग3शीष3 व॥ 

३० रोजी Rबल9सयाचा राजा तुला प�ुष दान करणार आहे. <यास त ेअनुyान कंुडमंडपाचे आहे. तर 

तुNहास आNहाबराबर येऊन अनुyान पार पा=डले पा(हजे. <याजवfन आNहH <यास �® असा केला 

क~, Rबल9सया हा गांव येथून Uकती लांब आहे व तो राजा कोण<या जातीचा आहे वगैरे 

वचा5र;यावfन शा[ीबाबा सांगू लागले क~, Rबल9सया हा गांव येथून चाळीस पंचेचाळीस कोश आहे. 

त े सं.थान तीन लdाचे आहे. गौड LाMण ऋVवदेH याचे आहे. राजाचे वय हालH ऐसी वषा3चे आहे. 

पुढे औरस पुj नाहH. राजप#ी पाउणश ेवष3 वयाचा आहे. पूरवी या राजान ेषोडश महादानास आरंभ 

केला आहे. आNहH पाच चारदा तथे ेगेलेले आहो, हालH तुला-पु�ष दान होणे आहे. काल रोजी तेथून 

मुदाम कारकून येऊन सर म॥र सांगोन गेला आहे. पूरवी आNहH गेलो तeेहा आNहा बराबर वzान 

मंडळी व या:ीक मंडळी चांगलH होती. हालH dेjात मंडळी तसी रा(हलH नाहH. परंतु काहH आहे, 

<यांस आजच समजूत (द;sास त ेसव3 तयारH करतील. सबब आप;यास सूचना (द;हH आहे. असे 

<याणी सांगताच <याजबराबर येnयाचे कबूल कfन Rबराडी आलो. नंतर ती॥ काकांस सव3 म॥र 

सांगीतला. आता हा भाग पुरता करतो. भाग पाचवा समाqः 
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 नंतर दानमयूख व दानचं("का व दानखंडा(द aंथ पाहून अनुyान सव3 तयार केले. तो आठा 

(दवसी सुमारे Rबल9सयाचे राजाकडून पाच .वार व येक कारकून LMावता3स LाMण नेnयास 

शा[ीबाबाकडे येऊन पोहोचले. नंतर बारा LाMण वzान येकंदर बलावnयाचे, बराबर <यास 

बसnयाक5रता गाhया व वाटेन ेजेवण कnया3स येक आचारH LाMण व येक खटपटH LाMण व येक 

गडी या�ो। बेत कfन रामचं" शा[ीबाबास बसnयास मेणा राजाकडून आलेला या�ो। सव3 eयव.था 

होऊन मुहूत3 पाहून Bनघालो. वेदशा[संप!न रामचं" शा[ीबाबांचे वय त ेसमई पाउणश ेवषा3चे होत.े 

परंतु तो पु�ष राजर<#च केवळ होय. थोडा वेद पढलेला असून !याय eयाकरणात हुषार व गाणहेH 

चांगले. �ीमंत बाजीराव साहेबांचे आaाहा.तव �ीमंतांपुढे पुराण वाचीत असत. परंतु �ीमंतांखेरHज 

पुराण कोठेच वाkचले नाहH. सतत �ीमंतापाशी पंचावन वषK आ�यानी घालवलH. �ीमंतांची मेहेरबानी 

फार अस;यामुळे, लdावkध �पये 9मळवले. पुराण सांगnयात कसब असे होत ेक~, येका 9सलोकात 

पूवा3ध3 येका रागात आ&ण उTराध3 येका रागात आ&ण पदछेदास गाnयाचे योगान े भंग नाहH. 

�ीमंतांकडे �ोत �कण\ व Uकरकोळ .मात3 �कण\ ज ेसंक;प होणे त ेशा[ीबाबांनी सांगnयाचे काम 

होत.े �ीमंतांचे पदरH मोठेमोठे पं=डत राघवJ"ाचाय3 आपाशा[ी मीमांसक व तातू (द�dत भडकमकर 

वगैरे जरH होत े तरH धम3शा[ शा[ीबाबांनीच साkंगतले पा(हज.े शा[ीबाबासारखा वzान ् चतुर[ 

प�ृवीवर थोडा आहे. असो. मजल दर मजल जाता जाता Rबल9सयास पोहोचलो. त े(दवसी जाnयास 

राj जाहालH. सबब राजाने पुढे मशालH व काहH 9सवबंदHचे लोक पाठवले होते. राजधानीत गे;यावर 

येक बंगला आNहाक5रता 5रकामा कfन (द;हा होता, तेथे सव3 मंडळी उतरलH. राj फार जाहा;यामुळे 

फराळास पेढे, बफ³ व दहH, आले, 9लबं,े 9मर@या ओ;या व दधू पnयास राजाने बहुत पाठवून (द;हे. 

राjौ सवा|स Rबछान े रजया पांघरnया@या समेत (द;sा. राjौ .व.थ Bन"ा केलH. पाहाटेस उठोन 

रोज,मा�माणे मी शा[ीबाबापासी जाऊन बसलो. त ेसमई शा[ीबाबा मजपाशी अनेक गोbी बोलत 

होत.े <यात असे सांkगतले क~, मी असीच मंडळी घेऊन पाच चारदा येथे आलो. परंतु मजला येश 

9मलोन आनंदानी परत गलेो. आता गंगाबाई पार पाडलH ते खरे. याचे कारण या राजधानीपासून बारा 

कोशावर कनोज Nहणोन dेj शहरासारखे आहे. बारा कोश व.ती dेjाची आहे. त े dेj गंगा-

यमुनेम^ये भाkगथ\ तीरH आहे. तेथे LMदेवाने बहुत वषK तप�या3 कfन LाMण उ<प!न केले. 

याजमुळे सवKपका!कु�जा भवि!त॥ सव3 LाMणांची उ<पT <या dेjात जाहा;यामुळे ज!म.थान dेj 

त ेआहे. हालH तथेे LाMण व.ती दाहा हजार तरH होईल. तथेील पं=डत वzान ्येथे फार येतात व 

भूयसी क5रता रमnयाचे आशनेे सेवटचे (दवसाला हजारो येतात. पुढे येखादH सभाहH हो<ये. हे गौड 

LाMण आपले LाMणाबराबर शुX मनानी नसतात. अनेक �कारचे कूटाथ3 काढून फसवnयास 

पाहातात. असे <याणी सांगताच मीहH <यास असे कळवले क~, आNहH दdणी LाMण येथे आलो 

आहो. <यात Bनःसंशयानी कंुडमंडप तयार होणे कठvण आहे. आNहास �संग नस;यामळेु �संगी पाहून 

जड जात.े परंतु �योग अनुyान <यां@यांनी आNहा समd होणेहH कठvण आहे. आNहास येक साधन 

आहे व <यासहH येक साधन आहे. आपण काळजी कf नये. मग आNहH सव3 LाMण मंडळी उठोन 



.नानसं^या(द कमK कfन भोजने केलH. Bतसरे �हरH गौड LाMण वzान ् व राजोपा^ये असी सव3 

मंडळी 9मलोन बागांत कंुडमंडप तयार केलेला होता, तथेे जाऊन आNहास बोलावणे पाठवले. तeेहा 

शा[ीबाबांनी सोमयाजीबाबा व महादेव भटजी वगैरे LाMण पाठवले. मी शा[ीबाबांनी Rबराडी होतो. 

हे LाMण तथेे गे;यावर गौड व दdणी येकj होऊन प¬कंुड तयार करावयाच ेमाj रा(हले होत.े बाक~ 

पंच कंुडे तयार जाहालH होती. <या प¬कंुडावर दdणी व गौड LाMण खडू हातांत घेऊन खडूनी कंुड 

तयार कf लागले. दdणी लोकानी तयार केले Nहणजे गौडांनी बराबर जाहाले नाहH, असे Nहणोन 

पुसून टाकावे. गौडांनी तयार केले Nहणज ेदdणी LाMणांनी मोडावे. या�ो। पाच चारदा जाहाल.े नंतर 

गौडांनी वचार कfन शा[ीबाबांस बोलावणे पाठवले आ&ण तथेील हक~गत समजावलH. तeेहा 

शा[ीबाबांस फार वचार जाहाला आ&ण संकbात पडले. मग असे <यास कळवले क~, आपण तथेे 

मेnयांत बसून येऊन 9स^धीस गे;यास ठvक आहे, नाहHपेdा आपलH अLू जाईल. या.तव मी �थम 

जातो आ&ण यु{~न े�यु{~न े<या उभयतांची समजूत क5रतो. असे सांगोन बागांत कंुडमंडपात गलेो. 

तथेे सवा|नी असे सांkगतले क~, आNहास प¬कंुडाचा पjवभाग बसत नाहH. सबब तुNहास बलावणे 

पाठवले आहे असे सांगताच �थम <यांस आNहH कळवले क~, तुNहH उभयतांनी कंुडाक3  पा(हला आहे. 

परंतु त ेपु.तक येथे आणोन मग टHका पाहून खडू@या रेघा माfन कंुड तयार करावे. असे सांगताच 

पु.तक आणवले आ&ण प¬कंुडाची टHका आNहH वाचून रेषा मारnयास आरंभ केला तो, <या उभयता 

LाMणांचे कंठसूj मुळीच चुकले होत.े त ेउ<प!न होताच सव3 मंडळीस आनंद जाहाला आ&ण प¬कंुड 

9सXीस गेले. गौड मंडळीत �Bतyा चांगलH जाहालH आ&ण शा[ीबाबांस यश आले. नंतर नेमले (दवसी 

�ातःकाळी पुnयाहवाचन कfन नांदH�ा^धी LाMण भोजन करवले. ऋि<वजांस मधुपक3  पूजा कfन 

अनुyान बंद जाहाले. दसुरे (दवसी मंडप �Bतyा वगैरे कम3 कfन मंडळापय|त होमहH केला. या�ो। 

�Bत(दवसी कम3 होत होत.े शवेटचे (दवसी राजा व <याची बायको व घरांतील देव, बाण, 

शा9ळaामसु॥ जवळ घेऊन तूळेम^ये बसून भारंभार f॥ घातल.े अनुyान समाq जाहाले. मजला 

साद.यवण3 (द;हा होता पु.तक धfन चालवnयाचे काम मजकड े होत.े सवा3नुमत े अनुyान चांगले 

जाहाले. भोजन जाहा;यावर <याच (दवसी सभा कfन "eय बहुत वाटले व व[ेहH (द;हH. 

शा[ीबाबास दोनश े�पये Uकंमतीची जालजोडी (हरवी (द;हH. मजला पीतांबर तांबडा 9मळाला होता व 

सव3 दdणी LाMणांस रेशीमकाठv धोjजोडे (द;हे. शा[ीबाबांस f॥ दHडश ेरोख (द;हे व दर LाMणास 

प!नास प!नास f॥ (द;हे. खेरHज मधुपका3बो। f॥ दाहा दाहा पोचले. मजला LाMणांबराबर पोचून 

शा[ीबाबांनी राजास कळऊन खरेHज प!नास f॥ रोख 9मळाले. 9मलोन मजला शंभर f॥ 9मळाले. 

राजाने चार (दवस सव3 मडंळीस राहून घेऊन रोज नवे पtवा!न कfन फार स<कार कfन गाhया 

मंडळीस व शा[ीबाबांस मेणा देऊन, बराबर कारकून .वार देऊन LMावता3स रवानगी केलH. आNहH 

वाटेने मौजेने मजल दर मजल करHत LMावता3स पोहोचलो. तथेे म(हनाभर राहून LMावता3ची मंडळी 

नै9मषारnय �ी अयो^येचे याjेस येकंदर तीस पसतीस मनु�ये BनघालH. तeेहा ती॥ काका व मी 

आNहHहH <याजबराबर गाडीची सोई कfन Bनघालो. ते कानपुरावfन लखनौ शहरावर व.ती केलH. 

लखनौ शहर पूव\ वण3न केले आहे. येकंदर शहर आठरा वीस कोश व.तीचे आहे. दोन दोन कोशावर 

सराई Nहणज ेधम3शाळा मुशाफरास उतरnयाक5रता बांkध;या आहेत. तथेे सव3 िजनस 9मळतात. दसुरे 

(दवसी शहरांत व.ती करावी लागलH आ&ण पाहाटेस उठोन गाhया भfन र.<यानी चालू जाहालो. 

वाटेने �हर (दवसास गोमती गंगेवर पुलानजीक उतfन .नाने वगैरे कfन पु!हा र.<यान े चालू 



लागलो. आNहH काहH लोक व बायका काहH पायी चालत हो<या. गाhया येका मागे येक अशा थाटाने 

जात असता, येके (ठकाणी काहH िजनस घnेयास मी व दोन वधवा ि[या दकुानावर उ�यानी िजनस 

घेत होतो तो गाhया व पायी चालणारH मनु�ये सव3 Bनघोन गेलH. आमचे ^यानांत रा(हले नाहH. 

आNहH िजनस घेऊन घाईन ेलौकर मनु�ये अटपावी Nहणोन र.ता चालू लागलो तu, आNहH समोर 

Bनघोन गेलो. नै9मषारnयांत जाnयाचा र.ता सुटला. येक दोन कोश शहर तुडवीत गलेो. तथेे 

वचा5रता (ठकाण लागेना. मग लोकांस वचाfन जाता जाता राj पडलH, तeेहा महासंकbात पडलो. 

