
सोनेर  पान पाचवे (पूवाध) 
 

महारा ीय पराबमाचा उ चांक 
अटकेवर जर पटका फडकतो!! 

ूकरण १ ले 
ूाःता वक 

 ३११. हंदरा ा याु  इितहासातील Ôसहा सोनेर  पानेÕ हा जो मंथ आ ह  िल हत 
आहोत, याचे वषय ेऽ ा मंथा या ूिस द झाले या प र छेद ४ ते ९ म  ये य वलेले 
आहे. याच अनुरोधाने हे सूिचत होते क , सामा यत: इसवी सनां या आठ या ते अठरा या 
शतका या अंतापयत चाल ूरा हले या संतत ूद घ िन ूचंड हंद-ूमु ःलम संघषाचा वगतवार 
(तपशीलवार) इितहास देणे हा या मंथाचा मूळ हेतू नाह ; तर, आम या मते या महायु दाचे 
िन या कालखंडाचे हंदरा ीयु ं या जतके मम पणे, यथाथपणे िन िनभयपणे समी ण 
हावयास हवे आहे, पण, जे आजवर बहधाु  कोणाकडनहू  झालेले नाह , तसे समी ण, तेवढे 
कर याचा आमचा येथे मु य उ ेश आहे. 
 ३१२. कारण, हंदरा ाु या हताथ ते आजह , अ यंत आवँयक आहे, हतूद आहे. 

आप या इितहासाचे दोन भाग : ूाचीन िन अवाचीन
 ३१३. आम या मते आप या िनभळ इितहासाचे जे दोन कालखंड घटनां या 
ओघामुळेच पडतात ते हणजे साधारणत: इसवी सना या सातशे या वषापयतचा ूाचीन भाग 
आ ण सातशे या वषानंतर या वृ ा ताचा अवाचीन भाग हे होत. ा कालखंडा या अनुसारे 
आ ह  आप या ूाचीन इितहासाची साधारणत: इसवी सन सातशेपयत या कालखंडाची समी ा 
करणारा आ ण यातील चार सोनेर  पाने द दश वणारा हा ूाचीन काल होय. आ ण आता 
यानंतर या अवाचीन कालखंडातील आप या हंदरा ा याु  इितहासाची समी ा करणारा काल 
हा अवाचीन काल होय. 
 ३१४. हे समी ण करताना याला आधारभूत असले या फुटकळ घटनांचा िन 
घडामोड ंचा अवँय तेथे वगतवार उ लेखह  केला जाईल आ ण कालबमाचाह  अनुबंध यऽतऽ 
अनुसरला जाईल. परंतु कालबमा द गो ी इतर क येकांनी िल हले या लहानमो  या 
इितहासमंथांतूनह  सहजासहजी उपल ध होणा  या अस याने ा मंथात यां यासाठ  अनावँयक 
ःथळ अड व याचे काह  कारण नाह . याःतव या समी णात सन शक-संवता द 
कालानुबंधा या बमापे ा, परंतु कालानुबंधास न सोडता, जी जी वधेये (Points) चिचली 
जातील या या मह वपूण वधेयातील वषयानुबंधा या बमाकडेच मु य ल  पुर वले जाईल. 
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हंद-ूमुसलमानां या महायु दातील अभूतपूव दत डु  संघष
 ३१५. ा अवाचीन इितहासा या आरंभी भारतावर मुसलमानांनी केले या 
आबमणामागून आबमणाम  ये हंदरा ाशीु  जी जी सश  यु दे छेडली गेली यातील दत डु  
संघष ह  हंदरा ा याु  इितहासातील एक अभूतपूव दघटनाु  होती. कारण, ऐितहािसक कालात 
मु ःलमांचे पूव  हंदःथानावरु  यवन, शका द जी जी पररा ीय आबमणे झाली या सवाचा 
ूमुख हेतू हंदःथानातु  यांची यांची रा यस ा ःथा प याचाच काय तो होता. हा राजक य 
हेतू सोडनू  यां या आबमणांना इतर कोणतेह  सांःकृितक कंवा धािमक वैर मु य वे 
कारणीभूत झालेले न हते. परंतु ा न या इःलामी शऽूची एक मह वाकां ा या ूाचीन 
शऽूूमाणेच हंदरा ाचीु  राजस ा उखडनू  टाकून सा  या हंदःथानातु  मु ःलम साॆा य 
कर याची तर होतीच होती, परंतु राजक य मह वाकां े या जोड ला या कोण याह  ूाचीन 
शऽू या ःव नातसु दा जी आली न हती अशी एक भयंकर धािमक मह वाकां ाह  इःलाम या 
ा आबमणा या मागे धगधगत होती. यां या आबमणाला सतत चेत वणा  या आ ण यां या 

राजक य मह वाकां ेहनहू  अनेक पट ंनी रा सी असले या या दसु  या धािमक मह वाकां े या 
उ मादात हंदरा ाचाु  जीवनभूतच असलेला जो हंदधुम, यांचे हंद वु , तेच न  कर यासाठ  
आ ण या आबमकांचा मु ःलम धम ख गा या बळाने या हंदजगतावरु  लाद यासाठ  सा  या 
आिशया खंडातील हे ल ावधी मु ःलम आबमक अनेक रा ांतून बाहेर घुसून ा हंदःथानावरु  
शतकोशतके तुटनू  पडत आले. 

भ नांचेह  अ याचार  आबमण 
 ३१६. ती मु ःलम संकटपरंपरा कोसळत असताच दंकाळातु  तेरा या म ह याची भर 
पडावी याूमाणे प ह या भःती शतकातच मलबार ूांतात घुसले या सी रयन भ नांचा ू  
सोडला तर  साधारणत: पधंरा या शतका या आगेमागे युरोपातून पोतुगीज, डच, ृंच, ॄ टश 
इ याद  भ न रा ेह  प मेकडनू  सागर  मागाने हंदःथानवरु  तुटनू  पडली! यांची ती भ न 
चढाईह  मुसलमानां या आबमणाूमाणेच राजक य आ ण धािमक अशा दहेरु  ःव पाची आ ण 
िततक च रा सी होती. यांनीह  लाखो हंदंनाू  बेयोनेटांनी बाटवून यां यावर भ न धम 
बळाने लाद याचा कसा ूय  मांडला होता ते वृ  यथाःथल पुढे उ ले खले जाईलच. 

येथे ूथम हंद-ूमु ःलम संघषाचाच ऊहापोह केला जाईल
 ३१७. मुसलमानी आबमणा या ा दो ह  आघा  या जर  एकाच महायु दाची उपांगे 
हो या तर  यांची मूळचीच राजक य िन धािमक अशी पे, यां या ल  यांची साधने आ ण 
यांची अंितम फलाफले ह  पुंकळ अंशी िभ न िभ नच होती. अथात ् यांची िच क साह  
काह शी ःवतंऽपणे करणे आवँयक आहे. 
 ३१८. याःतव ूथमत: या महायु दातील मु ःलमां या आ ण त दतर ल छां या 
धािमक आबमणांचे समी ण आ ह  करणार आहोत आ ण नंतर मु ःलमां या राजक य 
आबमणा या आघाड चे समी ण क . 
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ूकरण २ रे
केवळ हंदिनंदकु  इितहास

 ३१९. वदेशी इितहासकारच काय, कंवा आम या ू य  शऽूंनी िल हलेले इितहासच 
काय, पण आम या ःवत: या लोकांनी िल हलेले बहतेकु  इितहासह , हंद वा याु  िनभळ िन 
िनभय कोनातून ते के हाह  िल हले गेले नस यामुळे हंदं याू  यथाथ गौरवा या गाथा कशा 
वारंवार गाळतात आ ण हंदंवरू  कोसळले या आप ींचीच तेवढ  टाचणे एकऽ क न आमचा 
हंदंचाू  इितहास हणून तेवढाच कसा ूदिशतात या वषयी या अनेक उदाहरणांना आ ह  
मागेच उ ले खले आहे. पुढेह  उ लेखू. या कालखंडा वषयी आ ह  येथे आता िल हत आहोत 
या कालखंडाचे उदाहरण तेच स य वषद करणारे अस यामुळे आ ह  याचा खाली वशेष 
िनदष करतो. 
 ३२०. सवसाधारण इितहासमंथांम  ये आ ण वशेषत: गे या द डशे वषातील शालेय 
इितहासांतून हणां याू  नंतर एक-दोन ओळ ह  म  यंतरातील हंदं याू  प र ःथती वषयी न 
िल हता एकदम हंदंवरू  मुसलमानांची झालेली जी िसंधवर ल प हली ःवार  ितचाच वृ ांत दला 
जात असे. आ ण यानंतर एकामागून एक मुसलमान आबमकांचे वृ ांत व णले गेले असत. 
यामुळे सामा य हंद ू वाचकांवर िन वशेषत: व ा यावर असाच संःकार होई क , हंदंचाू  
इितहास हणजे परक यांनी यां यावर केले या ःवा  यांचा, हंदं याू  पराजयाचा आ ण यां या 
संतत दाःयाचाच इितहास होय. हया िम या संःकारांचा एक ूःथा पत स य हणून गेली 
दोनतीन शतके तर  आप या हतशऽूंनी सा  या जगभर मोठा गाजावाजा केला होता. 
उदाहरणाथ, हंद वा याु  ेषाने डोके फ न गेलेले डॉ. आंबेडकरांसारखे गहृःथ िल हतात : 
 ३२१. “........ The Hindus’ has been a life of a continuous defeat. It is a 
mode of survival of which every Hindu will feel ashamed.” 

 हणांनंतरू  हंदंनीू  केलेला हंदकुशापलीकड लु   
खोतानपयतचा द वजय

 ३२२. हया ूसंगापुरतेच बोलावयाचे हणजे खरा इितहास असा आहे क , हणांचाू  
िन:पात के यानंतर हणजे साधारणत: सन पाचशेप नासा या वषानंतर हंदराजांनीु  अनेक 
मागानी िसंधनुद स पु हा ओलांडनू  आज यांना िसंध, बलुिचःथान, अफगा णःथान, हरात, 
हंदकुशु , िगलगीत, काँमीर इ या द नावे आहेत, जे ूदेश अशोका या मृ यूनंतर वै दक 
हंदं याू  हातून यवन, शक, हूणा द ल छांनी िछनावून घेऊन उणीपुर  पाचशे वष तर  
आपाप या हाती ठेवलेले होते, ते िसंधुपलीकड ल भारतीय साॆा याचे सारे ूदेश या सव 
ल छशऽूंची राखरांगोळ  क न वै दक हंदंनीू  या काळात पु हा जंकून घेतलेले होते. इतकेच 
न हे, तर चंिगु ा या साॆा या या पलीकडे उ र कु पयत वै दक धमाचा िन रा याचा  वज 
हंदं याू  वजयी सै यांनी पुनर प नेऊन रोवलेला होता! एकदा तर काँमीरपलीकडे म  य 
आिशयातील खोतानम  ये हंदराजेु  रा य कर त असत. आणखी एक या काळची चटकदार 
आठवण दली हणजे पुरे क , क येक इितहासकारां या मते ू य  गझनीला राजा 
िशला द य रा य कर त असे.  
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हंदरा ाचीु  पुन थान मता
 ३२३. हंदं याू  रा ीय पुन थान मतेची ह  आ यकारक िचकाट  पाहनू  ःमथसारखे 
परक य इितहासकारह  णभर तर  आ याने त डात बोट घालतात. सोनेर  पान चौथे 
या वषयीची मा हती आ ण ःमथचे हंदं याू  या काळ या वजयशाली ःवातं याची वाखाणणी 
करणारे मूळ उ ारह  दले आहेत, ते ज ासूंनी पाहावेत. या ःथळ  लाग ूतेवढे वा य उत न 
खाली देत आहे : ‘After the defeat of Mihirgul by the Hindoos and the extinction 
of the Hunpower, India enjoyed immunity from foreign attack for nearly five 
centuries.’ 
 ३२४. डॉ. आंबेडकरां या पूव  दले या हंद ू इितहासावर ल पसाट िन भरमसाट 
आ ेपांचे परःपर ःमथनेच असे सणसणीत खंडण केलेले आहे. 