परंतु मजपासी �पये खचा3स होत.े मग सराईत उतfन जेवण केले. तथेे व.ती कfन सकाळी शहर 

सोडून चालता चालता याjेचे लोकांचे (ठकाण लागू लागले. बारावर दोन वाजता सव3 मंडळी@या भटेH 

जाहा;या. दसुरे (दवसी लोधेcर खांब �9सX .थानास जाऊन पूज वगैरे कfन पढेु मजल दर मजल 

चालत ेझालो. वाटेन ेभय रा(हले नeहते. तो येके (दवसी दोन �हरH र.ता चालत असता पाच साहा 

.वार दोन आसामी दdणी LाMण र.<यावर भटूेन वाटेन ेअनेक गोbी सांगत अ.ता, <याणी आNहH 

घfन Bनघा;या तागाईत सव3 गोbी ऐकून प5रणामी अथ3 सपंा(दत केला नाहH असे समजून ती॥ 

काकांचे प5रचयाचे LाMण LMावत3पो। अस;यामुळे भरवसा धfन व बंडापो। हे लोक आहेत असी 

खूण <यासपासी पाहून आNहH <याजबराबर जाnयाचा ठराव कfन आपले ओझे वगैरे Bनराळे का(ढले 

असे पाहून LMावता3पो। मंडळी होती <यापो। तीन आसामी आNहाबराबर येnयास कबूल जाहाले आ&ण 

आNहH सव3 .वाराबराबर चालत े झालो. याjेचे लोकहH गेले. पुढे आNहH जंगलात जाताजाता 

नै9मषारnयाचे दdण बाजूनी जाताजाता काळे लोकांचे तळावर जाऊन पोचलो. नंतर <याजबराबर 

जाताना येक दोन (ठकाणी इंaजाबराबर चार चार घटका युX झाले. <यात येक (ठकाणी ईcरे काळे 

लोकांस जय (द;sा कारणानी इंaज सरकारचा खिजना व तोफा, तंबू वगैरे लुटून आणnयास ठvक 

झाले व गहू वगैरे धा!यहH बरेच 9मळाले. पुढे आठ दाह रोजी पु!हा लढाई जाहालH. <यात काळे 

लोकांचा पळ Bनघाला. तeेहा खिजना तोफा वगैरे सव3 सामान इंaजानी नेले आ&ण लोकहH दश(दशा 

पळून गेले. तeेहा दdणी लोकांपासी अथ3 बराच होता. Pयाचे कंबरेस होता तो आपला जीव बचाऊन 

दोन सोबती पाहून चालत ेझाले. बंडवाले लोक नेपाळास जाव ेया हेतून ेBनघोन गेले. 
 

 

नै9मषारnयातंनै9मषारnयातंनै9मषारnयातंनै9मषारnयातं 

 नंतर आNहाबराबर चार LाMण दdणी सोबती रा(हले होते. <यासमेत आNहH नै9मषारnयांत 

गेलो. �थम पंच�याग तीथा3वर व.ती केलH. दसुरे (दवशी dौर�ा^ध कfन दधीच ऋषीचे आ�मास 

गेलो आ&ण नै9मषारnयसमंधे तीथK व देवयाjा कf लागलो. येकंदर नै9मषारnय dेj चौS यांशी कोशांचे 

आहे. ती भू9म देवांची आहे. तप�यKस जागा योVय फार आहे. सव3 अरnयांत दोन हातावर पाणी 

महामूर आहे. तथेे तणृ, दभ3, कुश, काश वगैरे य:ीय तणेृ असून सव3 dेjाची सपाटH आहे. कोठेहH 

टेपटाप नाहH व दगड खडा मुळीच नाहH. तथेे पाऊस बहुधा दर म(हना पडतो. अरnयांत वdृ, आंबे, 

जांबूळ उंबर थोडा थोडा पळस, शमी वगैरे य:ीय वdृ फार आहेत. त े सव3 देववन अस;यामुळे 

फुलझाडे अBतशइत आहेत. तांबhया पांढS या कणेरH व पपंळ, रासतुरे, पवळे, तांबडे, नागचाफे, 

जासवंदH सव3 �कार@या मो�या मो�या आपाप झाले;या व सव3 �कार@या कुरां(टका जागोजाग 

सदागुलाबाची बेटे बहुत आहेत. चमेलH, मोगरH वगैरे वेलHची फुले वdृ वेbून आहेत. नै9मषारnयांत 



सव3 ऋसी दHघ3सjास आरंभ कfन क9लयुग समाq होईपय|त सूतापासून पौराणे �वण करnयास 

सभेचा Bनयम कfन रा(हले आहेत असे शा[ांत वण3न आहे. ती जागा पाहाता पाच हात लांबी व 

पाच हात �ंदHचा चौथरा बांधला आहे. <या चौथS यावर कोणी बसेल सबब उंच देवळासारखे कfन वर 

कळस केला आहे. <याजवर येक गा9ल@या हातfन ठेवला आहे. <या चौथS याचे पूव3-प�म, दdणोTर 

ओळीने आं�याचे वdृ हजारो आहेत. ती eयास गादH असे Nहणतात. तथूेन वायeय कोणावर सूताचे 

दहन केले आहे. तथेे तीथ3 आहे आ&ण गंगापjुांनी असे आNहास सांkगतले क~, या तीथा3वर असी 

�चीती आहे क~, हे दोन आंबे आहेत sा आंबावर काटे9सवती आहे हH बारा म(हन े फुलत अस<ये. 

कधीहH खडं पडत नाहH. येके (दवसी 9सवतीचे फुलांचा लd होईल असे फुले आहेत. आNहH असा 

Bनयम ठेवला होता. सकाळी पंच�यागी .नानसं^या(द कfन हातात मुठभर दभ3 घेऊन तीथK (हडंत 

असो. गंगापुjानी तीथ3म(हमा अBत सांkगत;यास .नान करHत असो. नाहHपेdां दभा3नी माPय3!य 

कfन पुढे जावे. या�ो। दररोज याjा करHत होतो. 

 येके (दवसी गोमती गंगेचे पार जाऊन तीथK, देव (हडंत होतो. तu उंबरांचे वdृांची झालH 

लागलH. तeेहा गंगापुjांनी आNहास अस ेकळवले क~, या उंबराचे फळात क~ट मुळीच नाहH. ऋसीनी 

वर (दला आहे. इकडील र(हवासी लोक पाचचार उंबर घेऊन पसाभर क&णक घालून गाकर Uकंवा रोटH 

करnयाचा सां�दाय आहे. हे उंबर उTम अंिजरापेdा गोड आहेत. मंडळीन े�यावे, खावे. असे <याणी 

सांगताच सव3 याjी मनु�यांनी त े थंड उंबर दोन �हरH पोटभर भdण केले आ&ण सात आठ याjी 

वधवा हो<या <याणी आपआपोपले ओटHत Rबराडी आणnयाक5रता घेतले होत.े पुढे अधकोशपय|त 

जाऊन तीथ3 कfन परत येत ेसमई गोमती गंगेत येताच गंगापुjांनी असे सांगीतले क~, Bतकडील 

उंबर इकडे आणू नये. आणणे अस;यास भारंभार उंबराचे सोन े इकडे ठेऊन !यावे, नाहHतर याjा 

फुकट जा<ये. असे ऐकताच <या वधवा बायांनी भडाभड ओ यातून उंबर काढून गंगते टाUकले आ&ण 

कोशभर ओझे बाळग;या बो। गंगापुjांस रागा भर;या. नंतर गोमती गंगेतटाक~ सूया3वत3 Nहणोन 

तीथ3 आहे <या तीथा3नजीक गंगापुj जाऊन येकक मनु�यास हाती धfन <या तीथा3त .नान ेकरवीत 

असे. प�ृवीवर जेथे उ�णोदकाचे तीथ3 आहे तथेे <या तीथा3स गंधकाची गंधी ये<ये. परंतु हे तीथ3 अBत 

उ�ण अ.ता गंधकाची गंधी नाहH. तथेे .नान ेकfन पांडवतीथा3वर गेलो. नंतर रामतीथ\ .नाने कfन 

Rबराडी व.तीस आलो. दसुरे (दवसी ह<याहरण तीथा3वर गेलो. तथेे गंगापुjांनी असे सांगीतले क~, 

शतावधी ज!माचे (ठकाणी जीवह<या के;या असतील ती पातके सव3 दरू होतात. येथे dौर�ा^ध आहे. 

इं"ास पूव\ वjृासुराची ह<या जाहा;याबो। येथे आणोन .नानाची शु^धी केलH आहे. तसीच �ीरामांनी 

रावण मा5र;यावर ती ह<या जाnयास व9सyांनी रामास येथे .नानास आ&णल े होत,े असे हे तीथ3 

परम�ेy आहे. असे ऐकून तथेे तीथ3वधी केला. आ&ण वधवा ि[यांसहH असे कळवले क~, आता 

.नान ेकfन जीवह<येपासून मु{ जाहा;यात. परंतु पु!हा जीवह<या न होई असे माj ठेवा. असेहH 

कोणी <या बायकांचे लगतीचे होत े <याणी सांगीतले. तथेे �ा^धे कfन तीथK (हडंnयास गेलो. 

सायंकाळी व.ती कfन पु!हा दसुरे (दवसी ल9लता देवीची याjा करnयाक5रता गेलो. तेथे ल9लता 

देवीचे पधान आहे. सJदरू लावलेला आहे. तथेे जाऊन पूजा(द कfन याjा कfन तीथK केलH. 

 नै9मषारnयांत पायास काटा लागणे, तो सदा गुलाबाचा लागेल. जंगलH कंटक वdृ मुळीच 

नाहH. थंडी फार आहे. येकंदर अरnयसमंधे याjेस (दवस दाहा बारा लागले. नंतर �ीdेj अयो^येस 

चालत े झालो. त े मजल दर मजल करHत जात अ.ता चार सोबती बराबर आमचे होत.े वाटेने 



जाताना एका गांवी गेलो. Bतकडे असी चाल आहे क~, सव3 मुलुख सपाट. �<येक गांवाभोवतालH मोठे 

कळक~चे बांबूची बेटे फार दाट असतात. गांवात जाnयायेnयास र.ता येक असतो. बाहेfन तोफ सुf 

केलH तरH गोळा गांवात जाण ेकठvण व लोकहH फार चोरटे आहेत. मुशाफर तथेे कसाहH गरHब जावो 

<याजला लुटून <यासपासी भोप�याचा तंुबा अस;यास <याजला लादH माfन काहH अथ3 असेल 

Nहणोन तो तुंबा आपण घेऊन दसुरा तंुबा <यास देतात. असी चोरHबो। <या लोकांची 9सक.त आहे. 

आ&ण तो मुलुख लखनौ खालH अस;यामुळे नबाबांनी चांगला बंदोब.त केला नeहता. परंतु इंaज 

सरकारांनी तो मुलुख बंड�कण\ घेत;यावर इंaजांनी �थम आपला अमल बसवnयाक5रता चोर 

लोकांचे बंदोब.ताक5रता येक कqान साहेब नेमून काम सुf ठेवले होत.े 

 आNहH चौघहेH मुशाफर एका गावी व.तीस गेलो. तेथे गांवाबाहेर पपंळाचे वdृाखालH पारावर 

उतरतो. तeेहा गांवात आNहH मुशाफर आलो आहो असी बातमी लागताच दाहा बारा आसामी तथेे 

येऊन धुमी लाऊन जागत बसले. <यास आNहH असे सांkगतले क~, आNहाक5रता तुNहH जागत बसू 

नये. कारण आNहH चार असामी आहो. तशात आNहापाशी वशेष अथ3हH नाहH. मग <याणी सव3 म॥र 

सांगnयास आरंभ केला. तो मजकूर .मरण जाहाले तो 9ल(हतो. पूरवी हा मुलुख लखनौ खालH 

Bनजामाचा होता. परंतु या बंडाचे घालमेलHत इंaज सरकारांनी घेऊन गांवोगावी सव3 लोक जमा कfन 

चोरHबो। ताUकदH (द;sा. तुमचे गावंचे हादHत चोरH जाहा;यास गांववाल ेलोकांस चौकसी न क5रता 

फासी देऊ. चोरH गांवापासून भfन घेऊ. इंaजांचा अमल जाहाला आहे. चोरH लुटालुट कणK हे काम 

आजपय3त चालले, परंतु आता कोणी कf नये. या�ो। सव3 मुलखात साहेबानी समd ताUकदH (द;sा. 

नंतर जाहHरनामे लावले. <यात वशषे म॥र असा होता क~, Pया गांवी मुशाफराची चोरH होईल <या 

गांवात पाच वषा3हून पलHकड े ऐसी वषा3पय|त जो प�ुष सापडले <यास RबPयनात मारला जाईल, 

या.तव चोरH कf नये. असे जाहHरनामे लाग;यावर कोणी येक साहेब सायंकाळी सयूा3.त जाहा;यावर 

LाMणाचा वेष घेऊन येकटाच येथून दाहा कोशावर गांव आहे तथेे व.तीस गेला. तuडास दाfची घाण 

चाललH होती. रसीलोटा 9लबंाचे पारावर टाकून काहH व[ांचे गाठोड ेबांधलेल ेपारावर टाकून आपण 

पारावर येक बाजूस खालH व[ टाकून झोपेचे सuग कfन रा(हला होता. गावातल े लोक 

संरdणाक5रता अवसीस दोन आसामी तेथे येऊन Bनजले होत.े नंतर म^यराjी <या मुशाफराचे गाठोडे 

व रसीलोटा चोरांनी नेला. पहाटेस तो साहेब उठोन गेला. नंतर Bतसरे (दवसी येक पलटण व पाचसे 

.वार बराबर घेऊन उजाडता गांवाभोवतालH सव3 लोक उभे केले. �ातःकाळी लोक उठोन झाडा 

करnयाक5रता गावाबाहेर येऊ लागले तeेहा .वारांनी कडा9मनी@या गो�या घालून ठार मा5रले. आ&ण 

गांवातहH 9शfन शोधून पु�ष ठार मा5रले. येकंदर पावण-ेदोनश ेपु�ष RबPयनांत मेले गेले. मग शोध 

कfन गाठोड े व रसीलोटा सांपडला. तो घेऊन सरकारH लोक तो गांव सोडून गेले. <यायोगान ेसव3 

मुलुखांत बंदोब.त चांगला जाहाला. या �ांतात या गांवचे लोक मेले त ेशजेारचे गांवचे लोक अq 

अस;यामुळे हा जाहाला कहर फारच आहे. या�ो। मा॥र <या लोकांनी सांkगतला आ&ण सव3 राjभर 

पहारा करHत होते. दसुरे (दवसी आNहH र.<यानी चालत ेजाहालो. 
  

अयो^या नगरHतं अयो^या नगरHतं अयो^या नगरHतं अयो^या नगरHतं  

 जाता जाता �ी अयो^या चवदा कोशावर रा(हलH. तो तथेे शरयू गंगा आ&ण घागरा नद यांचा 

संगम जाहाला आहे. तथेे Rब;ववdृ बरेच आहेत. हे पाहून सव3 आNहH तथेे उतfन .नानसं^या(द 



कृ<य कfन तेथून Bनघोन �ीdेj अयो^येस पोचलो. तथेे काळे रामाचे म(ंदरात उतरलो. रामनवमीचे 

पवा3स लोक फार जमले होत.े प�ृवीवरचे बैरागी लोक जमले होत ेव खेरHज याjाहH फार जमलH होती. 

येकंदर सात आठ लd याjा अयो^येत जमलH. काळे रामाचे देवळांत दdणी लोक फार उतरले होत.े 

<यांत वेदशा[ा(द संप!न पु�षोTम शा[ी कासीकरहH तथेेच होत.े dौर�ा^धा(द कृ<ये याjी लोक 

करHत होत.े त ेसमई वधवा ि[यानी तमाम �ा^धे करnयाचा आरंभ के;यावर मी शा[ीबाबांस असा 

शा[ाथ3 वचा5रला क~, ि[यांस पडंदानपूव3क �ाX करnयास अkधकार आहे Uकंवा कसे? <याजवfन 

शा[ीबाबांनी असे सांkगतले क~, वधवा ि[यांनी मु�य संक;प कfन LाMणzारा सव3 �ाX करावे. 

आपण तथेे पवjक घालून बसावे. परंतु ि[यांनी .वता पडंदाना(द �ाX कf नये. करतात त े

अशु^ध आहे, असे <याणी सांkगतले. शा[ीबांबाची योVयता असी होती क~, शा[ीबाबा हे ऋVवेदH 

देश.थ LाMण राहणार �ी dेj कासी वय सुNमार पाऊणसे वषा3चे असावे. दशaंथ वेद पढलेल े व 

!याय eयाकण3 वेदांतशा[ांत Bनपुण. �ौतात <याजबरोबरHचा कासीत कोणी नाहH. गहृ.तपणाचे व*ेत 

Bनपुण. बायजाबाई 9सदंHचे साहा लd �पये जमाबंदHचे मुलखाचे काम (दवाणkगरH पाच साहा वषK 

केलेलH, या�ो। व*ेचा LाMण �ेy होता. रामनवमीचे (दवसी सकाळी .नान ेवगैरे कfन शा[ीबाबांस 

असे वचारले क~, या देशात येथे रामाची पुजा दdणी LाMणाची अस;याचे कारण काय? तeेहा 

<याणी असे सांkगतले क~, हालH हा देश.त ऋVवेदH �ीरामाची पूजा करHत आहे. याचे पूरवी याचा 

पूव3ज �ीरामभ{ अBतशईत होता. दdणेत गोदातीरH गंगाखेड Nहणोन dेj आहे तथेील राहाणार. 

�ापंच क5रता क5रता लोकांचे कज3 �पये फार जाहाले Nहणोन तथूेन Bनघून अयो^येस येऊन बहुत 

(दवस शरयूचे .नान कfन तप करHत बसला येके (दवसी राjौ .व�ाq LाMण वेशानी �ीराम येऊन 

असे सांkगतले क~, उदईक शययूत .नान कnया3स जाल तeेहा तुमचे पायास मूत\ सापडतील. <या 

तुNहH देवळात बसऊन पूजा करHत जावी. हा .व� जाहा;यावर जागतृ होऊन शरयूत .नान कnया3स 

जाnयाबरोबर मांडीभर पाnयात �ीराम, लdुमण, सीता अशा वाळू@या मूत\ एक ओळीन े येक 

�भावळीनी हातात आ;या. <या अBत हलtया लाग;या. <या घेऊन काठv वाळुवंटHवर ठेवताच सव3 

लोकांस हH खबर समजलH. अयो^येचा राजा मान9सगं राजाचा पूव3ज होता. तो तथेे येऊन पूजाअचा3 

कfन देवालय बांधnयाचा हुकुम कfन गेला. नंतर अचKचे (दवसी शरयू तीरातून मूत\ आणnयास 

लोक गेले. परंतु मूत\ हालत नाहHशा जाहा;या. बहुत लोकानी य# केला, परंतु मूत\ उचलत नाहH. 

असे जाहा;यावर <या LाMणास सांkगतले तुNहH मूत\ उचलnयास लागाव.े तeेहा <या LाMणानी एका 

उजवे हातानी उचलून देवळात नेऊन ठेव;या. अचा3 जाहा;यावर देश.त LाMणानी आपले कुटंुब 

अयो^येस आणोन पूजा कfन रा(हला. तो वंश आजपय3त आहे. अशा कारणानी येथे पूजा दdणी 

LाMणाची आहे. दdणी लोक या रामास माBनतात असा म॥र आहे. अयो^येत jेताचा राम Nहणोन 

देऊळ आहे. ती मूत\ सुवणा3ची आहे. पहारेबंदH वगैरे बंदोब.त ठेवला आहे. रामनवमी खेरHज दश3न 

सवा �पया *ावा लागतो. तोहH मु�य राम माBनतात. येकंदर रामाची देवालये सुमार चारशपेासून 

पाचशपेय3त आहेत. हालH शहर गंगातीरानी तीन कोश लांबीचे, कोश दHड कोश �ंदHचे वसलेले आहे.  

आत नागcेर सांब वगैरे देव.थान े बहुत आहेत व तीथKहH फार आहेत. आNहH येक (दवस तीथK 

अयो^येपो। बहुधा पा(हलH. अ�सरच तीथ\ .नान केले. तथेे अbहरH आहेत. तीहH याjा केलH. 

अयो^या dेj साठ कोश रा(हले Nहणज े आं�याची झाडी फार लाग<ये. पूव3 पि�म-दdण या तीन 

बाजूनी झाडी फार आहे. उTरेस शरयु गंगा व घागरा नद आहे. त े पाणी तीन कोश �ंदHचे मोठे 



वहात आहे. अयो^येचे व.तीपलHकडे दdणेस हणमंत गडी Nहणोन लहानसा पव3त आहे, तथेे जंगल 

बरेच आहे. मा�तीच ेराहnयाच ेमु�य .थान आहे. मा�तीच ेदेऊळ kचरेबंदH आहे. तथेेहH लोक दश3नाथ3 

फार जातात. रामनवमीक5रता बैरागी आलेले हनुमंत गडीवर व.ती धfन राहातात. पंधरा (दवस त े

लोक dेjी व.ती कfन जातात. 
 

 

वानरांचा उप"ववानरांचा उप"ववानरांचा उप"ववानरांचा उप"व 

 अयो^या dेjास वांदर फार आहेत व माकड े बरHच आहेत. तथेे येक वानर काळा मोठा 

पपंळावर बसून कोणाचे तरH गाठोड ेUकंवा दाkगना पाहून तो वानर नेत अस.े <यास &झलबी अदशरे 

घेऊन <यास दाखवताच व.तु नेलेलH आणोन देऊन &झलबीचा "ोण वdृावर !यावा. असा येक वानर 

सवकलेला होता. असे तथेे राहाणार रामभट देश.त याणी सांगून आपआपोपले व.तुमाjाचा बंदोब.त 

ठेवावा असे कळवले अ.ता पुणेकरHण येक वधवा होती Bतणे आपल े गाठोडे काहH व.तु 

काढnयाक5रता ग@चीवर जाऊन सोडले होत.े तो वांदर याची नजर झाडावfन पोचताच <या बाईचे 

मागून येऊन मुक याची गाठोडी होती ती उचलनू झाडावर Bनघोन गेला. बाई माडीवfन मो�यानी 

ओरडू लागलH. माझा सव3.व घात जाहाला कारण <या गाठोडीत कड� आहे <या मोहरा दोन व 

पुत�या आहेत. मजला �ीdेj कासीस जाणे असून ईcरे म^येच संकb आ&णल ेआहे असे Nहणोन 

बाई घाबfन गेलH. हे रामभट याणी पाहून बाईपासून आठ आणे घेऊन &झलबीचा "ोण आणोन 

पपंळावर बसललेा वानर यास दाखवून ग@चीवर दरू ठेऊन आपण पलHकडे गलेा. नंतर अध\ घटकेने 

गाठोडे आणोन वांदर याणी तेथ े ठेऊन &झलबीचा "ोण घेऊन झाडावर गेला. बाईन े रामास एक 

�पयाचे पेढे लोकांस वा(टले. अयो^येत �ीरामभ{ परशराम बाबा Nहणोन माहासाधु जाहाला होता. 

<यांचा हालH मठ �9सX अयो^येत आहे. <या मठात मा�ती .थापना केलH आहे. याजबो। 

शा[ीबावानी सांkगतला म॥र 9लहून ठेवतो. परशुराम बावा Nहणोन kचTपावन जातीचा ऋVवेदH 

LाMण परमभ{ �ीरामाचा, वेदा!त शा[ाचा अनुभव घेणार असा Uफरत Uफरत �ीअयो^येस येऊन 

बहुत (दवस शरयू तीरH रा(हले. जेथे मठ कfन रा(हले होते तथूेन शरयू लांब अस;याकारणानी 

साधूस वृ̂ धापकाळामुळे व काहH �कृत Rबघाड;यामुळे शरयू गंगेचे .नान होत नाहH असा (दवस �ाq 

जाहाला. तeेहा परशराम बावा पाहाटेस उभे राहून �ी गंगेची �ाथ3ना कf लागले. तeेहा �ीगंगेन ेकृपा 

कfन शरयूचा ओघ Uफfन जवळ आला आ&ण साधु .नान कfन मठात आल.े शरयूचा ओघ आला 

हH खबर dेjात समजताच हजारो लोक साधुदश3नाथ3 जमले आ&ण देशोदेशी मोठv क~Bत 3 जाहालH. 

नंतर 9सदेंसरकारास समजून 9सदें यांची .वारH अयो^येस आलH. पंधरा (दवस राहून मा�ती 

.थापनापूव3क मठ बांधnयाचा ठराव कfन �Bतवष\ची नेमणूक तीनसे �पयापासून चारसे �पये 

मठाकडे खचा3स 9मळावे असी नेमणूक कfन 9सदें आपले ल.करात गेल.े पुढे काहH (दवसी साधूपासी 

9स�येहH बहुत जमले. पुढे अBत वXृापकाळी काहH वकृBत साधूस जाहालH. तeेहा 9सदें सरकार भेटHस 

अयो^येस आले आथ दाहा रोज राहून साधंूचे मज\�ो। खच3वेच कfन आणखीहH नेमणूक कfन 

साधूस असे वचारले क~, आNहH आपले दश3नास आलो <यापेdा आपण काहH मजला खच3 कnया3स 

आ:ा करावी. <याजवfन साधूनी असे सांkगतले क~, मी येथे वांदर यांचे सोबतीने बहुत वषK का(ढलH 

आ&ण आता माझे शरHराचा भरवसा नाहH. <यापेdा येकवार वानर मंडळीस लाडूभोजन घालावे. असे 



9सदें याणी ऐकून वांदर Uकती होतील असे वचा5रता साधूनी असे कळवले क~, येकंदर वानर पाच 

साहा हाजार होतील. बारा पंधरा हजार लाडू बंुदHचे केले पा(हजेत. बहुत उTम आहे असे सांगोन 9सदें 

आचारH वगैरे लाऊन लाडू तयार कf लागले. इकड े सायंकाळी साधू हणुमंतगडीवर जाऊन सव3 

वांदरांस हात जोडून �ाथ3ना केलH क~, तुNहH उदईक सव3 वानर जातीचे लोक जमा होऊन येथे येऊन 

�<येकानी दोन दोन लाडू घेऊन जाव.े या�ो। सव�स आमंjणे केलH. नंतर दसुरे (दवसी सकाळी �हर 

(दवसास लाडू हणुमतंगडीवर नेऊन मा�तीचे देवलयाभोवती रासी घालून ठेव;या. साधू महाराजानी 

तथेे येऊन पूजा �ाथ3ना करताच सव3 वानर येऊन �<येकानी दो!हH हातात दोन दोन लाडू घेऊन 

झाडावर पळून गेले. या�ो। वानरभोजन होऊन 9सदें ल.करात गेले. असा महासाधु येथे होऊन गेला. 

तो मठ अ*ाप आहे व नेमणूक वगैरे 9सदें सरकारची चालू आहे. या�ो। मठाबो शोध लागला. आNहH 

सोबतीसु॥ वचार कfन गौड LाMणास पके 9सधे देnयाचा ठराव कfन शरयू तीरH येक मोधी आणोन 

बसवला होता आ&ण LाMणभोजनाथ3 9सधे देnयाचे संक;प कfन 9सधे (द;हे आ&ण दdणी मठात 

वगैरे राहाणार लोकास बंुदHचे लाडू कfन सवुा9सणीसु॥ भोजन (द;हे. रामनवमीचे (दवसी असे तेथे 

माहा<Nय आहे क~, दोन �हरH शरयू गंगेत .नान कfन रामज!म Pया जाVयावर जाहालेला आहे 

तथेे जाऊन ज!मभूमीचे दश3न <या समई Pयास घडेल <यास पुनः ज!म नाहH असे �ुBत.मBृत 

पुराण�9सX आहे. Nहणोन सव3 लोक Pय!म (दवसी म^या!हH .नान े कfन हातात तुलसी, पैसा-

सुपारH घेऊन सव3 लोक राम ज!मभूमीचे दश3न घऊेन तुलसी तथेे वाहातात. तथेे जागा आसी आहे 

क~, मोठे मैदान झाडीचे आहे. बहुत �ाचीन 9भतंाड ेदरू दरू आहेत. कौस;येची खोलHची जागा प!नास 

हात लांबी व चालHस हात �ंदHची असोन पका चुना 9ससे ओतून चौथरा कंबरभर उंचीचा बांधून व 

दोन हात उंच फ{ कठडा मा5रला आहे. सात आठ लd याjेची येकवेळी गद« हो<ये. परंतु भोवतालH 

जागा मोठv अस;याकारणानी व सरकारांतून 9सपाई लोक .वार व काहH हाTी मधुन मधून उभे 

क5रतात तरH पाच चार मनु�ये मरण पावतात असी गद« होऊन जात अस<ये. तथेेहH आNहH जाऊन 

दश3न घतेले. दसुरे (दवसी .वग3zार Nहणज े�ी ल8मण �ायोपवेशन कfन .वगा3स गेले तथेे .नान े

कfन �ी नागेcर सांबावर पाणी शरयूगंगेचे घातले Nहणजे याjा सफळ हो<ये आसे आहे Nहणोन 

आNहH .नाने कfन तथेे घाटावर घरासार�या मडtयां@या रासी असतात <या�ो। चार चार कवhया 

देऊन येकक मडके घेऊन शरयू गंगेत भfन नागेcराचे देवालयाजवळ गलेो तो पूव3 (दवसासारखी 

गद« होती. सव3 लोक दरवाPयांतून पाnयाची मडक~ 9सव9लगंावर टाक~त होत.े असे देवालयास चार 

दरवाजे होत.े आNहH मडके न टाUकता �हरपय3त झटून देवाचे दरवाPयांत जाऊन पाणी माj उडवले 

आ&ण बाहेर आलो. या�ो। याjाकृ<ये सव3 केलH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

अयो^येवषयी एक कथाअयो^येवषयी एक कथाअयो^येवषयी एक कथाअयो^येवषयी एक कथा 

 �ीdेj अयो^ये वसी जुनी खबर असी समजलH ती सव3 या जागी 9लहून ठेवतो. ती असी 



क~ या अयो^या dेjास पूरवी शाप असा जाहाला होता क~, हे अयो^ये तुझे नांवसु॥ राहणार नाहH, 

अगदH नाबुद होशील. पुढे अयो^या नामक देवीने �ाथ3ना कfन असा उःशाप 9मळवला क~, 

क9लयुगांत व,म राजा होईल. तो पुनः तुझे उ^धरण कfन �9सXीस आणील. <याजवfन 

क9लयुगांत राजा व,म साव3भौम मोठा पुnय�ोक जाहाला होता. तो �9स^ध सवा|स ठाऊक आहेच. 