मुसलमानांचा हंदःथानशीु  झाले या ूचंड संघषाचा ूारंभ
 ३२५. साधारण समजूत अशी आहे क , िसंधवर महंमद कासीमने जी ःवार  केली 
तीच हंदःथानावर लु  अरबी कंवा कोण याह  मुसलमानाची प हली ःवार  होय. परंतु वःतुत: 
तसे नाह . या ःवार या आधीपासून ते प नास वष तर  अरबी मुसलमान, िसंधम  ये रा य 
कर त असले या ॄा ण वंशीय राजांशी अधूनमधून तंटे कर त होते. सैिनक चढाईचाह  ूय  
कर त. तथा प, मुसलमानां या परक य तुक  यांपासून तो सै यापयत हंदःथानातु  चंचुूवेश 
नाना दशांनी कर त चालले या या सव मुसलमानी आबमणांचा बमवार उ लेख कर याचा 
काह  येथे संक प नाह . एकंदर त या सव ूय ांची हंदंनीू  डाळ िशजू दली नाह . शेवट  
अरबां या मु य खिलफाचा ओमान येथील ग हनर जो उःमान याने िसंध या हंदरा यावरु  
उघड उघड ःवार  केली. परंतु िसंधचा या वेळचा ॄा ण राजा चाचा ाने या अरब सै याचा 
पराभव क न याचा ू य  सेनापती जो अ दलु अ जज यालाच ठार मारले. साधारणत: 
६४० पयत या या उलाढालीनंतर अरबांनी कोणतीह  मह वाची उचापत केली नाह . केवळ 
एकाक  पडलेला दरचाू  मरकाणी नावाचा लहानसा ूदेश तेवढा जंकून घेऊन तेथील हंदंनाू  
यांनी बळाने मुसलमान क न टाकले. तेच हे पुढे क टर मुसलमान झालेले या काळचे 
रानवट बलुची लोक होत. 

मुसलमानाची िसंधवर प हली मोठ  ःवार
 ३२६. यानंतर इसवी सन ७११ म  ये महंमद कासीम नावा या अरबी मुसलमान 
सेनापतीने प नास सहॐ सै यासह हंदःथान याु  िसंध ूांतावर प हले मो  या ूमाणावरचे असे 
आबमण केले. या काळ  िसंधवर दाह र नावाचा वै दक धमािभमानी ॄा ण राजकुळातील 
राजा रा य कर त होता. अथात िसंधम  ये बहसं यु  जनता वै दक धमािभमानी हंदं◌ूचीचू  
होती. उरलेली अ पसं य जनता बु दधम य होती. पवू  जे हा िसंधूांत हणांचाू  शेवटचा उम 
राजा जो िम हरगुल याचे स ेखाली होता ते हा याने बु दांचा पुंकळ छळ केलेला होता. 
याचा उ लेख सोनेर  पान चौथे यात केलेला आहे (प र छेद २९० ते २९३). कारण, उम 
ःवभावी िम हरगुल जर  वशंाने हणू  आ ण ल छ होता तर  धमाने तो वै दकां या ि देवतेचा 
एकिन  उपासक अस यामुळे वै दक धमािभमानी होता आ ण तो बु दधमाचा या या 
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Ôबुळगेपणासाठ Õ अ यंत ितटकारा कर . परंतु िम हरगुला या मृ यूनंतर िसंधूांत वै दक 
हंदराजां याु  राजस ेखाली जे हा आला ते हापासून या वै दक हंदरुा यात बु दांना तसा 
कोणताह  ऽास होत न हता. यांना यांचा धम यां यापुरता िनवधपणे पाळता येत होता. 

बौ दांचा रा िोह
 ३२७. तथा प, वै दक हंदं याू  रा यावर कोणीतर  मुसलमान नावाचे परधम य िन 
परक य लोक चालून येत आहेत हे पाहाताच ा भारतीय बौ दांना आनंद वाटू लागला! या 
मूळ या हंदं ेषीू  लोकांना विचत असे वाटले असेल क , पूव  यवनां या (मीकां या) िम यांडर 
ूभिृत परक य राजांनी कंवा परक य कुशाणां या किनंकाने जसा बौ दधम ःवीका न 
भारतात बौ दरा य ःथापन केले होते तसेच हे नवे परधम य मुसलमान लोकह  करतील. अरब 
मुसलमानां या या सेनापतीने प ह या तडा यासरशी िसंधचे देवल हे मह वाचे िसंधु ार 
(बंदर) दाह र राजा या हातून जंकून घेताच तेथील बौ दां या पुढा  यांनी या परक य 
सेनापतीचे पढेु जाऊन ःवागत केले. Ôदा हरा या वै दकधम य रा याशी िन लोकांशी आमचा 
संबंध नाह . आमचा धम िनराळा, यांचा िनराळा. आम या गु ने (बु दाने) आ हांस अ हंसा 
ोताची कडक द ा दलेली आहे. आ ह  श  धारण क न रा यां या उलाढालीत भाग घेत 
नसतो. याचा वजय होऊन रा य होईल या राजाची - मग तो कोणीह  असो - याची 
आ ा आ ह  ऐ हक यवहारात मानतो. आता आपण वजय िमळ वलात, आता आमचे राजे 
तु ह ! ते हा आ ह  बौ द लोक दा हरा या सश  सै यात िश  कंवा यास िमळू अशी शंका 
सु दा मनात आणू नये आ ण आपणांपासून आ हा बौ दांना कोणताह  उपिव होवू नये.Õ अशा 
आशयाची या बौ दांची शरणागतीची वनंती. यांना राजकारणपटू महंमद कासीमने या 
वेळेपुरते अभय दले. 
 ३२८. ितकडे देवल िसंधु ार मुसलमानां या हाती पडले आहे हे कळताच राजा दाह र 
आपले सारे सै य स ज क न मुसलमानांशी लढाई दे यास ःवत: रणांगणात उतरला. महंमद 
कासीमह  देवल या आजूबाजूचा िसंधचा ूदेश जंक त पुढे घुसला. या मुसलमान 
तवा रखकारांनी (वृ ांत लेखकांनी) ा अरबां या ःवार चे वृ  िल हले आहे तेच िल हतात क , 
िसंध ूांत जंक त जाताना यातील दगमु  वाटा दाख व यात, अरब सै यास ठक ठकाणी 
दाणागोटा पुर व यात, दाह रराजाची ब ंबातमी दे यात, िसंधमधील बौ द लोकांनी आ ण 
यां या िभ ूंनी मुसलमानांना श य ते साहा य दले! काह  वै दकांनीह  देशिोह केला, पण तो 
वैय क, अपवादा मक. 

राजा दाह र रणात झुंजत असता ठार होतो
 ३२९. शेवट  मुसलमानां या िन हंदं याू  मु य सै याची गाठ ॄा णाबाद येथे पडली. 
हंदंनीू  हटतटाने लढाई दली. मुसलमानांपाशी या वेळ  तोफा न ह या तर , एका नवीन 
ूकारची द नु  मारा करणार  भ डमार-यंऽे होती, ती हंदंकडेू  न हती. यामुळे यांचे बळ 
तोकडे पडू लागले. दाह र या सै यात अरब मुसलमानांची काह  सैिनक पथके पगारावर लढाऊ 
चाक रत असत. कासीमशी दाह र या सै याचे त ड लागताच ा भाडोऽी मु ःलम सै याने 
अकःमात बंड क न दाह रला कळ वले क , Ôसेनापती कासीम अरब मु ःलम! हे धमयु द 
आहे. आ ह  मु ःलम याःतव तु हा हंद ूकाफरांचे प ाने महंमद कासीमशी आ ह  लढणार 
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नाह .Õ असे हणून यांनी हंद ू सै यावरच चाल केली! हंदं याू  शऽूवरह  व ासणा  या 
भ गळसुऽीपणाचे ूाय  यापुढेह  या या हंदराजानेु  मु ःलम सै य पदर  ठेवले याला 
याला असेच भोगावे लागले. भर रणात हंद ूसै याचा यूहच ढासळे! 

 ३३०. तर ह  झंुज न बघड वता ह ीवर चढनू  ःवत: दाह र राजा शौयाची पराका ा 
कर त भर रणधुमाळ त लढत होता. पण, तोच जे हा रणात ठार झाला, ते हा, हंदसै याचीु  
दाणादाण उडाली. मुसलमानां या सेना लगोलग पाठलाग कर त नगरात घुस या.  
 ३३१. पण, दाह र राजा रणात ठार झा याची बातमी कळताच या या तेजःवी 
राणीने आ ण ित यासह शतावधी हंद ूवीरांगनांनी एका भडकले या ूचंड िचतेत उ  या घेऊन 
जोहार केला! ाऽधमाची सीमा झाली! या राणीला िन ौे  वगातील कुलीन यांना पकडनू  
दासी कर याचे शऽूचे मनोरथ ब हंशी धुळ स िमळाले. 
 ३३२. तथा प, या कोलाहलात दाह र राजा या सूयादेवी आ ण प रमलादेवी ा 
नावा या दोन राजक या माऽ, नगरात घुसले या मुसलमानां या हाती लाग या. महंमद 
कासीमने पाडाव केले या सव सैिनकांना आ ण नाग रकांनाह  सरसकट कापून काढले. परंतु 
दाह र या या दोन राजक या आ ण इतर या शतावधी हंद ू या या या हातात पड या 
यांना याने दासी बनवून नेले. हंदंचीू  लूटमार, जाळपोळ िन कापाकापी तर बेखटक चाललीच 
होती. ह  ददशाु  या एका नगराचीच उडाली नाह , तर मुसलमान िसंधम  ये पुढे घुसत असता 
वाटेत आले या नगर-मामाचीह  तशीच ददशाु  उडत चालली. 

पण ा भंयकर रांि य संकटात बौ द काय कर त होते? 
 ३३३. राजा दाह र रणांगणात ठार होऊन मसुलमानांचा वजय झाला आहे असे 
कळताच नगरानगरांत असले या वहारांतून हे बौ द लोक मुसलमानां या ःवागताथ 
मोठमो  या घंटा बड वत होते आ ण मुसलमानी राजाचा उ कष हावा हणून सामुदाियक 
ूाथना कर त होते! 

बौ दां या पापाचे हातोहात ूाय !
 ३३४. पण जे यांनी अशा नवसाने मािगतले तेच यां या मळुावर आले! शेवटची 
लढाई जंकताच जे हा मुसलमान िसंधम  ये वादळासारखे घुसले ते हा हंदंचूे जसे िशरकाण 
होत चालले याहनहू  िन ुरपणे मुसलमानांनी बौ दांचे िशरकाण केले! कारण, वै दक हंद ू
गटागटाने िन य श:ह  इथे ितथे लढत तर  होते. यामुळे यांचा काह तर  वचक 
मुसलमानांस बसे, परंतु बौ द वहारांतून िन बौ द वःतीतून तर तसा सश  ूितकार करणारा 
कोणीह  भेट याची िचंताच नस यामुळे भाजी कापावी तशी बौ दांची मुसलमानांनी कापाकापी 
केली. जे बौ द मुसलमान झाले, तेच काय ते वाचले. सा  या िसंधम  ये पसरलेले यांचे वहार 
िन यातील भाराभर मूित Ôबु दपरःतीचाÕ ह जे मूितपूजेचा भयंकर ितटकारा असले या 
मुसलमानांनी तोडनू  फोडनू  टाक या.  
 ३३५. Ôबु दपरःतÕ हा मुसलमानांत िशरलेला श दच मुळ  Ôबु दूःथÕ या बौ दां या 
संःकृत श दाचा अपॅंश आहे. मुसलमानांना हंदःथानातु  घुसताना ूथम ूथम बॅ ट रया, 
पािथया इ याद  ूांतात मतू  अशा बु दां या वहारा या ÔूःथांÕतूनच बहसं येनेु  आढळ या. 
यामुळे मूितपूजकांना ते Ôबु दपरःतÕ हणजे Ôबु दूःथीÕ असे हणू लागले. अशा 

 6



बु दूःथांचा हणजे मूितपूजकांचा व  वंस करणे ह  मु ःलमांची धमा ाच होती. 

मुसलमानां या आततायी हंसेने बौ दां या आततायी अ हंसेचा  
केलेला िशर छेद

 ३३६. प र छेद १५८ ते १६० म  ये बौ दधम हंदःथानातूनु  नामशेष का झाला? ा 
ू ाचा जो ऊह केला आहे याचा या पुःतकातील वषयास अवँय िततका समारोप कर याचे 
कालूा  ःथान हेच आहे. या इसवी सन ७०० या काला वषयी आता आ ह  इथे िल हत 
आहोत, या काळ  हणजे मुसलमान भारता या सीमेत िसंधकडे पाऊल टाक या या आधीच, 
भारताम  ये चहंकडेु  बौ दांची सं या सारखी घटत जाऊन तो पंथ या या मागास लागलेला 
होता. मागील ूकरणातून हे दाख वलेच आहे क , बु दत व ानाचे िन धममताचे वै दक 
धमधुरंधरांनी जे वैचा रक खंडन यशःवीपणे केले ते काह  भारतातून बौ दां या झाले या समूळ 
उ छेदाचे एकमेव कारण नाह . या उ छेदास अनेक राजक य िन सामा जक घटनाह  
कारणीभूत झाले या हो या. यापैक  या घटनांकडे यापूव या बहतेकु  इितहासकारांचे ल  
गेलेले नाह  कंवा यांना यांनी ावे इतके ूामु य दलेले नाह , अशा काह  इथे अवँय या 
या घटनांचा िन कारणांचा उ लेख ठसठशीतपणे ा सं  समारोपात कर त आहोत. 