<याणे कोणे येके समई सqपुS या प�ृवीवर कोठे कोठे आहेत Nहणोन शोध कf लागला. तu पं=डतांनी 

असे सांkगतले क~, वराट पु�षाचे नाक अयो^या आहे, परंतु सqपुS यांत अयो^येचे (ठकाण मुळीच 

नाहH. परंतु शरयूगंगा, घागरा नदास 9मळून अयो^येवर पुढे गेलH आहे. <या संधीत अयो^या आहे. 

असे समजताच व,म राजा येकाक~ येकटा Bनघून शरयूतीरH संगमावर येऊन तप�यKचे बेतानी 

रा(हला. पलHकड े अलHकडे बारHक गांवी जाऊन अयो^या या नावाचा खेडागांव देखील नाहH. नंतर 

राजाने असा ,म ठेवला होता तो मोठे पाहाटेस गंगा.नान कfन गंगातीरH तप�यKस बसून बराबर 

येक वाजला Nहणजे जवळचे गांवी 9भdा मागून बाजरH आणोन 9भजत घालून सायंकाळी तसीच 

(हरवी गंगोदकाबराबर भdण कfन काळ घालवावा. या�ो। राजा व,म बारा वषK तथेे तप�या3 कfन 

येके (दवसी अयो^या नामक देवी राजाचे समोर येऊन राजास ‘वरं Lू(ह, वरं L(ूह’ असे Nहणतांच 

राजाने वनयपूव3क नम.कार कfन �ाथ3ना केलH क~, मातो�ी आपले नांवाची कथा ऐUकnयाची इ@छा 

आहे. <याजवfन देवीने सांkगतले क~ मजला अयो^या नामक देवी Nहणतात. मी तुजला �स!न 

आहे. नंतर राजाने हात जोडून वनंBत केलH क~, मात े सqपुS यांत अयो^यापुरHचे (ठकाण नाहH. 

अयो^या हे वराटपु�षाचे ना9सक आहे. <यास मजला Bन9मT कfन dेj सव3 �bीस पडावे. असे 

भाषण राजाचे �वण कfन राजाची .तुBत बहुत कfन राजा तंू शूर औदाय3 बTस लdणी परोपकारH 

आहेस. <यास मजलाहH पूरवी शाप जाहा;या कारणानी मी गुq जाहा;ये हो<ये. पुढे उःशापहH असा 

होता क~, क9लयुगात राजा व,म होईल तो तुझा उ^धार करHल, तो समय आला आहे. असे Nहणोन 

ती अयो^या देवी dेjी जाऊन नागेcर 9सव9लगं दाखवून असे सांkगतले क~, राजा आता ं पं=डतांचे 

आ�याने अयो^या माहा<Nय हाती धfन नागेcरापासनू तीथK व देवता सव3 सांपडतील असे राजास 

सांगून अ!तरधान देवी होती जाहालH. मग राजाने उPजनीहून �धान ल.कर वगैरे बोलाऊन तथेे 

राजाने व.ती केलH.  

 नंतर पं=डतांचे आ�यानी अयो^या माहा<Nयावfन दरोब.त तीथK व देवता सापड;या. राजा 

रा(ह;याकारणानी मोठमोठे वाडे तथेे तयार जाहाले व देवालयेहH बहुत जाहालH व तीथKहH बहुत 

बांkधलH गेलH. सात आठ वषK राजा तथेे राहून उPजनीस परत आला. अयो^येत राजा दशरथ याणी 

पुjकामेbी य: केला ती जागा आ*ाप थोडी खणलH असता जळके तांदळू बहुत सापडतात, असा 

लौUकक आNहH ऐUक;यावfन <या जाVयावर जाऊन पाहता सेकडो लोक तांदळू जळके काढून नेत 

आहेत. हे पाहून आNहHहH वैरणभर तांदळू तेथे 9मळवल.े नंतर शरयू तीरH जाऊन पवळी मातीहH 

आ&णलH. <यास राम-रज असे Nहणतात. आNहH अयो^येस येकंदर बेवीस (दवस व.ती कfन रा(हलो 

होतो. दdणी आमचे 9मj सोबती यांचा वचार असा जाहाला क~, आपण येथे f॥ धम3कृ<यात बरेच 

उडवले. परंतु आपण चैनेत पैसा उडवला नाहH. <यास बु^धीपूव3क लखनौस जाऊन .वइ@छ नाच  

बैठक~ पाहून सुख भोगून मौजहH पाहू. असे <यांचे बोलणे ऐकून ती॥ काकांस असे सांkगतले क~, 

लखनौ dेj Uकंवा तीथ3 नाहH. <यापेdा तुNहH येथ े�ी शरयू गंगेचे .नान कfन या रामभटजीकडे 

Uकंवा �ी मा�तीचे मठांत राहावे. आNहH पंधरा (दवसांचे आंत अयो^येस येतो. असा म॥र काकांस 



कळवताच <याणी dेjी राहnयाबो। �कार (द;हा. नंतर अयो^येहून वरसईस पj पावेल असे सव3 

लोक सांगू लागले Nहणोन घरH तीथ3fपांस पj 9ल(हले. <यात वशषे म ॥ र क~, आNहH घfन 

Bनघा;यापासून सुख दःुख भोगीत आज 9म॥ पय3त (दवस इकड ेघालवले. �ापंचाक5रता पैसा तर 

उ<प!न नाहH, परंतु अनेक देवता तीथK (हडंलो. घरचा समाचार काहHच कळला नाहH. <यास आपण हे 

पj पावताच उTर �ीdेj कासीस दगुा3घाटH बाबा पJडस ेयांचे वाhयात वो। रा. रा. �ीगोपाळभटजी 

सोमण याचे नांवे पj यावे Nहणजे आNहास पावेल. आNहH �ीकासीस येथून जाणार सबब 9ल॥ आहे 

आ&ण येथील मंडळीस शोध क5रता सवा|चे Nहणण ेअसे आहे क~ “यbeयो बहवः पुjा य*ेकोप गयां 

�जेत” बहुत पुj उ<प!न करावे, एखादा तरH गयेस जाऊन पjोzार करHल. तर याजवfन Rj.थलH 

याjा केलH पा(हज.े तर पूव3वय अ.ता पायात जोडा न घा9लता शरHरकb कfन याjा करावी. पुढे 

असे न होई तर घोड ेवगैरे पाहून याjा कणK अव.य आहे. हेहH न घड ेतर "eय अस;यास डोलH 

वगैरे आप;यास कfन पुj बराबर घेऊन जाऊन याjा करावी. हे "eयाधीन आहे, परंतु "eय नाहH. 

वXृापकाळ तर जाहाला आ&ण प<याबो। गयेस जाणे रा(हले. तर ‘आ<मा वै पुjानामा9स’ असी �ुBत 

�माण आहे. याजवfन पुjाचे तर ता�nय आहे ना? <यास पुjास आ:ा करावी Nहणज े पुjास 

अkधकार येतो ॥ अव�यं पतुरा:या ॥ असा शा[ाथ3 .पb येथे समजnयात आला Nहणोन 9ल(हले 

आहे. तर आपण मजला आ:ा *ावी Nहणज ेमी आपले आ:ेवfन Rj.थलH याjा कfन देशी Bनघोन 

येतो. या�ो पj 9लहून डाकेत टाकून आNहH गाडी भाhयाची कfन दसुरे (दवसी लखनु पाहाnयास 

Bनघोन चालत ेजाहालो. 
 

 

लखनौलखनौलखनौलखनौ    शहरHशहरHशहरHशहरH 

 त े लखनौत उTम माडीवर परभारे जाnयायेnयास वाट असी जागा भाhयानी घेऊन शहर 

पाहाnयास रा(हलो. केश5रया बाग वगैरे जी कामे मोठv मोठv लाखो �पये खचा3ची पा(हलH व लखनौत 

गाणार ि[या मुसलमानी फार उTम आहेत Nहणोन लौUकक होता. या.तव आNहH शोध कfन कfन 

<या <या यवनी ि[यांची गाणी बहुत ऐकलH. पैसा <यांत खराब बराच केला व काहH गवई लोकांचेहH 

गाणे ऐकून <यांसहH "eय बरेच (द;हे. �Bत(दवसी राjौ जागरण होत होत.े परंतु चाहा, कापी वरचवेर 

घेत होतो. लौकर भोजन े कfन �हर दHड �हर दोन �हरH Bन"ा घेऊन मग गाडीत बसून शहर 

पाहnयास जात होतो. सोबती व आNहH आमचे वयासारखचे होत.े <यायोगान ेफार चैन होत असे. जे 

जे पदाथ3 आNहास मनास चांगले वाटत त े त ेआNहH करHत होतो. बरेच (दवस तथेे राहून मौजा 

कfन उदईक Bनघणार तu तथे ेकलक�याकडील बंगालH खेळ शहरात �9सX आला होता असी बातमी 

आNहास लागताच शहरात शोध करnयास Bनघालो. तu सायंकाळी त ेतमाशा खेळ करणार मुसलमान 

आNहास भेटले. <याजपासी बोलणी बहुत बोलून दसुरे (दवसी खेळ कnया3चा ठराऊन Rबराडी आलो. 

नंतर ठर;या�ो। बंगालH खेळ मंjव*ेचा वगैरे सव3 खेळ <याजपासून करऊन <यास �पये (द;हे. खुसी 

केले. नंतर भाhयाची गाडी पाहून मजल दर मजल करHत अयो^येनजीक तीन कोशावर बंगला 

Nहणोन लहानसे शहर आहे तथेे आलो. त े शहर पाहnयासारखे आहे. नवीन बसवलेले आहे. 

सuग याचे पटH�माण े शहर वसवले आहे. म^ये चौकासारखी जागा मोठv आ&ण चारH बाजूनी घरे 

या॥ सव3 शहर वसवलेले पाहून �ीdेj अयो^येस आलो. तथेे काकांची भेट जाहालH. नंतर तथेे 



आणखी तीन (दवस रा(हलो. LMावता3पो। सोबती घरघरनद उतfन पलHकड े �ीमतं गेले, Nहणोन 

<यांचा जाnयाचा Bन�य जाहाला. आNहासहH तुNहH आNहाबराबर यावे असे वारंवार सांगत असत. 

परंतु तीथ3.वfप काकांनी <यांस उTर (द;हे क~, आNहH घfन Bनघा;यास (दवस बहुत जाहाले 

आहेत. आमचे तर वयच जाहाले आहे. परंतु हा व�णु उमेदवार याची घरH माणसे आई, बाप, भाऊ, 

बायको फार वाट पाहात असतील. आNहH इकडे आ;यापासनू आजपय3त पjeयवहार नाहH. <यास 

आNहH घfन Bनघा;या तागाईत सुखे व दःुखे बहुत भोkगलH. परंतु �ापंचास "eयसाधन झाले नाहH. 

असो देश पाहnयांत आले व याjाहH जाहा;या. आता आNहH अथ3संपादनाचा नाद सोडून देशी जाणार. 

तुNहH पु!हा <या लोकांकडे जावे. असे काकांनी सांगताच त े लोक पहाटेस Bनघोन गेले. पुढे 

कासीयाjेस जाnयाबो। वचार कf लागलो. अयो^येहून कासी dेj समुार ऐसी पंचायसी कोश दरू 

आहे. र.ता आपण पा(हला नाहH तर सोबत पाहाnयाचा वचार आव.य केला पा(हजे. नंतर शोध 

क5रता मठांत रा. रा. �ी. रावसाहेब (हगंणे ना9सककर कुटंुब-मातो�ीसह कासीस जाणार आहेत असा 

शोध लागला. नंतर परशराम बाबाचे मठांत जाऊन रावसाहेब यांस नम.कार कfन कासीस अमुक 

Bतथीस जातो असे समजताच आNहास आपले बराबर सोबतीने जावे अशी इ@छा आहे. <यास 

आNहास घेऊन आपण कासीयाjेस जावे, असे सांगताच तो गहृ.त .त�ध रा(हला. त ेपाहून <यांस 

असे कळवले क~, आNहा बराबर घोड ेमाणुस आहे. फ{ हा देश वाईट, या.तव सोबत आपलH धfन 

गेले पा(हजे. असे Nहणताच बहुत उTम आहे असे बोलून Rबराडी आलो. 
 

 

(हगंणे याचें सोबतीन ेकाशीdेjी(हगंणे याचें सोबतीन ेकाशीdेjी(हगंणे याचें सोबतीन ेकाशीdेjी(हगंणे याचें सोबतीन ेकाशीdेjी 

 नंतर (हगंणे यांची सोबत पाहून �ी अयो^येहून �ीरामास नम.कार कfन Bनघालो ते चार 

पाच कोशावर Rब;वहरH Nहणोन dेjसंमधे याjा आहे, तेथे राजा दशरथाचे दहन केलेलH जागा �9सX 

आहे, �ी दशरथ राजा@या पादकुा व मूत\ आहे व रामल8मणां@याहH मूBत3 आहेत. तथेे व.ती केलH. 