प हले कारण हणजे बौ दांचा रा िोह
 ३३७. बौ दसंघाने परचबां या रा ीय संकटात सांिघकर या वारंवार केले या 
भारता या ा रा दोहा वषयी ा पुःतका या प र छेद १५८ ते १६०, १८० ते १८८, २११, २५२, 
२५३, २९२ व २९३ ांम  ये खल केलेलाच आहे. बौ दां या ा रा दोह  ूवृ ीमुळे सार  
रा ािभमानी िन रा यधुरंधर जनता यांचे उ चाटन कर यास ूवृ  झाली. बौ दसंघ हणजे 
उपजत रा िो ांचा संघ होय, अशी अनुभवांती रा भ  िन रा यधुरंधर भारतीय जनतेची 
िन ती होऊन चुक यामुळे या बौ दसंघाला रा यस ेचा असा लवलेश पा ठंबा उ या 
भारतवषात कोठे सहसा िमळेनासा झाला. यातह  ा इसवी सन ७०० या काळात उ र 
भारताम  ये तर  जी वै दकधमाची अ यंत क टर पुरःकत  िन अिभमानी असत अशी नवो दत 
रजपुतरा ये जकडे ितकडे भरभराटत अस यामुळे तो बौ दसंघ, तो बौ दसंूदाय भारतभर 
अनाथासारखा, ब हंकृतासारखा, दबळु  िन पंगू होऊन पडला होता. 

दसरेु  कारण हणजे बौ दांची आततायी अ हंसा
 ३३८. यां या रा िोहाने याूमाणे रा ािभमानी िन रा यधुरंधर भारतीय वग ा 
बु दधमास वटनू  गेला, याचूमाणे रा ातील सवसामा य जनता जी पूव  एकदा या 
बौ दसंूदाया या भजनी लागली होती, तीह  यां या आततायी अ हंसे या उपिवाने ऽःत 
होऊन या बौ दधमास वटनू  गेली. अशोका या कंवा ौीहषा या राजवट ूमाणे या इनिमन 
साडेतीन ूसगंी बौ दांचे हाती अफाट राजस ा आली यावेळ  राजदंडा या बळाने यांनी 
आपली बौ दमते वै दक जनतेवर लादली होती. बौ दांनी केले या या वेळ या धािमक 
अ याचाराचे अनेक उ लेख िन उदाहरणे या वेळ या मंथातून आढळतात. तथा प, यापैक  
वै दक मंथातील उतारे दले असता ते परप ीय हणून कोणा शकेंखोरालासु दा संदेहाःपद 
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वाट याचा संभव उ  नये, ाःतव परदेशीय िन अवै दक अशा अनेक इितहासकारांनीह  
या वषयी कती कडकपणे िल हले आहे याची एक वानगी हणून ह सट ःमथ यां या 

The Early History of India ा मंथातील एक उतारा तेवढा खाली देत आहे. 
 ३३९. It is recorded by contemporary testimony that in the seventh 
century, king Harsh, who obviously aimed at copying closely the institutions of 
Ashok did not shrink from inflicting capital punishment without hope of person 
on any parson who dared to infringe his commands by saying anything or using 
flesh as food in any part of his commune, Kumar Pal, a jain king of Gujarath 
imposed savage penalties upon violators of his (similar) rules. An unlucky 
merchant who had committed the atrocious crime of cracking a louse was 
brought before a special court at Anahilwada and punished by the confiscation 
of his whole property. An other wretch who had outraged the sanctity of the 
capital by bringing in a dish of raw meat was put to death. The special court 
constituted by Kumar Pal, (for this purpose) had functions similar to those of 
Ashoka’s censors. And the working of the later institutions sheds much light on 
the unrecorded proceedings of the earlier ones. 
 ३४०. याचा भावाथ असा : त कालीन पुरा याव न हे िस द होते क , 
अशोकाूमाणेच ौीहषानेह  राजा ा सोडली क , जो कोणी कोण याह  ूा याची हंसा कर ल 
कंवा मांसाशन कर ल, याला वधदंड दे यात येईल. याला राजदयेचासु दा आधार 
िमळावयाचा नाह . आ ण याूमाणे या या सा रा यात (मासे, पशु, प ी, हंॐ ापदांसु दा) 
कोणताह  ूाणी असा मारणा  यांना कंवा मांसाशन करणा  यांना वधदंडाची िश ा दे यात येत 
असे. कुमारपाल हा गुजराथेतील राजा जर  जैनमताचा होता, तथा प ूा ण हंसे या ूकरणी 
याने बौ द अशोकाचाच क ा पुढे ठेवनू या या रा यात अशा ूा ण हंसक कंवा मांसाशनी 
अपरा  यांना हडकूनु  काढ यासाठ  गु हेरांचे जाळेच जाळे पसरलेले होते. अशा िन ूर 
राजा ांपायी अशा ÔअपराधीÕ लोकांना कती रानट  िश ा होत, ाची केवळ वानगीसाठ  एक 
दोन ूमा णत उदाहरणे दली हणजे पुरे. एका अभागी यापा  याने एक ऊ, अंगावरची ऊ, 
टचून मारली. ा घोर अपराधासाठ  याला पकडनू  अन हलवाडा येथील वशेष यायालयापुढे 
खेचून याची म ा, शेतीवाड सु दा राज त (ज ) कर याची िश ा दे यात आली. एक माणूस 
क या मांसांचा एक खा पदाथ राजधानीत आणताना पकडला गेला. ा घोर अपराधासाठ  
याला मृ युदंडाची िश ा ठोठावली जाऊन ठार कर यात आले.  

पण या हता माु  (Martyred) ÔऊÕ चे काय झाले ? 
 ३४१. या मनुंयाने आप या डो यातील ती ऊ टचून मारली या या राज त 
म े या वब तून आले या सहॐावधी पयां या ययाने या ÔऊÕ चे ःमारक कर यासाठ  एक 
मोठे ःमिृतभवन जैन आचाया या सांग याव न या जैनराजाने बांधले आ ण याचे नाव 
ठेवले Ôयूक वहारÕ (ऊचे मं दर)! 
 ३४२. ह  कथाह  इतर कोणी िल हलेली असती तर जैनमताचे वडंबन वाटले असते. 
परंतु ःवत: जैन मंथकारच ती कथा गौरवाने सांगतात आ ण अशा इतरह  अनेक घटना या 
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मंथकारांनी दले या आढळतात. याःतव वर ल घटना व सनीय हणून दली आहे.  
 ३४३. डो यातील उवा वाचा यात हणून डोकेच उंडवावयाचे! माशाचा जीव वाचावा 
हणून माणसांचा जीव यायचा - ह  हणे अ हंसा! जणू काय माणसाला मारणे हणजे हंसा 
न हे, मनुंयाला काह  ूाण न हता! हंसेहनू  आततायी झाले या ा अ हंसे या रा सी छळाने 
भारतातील याध, म छ मार, कोळ , खारवी, पारधी इ याद  हंसा मक यवसाय करणा  या 
ल ावधी लोकां या उपजी वकेचे साधनच न  झाले. 
  ३४४. या या जातीं या ल ावधी लोकांना या राजा या ा अ हंसा मक आ ेमुळे 
यांची िन यां या मुलाबाळांची माऽ उपासमार ने कशी हंसा होणार  आहे, या वषयी बर च 
चळवळ के यानंतर या गुजराथेतील धमपाळ राजाने कृपाळू होऊन अशी दसरु  आ ा सोडली 
क  ा हंसा मक धंदे करणा  या ल ावधी लोकांनी ते धंदे सोडलेच पा हजे, तथा प, यां या 
मागणीूमाणेच यां या पोटगीसाठ  तीन वषपयत शासनसंःथेकडनू  यांना पैसे दे यात येतील. 
 ३४५. अथात तीन वषानंतर पु हा उपासमार ने या ल ावधी लोकांचे हाल काह  बंद 
होणारे न हते. कारण मांसा न हेच यांचे मु य अ न होते आ ण यांना ते बहधाु  फुकट िमळू 
शके. पण ा आततायी अ हंसे या छळापायी तेच मृ यूदंडाह ठर यामुळे या सवसामा य 
जनतेतह  बौ दधमा वषयी िन बौ दराजवट वषयी अ यंत चीड उ प न होऊन या या 
जातीतील ल ावधी जनतेनेह  बु दधमाचे जू झुगा न दले! आ ण देशकालपाऽानुसार  िन 
मानवी हतकार  अशा सापे  अ हंसेचाच काय तो पुरःकार करणा  या वै दक, हणजेच या 
काली अिधक समावेशक ःव प असले या ÔसनातनधमासÕ ल ानुल  लोक पु हा शरण 
रघाले  

अःपृँ यतेची ढ  बु दधमामुळे बळावली, उणावली नाह
 ३४६. आजह  पुंकळ लोकांची, ूचारकांची िन क येक इितहास -लेखकंचीह  अशी एक 
समजूत झालेली दसते क , भारतीय बौ द अःपृँ यता पाळ त न हते आ ण बु दधमाम  ये 
बु दां या राजवट त कोणीह  अःपृँ य समजले जात नसत. परंतु, हा समज ॅामक आहे. इथे 
कोण या पोथीत काय सांिगतले आहे हा ू  द यमु  आहे. ू य  यवहारात काय घडत होते 
हा ू  खरा मह वाचा आहे. बौ दांनी अ हंसा त वाचा वापर करताना जो वर व ण याूमाणे 
आततायीपणा केला आ ण वशेषत: बौ दराजवट त ूा ण हंसा िन मांसाशनह  वधाह ठरवनू 
तशा अपरा  यास जेथे तेथे हडकूनु  काढनू  ूाणदंडा या िश ा दे याचा ू य  सपाटा चाल वला, 
या यां या आततायीपणाचा हा प रणाम अप रहायच होता क , अःपृँ यतेची ढ  यवहारात 
नाह शी हो याचे ठायी बौ दकालात ती अिधकच तापदायक, वःततृ िन ढमूल झाली. 
ःथलाभावामळेु इथे ा वषयी अिधक खल करणे श य नाह  आ ण याचे कारणह  नाह . 
िन:सं द धा पुरावा हणून भारतीय वै दक कंवा भारतीय बौ द ांतील कोणाचेह  त कालीन 
मत न देता या या वेळेस बौ दधमाचे अिभमानी असलेले जे ऽयःथ िचनी ूवासी भारतात 
येऊन जात यांचेच मत इथे दले क  पुरे आहे. ते िल हतात : Ô या या जातींनी काह  
के या यांचे हंसा मक धंदे काह  सोडले नाह त आ ण बौ दधमाूमाणे अ हंसापालन केले 
नाह , अशा चांडाल ूभिृत जातींना या अपराधासाठ  ब हंकृत समजून गावाबाहेर काढनू  दले 
जाई. महारो याूमाणे गावापासून दर याू  ठकाणी यांना वःती करावी लागे. जर कधी 
बाजारा या दवशी कंवा इतर कामासाठ  यांना गावात ूवेश दे यात आला तर इतर 
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मामःथांना यांचा वटाळ होऊ नये, हणून या अःपृँ यांनी हातात एक खुळखुळा बांधलेली 
काठ  कंवा टमक  घेऊन मागाने ती वाजवीत जावे, असा कडक दंडक आहे. हणजे तसा 
आवाज ऐकताच मागःथ लोक सावध होऊन यां या वटाळापासून दरू राहत.Õ 
 ३४७. अःपृँ यांना गावात येताना जी वाईट वागणूक पेशवाईत िमळे, यासाठ  जे 
कोणी अ ानाने कंवा म सराने पेश यां याच नावाने काय ते खडे फोडतात यांनी ूाचीन 
कालाचा हा ू य  पुरावा पाहनू  ा अपराधासाठ  अशोक, ौीहष ूभिृत बौ दराजां या िन 
वबमा द यापासून राजपतुांपयत या ऽय राजां या नावानेह  खडे फोडले पा हजेत. कारण 
अःपृँ यतेची ह  अपराधी ढ  पेश यांनीच काय ती ूथम चालू केलेली नसून ती फार ूाचीन 
काळापासून भारताम  ये वै दक काय कंवा जैन काय सवा याच राजवट म  ये चालू होती. 
आ ण यातह  बौ दकालात ती न  केली जा याचे ठायी अिधकच िन ूरपणे िन कटा ाने 
पाळली जाई. इतकेच काय, पण अःपृँ यह  यां या खाल या जातींना असेच अःपृँ य मानीत 
आले आहेत. जी काह  अःपृँ य मंडळ  बौ दांत अःपृँ यतेला थारा नाह  असे चुक ने समजून 
या बौ दसंूदायाचे अवाःतव ःतोम माजवू पाहत आहेत यांनी हे  यानात ठेवावे क , वै दक 
धम यां या सापे  अ हंसेपे ा बौ दां या या आततायी अ हंसेपायीच चांडाला द अःपृँ यांची 
अिधक ददशाु  होत गेली. बौ द संूदायाने अःपृँ यता वाढ वली, उणावली नाह . वर ल 
इितहासा या रोखठोक पुरा याने हे पडताळून घेऊन मग यांना काय परवडेल ते यांनी करावे. 
 ३४८. यांनी हे  यानात ठेवावे क  वर व णले या कारणासाठ च बौ दकाळ  मासेसु दा 
मार यास िन कोणतेह  मांस खा यास वधदंड देणा  या ा आततायी बौ दराजवट पे ा या 
याध, चांडाला द अःपृँ य लोकांनाह , ल ावधी मनुंयां या च रताथाला िन सापे  ूाणी 
हंसेला दंडाह न समजणा  या वै दक राजवट च तुलनेने अिधक सुखावह वाटू लाग या. आ ण 
यां यातील यांनी पूव  ःवे छेने वा िन पायाने बौ दधम अंगीकारलेला होता ते सहसारव् धी 
अःपृँ यह  बौ दधमाचा याग क न पु हा वै दक धमाचेच अनुयायी झाले. अशा ूकारे 
मुसलमानांचा िसंध ूांतात पाय पड यापूव च सा  या हंदःथानातु  उ च वणापासून तो सामा य 
जनतेपयत बौ दधमा या ल ानुल  अनुयायांची सं या सारखी घटत गे यामुळे तो संूदाय 
या या अंगभूत असले या र यानेच  हास पावत आलेला होता. इतका क , या काळ  ती 
ददशाु  ू य  पा हले या बौ दधम य िचनी ूवाशांनीसु दा हळहळून िल हले आहे क , 
“बु दा या ू य  िनवासाने प वऽ समजली गेलेली आ ण एका काळ  भरभराट त असलेली 
बु दगया, मगृदाव, ौावःतीनगर, कुशीनगर, बु दाचे ज मःथान असलेले क पलवःतु इ याद  
बौ दांची जागितक तीथ ेऽेह  या काळ  उजाड झालेली होती. आ ण तेथे जकडे ितकडे रान 
माजलेले होते.” 
 ३४९. तथा प  हास पावत असला तर  बौ दसंूदाय मुसलमान ये या या आधी 
हंदःथानातूनु  अगद  नामशेष झालेला न हता. िसंध, कांबोजकडे यां या अनुयायांची बर च 
सं या होती. पूवबंगालम  येह  तो टकून होता. हंदःुथानातील इतर सव ूांतात अ य प 
ूमाणात का होईना, पण बौ द लोक िनवसत होते. अशी एक आ याियका आहे क , 
बौ दां या वहारांची िन अथात िभ ूंची इतक  मोठ  सं या आज या बहार ूांतात फार पवू  
होती क  या ूांतासच Ô बहारÕ हे नाव पडले. परंतु मुसलमान ये याचे आधी तशी ःथती जर  
तेथे नसली तर  ःतूपा द काह  बु दूःथे आ ण बौ द लोक या काळ  िनवसत होते. या 
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काळ  जकडे ितकडे वै दक राजवटच भरभराट त अस यामुळे रा िोह  उप याप कर याची 
कंवा आपले धमाचार दसु  यावर बळाने लाद याची, इ छा असो वा नसो, पण श  तर  
हंदःथानातीलु  या बौ दसंूदायात उरलेली न हती. आ ण ते जोवर आपाप या पर  आपला 
धमाचार पाळून असत, तोवर यां या वहारांना, िभ ूसंघांना कंवा इतर अनयुायांना वै दक 
राजवट त कोण याह  ूकारचा अडथळा कर त नसत. यांचे धमःवातं य अबािधत होते, हे 
िचनी ूवासी मनमोकळेपणाने मा य करतात.  
 ३५०. मग मुसलमान ये या या आधी ूांता-ूांतांतून बौ दांची वसत असलेली ह  
ल ावधी लोकांची सं या आ ण ती बु दूःथे ह ह  हंदःथानातूनु  अगद च नामशेष कशी 
झाली?  
 ३५१. अगद  पूव  वशेषत: पा ा य इितहासकारांचा असा एक ठाम पवूमह झालेला 
असे क , के हातर  कंवा अधूनमधून वै दकधम य राजस ांनी ख गा या बळावर बौ दांचे 
िशरकाण क न यांना िनमुल केलेले असावे, कंवा यां यावर बळाने वै दकधम लादला 
असावा. या पूवमहास ऐितहािसक आधार िमळावा हणून यांनी या या काळाचा भारतीय 
इितहास चाळणीतून पीठ गाळावे तसा अगद  चाळून चाळून पा हला परंतु करकोळ अपवाद 
जमेस ध नह  हंदःथानातीलु  बौ दांचे असे बलपवूक िन योजनाब द िनमुलन झा याचा 
यांना कोणताह  पुरावा िमळू शकला नाह . शेवट  यां यापैक  क येक इितहासकारांनी आपला 
पूवमह चुक चा अस याचे आ ण असे बलपूवक िनदालन झा याची क पना मूलत:च िम या 
अस याचे मनमोकळेपणे मा य केलेले आहे. 
 ३५२. तर मग हंदःथानातूनु  बौ दांचे हे आमूलाम िनदालन शेवट  कोणी केले? ा 
ू ाचे उ र माऽ परदेशी िन ःवदेशी अशा बहतेकु  इितहासकारांना सापडलेले दसत नाह , 
कंवा यांनी ःप पणे सांिगतलेले नाह . हंदःथानातूनु  बौ दांचा धम जवळ जवळ नामशेष 
हो याचे हे ितसरे कारण हणजे बौ दांची मुसलमानांशी पडलेली गाठ! 
 ३५३. बौ दांनी िसंधूांतात मुसलमानांची ःवार  होताच कसा ःवरा िोह केला, कशी 
मुसलमानांची मनधरणी केली आ ण तर ह  Ôबु दूःथीÕ हणजेच मूितपूजक असणा  या आ ण 
आ यंितक अ हंसेचा उदोउदो करणा  या बु दधमा वषयी मुसलमानी धमातच असले या तीो 
ेषापायी मुसलमानांनी िसंधम  ये बौ दांचा कसा िन:पात केला ते वर सं ेपत: सांिगतलेले 
आहेच. अगद  याच कारणासाठ  आ ण याच प दतीने मुसलमान जसजसे हंदःथानातु  
ूांतामागून ूांत जंक त पुढे घुसले तसतसा बु दूःथांचा आ ण बौ द जनतेचा यांनी 
श बलाने िन:पात केला. एका हातात कृपाण िन दसु  या हातात कुराण अशा आततायी 
हंसेलाच ःवधम मानणा  या या मुसलमानां या एकामागून एक सेनापतीने िन सै याने सा  या 
हंदःथानातीलु  बौ दाचे ःतूप, संघाराम, वहार, बु दमूत , ःतंभ तोडनू  मोडनू  पाडनू  उ वःत 
केले. बहतांशु  बो द मृ यू या भीतीपायी मुसलमान हो यास िस द झा याने या सवाना 
यांनी मुसलमान क न टाकले. गांधार, कांबोज ूभिृत या वाय येकड ल ूांतात बौ द असा 
उरला नाह . सारे मुसलमान झाले. बहार ूांतात बख यार खलजी चालून येतो आहे, असे 
कळताच क येक बौ द आपले मंथ िन आपला जीव वाच व यासाठ  ितबेट, चीनकडे अनेक 
मंथ घेऊन पळून गेले. उरले ते बाट वले गेले. कोणी कोणी हता मेहु  झाले असतील. पण 
लढले असे कोणीच नाह त. संघट तपणे भारतीय बौ दां या एखा ा सै याने वा समुदायाने 
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मुसलमानांशी सश  समरात हण यासारखी लढाई वा झंुज दली, असे काह  कुठे आढळत 
नाह ! 

पूवबंगालातच मुसलमान बहुसं य कसे ा को  याचा उलगडा
 ३५४. तीच ःथती पूवबंगालची! तेथे बौ दांची बर च सं या होती. पण, तुरळक 
अपवाद सोडता सारे या सारे मुसलमान झाले. या द लीत पाचशे वष तर  एकाहनू  एक 
कडवे मुसलमानी सुलतान िन बादशहा रा य क न गेले या ू य  द लीत वै दक हंदंचीू  
ते हाह  िन आजह  बहसं याचु  आहे. सारा उ र ूदेश तो थेट प म बंगाल यातह  मुसलमानी 
रा यात काय कंवा आज काय, वै दक हंदंचीचू  बहसं याु  आहे. कारण मुसलमान ूथम 
जंक त आले ते हाह  या ूांतातून बौ दांची सं या होती न हती अशीच असे. अगद  पवू 
टोकास असले या ा एका पूवबंगालातच मुसलमानांनी तो ूांत जंक यानंतर हदंचीू  
अ पसं या झाली ती कशी, ा को  याचा उलगडा ा घटनेमळेुच होतो क  या पूवबंगालात 
बौ दांची वर ल ूांतांपे ा पुंकळ अिधक वःती होती. आ ण ते अपवाद सोडता सारे या सारे 
मुसलमान झाले. हणून, ते हापासून या ूांतातच काय ती मुसलमानांची एवढ  मोठ  सं या 
एकऽ सापडते. 
 ३५५. अशा ूकारे बौ दां या संूदायाचे सामा जक अ ःत व जे हंदःथानातूनु  
अकःमात ् नामशेष झाले ते मुसलमानां या आततायी श बलाने िन हंसेनेच होय. या 
एकमेकांची गाठ पडताच मुसलमानां या आततायी हंसेने बौ दां या आततायी अ हंसेचा 
िशर छेद केला.  
 ३५६. पण बु दधमाची िन ःवत: बु ददेवाची भारतात अंती काय गत झाली? 
भागीरथीतून फुटलेला एखादा जलूवाह जसा अलगपणे अनेक योजने वाहात वाहात पुढे कुठे 
तर  भागीरथीसच िमळावा तसा भारतीय बु दधम हंदधुमात वलीन झाला आ ण हंदं याू  
अवतारमािलकेत बु ददेवाची ूित ापना होऊन यांचेह  हंदकरणू  कर यात आले! 
 ३५७. तीनशे वष, हणजेच िनदान पाच प  या मु ःलम राजस ेला हंदंनीू  
िसंधूांताबाहेर पाऊल टाकू दले नाह . इतकेच न हे, तर वरचेवर उलट चढाया क न िसंधूांत 
हंदंनीू  परत दोनशे वष तर  जंकूनह  घेतला होता. 
 ३५८. मागे सांिगतलेच आहे क , िसंधूांत इ. सन ्७११ म  ये अरबांनी हंदराजा याू  
हातून जंकून घेतला. बहतेकु  ःवक य व परक य इितहास-मंथातून मुसलमानां या िसंध या 
ःवार नंतर यां या हंदःथानवरु  झाले या पुढ ल ःवा  या इत या दाट वाट ने दले या असतात 
िन हंदंचूे ूांतामागून ूांत जंक त सारे हंदःथानु  मुसलमानांनी पादाबांत के याचे वृ  इतके 
एका ासासरसे सांगून टाकलेले असते, वशेषत: शालेय इितहासातील २०-२५ पानां या 
आकंुिचत ःथलात तर ते वृ  इतके ऽोटकपणे िल हलेले असते क , सामा य वाचकांवर िन 
वशेषत: व ा यावर याचा असा एक वप रत प रणाम होतो क , हंदंनीू  मुसलमानांचा 
ूितकार असा कोठे केलाच नाह . मु ःलमांना डांबून असे कोठे धरलेच नाह . 
 ३५९. जणू काय िसधंूांत जंकताच मु ःलम जेते जे कोणा जाद याू  घो  यावर ःवार 
झाले ते सारे हंदःथानु  जंक त जंक त थेट क याकुमार ला पोचले, ते हाच काय ते खाली 
उतरले! पण हा समज अगद  वपर त आहे! 
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म  यंतर कालाची जाणीव
 ३६०. असा वपर त समज होऊ नये, हणून इितहासलेखकांनी मुसलमानां या 
ःवा  याःवा  यातील म  यंतराचा काल िन या या काली हंदंनीू  केलेला यशःवी ूितरोध कंवा 
अयशःवी असला तथा प, केलेला ूितकार यांचा ःप  ठसा वाचकां या मनावर बंबेल, इत या 
ूमाणब द िन प रणामकारक ठळकपणे या या घटना व ण या पा हजेत. हे िसंधचेच 
उदाहरण या. अरबी मसुलमानांनी िसंधूांत जंक यानंतर साधारणत: ३०० वषपयत 
हंदराजांनीु  या या पुढचा हंदूदेशु  मुसलमानांना यापू दला नाह . परंतु ा मह वा या 
घटनेचा ठसा सवसाधारण जनते या मनावर मुळ च उमटलेला नसतो. कारण, बहतेु क 
इितहासमंथात याचा ठसठसीत उ लेखच केलेला नसतो.  