राjौ रावसाहेब (हगंणे यांचे व आमचे बोलणे वगैरे थोडेबहुत जाहाले. (हंगणे हे गहृ.त पूवा3पार 

आहेत. पूरवी (द;लHचे बादशहाकडे वक~ल 9शवाजीराज े यांजकडून होत.े दौलतीचा <याजपासी अंत 

नवता, एवढH दौलत होती. पुढे कालगतीने सव3 ऐcय3 जाऊन ग5रबीपो। (दवस आले. रावसाहेब या 

पु�षाचे वय पंचवीस पासून Bतसीपय3त असावे. क!या पुj सतंती नeहती. काहH जाहागीर नासीक 

िज;sात आहे व काहH जाहाkगरH बादशाहाकडून (हदं.ुथानात (द;लHपासी आहे. <यापो। (हगंणे यांची 

व(हवाट फार (दवस नस;यामुळे सरकारात गेलH व काहH व(हवाट यांचे नावे असून सावकराकडे 

गुतीव जाहालH होती ती सोडवलH. येकंदर आठ हजार जमाबंदHची जाहागीर रा(हलH. असा सव3 वचार 

रावसाहेब याणी कfन द5र" बहुत कfन दरू घालवnयाचा र.ता शोधन घरnयास (हदं.ुथानांत येऊन 

दोन वषK <यास जाहालH होती. सव3 कामे काज ेआटपून सेवटH कासीस काहH इ.टेट आहे <याची 

eयव.था पाहाnयास व याjाहH कnया3स जात होत.े कासीत वाडा <यांचा �9सX आहे व मंगळागौरHचा 

घाटहH <यांचे पूव3जांनीच बांkधला आहे. हालH बराबर मनु�ये आचारH व 9स�या व कारकून आठ 

असामी गडी, पहारेकरH व काहH <यां@या आत बायका 9मलोन चार गाhया मनु�यां@या हो<या व 

9भdुकहH दोन असामी बराबर होत.े मातो�ी व कुटंुबासमेत बसnयास गाडी छकडी----लहानसी तीनशे 

�पये Uकमतीचे बैल अBत उTम या�ो। बेतानी मजल दर मजल चालत होतो. आNहH उभयता 9मलोन 



येक घोडे भाhयाच ेकfन जात होतो. वाटेन ेगोखf फार होत.े भोवतालH मोठे मोठे डuगर होत.े परंतु 

<याजवर तणृ नाहH. पांढरे होत.े दगड हातानी चुरले तरH चुरत, असे दगड पा(हले. तeेहा शोध क5रता 

ह5र�ंद राजा तारामती [ी व रो(हदास पुj या र.<याने �ी dेj कासीस गेला. तeेहा वc9मj 

ऋसीनी राजाचे छळाबो। सूया3@या वशषे कळा खु;या कfन देशात पाणी नाहHसे केले व गोखfचे 

हातfण केले. <या तापानी दगड चु!यासारखे जाहाले आहेत असा शोध लागला. पुढे (हगंणे यांचा 

आमचा प5रचय फार जाहाला. तeेहा <याणी आNहास असे कळवले क~, तुNहH उभयता मुशाफरHत 

हाती कfन भोजने क5रता <यास आमचे कडे भोजनास यावे. तeेहा ती॥ काकांनी उTर (द;हे क~, 

अयो^येहून आNहH Bनघतसेमई कासीस जाnयाचा Bन�य केला तeेहाच **** सो=डले आहे. ज!मपय3त 

**** सेवन केले पुढेहH करणे आहे. परंतु याjा पार पड ेतथेपयKत आNहास आपण भोजनाचा आaह 

कf नये. भोजनाखरेHज लोभ काय कमी आहे असे बोलून भोजन चुकवले. कासीस Pया रोजी �थम 

गेलो तeेहा उजाडता dेjात येताना व�ण व,तंुड गणपतीस आलो. तथेे साbांग नम.कार कfन पुढे 

आमचे जाVयावर जाऊन हमाल कfन ओझी Pयाची <याणी आपआपोपले Rबराडी गेले. आNहHहH 

LMघाटH केळकर यांचे वाhयात गेलो. नंतर तथूेन वरसईचे घरचे पj 9ल(ह;या�माणे आले असेल 

Nहणोन दगुा3घाटH पJडसे यांचे वाhयात सोमण यांजकडे गेलो. तथेे पj वरसईचे येऊन आठ (दवस 

जाहाले होत.े त ेपj kचरंजीव ह5रपंत याणी 9ल(हलेल ेहोत.े बारHक अdर अ.ता दोन बंद पj होत.े 

कारण घfन Bनघा;या तागाईत आमचे पj घरH नाहH, घरचे आNहास नाहH याजमुळे पj फार वाढले 

होत.े पjी सव3 खशुाल आहेत, परंतु आNहH (हदं.ुथानात Bनघालो तeेहा �थम मजला क!या जाहालH 

होती Bतचे नांव गोदावरH ठेवले होत.े ती क!या दोन वषा3ची होऊन ती माj कैलासवासी जाहा;याचे 

9ल॥ होत.े बाक~ त ेपj वाचता वाचता ऐUकणार लोकांचे डो�यास पाणीच यावे असा सव3 म॥र होता. 

सारांश लौकर देशी येऊन सवा|स काळजीतून काढावे. असे पj पाहून घेऊन Rबराडी येऊन गंगेवर 

जाऊन याjा कृ<ये केलH. �ा^ये काळाbकेहH केलH. नंतर �ी dेj कासीत �Bत(दवसी Bन<ययाjा ॥ 

वcेशं माधवं धु=ड 3 दnडपा&ण3च भैरवम ॥ वंदे कास\ गुहां गंगां भवाBन ंम&णक&ण3का ॥  हH Bन<ययाjा 

कfन वशषे याjा काहH तरH करHत होतो. या�ो। तथेे याjा तीथK देवतांचे दश3न कfन मा^या!हH 

म&णक&ण3केवर .नान ेकfन Rबराडी येऊन .वता हाती भोजनाचे कfन भोजन ेकरHत होतो. eयास 

कासीस जाऊनहH याjा केलH. कासी dेjात अनेक आचार-b सारखे (दसतात. <या लोकांची कृBत 

बराबर नाहH, असे आNहH समजून येका वzानास �® केला क~, हH कासी Nहणज ेमु�य व*ापीठ 

असून आचार वचार येथे उTम असावा <याजबो। तर फार लोप (दसतो हे कसे? असे वचा5रताच 

<याणी असे सांkगतले क~, एकवीस .वग3 सोडून कासी dेj आहे. या भमूीसारखे दसुरे .थान नाहH. 

याचा शा[ाथ3हH Bनराळाच आहे॥ पाहा॥ का�यां महोदयो Bन<यः० इ<यादH वाtये aंथी .पb आहेत 

आ&ण-का�यां कृतयुगो धम�० अशा वाtयावfन हालH तथेे पातक मुळीच होत नाहH असी आमची 

समजूत केलH. कासीत गे;यापासून आठा दाहा रोजी येके (दवसी भैरवाचे देवळांत रा. �ी. नाना 

राहाळकर वरसईकर भेटले <याणी अस ेकळवले क~, तुNहH घfन Bनघा;यावर येक वषा3नी आNहH 

Bनघालो त ेअ*ाप इकडेच आहो. याjा सव3 के;या. आता तुNहH आNहH aाम.त शजेारH, <यापेdा येक 

वचारे राहून देशीहH बराबरच जाऊ. हालH कासींत माj जी Bनराळी Rबराड ेआहेत ती ठvकच आहेत 

असी बोलणी होऊन BतघेहH याjेस गेलो. बेचाळीस 9लगंांची याjा व अ!तगृ3हH पंचकोशी वगैरे याjा 

बहुत कfन राहाळकर आ&ण आNहH बराबरच के;या. नंतर LाMण सुवा9सणी भोजनहH साम�या3नु�प 



केले. पुढे येके (दवसी Bतघेजण बसून देशी घरH जाnयाबो। वचार ठराऊन �थम गयेस जाऊन तथेील 

कृ<य सव3 कfन पु!हा कासीdेjात येऊन महूुत3 पाहून सव3 वccर �भBृत देवांची दश3न ेघेऊन देशी 

जाnयाबो। Bनरोप घेतले आ&ण मुहूता3वर कासीdेj सोडून �यागास आलो. तथेे तारागंजांत रा(हलो 

होतो. तथेील याjाकृ<य साम�या3नुfप कfन LाMण भोजनहH केल.े dेjसंबंधे सव3 देवतांची दश3न ेव 

तीथK केलH. येके (दवसी आNहH वेदशा[ संप!न प�ुषोTमशा[ी बाबाकड े पूरवीचे ओळखीमुळे भेटHस 

गेलो, तो तथेे Rj.थलH सेतु Nहणून धम3शा[ाचा aंथ शा[ीबाबा पाहात बसले होत ेआ&ण पुjानी 

गंगा आणोन माताप<यानी .नान ेघात;याबो। eया�यान चालले होत.े आNहH <यांस असे वचा5रले 

क~ आNहास कावड गंगेची येथे भfन घरH देशी नेणे आहे. <याजबो। आपण शा[ाथ3 सांगावा. 

<याजवfन शा[ीबाबांनी असे सांkगतले क~, येथे दशाcमेधी �ीभागीथ\ गंगा कावडीत भfन 

.कंधावर कावड घेऊन पायांत जोडा वगैरे न घा9लतां... घात;यानी यथावधी रामेcराचे फळ 9मळत.े 

<यास Pयांची मातापj े असतील <याणी कावड भfन गंगा नेऊन .नान े करवावी आ&ण पुjांचे 

.कंदावर भागीथ\ गंगा येऊन .नान Pयाचे झाले तो कृताथ3 होतो. असे उभयतांस अBत पुnय आहे. 

पुjधम3 तुNहH केला. कारण <याणी येऊन Pया Pया याjा करावया@या <या <या तुNहH <यां@या उदे 

के;या. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

प5र9शb 

 

 

गंगेची कावड गंगेची कावड गंगेची कावड गंगेची कावड  

 कोणी लोक असे Nहणत क~, कावडीन ेगंगा घरH जाणे फार क(ठण आहे. गंगा येखाद (दवसी 

�ातःकाळापासून जड हो<ये. कावड उचलत नाहHसी हो<ये. इ<यादH गोbी बहुत ऐकून मी वचार केला 

क~, माताप<यांचे पुnयान ेहे काम 9सXीस जाईल. आNहास बराबर घरH नnेयास अथ3 नाहH, या.तव 

गंगाबाईस नेलH पा(हजे. असा वचार कfन नंतर असा वचार ठरला क~, येथून वं̂ यवा9सनी देवी 

जवळ आहे. <यास Bतचे दश3न घेऊन येऊ. असे ठर;यावर दसुरे (दवसी �ातःकाळी �ायागाहून Bनघोन 

चालत ेजाहालो. वं̂ यवा9सनीस जाऊन पोहोचलो. तथेे देवीचे देऊळ प�मा9भमुख आहे. देवालयात 

सोपे दdणोTर आहेत. पुढे थोडा सोपा असोन दरवाजा म^येच आहे. दो!हH सो�यात देवी .थापना 

केलH आहे. मु�य वं̂ यवा9सनी देवी प�मा9भमुख आहे. म^ये चौक चांगला साधन केला आहे. तथेे 

इतका चम<कार आहे क~, चौकात दर मंगळवारH व शु,वारH बंगालH लोक हजारो पशु तथेे मा5रतात. 

देवीचे समोर चौकात पशु माfन त ेमंुडके र{ पागळत अ.ता तसेच हातात घेऊन देवीवर र{[ाव 

करHत असतात. आ&ण चौकात दोन आडीच वती खोलHचे र{ साचलेले असत.े त े र{ तथेेच काहH 

सुकूनहH जात े परंतु गंधी नाहH व तथेे मासी Rबलकूल नाहH हे आ�य3 आहे. आNहH तथेे 

.नानसं^या(द कfन मी त े (दवसी सकाळी दोन घटके (दवसास देवीजवळ बसून नवचंडीचा संक;प 

कfन चंडीपाठास आरंभ केला. तो <याच (दवशी आवसीचे चार घटका राjी अकरा पाठ सqशतीचे पुरे 

केले. नंतर देवीची पूजा कfन भोजन केल.े दसुरे (दवसी गंगापुj बराबर घेऊन पाहाडात मु�य 

वं̂ यवा9सनी देवी आहे Bतचे दश3न घnेयास Bनघोन गेलो. तीन कोश डuगर चढावा लागतो, तो डuगर 

चढून गलेो. तथेे शंभर लोक उभे राहतील येवढH जागा देवीपासी मदैान आहे. देवी पाहाडास लागून 

आहे. मनु�यायेवढH मूBत 3 आहे. Bतजला शJदरू नाहH. देवीचे पायापासून दोन हातावर कातळ दगड 

अ.ता, तथेे येक लहानसे कंुड आहे. <यात पाणी आहे. भfन वाहात असते. तां�या बुडवून का(ढला 

क~, दसुरा तयारच आहे. असे पाणी बहुत आ&ण .व@छ आहे. तथेे झाडी बरHच आहे. तेथे देवीची 

पूजा कfन परत येऊ लागलो, तो गंगापुjानी वशषे 9शव9लगं दाखवतो असे Nहणोन आNहास घेऊन 

बराच लांब गेला. तो मोठा एक ओढा पाnयानी भfन वाहात आहे असे पा(हले. पुढे जाता जाता 

बारHकसा डuगर होता. <याचे पायथी ओ�याचे काठv पाषाणी देवालय होत.े <यात जाऊन पाहाता �ी 

9सव9लगं हात भर उंची व 9लगंाचा माथा (दड वीत होईल येवढे मोठे 9लगं, परंतु सव3 9लगं अBत 

तांबडे �bीस पडल.े Uकंबहुना तांबडे जासवंदHचे प�ुपा�ो। तांबड े 9लगं तथेे पा(हले. दसुरे असे 9लगं 

कोठे पा(हले नाहH. गंगापुj याणी असे कळवले क~, हे 9सव9लगं पुराण�9सX आहे. �ी राम लंकेहून 

अयो^येस जात े समई या गंगेवर .नानाथ3 उतfन हे 9लगं .थापून पूजा केलH आहे. असे <याणी 



सांगताच आNहH पुनः .नान े कfन पूजा अ9भषेक केला. नंतर Rबराडी येऊन भोजनाचे कfन 

सायंकाळी भोजने केलH. नंतर दसुरे (दवसी सकाळी Bनघोन �ीdेj �यागास आलो. नंतर कावड 

वकत घेऊन उपा^ये यांचे वचारे गंगापूजना(द यथावधी कम3 कfन दोन �" Nहणज ेबेवीस कु�या 

उदक भfन गवत वगैरे घालून कावडीत कु�या ठेऊन कावड बंद केलH. नंतर मुहूत3 पाहून आषाढ शु. 