अशा कालखंडा या द घ वाची यथाथ जाणीव हो याची सोपी यु
 ३६१. अशा म  यंतरातील कालखडंाचा ठसा मनावर न बंब याचे एक कारण असे 
आहे क  Ô३०० वषÕ कंवा Ôतीन शतकेÕ हे श द आपण अव या तीन वपलांत िलहनू  कंवा 
वाचून पुढे जातो. यामुळे ा कालखंडा या ूद घ वाची यथाूमाण क पना आप या मनावर 
वशेष वाने सांिगत यावाचून बंबत नाह . अशा वेळ  ते द घ व माप याची सोपी यु  हणजे 
याची अटकळ यातील प  या मोजून करावी. तीनशे वष हणजे यात यूनत: पाच प  या 
तर  उलटनू  गेले या असतात! इंमजांचे रा य आप या चालू पढ ला कतीतर  द घकाल टकले 
आहे असे वाटत होते! पण ते शतकात मोजले तर द ड शतकच काय ते भरले! या मापाने 
मोजले हणजे हंदंनीू  मुसलमानांना ३०० वष हणजे तीन शतके, हणजेच Ô यूनत:Õ दहा-
पाच प  या उलटनू  जाईतोपयत िसंधबाहेर जे पाऊल टाकू दले नाह  या घटनेचे ऐितहािसक 
मह व मनावर यथाूमाण ठसते! ह च गो  अशा इतर म  यंतरांनाह  लागू आहे. 
 ३६२. ा म  यंतरा या काळात मुसलमानी रा ांचा आवेश कंवा व जगीषा सु न 
होऊन गेली होती, असे तर मुळ च हणता येत नाह . उलट तो काळ मुसलमानां या भर 
आवेशाचा होता. ाच तीनशे वषात या अरबी मुसलमानांनी बगदादपासून भूम  यसमुिापयत, 
तेथून उ या आ ृका खंडाचा सारा उ र तट आ ण तेथून आज याला जॄा टर हणतात ती 
सामुिधुनी उत न आजचा पोतुगाल िन ःपेन जंकून द ण ृा सपयतचा युरोपचा ूदेश 
हःतगत केलेला होता! आजचे जॄा टर हे नावच मुसलमानां या ा अमोघ द वजयाची 
सा  देत आहे. Ôजेबल इ ता रकÕ हणजे अरबी वजेता ता रक ा सेनानीने जंकलेली 
सामुिधुनी. अरबांनी ितला दले या अरबी नावाचेच आजचे Ô जॄा टरÕ हे नाव एक अपॅ  
प आहे. पण शेवट  ृा सचा शरू राजा Ôचा स माटलÕ हणजे Ôघणाधार Õ चा स ाने ूबळ 
ूितकार क न आप या ÔघणाÕ या घावाखाली इ.स. ७३२ म  ये मसुलमानां या या 
आबमणाचे डोकेच ठेचून यांना िन याचे परत फर वले. यामुळेच काय तो पुढचा सारा युरोप 
वाचला! मुसलमानांनी ा द वजयात या आिशया-आ ृका खंडातील रा येच काय ती 
जंकली नाह त, तर यांतील रा ांनाच तलवार चे पा याने बाटवून मुसलमान क न टाकले! 
आज या ःपेन-पोतुगाललाह  यांनी बळाने मुसलमान कर याचा सपाटा चाल वला होता. 
यां याह  यांचे अपहरण केले होते. पण ती दोन रा े यां या तडा यातून अनेक 
शतकांनंतर पुढे मु  झाली. कशी ते पुढे सांग यात येईल. तथा प आ ृका खंडातील उ र 
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प ट ची सार ची सार  या वेळची बाट वलेली रा े आजह  मु ःलमची मु ःलमच रा हलेली 
आहेत! 
 ३६३. बरे; तशाच आवेशाने िन रा सी धमाधतेने हंदःथानचाहु  नायनाट 
कर यासाठ  िसंधूांतातून बाहेर पडनू  हंदं याू  शेजार या ूांतांवर तुटनू  पड याचा ूय  
मुसलमानांनी या सन ७०० ते १००० या काळात केला नाह , असेह  नाह ! उलट ते 
सौरा ाकडनू  आ ण वर गांधार ूांताकडनू  अनेक वेळा तसे तुटनू  पडले होते. पण हंदंकडनू ू  
परत पटाळले गेले होते.  
 ३६४. या काळ  िसंध या पूवसीमेपासून तो उ र हंदःथानातीलु  ूांताूांतापयत 
ूतापी राजपतू रा यांची सलग मािलकाच मािलका एखा ा अनु लं य नसली तर  दल यु  
पवतासारखी िसंधमध या मु ःलम स ेला ूितरोधीत पसरलेली होती. यामुळे िसंधूांतातून 
पुढे ःवा  या क न येणा  या मुसलमानां या टोळधाड  वाय येकडे हंदं याू  िनकरा या ूितकाराने 
पु हा पु हा मागे पटाळ या गे या िन िसंधम  ये डांबून टाक या गे या. िचतोड या बलशाली 
बा पा रावळने तर एकदा िसंधवरच उलट ःवार  क न मुसलमानांना िसंधमधून हसकूनु  देऊन 
तो ूांत परत जंकून घेतला होता. पुढे अरबांनी तो पु हा जंकला. पण शेवट  सुमेर रजपुतांनी 
िसंधवर आपली राजस ा ःथापन केली. 
 ३६५. या तीनशे वषात वर सांिगत याूमाणे मुसलमान प म आिशया, आ ृका 
खंड िन द ण ृा सपयतचा युरोप पादाबांत क  शकले याच तीनशे वषात ते िसंध 
ूांताबाहेर पुढे पाऊल टाकू शकले नाह त. या एका गो ीव नच हंदंनीू  या तीनशे वषात 
केले या िचकाट या ूितकाराची यथाथ क पना येईल. 
 ३६६. तर ह  ाच कालात हंदंनाू  एखा ा चंिगु ाूमाणे सार  भारतीय श  
एकवटनू , मुसलमानांना पटाळून लावता आले नाह , हे आमचे या काळचे वैगु यह  मनास 
बोच यावाचून राहात नाह .  
 
 

ूकरण ३ रे
ा शतक यापी हंद-ूमु ःलम महासंघषातील 
मु ःलम धािमक अ याचाराचे वैिशं य 

गझनीचे सुलतान
 ३६७. िसंधम  ये उ यापु  या तीनशे वष डांबून ठेवले या स ेने िसंधूात जर  पूणपणे 
असा सोडला नाह  तर  अरबी मुसलमानांचे प ह यासारखे मो  या ूमाणावर असे आबमण 
हंदःथानवरु  पु हा के हाह  झाले नाह . शेवट  तर िसंधम  ये सुमेर रजपुतांचेच रा य झाले 
परंतु गांधारपलीकड या गझनी या ूांतात िनरा या जाती या मुसलमानांची स ा ःथापन 
झालेली होती. तेथील सुलतान सब गीन ाने गांधारातील यावेळ  रा य कर त असले या 
हंदरा यावरु  ःवार  क न या वाय य दशेने हंदःथानातु  घसु याची ज यत िस दता 
चाल वली होती. पंजाब आ ण गांधार ा ूांतांवर हणांनाू  पादाबांत के यावर हंदकुशपयतु  
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हंदंचेचू  ःवािम व ःथापन झालेले होते आ ण ॄा णवंशीय राजस ा या ूांतावर नांदत होती. 
याच ॄा णवंशीय राजकुलात सब गीन या वेळ  जयपाल नावाचा राजा रा य कर त होता.  

धमवीर राजा जयपाल आ ण धमवीर अनंगपाल
 ३६८. राजा जयपालने सब गीनाचे हे आबमक धोरण दरदश पणेू  आधी हे न आपण 
होऊन सब गीनवर ःवार  केली. पण या लढाईत जयपालाचा मोड झाला. यायोगे उ ेजन 
पावून सुलतान सब गीन जयपालावर तुटनू  पडला. या मुसलमानी सकंटाला पु हा 
प ह यापे ाह  िनकराने त ड देता यावे, यासाठ  राजा जयपालाने आजूबाजू या हंदराजांु म  ये 
मुसलमानां व द चेव उ प न क न या हंदराजांचीु  एक संघ टत आघाड  िनिमली आ ण 
गांधारूांतात चढाई क न आले या सब गीनशी िनकराची लढाई दली. परंतु तीतह  
जयपालाचा पराभव झाला आ ण गांधारसह या िसंधुपलीकड ल वाय य ूांतातील 
हंदराजसु ेचा उ छेद होऊन तो सारा ूांत सुलतान सब गीनने आप या गझनी या रा यास 
जोडनू  टाकला. यानंतर थो  याच दवसांत सुलतान सब गीन मरण पावला आ ण याचे 
गाद वर धम मादात, हंद ेषातु  आ ण पराबमातह  शतपट ने कडवा िन बूर असलेला याचा 
पुऽ सुलतान महंमद हा गझनी या गाद वर बसला. हाच होय तो ÔबुतिशकनÕ् मूितभंजक अशी 
धमाध पदवी ःवत:स लावनू घेणारा महंमद गझनी! याने रा यावर येताच मुसलमानांचा या 
वेळचा सवौे  धमाधीश आ ण स ाधीश जो खिलफा याचे संमुख भररा यसभेत उठून ूकट 
ूित ाच केली क , सा  या हंदःथानातीलु  काफरांचा नायनाट कर न, तरच मी खरा सुलतान! 
आ ण या ूित ेूमाणे लगेच याने िसंधू उत न हंदःथाु नावर ःवा  यांमागून ःवा  या 
कर याचा धूमधडाका चाल वला. 
 ३६९. येथून हणजे यूनािधक एक सहॐा या सनापासून पुढे शतकानुशतके 
चालणा  या हंद-ूमुसलमानां या महायु दांना खरखुरे त ड लागले. 
 ३७०. आधीच दोन वेळा राजा जयपाला या नेतृ वाखाली सयंु  हंदसैु याचा पराभव 
के यामुळे मुसलमानां या सै यात ूबळ आ म व ास उ प न झालेला होता. उलटप ी वाय य 
ूांत हातातून गे यामुळे आता केवळ पंजाबवरच याचे ःवािम व उरलेले होते या राजा 
जयपालाने मागील दोन पराभवांनीह  खचून न जाता मुसलमानाशी पु हा एकदा ट कर 
दे यासाठ  ूय ांची पराका ा कर याचा ख  या वीराला िन राजाला शोभेल असा अढळ िनधार 
केला. महंमद गझनी पंजाबवर ःवार  क न येताच इ. स. १००१ म  ये जयपालाने या याशी 
िसंधू नद या आसमंतात पु हा एकदा लढाई दली. पंरतु आपले ःवरा य िन ःवधम ां या 
र णासाठ  जे जे राजाचे िन वीराचे कत य ते ते अढळपणे कर त आले या ा राजा 
जयपालाचा ा ितस  या लढाईतह  महंमद गझनीने पराभव केला. ते हा असे अयशःवी जणे 
जग यापे ा कंवा ल छांना शरण रघ यापे ा राज याग क न मरणेच बरे, असे वाटनू  या 
मानधन राजा जयपालाने आपला पुऽ जो अनंगपाल याचे हाती रा य सोप वले आ ण 
भडकले या िचतेत अ नूवेश क न आप या ूाणांचे बिलदान केले. 
 ३७१. राजा अनंगपाल ानेह  सुलतान महंमदा या आबमणास ताठरपणे वरोध 
कर याचे आप या शरू प याचे ोत तसेच पुढे चाल वले. इ. सन १००६ म  ये महंमदाने 
मुलतानवर ःवार  कर यासाठ  अनंगपाला या रा यातून वाट मािगतली. पण अनंगपालाने 
याची ती मागणी झडकारली. ते हा महंमदाने अनंगपालावर ःवार  केली. या लढाईतह  
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अनंगपाला चा पराभव झाला. यास मागे हटावे लागले. पुढे महंमद मुलतानकडे गेला आहे, 
असे पाहनू  अनंगपालाने पु हा एकदा आजूबाजू या हंदराजांचीु  ःवधमर णासाठ  एकजूट केली 
आ ण सुलतान महंमद इ. सन १००८ म  ये अनंगपालावर पुन  चालून आला असता या सयंु  
हंद ूसै याने या याशी लढाई दली. िसंधू नद या आसपास ा दो ह  सै यांची गाठ पडली. 
ा यु दात हंद ू इत या िनकराने लढले क  दोन ूहर या संधीस मु ःलम सै याचा यूह 

ढासळून ते अःता यःत होऊन गेले. ते हा सुलतान महंमदह  रण सोडनू  माघार  फ  लागला. 
इत यात, यापूव  िन यानंतरह  हंदंनीू  परशऽूशी दले या अनेक लढायांत जी हािनकारक 
घटना आक ःमकपणे हटकून घडत असे आ ण तर ह  जी टाळ याचा आगाऊ सावधपणा 
हंदं याू  ढलाईने सहसा केलेला नसे, तीच नेमक  घटना अकःमात घडली! जळ या बाणां या 
मा  यामुळे राजा अनंगपालाचा ह ी हंदं याू  चढाईत भर रणात एकाएक  भडकला आ ण त ड 
फरवून पळू लागला. यामुळे हंदं याू  सै यात ग धळ उडला. रणांगणात माघार घेत असले या 
महंमदा या यानात ती गो  येताच हंदं यामुळेू  अःता यःत झाले या या या मुसलमानी 
सै यापैक  काह  िनवडक पथके त काळ समवेत घेऊन फळ  बांधून पु हा एकदा याने हंद ू
सै यावर िनकराची चढाई केली. या शेवट या धुम ब मुळे हंदंचाू  पराभव झाला. ते हा 
मुसलमानांचीह  पुंकळ ूाणहानी झाली अस यामुळे अनंगपालाचा पाठलाग कर या या भर स 
न पडता सुलतान महंमद िमळाला तेवढा जय पदरात पाडनू  घेऊन गझनीस माघार  गेला. 
परंतु राजा अनंगपालाचा नायनाट के यावाचून पंजाबात आपली मु ःलम स ा ूःथा पत होणे 
श य नाह , हे उघड झा यामुळे द डएक वषानंतर सुलतान महंमद अनंगपालावर ितस  यांदा 
चालून गेला. ा वेळ  अनंगपालाला कोणीच साहा यक न हता, तर ह  या या उरले या 
एकिन  सै यासह याने महंमदाशी लढाई दली. याच रणधुमाळ त लढत असताना तो शरू 
हंद ूराजा अनंगपाल ठार मारला गेला. 
 ३७२. अशा र तीने पंजाबवर मुसलमानां या झाले या प ह या प ह या अनेक 
आबमणांना राजा जयपाल, याचा पुऽ राजा अनंगपाल आ ण याचे सहॐावधी वीर सैिनक 
यांनी आपले हंदरा यु  आ ण हंदधुम यां या र णासाठ  अनेक लढाया देऊन िन 
मुसलमानांचेह  सहॐावधी सैिनक मा न जवात जीव असेतो या परशऽूला रोखून धरले, 
यांचे वीर कत य ते क न गेले! 

 ३७३. राजा अनंगपाला या मृ यूनंतर वाय य ूांताूमाणेच सुलतान महंमदाने पंजाब 
ूांतालाह  आप या गझनी या सा रा यास इ. सन १०१० चे आसपास जोडनू  टाकले. पंचनद 
ूांतात हंदं याू  राजस ेचे उ चाटन होऊन मुसलमानांची राजस ा ूथमच ःथापन झाली. हा 
वजय िमळताच सुलतान महंमद ठाणे र येथील हंदराजांवरु  आ ण हंदंचूे धम ेऽ गाजत 
असले या मथुरा नगरावर लगोलग चालून गेला. ह  नगरे जंकून मुसलमानां या ू येक 
धमाध आबमणाचा जो ठरा वक कायबम असे याूमाणे तेथील हंदमं दरेु  पाडनू  व जाळून 
टाकून, हंद ू ी-पु ष नाग रकांचे करवेल िततके िशरकाण क न शतावधी हंद ू यांना 
पळवून नेऊन आ ण अपार धनाची लूट घेऊन महंमद पु हा गझनीस परत गेला. या 
मागोमाग इ. सन १०१९ म ये ूितहारांची राजधानी असले या कनोज नगरावर ःवार  क न 
महंमदाने तेथेह  जाळपोळ चा, र पाताचा िन धमाध अ याचारांचा कहर क न सोडला. यामुळे 
आजूबाजू या हंद ू ूांतांवर याचा इतका दरारा बसला क  इ. सन १०२३ म ये तो जे हा 
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वा हेर िन किलंजर येथील हंदराजांवरु  चालून आला ते हा तेथील हंदरा येु  िन पायाने याचे 
आिधप य प क न याची मांडिलक बनली. 

महंमदाची सोमनाथवर ःवार
 ३७४. यानंतर इ. सन १०२६ म ये सुलतान महंमदाची सौरा ातील सोमनाथ 
मं दरावर ल सवात अिधक गाजलेली ःवार  आली. यावेळ  याने इत या ूबळ सै यासह 
अगद  अट तट या घोषणा क न हंदं याू  या सुू िस द मं दरावर चाल केली होती क , 
सौरा ा या सीमेला िभडताच गुजरात-सौरा ावर या वेळ  रा य कर त असलेला राजा भीम हा 
या या भीम नावालाह  कलं कत क न एखा ा याडासारखा रा य सोडनू  पळून गेला. 
यामुळे या संघ टत मुसलमानी सै याशी त ड दे यास हंदंचूे कोणतेह  श स ज िन 
यूहब द असे सै य अ ःत वातच उरले नाह . तथा प, अशा बकट ूसंगीह  आप या हातून 
होईल िततके तर  संर ण कर यासाठ  सोमनाथां या पुजार  मंडळानेच पुढाकार घेतला. 
आजूबाजू या सव हंद ूजनतेला आप या देवःथाना या िन आप या धमा या र णाथ ले छं 
शऽू या ूितकाराःतव िमळेल ते श  घेऊन धावून या, असे उ चेतक आ हान धाडले गेले. 
यासरशी लांबून लांबून सहॐावधी हंद ूलोक धावून आले. हे यु द कोणा राजासाठ  लढावयाचे 
न हते. यांत लढणा  यांपैक  कोण याह  हंद ू ःवयंसैिनकाला वैय क रा यलाभ होणारा 
न हता. ते िनभळ धमयु द होते. यातह  ते सहॐावधी हंद ू हणजे एखादे यूहब द, 
र श त सै य न हते. तो आय या वेळ  एकवटलेला हंदधुमवीरांचा एक समुदाय होता. 
तर ह  देव मःतक  ध न, जवावर उदार होऊन, महंमदा या सघं टत िन कसले या मु ःलम 
सै याशी ते अहोराऽ झंुजले. मु ःलम सै य चढनू  येताना तटापयत, देवालया या तटाव न, 
शऽू देवालयात घुस यानंतरह  हंदधुमवीरांचा सश  ूितकार चालूच होता. मुसलमानां या 
र ाचाह  सडा पडतच होता. शेवट  सुलतान महंमदाने जे हा देवालयाचा पूणपणे पाडाव केला 
ते हा तो वेषासरशी थेट गाभा  यात िशरला आ ण सोमनाथाची मूित याने ःवहःते फोडनू  
टाकली! ा आप या धमाध शतकृ याचे ूिस दयाथ महंमदाने ÔबुतिशकनÕ् (मूितभंजक) ह  
पदवी धारण केली. 