५ रोजी �यागहून Bनघोन LMावत3dेjी जाnयाचे इरा*ाने �यागराजास नम.कार कfन राहाळकर व 

आNहH दोघ े चालत े जाहालो. त े LMवत3 dेjी बाबा कवK यांचे वाhयात उतरलो. गंगेची कावड 

नेnयासंमधी �तावसी वचार कfन येवढाच नेम ठेवला होता क~---- �ा^धा(द सं.कारांचे अ!न 

�यावयाचे नाहH. शुX परा!न 9मळा;यास �यावे. पायात जोडा न घा9लता अनवहाणी चालाचे, पागोटे 

घालाचे नाहH, वगैरे नेम ठेवले होत.े  

 LMावता3स अ.ता येके (दवसी सासू-सुनेचा कPजा जबर जाहाला. <यात सुनबाईन ेसासूबाईस 

असे सांkगतले क~, आNहH गंगा.नानास जात ेसमई येखादे 9मjाकडे जातो. परंतु पूरवी तुमचे उमेदHत 

माजघरांत चोळी लुगडे सोडून टाकून िज!यानी माडीवर जाऊन (दवाणखा!यात पाच चार मंडळी 

महाराज �ीमंतापासी बसलH अ.ता तथेे येऊन सव�स नम.कार कfन खुटंHवर ठेवलेलH पैठणी घेऊन 

<याजसमोर नेसून चोळी घालून <या मंडळीत �ीमंत सांगतील <याचे मांडीवर बसून वडा खात असा, 

असा तर आमचा kधगंाणा नाहH ना? इ<या(द भाषणे ऐकून फार मौज वाटलH.  

 

Vवा;हेरचे मागा3वर Vवा;हेरचे मागा3वर Vवा;हेरचे मागा3वर Vवा;हेरचे मागा3वर  

 पुढे पाच चार (दवसानी आNहH VवालेरHस जाnयाचे वचारे Bनघालो, तu वाटेत जाताजाता 

सोबत आणखी कावडींची 9मळालH व गाhयाहH बराबर हो<या. ती॥ काकांस ओ�यासु॥ गाडीत 

बसnयाची सोई केलH होती आ&ण मजल दर मजल जात होतो. येके (दवसी Bन<यनेमा�ो। �ातःकाळी 

उठोन शौचमुखमाPय3न कfन .नाना(द �ीपाkथ3व 9लगंपूजा(द कfन �ीगंगेस हलद कंुकुम वाहून 

�ाथ3ना कfन कावड उचलून र.ता चालू लागलो. तो येकायेक~ ती कावड अBत जड जाहालH. खां*ास 

भार सहन होईनासा जाहाला. वारंवार डावे उजवे खां*ावर कावड Uफरऊ लागलो. सकाळी �हर 

(दवसास गाhया सोबती@या आटोपून फराळहH केला. तथूेन गाhया चालू जाहा;या. आNहHहH चालू 

लागलो. माझी कावड अBत जड जाहा;यामळेु माग ेमाग े राहू लागलो. बराबर चार वाजतांचे सुमारे 

मुकामावर सव3 लोक उतरल.े आNहH येकटेच रा(हलो. जो मुकाम जवळ आला तu तu कावड जड फार 

होऊ लागलH. मजला तर खां*ावfन कावड Uफरवता येईना. दोन अडीच मणांचे ओझे जाहाले. <या 

योगानी माझे दो!हH पायास ढो�याखालH सूज बरHच आलH व पावले दो!हH फार सुजलH होती. 

मजलेवर येऊन पोहuचलो तu जेवणाची तयारH जाहालH होती. येतांच भोजने केलH. नंतर मंडळी असे 

आNहास सांगू लागलH क~, तुNहH माताप<यांक5रता कावडीन े गंगा नेणार, परंतु <या माताप<यांस 

पुnयाई नाहH. पुjांनी .कंधावर गंगा आणोन .नान होणे फार कठvण आहे. या.तव तुNहH आमचे 

ऐकून येथे 9सव9लगं आहे <यास गंगोदकानी .नान घालावे. हालH आज तुNहास चालnयाची श={ 

नाहH. पावले अBत सुजलH आहेत इ<या(द मंडळी फार बोल ूलागलH. सव3 ऐकून घेऊन उTर न देता 

Bन<या�ो। कावड उशागती ठेऊन Bन"ा करnयाचे बेतानी हात�णावर बसून �थम कुल.वा9मणी �ी 

योगेcरHची �ाथ3ना केलH, आ&ण गंगाबाईची �ाथ3ना केलH. हे गंग े माझी सव3 मनु�ये अ.ता मी 

कुटंुबाक5रता परदेशांत आलो, तu अथ3 संपा(दत जाहाला नाहH. जीव वाचnयाबो। ांBत जाहालH. बरे 



जाहा;या गोbीस उपाय नाहH. शवेट गंगेची कावड घरH नेलH तर तोच जगांत मोठेपणा येईल. सव3 

याjा कfन माताप<यांस गंगा.नान जाहाले हे घड;यास ठvकच आहे नाहHपेdा उदईक गंगा येथे 

9सव9लगंावर वा(हलH अ.ता मी देशी परत जाणार नाहH. बेरागी होऊन ब"Hनारायणास जाऊन 

.वगा3रोहण करHन. असा अखेर Bन�य कfन �ीदेवीचे .मरण कfन Bन"ा घेतलH, तो येक �हरानी 

.व�न पडून जागा जाहालो. आ&ण घाईने Bन<या�ो। उठोन पाणी घेऊन चूळ वगैरे भfन टाUकले. तu 

पाय Uकमप दखुत नाहHसे जाहाले. सूज पायावरची व पावलावर अगदHच रा(हलH नाहH. प(ह;यापेdा 

श{~हH बरHच आहे असे मजला समजताच ती॥ काका वगैरे सव3 मंडळीस उठऊन मो�या आनंदानी 

पाय दाखऊन .व�न सांगnयास आरंभ केला. .व�नांत माजघरात दोन �हरH Bनजलो अ.ता कोणी 

LाMणाची मुलगी बारा तरेा वष3 वयाची कानात कुडूक मो<याचे व नाकात मोठv नथ व मो<यांचे पJडे 

ग�यात या�ो। सव3 दाkगन े घातलेलH गौरवणा3ची ह.तमुख असी येऊन दरवाPयात उभी राहून 

मजपासी भाषणे कf लागलH. तeेहा मजला भास ब(हणीचा जाहाला. ती असे बो9ललH क~, दादा तंू 

फार घाबरलास. मी तर येक (दवस खेळ केला. तर तंू 9भऊ नको. .व.थ kचT कfन घरH जावे. 

मीहH तुजबराबर घरH येणार. तeेहा .व�नात मीहH असे सांkगतले क~, असी जर कावड जड होऊ 

लागलH तर माझ ेशरHरसाम�य3 नाहH, या.तव वचार पडला आहे. तeेहा <या मुलHने असे भाषण केले 

क~, इतःपर मी जड होणार नाहH, परंतु तंू jासू नयेस. हे सांगून ती घरात 9सरलH आ&ण मीहH 

जागतृ अव.थत आलो. तो �कृBत खुशाल पायास वकार रा(हला नाहH. तणेेकfन मजला आनंद 

जाहाला. सबब आप;यास सव�स उठवले आहे. मग सव�नी आ�य3 कfन �<यd गंगेन ेदश3न (द;हे. 

असे बोलून सव�नी Bन"ा केलH. दसुरे (दवसी Bन<या�ो। र.ता चालू लागलो. VवालेरHस जाऊन 

वेदशा[संप!न भाऊ वैशंपायन दाना^यd याजकडे उतरलो. तो पूरवी चार (दवस मजला आंवेचा 

उप"व बराच जाहाला होता, तोच जा.त जाहाला. (दवसास सात आठ वेळा व राjी तीन चार वेळ 

परसाकडे जावे लागे. तणेेकfन फार बजेारH जाहालH. आ&ण वैशंपायन याजकडे मनु�ये बहुत अस;या 

कारणानी दखुणेकरH याची अeयव.था होत े असे मनात येऊन वो।. रा. रा. �ी केशव भटजी 

मांडवगणे झासीकर येथे आले आहेत त ेकोठे राहातात असी चौकसी कf लागलो तu (ठकाण लागले, 

आ&ण ती॥ काकास बराबर घेऊन जाऊन मांडवगणे यांची भेट जाहालH. <यांस आनंद फारच जाहाला. 

मांडवगणे यांचे कुटंुब सौ॥वतीसु॥ सव3 मनु�ये पाहून आNहासहH फार आनंद जाहाला. झासीहून 

Bनघा;यापासून आमचे (ठकाण <यास नवत.े याजमुळे व माझी �कृBत हगवणीमुळे अश{ पाहून 

लागलHच मजला असे सांkगतले क~, आमचे Rबराड खालH आहे. शौचकूपहH वाhयात नजीक आहे. 

तुNहH येथे राहावे व काका वैशपंायन याजकड े राहातील. असे सांगताच आNहH कबूल कfन तथेे 

रा(हलो. नंतर औषधे वगैरे घेऊन �कृत हुशार आठादाहा (दवसी जाहालH. 
 

 

 

 

 

 

पुनःपुनःपुनःपुनः    एकदा झाशीसएकदा झाशीसएकदा झाशीसएकदा झाशीस 

 नंतर तथूेन Bनघोन जावे असे मनात आ&णले तu असे .मरण जाहाल ेक~, आपण झासीचे 

Uक;यांतून Bनघोन मांडवगणे याजकडे आलो <या (दवसापासनू झासीहून Bनघे तथेपयKत पैसे देnयाबो। 



भंगी यास ठराव .वतंj आपण केला अ.ता पैसे <याचे वसfन न देता आपण तेथून Bनघोन गेलो. 

आता या देशांतून .वदेसी गे;यावर या नीच जातीचे पैस ेकस ेपावतील. तर आप;यास (दवस जा.त 

लाग;यास kचतंा नाहH, परंतु या जातीचे लोकांचा पैसा देण ेराहू नये. असा वचार कfन मुहूत3 पाहून 

तथूेन Bनघालो. मजल दर मजल वाटेने हळूहळू झासीस जाऊन पोचलो. तथेे येका 9मjाकडे रा(हलो. 

नंतर सव3 लहान मो�या मंडळी@या भेटH घेत;या. तथूेन Bनघत ेसमई सव�स पुनः भेटून देशी जाऊ 

Nहणोन कबूल के;या�ो। येऊन भेटH जाहा;या व भगंी यास <याचे Nहणnया�ो। पैसे देऊन (हशबे पुरा 

करवला. नंतर राहाळकर व आNहH उभयता 9मलोन झासीहून सागरास जाnयाचा र.ता वं̂ याचल 

पव3तातून नवीन सडक समोर का(ढलH आहे, <या र.<यानी जाऊ लागलो. सडकेवर चार चार 

9शपायां@या चौtया बंदोब.ताक5रता फारच ठेव;या हो<या. मुशाफर चौक~वर आला Nहणजे 

चौक~दारानी पुढे प!नास पाऊणचे कदम जाऊन मो�यानी आरोळी देऊन वचारावे क~, मुसाफर 

आवत हाय. Bतकडील चौक~दारानी आवना देव असा जबाब 9मला;यावर <या चौक~वर जावे. या�ो। 

शकेडो चौtया इंaज सरकारने ठेव;या आहेत. कारण मशुाफर यास दगा होऊ नये. अशा र.<यानी 

जाता जाता वाटेत जंगलH व.तीमुळे 9सधा सरंजामहH 9मळnयाची पंचाईत. UकBतक (ठकाणी राjौ 

उतरnयास जागाहH 9मळालH नाहH. गुरांचे बंhयांत काहH मुकामी रा(हलो. येक दोन (ठकाणी 

झाडाखालH kचखलवट ज9मनीवर राjी का(ढ;या. (दवस पPय3!यकाळचे. �ावण व॥ ८ ज!माbमी 

सागरात पडलH. तथेे येका LाMणाकडे Rबराड कfन BतघहेH रा(हलो होतो. तथेे आठ (दवस राहून तथेे 

असा वचार केला क~, आपण शां=ड;य गोjाचे आहो तर नम3दा गंगेतटH शां=ड;य ऋसीचा आ�म 

आहे तथेे जाऊन याjा करावी. तथूेन हुसंगाबादेवfन जाnयाचा वचार सहज होईल. हा Bन�य कfन 

�ावण व॥ १० रोजी बाजारातून Bनश3न फराळाचे सामान येऊन घेऊन व*॥ ११ चे (दवसी तेथून 

चालत ेजाहालो. वाटेन ेभाजीपाला Uकंवा .व@छ मनासारखा 9सधाहH कोठे 9मलाला नाहH. तसेच जाता 

जाता सा=डयाचा घाट शां=ड;य ऋसीचे आ�मास Nहणतात, तथेे येऊन पोचलो. सा=डया या नावाचा 

तथेे गांव आहे. <या गांवात देवाचे मं(दर आहे तेथे आNहH उतरलो. तो गांव नम3दा तीरHच आहे. तथेे 

असी व(हवाट आहे क~, सव3 ि[या पाच वषा3पासून शंभरपय3त नम3दा गंगेवर लुगडी सोडून Bनःशंकपणे 

.नानास गंगेत नागeयानी उतरतात. जवळ पु�ष मंडळी असलH तरH <या ि[यांचे मनात कपट नाहH. 

अंगे चोळीत उ�या राहातात. या�माणे वशेष मौज �b जाहालH. तथेे तीन (दवस राहून हुसंगाबादेस 

Bनघोन गलेो.  
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 तो िज;हा नवीनच त े समई जाहाला होता. आNहH सडकेन े जाता जाता शहरांत गेलो. तो 



चौक~दार याणी आNहास चौक~दार बसऊन पुढे साहेबाकड ेनेले. सकाळी �हर (दवस बंग;यावर गेलो. 