प नास सहॐ हंदवीरांचेु  झुंजार बिलदान
 ३७५. मु ःलम इितहासकारह  िल हतात क , आप या देवालया या संर णाथ लढत 
असता या संमामात प नास सहॐ हंद ूतर  ठार मारले गेले! या प नास सहॐांपैक  कोणीह  
हंद ू हणाला असता क , Ôमी मुसलमान होतोÕ तर याला मुसलमानांनी जीवनदान दले 
असते. कारण यां या धमाची ती रणनीतीच होती. पण तशा बाट या जी वतास िध का न 
एक न हे, एक सहॐ न हे, तर प नास सहॐ हंद ू ःवयंसेवकांनी लढत लढत धारातीथ  
आप या ूाणांचे बिलदान केले! 
 ३७६. मीकां या ूाचीन इितहासात अशाच एका ूसंगी परक य शऽूंशी झंुजणा  या 
होरेिशअस नावा या एका ू यात मीक धमवीराचा गौरव करताना एक इं लश कवी हणतो : 
   “Thus outspkae brave Horatius 
   the captain of the gate , 
  To every man upon this earth , 
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   death cometh soon or late , 
  And how can a man die better than, 
  by facing fearful odds, 
   For ashes of his fathers and  
    the temples of his Gods”  
 ३७७. वर ल वीर कवनातील गौरवाह भावनेनेच आप याह  देवालया या आ ण 
देवधमा या संर णाथ रणात झंुजत पडले या ा हंदं याू  प नास सहॐ धमवीरां या ःमतृीस 
कोणता हाडाचा हंद ूआपली कृत  ौ दांजली वाहणार नाह ! 
 ३७८. परंतु उ ेगाची गो  अशी क , सोमनाथावर ल ा महंमदा या ःवार वषयी 
िल हताना केवळ परक य इितहासकारांनीच न हे, तर अनेक कृत न हंद ूइितहासकारांनीह  या 
पुजार  मंडळा या आ ण हंदसमुदायां याु  आप या देवावर ल भाब  या भ चा उपहास काय तो 
केलेला आहे. परंतु आप या रा ीय स मानाथ आ ण आप या धमा या संर णाथ झंुजत या 
सहॐावधी हंदधुमवीरांनी आप या ूाणांचे जे भ य बिलदान केले यांचा माऽ काड इतकाह  
गौरव केलेला नाह . तथा प र ांची पारख गाजरपार यांना झाली नाह  तर तो दोष काह  या 
र ांचा नसतो. 
 ३७९. या हंदं याू  भ वषयी यो य ते दषणहू  देणे जर  अप रहाय असले तर ह  
यांना या दषणासाठू  उपहास करावासा वाटतो यांना हेह  पण तेथेच बजावून सांगावयास 
पा हजे क , आप या देवते या जा व यते वषयी आ ण साम या वषयी हंदंचीू  जी ौ दा होती 
ती फार फारतर भाबड  होती इतकेच काय ते हणता येईल. पण दसु  या या धमावर 
अ याचार  श बळाने आबमण क न िनरागस ी-पु ष, बाल-वृ दांना Ôमा या देवाची-
अ लाची भ  करतोस, मुसलमान होतोस, क  ठार मा ?Õ अशी ू येक  धमक  देऊन जो जो 
मुसलमान हो यास नाकार  याचा याचा िशर छेद कर त पसाळ याूमाणे धावणा  या 
मुसलमानां या अधमभ सारखी, ती हंदंचीू  यां या देवावर ल भ , रा सी, धमाध, 
र पपासू आ ण आप या देवालाच दै य बन वणार  तर  न हतीच न हती! पण तसे ठणकावनू 
सांग याचे धैय माऽ, केवळ हंदं याचू  भ चा तेवढा उपहास करणा  या ा उथळ िन िभ या 
लेखकांना झाले नाह ! पु हा, सोमनाथा द हंदं याू  मूत चा िन देवालयांचा जे हा जे हा 
महंमदासार या मु ःलम सेनानींनी व वंस केला ते हा ते हा या मुसलमान तवा रखकारांनी 
िन मु ला मौलवींनी व गना के या आहेत क , “पहा! ा तुम या मूत  आ ह  फोड या, पण 
तुम या देवाची आमचा हात धार याची छाती झाली नाह ! हणून तुमचा देव खोटा! आ हा 
मूितभंजक मुसलमानांचा देव, Ôअ लाÕच काय तो खरा!” पण ा व गनांचीच कसोट  खर  
मानायची तर मु ःलम धम न मानणा  या िन Ôअ लाÕस िध कारणा  या चगीझखानाने िन 
या या उ रािधकार  पु षांनी जे हा ू य  खिलफा या राजधानीत घुसून, ती उद वःत 
क न, याला ठार मा न, याला Ôअ लाचे घरÕ हणून मुसलमान समजतात या यां या 
क येक मिशद ंना जाळून टाकले, बायबलांची राख केली, इतरांना आप या घोडशाळा बनवून 
सोडले आ ण कुराण मथंांना तर घो  या या पायाखाली तुड वले ते हा अ लाह  या 
चगीझखाना दकांचा हात धा  शकला नाह ! अशा शेकडो ूसंगांव न आपला अ लाह  दबळाु  
िन खोटा आहे, असे मानावयास या व गना करणारे ते मुसलमान िस द आहेत काय? इतके 
लांब तर  कशाला जा! सोमनाथासार या अनेक हंद ू देवतां या मूत  मुसलमानांनी फोड या 
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आ ण ते वजयी झाले हणून जर मूितपूजक (बुतपरःत) धम खोटा िन मूितभंजक 
(बुतिशकन)् धम खरा, असे मानावयाचे तर बुतिशकन असणा  या अफझुलखान नावा या एका 
मु ःलम सेनानीचे मःतक कापून ते तुळजापूर या भवानी या मूत स Ôब ीस दाता या बोकडाचे 
मुंडकेÕ नैवे  हणून जे हा िशवाजीने अ पले ते हा याचाह  हात अ ला धा  शकला नाह ! 
अशा अनेक ूसंगां या आधारे मूितपूजक धमच खरा असेह  का हणू नये? 
 ३८०. सोमनाथाचे मं दर फोड यानंतर तेथील अपार लटू उंटांवर लादनू सुलतान 
महंमद गझनीस परत जा यास िनघणार तोच यास बातमी कळली क  सोमनाथा या 
व वंसामुळे िभऊन जा याचे ऐवजी हंदजनताु  उलट अिधकच चवताळली आहे; आ ण याचा 
परत याचा अपे त माग अडवून माळ याचा राजा हा आपले सै यासह या याशी लढाई 
दे यास रणात उतरलेला आहे. ा न या संमामाचा धोका ओढवून घे यास महंमद या वेळेस 
िस द न हता. हणून तो आधीच िमळ वलेला जय पदरात पाडनू  घेऊन िन माळ याकड ल 
अपे त माग टाळून िसंध या वाळवंटातील द गमु  पण अनपे त अशा मागाने परतला. या 
वाळवंटातून जाताना या या सै याला पुंकळ ददशाु  िन क  सोसावे लागले. गझनीस 
पोच यानंतर तीन-चार वषातच सन १०३० म ये सुलतान महंमद मरण पावला. 
 ३८१. गझनी या ा पराबमी पण धम म  सुलतानाने हंदःथानावरु  मोठमो  या 
अशा पंधारा तर  ःवा  या के या. हंदंनीहू  या या या ःवा  यांत याला रणांगणाम ये वारंवार 
िनकराचे सामने दले; पण याचा पराभव असा कोणीह  हंद ूराजा क  शकला नाह . तथा प, 
महंमदा या ा ःवा  यांमुळे िन नुस या राजक य वजयांमुळे हंदंचीू  इतक  िचरकालीन हानी 
झालेली न हती क  जतक  याने जे ल ावधी हंदंचूे वाय य ूांतात िन पंजाबात बला काराने 
धमातर घडवून आणले. जी हंदरा येु  जंकली ती हंदंनीू  लवकर वा उिशरा पण पु हा जंकून 
घेतली हे पुढ या इितहासाव न ःप च आहे. परंतु याने ल ावधी हंदंनाू  जे मुसलमान क न 
टाकले यांना माऽ हंदंनाू  पु हा धािमक ीने जंकता आले नाह . आ हाला आम या रा ाचा 
ूदेश ःवतंऽ क न आमचे गेलेले रा यबळ परत जंकता आले, पण हंदरा ाचीु  झालेली 
सं याबलाची हानी काह  आ हाला भ न काढता आली नाह . 

धमातर हणजेच रा ांतर
 ३८२. या काळ या हंदसमाजा याु  व हंदधुमा या धुर णां या मते कोणकोणते 
आचार शा शु द असत आ ण कोणकोण या दराचारांु मुळे कंवा सदाचारां या लोपामुळे हंद ूहा 
धमॅ  समजला जाई, या वषयी या आ ण या भूतकालीन हंद-ूमु ःलम महायु दाम ये 
मुसलमानांनी बला काराने केले या हंदं याू  ॅ ीकरणाशी यांचा अ यंत घिन  संबंध आहे, 
अशा काह  या वेळ या हंदं याू  धािमक समजुतींसंबंधी आ ह  पुढे थोड  चचा करणार आहोत. 
येथे इतकेच सांगतो क , या हंदरा ालाु  प रणामी अ यंत घातक ठरले या त कालीन 
हंदसमाजा याु  जाितभेद, वटाळवेड, धमस हंणुतेची वकृती इ याद  व  धमॅमामुळेच 
मुसलमानांनी बळाने बाट वलेले ल ावधी हंद ूमुसलमानाचे मुसलमानच रा हले. इतकेच न हे, 
तर या बाट वले या हंदंचीू  सं या पढ मागून पढ ने वाढत गेली. यातह  यापुढ या प  या 
ज मत:च मु ःलम संःकारांत वाढ या गे यामुळे क टर मुसलमान बनत गे या! इतके क टर 
मुसलमान क  पुढे हंदःथानावरु  इराणी, तुक, म गला द परक य मुसलमानां या या वाय य 
दशेकडनू  या टोळधाड  वारंवार येत गे या यां या सै यात याच बाट या मु ःलमां या न या 
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नया पढ तील सहॐाविध लोक भरती होत गेले आ ण या परक य मुसलमानांइत याच 
वेषाने िन ेषाने Ô हंद ूका फरांचाÕ समूळ व वंस कर यासाठ  आ ण यांना बळाने बाटवून 
मुसलमान कर यासाठ  हंदरा ावरु  तुटनू  पडू लागले. वानगीसाठ  एकच उदाहरण शताविध 
अशा घटनांतून देऊ. या काळाची िन ूदेशाची आ ह  चचा कर त आहोत या 
िसंधुपलीकड या भागातच धुर  नावाची हंद ू जात अशाच प र ःथती या पेचात बाटनू  
मुसलमान केली गेली. पण काह  काळाने तीच जात हंदंचीू  क टर वैर  बनली. कु यात 
हंद ेषीु  सुलतान महंमद घोर  ाच धुर  जातीचा होता. वःतुत: अफगा णःतान, पठा णःतान, 
बलुिचःथान, येथील मुसलमान जनतेतील बहसं यु  मुसलमान हे या या ूांतांतील मूळचे 
िनवासी जे हंदलोकु  यांचेच बाट वलेले वंशज होते. पण आपले पूवज कधी काळ  हंद ूहोते 
याची लवलेश जाणीव यांना पुढे पुढे उरलेली नसे. इतकेच न हे, तर ती जाणीव कोणी दली 
तर यांची यांना चीड येई. Ôमागचे काय असेल ते असेल, आज तर  आ ह  ज मत:च 
इःलामचे पाईक आहोत, मुसलमान रा ाचेच अंगभतू आहोत. हंद ूका फरांशी आमचा आता 
तर  हाडवैरावाचून कोणताह  संबंध नाह Õ अशा धमाध दभावनेनेु  ते भारावनू गेलेले असत. 
यांचे नुसते धमातरच झालेले न हते तर अशा धमातराचा जो अप रहाय प रणाम पढ मागून 
पढ ने बाट या लोकांवर होत जातो तो होऊन या बाट या हंदं याू  वंशजांचे रा ांतरह  होत 
गेले. हंदःथानावर लु  थेट रामे रापयत झाले या प ह या प ह या मुसलमानी आबमणा या 
या पाच-सहा शतकां वषयी आ ह  येथे िल हत आहोत या काळ या प र ःथतीत एकंदर त 
आजचे धमातर हणजेच उ ाचे रा ांतर ठरत गेले. 

पण येथे धम श दाचा अथ तर  कोणता ? 
 ३८३. पण धमातर हणजेच रा ांतर, ा वर ल सूऽात धम िन धमातर श द काय 
अथ  योजलेले आहेत, ते ःप पणे सांिगतले पा हजे. िनरिनरा या धमातील कंवा ःवतंऽ 
दशनांतील त व ानाचे तलुना मक िचंतन करणे कंवा यांत जे ःवीकाराह वाटेल असे दशन 
आप या य पुरते ःवीकारणे, अशा अथ  काह  वर ल सूऽात धम आ ण धमातर हे श द 
योजले नाह त. अमुक पुःतक ईशूे षत आहे, या या दोन पु ठयात जे काह  सांिगतलेले आहे 
ते, ते आ ण ते, तेच काय ते धा य आहे आ ण इतर सव अस य िन पापमय आहे, अशा 
अिभिनवेषाने जी धमसंःथा या धममथातील तथाकिथत त व ानच न हे, तर आचार, वचार, 
िनबध (कायदे), यवहार, भाषा इ याद  गो ी त दतर धमसंःथां या अनुयायांवर उपदेशाने न 
साधले तर कपटाने, बौयाने िन बला कारानेह  लाद यास अनमान कर त नाह , या धािमक 
बला कारासह  धा यच समजते, अशा आबमक संःथां या धमास उ ेशनूच काय तो वर ल 
सूऽात धम श द वापरलेला आहे. अशा आततायी धमसंःथांनी त दतरांचे केलेले जे धमातर 
तेच प रणामी या त दतरांचे रा ांतर ठरते.  

जातीय ब हंकाराचे ू य
 ३८४. मु ःलमां या या धािमक आबमणाचा ूितकार कर ल असे रामबाण ू य च 
हंदंनाू  सापडेना! जे Ôजाितब हंकाराÕचे ू य  हणून यांनी या मु ःलमां या धािमक 
आबमणांचा ूितकार कर यास सोडले ते यां याच अंगावर उलटले!  
 ३८५. ा Ôजाितब हंकाराÕ या ू य ाची या हंद-ूमु ःलम धमयु दाशी संब द 
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असले या ःव पापुरती तर  क पना ये यासाठ  आ ण याचा ःवधमर क उपयोग हो या या 
ठायी ःवधमघातक उपायच कसा होत गेला, ते ल ात यावे हणून ूथमत: ज मजात 
जाितभेदाचीच कहाणी, अगद  सं पणे का होईना, पण सांगणे हे हंदं याू  मुसलमानांनी 
केले या ॅ ीकरणाची फोड करावयाची तर अप रहाय आहे. 