तथेे दोन घटका बसलो, तो साहेब खालH येऊन खुच\ टाकून आमची चौकशी सुf केलH. <यांत आNहH 

शुX याjी ठरलो, आNहाकडे बंडाबो। Uकंवा कोणताहH दोष नाहH आ&ण मंुबई ता�यात पेण तालुtयात 

आमचे घर खरे असी पक~ खाjी कfन घेतलH. कारण तो साहेब ठाण ेिज;sात कामगार बरेच वषK 

होता. नंतर साहेबानी असे सांkगतले क~, तुNहH गंगेची कावड घेऊन देशी जाणार परंतु जागोजाग 

बहुत बंदोब.त तूत3 मुशाफराचा आहे. सबब मी तुNहास सर(टपUकट 9लहून देतो त े बराबर ठेवावे 

आ&ण चौकसीस कोणी येईल <यास दाखवीत जावे. असे सांगताच बहुत उTम आहे असे सांगोन 

साहेबानी (द;हेले पj घेतले. परंतु त े इंaजी होत ेयाजमुळे साहेबास आNहH सांkगतले क~ आNहास 

इंaजी समजत नाहH, <यास मराठv याची कापी कfन *ावी. <याजवfन <याच पjामाग ेतोच मजकूर 

मराठv कारकुनापासून 9लहून (द;हा आ&ण आNहH सलाम कfन शहरात Rबराडाची वगैरे 

तजवजेक5रता चालत ेजाहालो. बाजारात जाता जाता येक LाMण गौड जातीचा पु.तक भागवताचे 

काखेस घेऊन समोर येत होता. <याणी आNहास पाहून दdणी LाMण तुNहH आहा कोठे उतरणार हे 

वचा5रता आNहH येथे आलो आहो तर धम3शाला Uकंवा देऊळ पाहून उतf असे सांगताच <याणी 

आNहास अस ेसांkगतले क~, माझे घर मोठे आहे, तुNहH माझे घरH चलावे, असे सांगताच आNहH <या 

LाMणाकड ेRबराड कfन रा(हलो. 

स�व परHdास�व परHdास�व परHdास�व परHdा    

 नंतर <या LाMणाकडील सव3 मनु�यांची चौकसी क5रता मु�य यजमान पंचावन वषा3चा व 

<याची बायको प!नास वषा3ची असी उभयता होती व येक पुj आहे. Nहणोन सांkगतले. तो परगांवी 

काहH कामास गेला आहे व <याची बायको माहेरH आहे. हH घरात मुलगी आहे, (हचे सासुरे येथून 

दाहा कोशावर आहे. मुलHचे वय वीस वषा3चे आहे. परंतु या मुलHस Bतचा नवरा बाळगीत नाहH. 

<याणी दसुरे आपले लVनसुXा केले आहे, असी सव3 चौकसी कfन तथेेच रा(हलो होतो. कारण <या 

शहरांत भाजीपाला, kचचं, दधू, दई वगैरे िजनस .व.त फार होते, याचे कारण जवळ शहर मोठे 

नाहH. इंदूर तथूेन शंभर कोश सुमार आहे. Nहणोन .व.ताई फार आहे. आNहH .वइ@छ तथेे होतो. 

येके (दवसी असा �संग आला. आcीन शु॥ १५ रोजी तो गौड LाMण कोजाkगरHक5रता कथा 

सांगnयास बाहेर राjौ गेला व ती॥ काका व राहाळकर हे दोघेहH राjी कोजाkगरHक5रता दqरदार 

दdणी होता <याजकड े बोलवले, सबब राjौ तहेH गेले. नंतर ती वXृ [ी LाMणाची व उमेदवार 

मुलगी असी दो!हH माणसे मजपाशी (दवाणखा!यांत गोbी सांगत येऊन बस;या हो<या. पुढे दोन 

घटकेने ती वXृ [ी Bनजnयास गेलH. उमेदवार मुलगी तथेेच बसलH होती. ती गोbी सांगता सांगता 

माझे जवळ सरत सरत हात�णावर येऊन बसलH. तeेहा मी फार घाबfन गेलो, कारण �यागास गंगा 

भर;यापासून या काळापय3त ईcरे �त बरेच चालवल.े येत ेसमई झासीस गेलो होतो तथेे ओळखीहH 

बS याच हो<या. परंतु हा �संग फार वाईट आहे. ईcर Bनभावील त ेखरे. dणभर सुखाक5रता �त 

मोडणे हे बराबर नाहH. हे मनात आणोन Bतजला वारंवार राj फार जाहालH तूं आता Bन"ा करnयास 

जावे, असेहH बहुत वेळा सांkगतले. परंतु <या [ीन ेअसे कळवले क~, मी गौरवणा3ची सुfप चांगलH 

असून माझे kचT जर तुNहाकड ेवेkधल ेआहे, तर माझे समाधान के;या9सवाय तुNहास बरे नाहH व 

असी बायको गळी पड;यास पु�ष Bतजकड ेपाहHना तर माझे ऐUकnयात असे आहे क~, पु�षास दोष 

फार आहे. <याजवfन मजला आपण सोडू नये असे बोलून हात अंगावर टाUकला. त ेसमई मजला 



भीBत उ<प!न होऊन सवा|गास कंप घाम सुटला. तो ईcरH इ@छेन े राहाळकर व काका असे 

दरवाPयावर येऊन हाका माf लागले. नंतर मी लागलHच उठोन खालH जाऊन दरवाजा उघडला. त े

माडीवर आले. ती [ी घरांत उठोन गेलH. पुढे �ातःकाळी LाMणास वचाfन आNहH राjीचे कृ<यामुळे 

नम3दातीरH धम3शाळेत Rबराhयास आलो. तथेे आठ (दवस रा(हलो. तथेे असा Bन�य जाहाला क~, 

आNहापासी खचा3स �पये नाहHत, <यापेdा आNहH टJभुण\स जाऊन नेमावर dेjी जाऊन इंदरुास जाऊ, 

आ&ण खचा3स �पये 9मळऊन देशी माग3शीष3पौष मासी येऊ. हा Bन�य राहाळकर यास सांkगतला. 

नंतर राहाळकर येकटेच Bनघोन देशी गेले. मग आNहH उभयता टैभुण\स गेलो, तथेे भुसकुटे यांचे 

गडीत दोन तीन (दवस राहून नेमावर dेjी गेलो. 
 

नेमावर djेीनेमावर djेीनेमावर djेीनेमावर djेी    

 नेमावर dेj Nहणज ेनम3दागंगेचे नाभी.थान आहे. तथेे शा[ �माणानी साडेतीन कोटH तीथK 

वास क5रतात. महाdेj वण3नीय आहे. तथेे नम3देचे दdणभागी ऋ^धेcर सांब आहे व उTरतीरH 

9स^धेcर या नावाचे .वयंभू 9सव9लगं आहे. त े देऊळ हेमाडपंती आहे. पाषाणी देवालय बहुत f॥ 

Uकंमतीचे असून कळस फार आहेत आ&ण सव3 काम कोरे आहे चुना नाहH. तथेे अ(ह;याबाई 

होळकरHण (हची टाक~ सुf आहे Nहणज े गांव इनाम टाक~वा;यास आहे. <याणी �Bत(दवसी kचरे 

घडत जावे. देवाचे सं.थान होळकर याजकडून चालत आहे. बहुत kचरे जाहाले Nहणजे गंगेचा घाट 

बांधीत असतात. देवालय नम3दातीरH आहे. <या तीरास धो¡याची फुले फार आहेत. तथेे एकेरH धोjे व 

काळे व पवळे व दहेुरH, BतहेरH असे धोj े फार आहेत. तेच जंगल आहे. येके (दवसी सव3 फुले 

का(ढ;यास लd पूजाहH घडेल, अशा dेjात वो। रा. �ी. बैरंभट तेलंग याजकडे आNहH उतfन 

9सवपूजा धो¡याचे पु�पांनी सात (दवस केलH. तेलंग याजकड े नवीन पु.तक पाहाnयात आले. 

वेदशा[संप!न कृ�ण3भट आरडे याणी Bनण3य9सधुं aंथावर टHका केलH आहे ते पु.तक ऐUकnयात होत,े 

परंतु पा(हले नeहत,े त ेतेथ ेपा(हल.े तथेे पु.तक साa आहे. मूळ Bनण3य9सधुंपेdा aंथ चौपट जाहाला 

आहे. काहH काहH वषय पा(हले. तथूेन इंदरूची सोबत चांगलH गाडीची लाग;या कारणानी Bनघोन 

इंदरुास गेलो. तथेे मुशाफरखा!यात उतरलो. तो तेथे असे ऐUकnयात आले येथे Uकब ेहोळकर यांचे 

सावकार फार थोर आहेत. <यांचे �य क!येचा ववाह आजपासून चार पाच (दवसी आहे. <या 

लVनात खच3 दHड लd �पये होणार. <याजवfन इंदरू–देवासे व धारानगर व �ीdेj अवंBतका या 

जाVयातून येकंदर LाMण पाच साहा हजार जमले आहेत. परंतु चांगले वzान वzान पाहून थोडी 

परHdा घेऊन याद करHत आहेत. Nहणजे पुnयाहवाचनापासून �<येक कमा3स यादHचे माj LाMण 

कमा3चे (ठकाणी �यावे, बाक~ LाMण रमnयात जावे-या�ो। येथील eयव.था सुf आहे. असे समजताच 

आNहH वचार केला आपले नाव यादHत पडेल तर तथेे राहाणे ठvक आहे. नाहHपेdा सोबत सोडून 

राहाnयाचे कारण नाहH. नंतर काका व मी दोघहेH शहरात शोध कnया3स गेलो. तu Uकबे याचे 

वाhयानजीक बंगला आहे तथेे LाMण जमले आहेत, यादH तथेे होत आहे, असा शोध समजून 

बंग;यावर जाऊ लागलो. तu िज!यानी जाता जाता माडीवर मडंळी काहH ववाह �कण\ शा[ाथ3 

बोलत आहे असे समजून आत गेलो. तu तथेे दोनश ेLाMण समुदाय बसला आहे व (दनकर शा[ी 

वगैरे आk�त मंडळी बसलH आहे. आNहH जाताच सभा सव3 .त�ध जाहलH तeेहा आNहH वचा5रले 

क~, पूरवी काय वषय सुf होता? <याजवfन <याणी �® केला क~, ववाह �कण\ सूjकार-कुलमaे 



परHdेत-या खडंात क!येची परHdा करावी असे आहे, परंतु सूjकार वरावसी परHdेब�ल 9ल(हत नाहH 

याचे कारण समजत नाहH. असा �® होताच आNहH <यास अस ेसांkगतले क~ अa ेपरHdेत—याजवर 

वृTकारांनी व भा�यकारांनी असे भा�य केले आहे क~ �थम क!येची परHdा कfन नंतर हHच परHdा 

वराची करावी Nहणोन अa श�द (द;हा आहे, वृT काढून पाहावी. असे सांगताच वTृीचे पु.तक 

लागलHच सोडून पाहाता खरे आहे. �थम मुलHची प5रdा कfन नंतर वराची करावी हा वषय 

जाहा;यावर या�:क समंधे पाच चार संशय (दनकरशा[ी यांस होत ेतहेH यथामBत सांkगतले आ&ण 

यादHत नांवे 9ल(हलH. नंतर (दनकरशा[ी याणी आNहाबराबर 9सपाई देऊन कावडीसु॥ Rबराडी आपले 

घरH नेले. आNहH शा[ीबाबांकड े रा(हलो. लVनास चार (दवस रा(हले तeेहा गडकनेर जाहाला. 

साखरभात, बंुदHचे लाडू कfन मु{zार <या (दवसापासून सुf ठेवले. �Bत(दवसी &झलबी वगैरे नवे 

पtवा!न कfन LाMणभोजन सfु होत.े आNहास (दनकरशा[ी यांजकड े 9सधा येत असे. तो 

लVनासमारंभ फार मोठा जाहाला. �ीमंत पूजपेासून यादHची मंडळी कमा3चे जागी वाhयात याद वाचून 

घेत असत. बाक~ मंडळी रमnयात जात. या�ो। सव3 समारंभ जाहाला. वरातचेे (दवसी या यादHची 

वzान मंडळी सव3 जवळ बसलH अ.ता दाजीसाहेब Uकबे व <यांची [ी चौकात येऊन पाट 

पासोhयावर बसलH. तथाप वंशपाjातील (दवे लावले नeहते. सबब (दवे लावnयास हरकत काय आहे 

Nहणोन दाजीसाहेबांनी उपा^ये यास वचारले. <याणी उTर (द;हे क~, (दवे आप;याकडील आहेत 

वाती व (दeयातील तले वराकडील आले पा(हजे. तJ आले नाहH सबब खोटH आहे. असे ऐकून सव3 

शा[ी पं=डत वzान यास �® केला क~, हजारो �पये तुपाकडे खच3 ववाहात होतो. या माj (दeयास 

तले घा9लतात. तeेहा शा[ तले घालावे Uकंवा तूप (दeयास असावे हा Bनण3य कfन सांगावे. त ेसमई 

शा[ीमंडळीने अस े ठरवले क~ दHप जथेे लावावा असे आहे, तथेे तूपच (दeयास पा(हजे. तुपाचा 

अभाव तर त ेBतलाचे असावे. पलHकड े�BतBनधीहH पु�कळ आहेत. परंतु मु�य (दeयास तूपच आहे. 

असे ऐकून वzान य�:क मंडळीन ेया (दeयास तूप घालnयाचे कबूल केले नाहH. कारण तले घालावे 

Uकंवा तूप असाव ेयाजबो। aंथी वाचनीक सापडत नाहH. परंतु कासी रामेcरसहH चार मलुखांत तेल 

वराकडील घालnयाचा सां�दाय आहे. या.तव वाडवडील पु�ष करHत आले तचे केले पा(हजे. आजच 

तूप या (दeयांत घालू नये, असा वादववाद बराच जाहाला. पुढे वराकडील तले (दeयात घालून कम3 

समाBq केलH. ववाहकृ<य सव3 आटोप;यावर यादHचे मंडळीस मेजवानीचा थेट कfन दाहा वाजता 

पाच सात पtवा!न ेकfन भोजन (द;हे. नंतर Pयाची योVयता जसी <यास व[े व दdणा देऊन 

Rबदागी केलH. आNहास महेcरH रे9समकाठv धोjजोडे दोघास आले होते व �पये मजला दाहा व 

काकांस �पये पाच 9मळाले होते. नंतर राजाकडील Bन<यदान ेसमई व घागर व व[ या�ो। तींहH 

आNहास 9मळालH. नंतर गाडीत बसnयाची व ओ�याची सोई कfन काकासमेत इंदरुाहून Bनघोन 

मजल दरमजल करHत सापपुhयात आलो. येके (दवसी सकाळी दाहा घटका (दवसास नदHवर सव3 

गाhया उतfन .नानसं^या फराळ कfन Bनघणार तो मी कावड घेऊन व दसुरा सोबती वीरेcरशा[ी 

kचतळे पुणेकर हे बराबर चालत अ.ता नदHवर आलो, तu सव3 याjी लोक Bनघnयाचे घालमेलHत होत.े 

आNहH <याजपासून फराळाचे घेऊन <यांत जाnयाबो। सांगीतले. पुढे तथूेन दोन घटकानी आNहH 

Bनघोन चालत ेजाहालो. वाटेने दोन र.त ेमोठे गाडीचे लागले. <यात भलतचे र.<यानी Bनघोन गेलो. 

पुढे ऊन फार जाहाले Nहणोन दोन घटका आराम कfन पुढे चालत ेजाहालो. तu र.ता फार बारHक 

होऊन गाडेर.ता नाहHसा होऊन गुरांचा गोट Nहणज े र.ता लागला. <या र.<यानी जाता जाता 



सायंकाळ जाहाला. तu तो र.ता भील लोकांचे घरानजीक गेला. मग आNहH तथेे जाऊन भीलांची गुरे 

बांधnयाचे जाVयांत जाऊन उतरलो. भीलहH तथेे बरेच जमले होत.े <याणी गंगेची कावड पाहून 

<यासहH आनंद जाहाला. मग पाnयावर जाऊन सं^या(द कfन उपो9शत बसलो. पुढे भीलांनी दधू दोन 

शरे व साखर असी आणोन आNहास (द;हे. नंतर दधू तापऊन �ाशन केले. पुढे रामायण पुराण 

समंधे गोbीहH आNहH <यास सांगोन <याणी आNहास संभावना गेलH. वीरेcरशा[ी यांस दोन �पये 

(द;हे व मजला तीन �पये (द;हे. सकाळी येक भील वाट दाखवnयास बराबर (द;हा. <याणी 

डuगरांतून जवळचे वाटेन े सकाळी �हर (दवसात गाhयावगैरे सव3 सोबतीचे मनु�याची गाठ पडलH. 

भील परत गेला. पुढJ सातपुhयांतून धुळे, मालेगांवी येऊन खानदेशांतून येतायेता पपंळगावांस आलो. 

थंडी फार, पायांचे पावलास कापुसाचे रजईचे फडके बांkधले होत.े तथाप पाय फार फुटून भेगा 

खोटास फार पड;या हो<या. कोठेकोठे पावलाबराबर र{सु॥ पडत असे. राळमेण वगैरे पळीत लुकण 

कfन पायांस भेगा पडले;या भfन दोहोचोहो रोजी पायास औषध करHत होतो. पपंळगांवचे मुकामी 

सव�चे मनांत असे आले क~, येथून नऊ कोशावर सqशृगंाची देवी, सर.वती अbादशभुजा साडेतीन 

पीठे प�ृवीवर आहेत <यापो। हे देवीचे .थान आ(दपीठ आहे. या.तव ती याjा कfन ना9सकास जावे.  

 
 

सqशृंगाससqशृंगाससqशृंगाससqशृंगास 

 मग दसुरे (दवसी सqशृंगास सायंकाळपय3त सवा|सह आलो. तथेे उपा^ये यजुवKदHकडे उतfन 

दसुरे (दवसी वणी Nहणोन सqशृंगाखालH गांव आहे, तथेे भोगमूBत 3 अbादशभुजा आहे, Bतचे दश3न 

घेऊन डuगर चढू लागलो. तो डuगर फार मोठा आहे. तथेे हेमाडपंतानी टाक~ने पायS या तयार केले;या 

आहेत. खालH पा(हले अ.ता सहज डोळे Uफरतात. येकंदर चढाव तीन कोशांचा आहे. पो। दोन कोश 

हेमाडपंती पायS यांनी चढावे लागत.े वर जाऊन पाहाता बरेच मैदान आहे. तथेे जागोजाग पाणीहH 

बहुत आहे. राजे राजवाडे यांजकडून नेमणुकाहH देवीस आहेत. तथेे .नाने कfन तथूेन पुनः चढाव 

येक मैल लागतो तोहH चढून जाऊन देवीचे दश3न घेतले. देवी पाहाडास आहे. .वfप फार भयंकर 

(दसत.े दोन आडीच पु�ष उंचीची देवी आहे. Bतची नथ लहानशे पराती येवढH आहे. तथेील याjा 

कृ<य कfन सायंकाळी पुनः वणी गांवी व.ती कfन ना9सकचे र.<याने चालत ेजाहालो. Pया (दवसी 

पंचवटHत सकाळी साहा घटका (दवसास आलो, <या (दवसी पाहाटेपासून चालता चालता गंगेची कावड 

हलक~ अBत जाहालH. पंचवटH अदकोश रा(हलH, तu कावडीतील सव3 कु�यां@या गुड*ा कावडीत उडून 

पडून गंगा आतून उसळून आतील गवत 9भजून बाहेर पंचवटHत 9स(र)ताना �bीस पडू लागलH, त े

समई LाMण मंडळी तथेील जमलH होती <याणी आNहास सांkगतले क~, कावडीतील गंगा कावडीतील 

गंगा लौकर गोदागंगेस भेटवा. वलंब जाहा;यास भाkगथ\ गंगा कावडीत राहाणार नाहH. असे 

सांगताच तसीच कावड रामतीथ\ नेऊन सव3 कु�या गोदागंगेने भfन गुड*ा माfन बंद कfन Rबराडी 

येऊन कावड ठेवलH. नंतर ती॥ काकाहH सव3 याjाकृ<य केले. नंतर आNहH उभयता �ीdेj ¡यंबकेcर 

जाऊन तथेील याjाकृ<य कfन पंचवटHत व.तीस आलो. तथेे पाच चार (दवस राहून पुnयास 

जाnयाबो। वचार ठरला. नंतर कावडसमवेत पुnयात वेदशा[संप!न वीरेcरशा[ी kचतळे यांजकडे 

राजे-बहादरुांचे वाhयात उतरलो. पाच चार (दवस तथेे राहून ती॥ काकांस भाhयाचे घोडे कfन 

<याजवर ओझ ेघालून मुकाम करHत खालापुरास व.ती केलH. आNहH LMावता3हून माj पj वरसईस 



पाठवले होत,े <याजवर पj नाहH. पुढे राहाळकर घरH आले <या समई हुसंगाबादेपय3त सुखfपतचेा 

मजकूर कलला होता. पुढे पj नाहH. तणेेकfन काळजी फार लागलH होती Bतजला उपमा नाहH.  

 

 

मातामातामातामाता----पतराचंी भेटपतराचंी भेटपतराचंी भेटपतराचंी भेट 

 दसुरे (दवसी दाहा वाजता खालापुरास जऊेन घोडे भाhयाचे कfन Bनघालो त ेसायंकाळचे चार 

घटका (दवसास वरसईस नदHचे बांधावर येऊन सुखfप पोचलो. बांधावर वो। रा. रा. �ी अnणासाहेब 

कवK सहज उभे होत े<याणी नम.कार कfन हे काय यकायेक~च आला. गुरव 9सगं घेऊन मडंळी पुढे 

येऊन समारंभानी यावे, ते असे कसे केले इ<या(द बोलून लवकर गुरव यास बलावून �ीवैजेनाथ 

देवाचे दश3नाथ3 जाता जाता दाहावीस मंडळी जमलH. तीथ3fपांस Bनरोप पाठवला क~, आपण घर 

सोडून येऊ नये. घरH भेट जाहालH पा(हजे. पुढे �ीचे देवळास जात ेसमई मोकासी यांचे गणपतीचे 

देवालयानजीक देवळातून मातो�ी येत होती. हे मी दfुन पाहून कावड तथेेच ठेऊन पाच दाहा पाऊले 

चालत जाऊन पायावर डोक~ ठेवलH. BतणेहH हा आपला व�णु आहे असे समजलH. तो उभा राहून 

ग�यास ग@च 9मठv माfन सुखदःुखाबो। भेटH अंती जी ि.थती जाहालH, ती मा�याने 9ल(हता येत 

नाहH. मातो�ीचाहH कंठ भfन आला व माझेनेहH बोलवेना. कंठ सुटेना, नjेावाटे पाnया@या धारा सुf 

हो<या. Bतजला घरH जा मीहH येतो असे सांगोन, �ीवैजेनाथाचे देवळास गेलो. तो मंडळी पाच प!नास 

जमलH. देवदश3न घेऊन सव3 मंडळीसु॥ घरH आलो. �ीकुल.वा9मणीस नम.कार कfन कावड 

देवांजवळ ठेवलH आ&ण ओटHवर येऊन तीथ3fपांचे पायावर म.तक ठेवला आ&ण ग�यास 9मठv 

मारलH. <यांचेहH नेjांस पाणी फार आले व माझा तर गळा भfन आला होता. नंतर ,मानी सवा|स 

भेटून मांडवांत मंडळी बसलH होती तथेे जाऊन बसलो. 

 kचरंजीव सौ॥ वती कृ�णाबाईस झारH गंगाजमुनी देऊन समाधान केल.े नंतर मंडळीस 

पानसुपारH देऊन मंडळी गेलH. नंतर aाम.त सव3 येऊन भेटून गेले. वेदशा[संप!न वनायक जोशी 

(दवे लागावे तो भेटHस आले. मग मी पुढे जाऊन पाय धfन सा॥ नम.कार केला. <यांसहH आनंद 

जाहाला. पुढे राjौ तीथ3fप मातो�ीपासी सव3 कुशलवTृ Bनघा;या तागायत Bनवेदन केले. सव3 मनु�ये 

भेटलH परंतु धuडभट व ह5रपंत हे उभयता पेणेस होत.े <यांस तेथे बातमी लाग;यावfन सकाळी चार 

घटका (दवसास वरसईस आले. येताच ह5रपंत याणे पायावर डोक~ ठेऊन ग�यास 9मठv माfन बराच 

मोठा धfन ठेऊन ग(हवर आला तो आवरेनासा जाहाला. धuडभटहH या�ो। भेटून .व.थ जाहाले. पुढे 

थोडेच (दवसानी पेणेहून िजनस वगैरे आणोन माव*ाचा बेत केला. सोमवारH माव*ाबो। Bन�य कfन 

पेण व वाकfळ व वावोसी, गागोदे या गांवी इb9मj आqांस माव*ास बलावणे केले व वरसईत पु�ष 

व बायकांचा प(हपावणा केला होता. बाहेरगांवची 9भdुक मंडळी सकाळी चार साहा घटके (दवसास 

येऊन पोचलH. वरसईचे 9भdुकहH सव3 जमा जाहाले आ&ण मागील दारH परसात रांगोळी घालून पाट 

मांडून माताप<यांस बसऊन वनायक जोसी याणी <यांजपासून संक;प करवला. मजपासूनहH संक;प 

करवला आ&ण गंगापूजन कfन यथावधीनी .नाने झालH. सव3 9भdुक मंडळीस दdणा, साखर 

(द;हH. दोन �हरH माव*ाचे �योजन जाहाले. बाहेरगांवची मंडळी व गांवची व बायकामुले 9मलोन 

पाने साडे चारश ेजाहालH. पुणा3@या पो�यांचा बेत केला होता. जेवणापूव\ तीथ3fपांनी गंगापूजन कfन 

सव3 याjा जाहा;याबो। LाMण-सुवा9सणीचे भोजनाचा संक;प केला. भोजने सवा|ची जाहालH. त ेसमई 



आq, इb9मj, जावई वगैरे सव3 मनु�ये जमलH होती. बाहेर कोणी रा(हले नeहत.े राjौ मंjजागर 

म^यराjपय3त जाहाला. पुढे सवा|नी Bन"ा केलH. सकाळी वावोसीकर वगैरे मंडळी घरोघर गेलH. नंतर 

आNहH Bतघे बंधु व येक भkगनी, मातो�ी, तीथ3fप व आम@या बायका असी सव3 मनु�ये काहH (दवस 

घरHच होतो. पुढे Pयाचा तो उ*ोगास गेला. आता हा भाग येथे पुरता करतu. ॥ �ी पाkथ3व9लगंfपी 

सदा9सवाय नमाः ॥ 

 सदरहू प(हले भागापासून इBतहास 9ल(हला आहे. या इBतहासात येकंदर वचार करता "eय 

9मळणे फार कठvण आहे. 9मळा;यास संरdण होणे कठvण. 9मळऊ असा Bन�य "eयाबो। के;यास 

9सXीस जात नाहH. ज!मापासून सुखाची इ@छा करतात व उ*ोगहH सुखाक5रता करतात. पण उ*ोग 

न क5रता अवkचत दःुखहH �ाq होत.े याजवfन सुखदःुखाचा उ*ोग न क5रता Pया वेळेवर सुख होणे 

त े होत,े तसेच दःुखाची वेळ आलH Nहणज ेदःुख �ाq होते. याक5रता ईcराधीन कृ<य आहे. पाहा 

घfन कुटंुबास कज3 फार जाहा;यामुळे बाहेर �वासास गेलो. अनेक दःुखे सुखे भोगून प5रणामी घरH 

येत े समई "eय नाहH. तeेहा मु�य �ार�ध आहे. "eयाबो। उपाय कfन 9मळत े हेहH नाहH. असो 

येकंदर मी सTावनचे बंडाबो। ज ेज े.मरण मजला जाहाले त ेसव3 9लहून ठेवले आहे. ह.ताdर  

 

 

व�णुभट गोडसे वो। वरसई तो। पेण, िज;हा कुलाबा शके १८०५ नाम संव<सरे माहे माघ शु. ११ 

गुfवार. 
 

 

 

 

--------व�णुभट गोडसे वरसईकर 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

                                                                                                                                                           