ज मजात जाितभेदाची ूथा आ ण जाितब हंकाराचा रा ीय दंड
 ३८६. मुसलमानां या ःवा  या हंदंवरू  होऊ लाग या या या पुंकळ आधीपासून 
हणजे हंदंनीू  हणांचाू  नायनाट के यापासून हंद ूसमाजाची आ ण रा ाची राजक य, सामा जक 
आ ण धािमक ःथरःथावरता पु हा एकदा कर याचा रा ीय ूमाणावर मोठा सवागीण ूय  
हंदं याू  शतावधी ने यांनी चोहोबाजूंनी भरतखंडभर चालू केला होता. या वेळ  हंदरा ाचेु  
राजक य नेतृ व या काळ च उदयास येऊ लागले या आ ण वै दक हंदधुमाचे क टर भ  
असले या रजपुतां या ूतापशाली राजघरा यांकडे आलेले होते. या नवरचने या ूय ातच ा 
वशाल हंदसमाजाचीु  घड  जाितभेदा या चौकट त चोपून बस वली जात होती. हळूहळू पण 
अप रहायपणे या जाितभेदा या ूथेला जाितभेदाचे ःव प ूा  झाले. पूव या चार वणातच 
न हे, तर या चार वणा या पोटातून आ ण अवांतर जाितूवाहाचीह  यांत भर पडत पडत 
शेवट  बळकटपणे िन शा संमतपणे, इतकेच न हे, तर जवळ जवळ सवसंमतपणे चार सह र 
ज मजात जातीत हे हंदजगतु  ् सामा जक िन धािमक ं या अंतगतत: वभागले गेले. 
एकूकारे हे या वै दक हंदरा ाचेु  सामा जक ःथ यंतर, या काला या ऐितहािसक 
आवँयकतेमुळेच घडले गेले.  
 ३८७. जो या जातीत ज मला तोच काय तो या जातीत राहू शकेल हे ा 
ज मजात जाितभेदाचे एक मूळ सूऽ होते. दसु  या जातीशी अ न यवहार करणे वा दसु  या 
जातीचे पाणी पणे ह  कृ ये सु दा बहतेकु  जातींम ये दंडनीय समजली जात. मग जातीजातीत 
मुली दे याघे याची अ यंत कडक बंद  होती, हे काय सांगावयास पा हजे? याकाळातील ाच 
िनरिनरा या जाितसंःकार हणून मानले या ÔधमाचारांनाÕ आ ह  लोट बंद , रोट बंद , बेट बंद , 
ःपशबंद , आ ण या वषयी आ ह  आता पुढे सांगणारच आहोत ती शु दबंद , िसंधुबंद  
इ याद  सात नावे आम या जाितभेदावर िल हले या अनेक लेखांतून दलेली आहेत. हंदं याू  
ूगतीलाच न हे, तर गतीला सु दा पायबंद घालणा  या या सात बं ा हणजे सात बे  याच 
हो या. या बे  या आप या हंदरा ा याु  पायात भ न कंवा मु ःलम कंवा इतर कोणा 
पररा ीय ल छाने बळाने ठोकले या न ह या, तर या, ना, हंदंनीचू  आपण होऊन एका 
बु दॅंशा या लहर त, ःवधमर क तोडगा हणून आप या पायात ठोकून घेतले या हो या! 
हणून तर आ ह  यांना वदेशी बे  या न हणता Ôसात ःवदेशी बे  याÕ हणून आम या 
लेखनातून िन भाषणातून संबोधीत आलेलो आहोत. 
 ३८८. ज मजात जाितभेद या संःथेसंबधी सवागीण चचा येथे कर याचे काह च 
कारण नाह . यांना या संःथे वषयी आमचे वचार जाणावयाचे असतील यांनी “ज मजात 
जा यु छेदक िनबंध” या नावाचा आ ह  िल हलेला या वषयावर ल समम ूबंध वाचावा. येथे 
आम या परधम य शऽूं या धािमक आबमणा वषयी चचा करताना जतका आवँयक िततकाच 
ऊहापोह खाली कर त आहोत. 
 ३८९. ूथमत: हंदसमाजा याु  वशाल संघटनास िन आ यकारक ःथैयास ती 
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ज मजात जाितभेदाची ूथा काह  प र ःथतीत िन काह  ूकरणी कारणीभूत झालेली असली 
पा हजे, हे वसरता कामा नये. या संःथेचे मह वमापन करताना शेवट  शेवट  ित यापासून 
होणा  या दंप रणामांनाचु  तेवढे दाख वणे िन वळ कृत नपणाचे होईल.  
 ३९०. आपले सामा जक बीज, र , जाितजीवन िन परंपरा शु द राहावी, संकराने 
वकृत होऊ नये, यासाठ  या या काळ या हंदधुम यांनी हंदरा ा याु  हता याच बु द ने ह  
ज मजात जाितभेदाची ूथा िनिमली कंवा ःवयंूेरणेने िनमू दली, हेह  मा य केले पा हजे. 
 ३९१. अनुवंश व ान, ौम वभागा मक अथकारण, सामुदाियक सहजीवन िन 
सामुदाियक नीती इ याद  त वांचाह  या काळ  ःमिृतकारांना आकळला तेवढा दरदरू ू  वचार 
या संःथे या रचनेत अनुःयूत केला होता. सहॐाविध वष होऊन गेली; सहॐाविध संकटे 
येऊन गेली; पण तथाकिथत ःपृँ य काय कंवा अःपृँ य काय, को  यानुकोट  हंदं याू  मनावर 
ा जाितभेदा या संःथेने जो ूभाव, जो मोह पाडलेला होता आ ण अगद  प रया, भंगी, कोळ , 

िभ ल, वैँय, जाट, ऽय, ॄा ण इ याद  हंदं याू  जातीं या आ ण यां या सहॐावधी 
पोटजातीं या ौ देूमाणे यांचे ते मया दत जाितधम हेच आपले ऐ हक िन पारलौ कक 
क याण साधणारे, देवाची कृपा संपादणारे िन आपाप या संसारास प वऽ करणारे सदाचार 
आहेत, असा जो एकिन  व ास हंदजगतातु  उ प न झालेला होता तो ा जाितभेदा या 
संःथेची पाळेमुळे शतकानुशतके हंदरा ा याु  ा सवजाितजीवन ेऽांतून अ यंत खोल िशरलेली 
अस यावाचून आ ण यांतून संचरत रा हले या जीवनरसाने या असं य िभ न 
जाितसमूहामुळे व छ न दसणा  या ा रा ाला आतनू कोण या तर  एका म स वा या आ ण 
ःव वा या अद य भावनेने ूःफु रत केलेले अस यावाचून, तसा कदा प उ प न होऊ शकता 
ना. ा वरवर विभ न दसणा  या जाितभेदा या ःवाय  पण संयु  संघाला या आंत रक, 
अंतयामी िन अनावर अशा एका मभावनेने असे एकजीव केलेले होते, या रा ीय भावनेचेच 
नाव होते - हंद वु ! हंदधुम!  
 ३९२. या ःपशबंद , रोट बंद , बेट बंद  इ याद  या काळा या मु य धमाचारांना 
आ ह  आज Ôसात ःवदेशी बे  याÕ हणतो आहोत, ते धमाचार मसुलमानांची धािमक आबमणे 
चालू झाली, याकाळ या अनेक शतकेपयत हंद ूसमाजास याला जखडनू  टाकणा  या Ôबे  याÕ 
वाटत न ह या; तर, ःवत: या रा देहाने धारण केलेली र खिचत िन अिभमं ऽत र ाबधंाने 
वाटत असत. ू येक जात, मग ती ॄा णाची असो वा भं याची असो, आप यापुरता आप या 
जातीचा पूण अिभमान धर त असे. 
 ३९३. हंदं याू  ा जातीजातीत जर कोणाकडनू  काह  जातीय आचारांचा कळत 
नकळत भंग झाला, कोणी दसु  या जाती या हातचे पाणी याला कंवा दसु  या जाती या 
य शी शर रसंबंध जाणूनबुजून कंवा अजाणपणे केला तर अशा कोण याह  जाितधमा व द 
जाणा  या अपराधी हंदलाू  या काळ  जो अितशय कडक दंड दे यात येई तो हणजे 
जाितब हंकार हा होय. 
 ३९४. हा जाितब हंकार श द आज आपण सहजग या िनभयपणे उ चा  शकतो. 
पण या मुसलमानां या धािमक आबमणा या काळ  आ ण यानंतर अनेक शतके 
हंदसमाजातीलु  कोण याह  य ला, कुटंबालाु  वा वगाला जाितब हंकारा या दंडाचे नाव 
काढताच धसका बस यावाचून राहात नसे आ ण या हंदलाू  जातपंचायतीकडनू  कंवा 
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शकंराचाया दकां या धमपीठाकडनू  जाितब हंकार झा याचा दंड दे यात येई तो हंद ू
राजमुकुटधार  असला तर  चळचळा कापत असे! जात अंतरणे हणजे जग अंतरणे, जीवन 
अंतरणे, इतका द:ुसह प रणाम भोगावा लागे. ू य  आई-बाप, र ाचे बंध-ुबांधव सु दा या 
जाितब हंकृतास अकःमात ्अंतरले जात. सं ेपत: येथे इतके सांगणे पुरे आहे क , कोण याह  
देहदंडापे ा कंवा आिथक दंडापे ाह  या काल या ःवधमिन  हंदंनाू  जाितब हंकसरा या 
दंडाची भीती अिधक असे. आ ण यामुळेह  जातीजातींचे शा ःमिृतमया दत आ ण यव ःथत 
असे जे ढ झालेले आचार असत ते आपण होऊन काटेकोरपणे पाळ याची ूवृ ी हंदसुमाजात 
प  यान ् प  या अगद  अंगी मुरत असलेली होती. 
 ३९५. जाितभेदूथे या हंद ूजगताला बळकट  आणणा  या िन जीवनावर दरवरू  ूभाव 
पाडणा  या ःव पा वषयी वर ल ूकारचे आणखी कतीह  उ लेख जर  आ ह  कृत पणे क  
शकलो तर ह  मुसलमानां या धािमक आबमणाचा आरंभ होताच या जाितभेदां या ूथेमुळे िन 
ित या वषयी या हटवाद  अिभमानामुळे हंदजगताचीु  जी अप रिमत हानी झाली या वषयी 
या जाितभेदा या ूथेवर अवँय िततक  कडक ट का न करणे हणजे यांत आम या 
हंदजगताशीु  कृत नपणा कर यासारखे होणार आहे.  
 ३९६. मु ःलमां या धािमक आबमणाला हाणून पाडणारे धािमक ू याबमण 
कर या या काय  ा जाितभेदा या बोथट साधनांचा आ हा हंदंनाू  काह ह  उपयोग झाला 
नाह ; इतकेच न हे, तर ा जाितभेदा या धमाचारापायीच हंदधुमावर िन हंदरा ावरु  ा 
धमातरा या संघषात मोठ  अनथपरंपरा कोसळून कोट  कोट  हंदंनाू  बाट वणे हे मुसलमानांस 
अ यंत सोपे गेले आ ण मुसलमानांना हंद ूक न घेणे हे तर हंदंनाू  सवतोपर  अश य होऊन 
बसले, हे स य काह  नाकारता येणार नाह . 
 ३९७. हंदःथानातु  ये या या आधी अरबा द मुसलमानांनी इराण, तूराण, म य 
आिशयातील रा े, आ ृकेतील इ ज पासून ःपेनपयतची रा े ांमधील या भ न, इझरायेल, 
पारिसक इ याद  इःलामेतर धम यां या ल ावधी अनुयायांना सश  बला काराने मुसलमान 
होणे भाग पाडलेले होते, यां याकडनहू  यांनी अ याचार  िन बला कार  साधनांनीच धमातर 
कर वले होते. तथा प नुसते मुसलमानांबरोबर अ न यवहा रक संपक घडला हणून काह  ते 
लोक मुसलमानी धमात आपण गेलो, आपण बाटलो, आपला मूळचा भःती वा इझरायेल वा 
इतर ःवधम ॅ  झाला आहे, असे मानीत नसत. या लोकां या डो यावर इःलामचे ख ग 
शतकानुशतके सतत टांगत ठेवून यां याकडनू  वर दलेले सव मुसलमानी धमाचार बळाने 
क न यावे लागत आ ण यां यावर शभंर शभंर वष राजस ेचा कडक, सश  आ ण बूर 
पहारा ठेवावा लागे. जर विचत ् या काळात यातील एखा ा ःथानातून वा ूांतातून मु ःलम 
स ा इतर काह  कारणाने न  झाली तर ते बळाने मुसलमान केलेले भ ना द परधम य लोक 
यां या मनातच आले तर एका ह लड सरशीु  परत मुसलमानधमाचे हरवे फडके फेकून देऊन 
आप या पूव या धमाचा वज उभा  शकत. या प र ःथतीमुळे अशा रःती, इझराएल 
ूभिृत धमा या बाट वले या लोकांना मु ःलम धमातच डांबून ठेवणे हे मु ःलम राजश लाह  
फारच कठ ण गेले. आ ण शतकानुशतके या बाट वले या लोकांना, मुसलमानी धमा व द 
हालचाल होते क  काय आ ण ते ःवधमात परत जा यासाठ  बंड बंड करतात क  काय, हे 
डो यांत तेल घालून मुसलमानां या सश  सै यांना पाहत बसावे लागे.  
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 ३९८. उलटप ी, जेथे ःवत: मु ःलमांवर असाच धमातराचा ूसंग ओढवला आ ण 
ःपेन, मीस, स हया इ याद  देशांूमाणे, “ भ न धमÕ ःवीकार! नाह  तर मुसलमान जातची 
जात सरसकट िशर छेद क न न  क न टाकू!” अशी धमक  देऊन लाखो मुसलमानांना 
बळाने भ न कर यात आले, ते हा या धमात रत मुसलमानांवरह  या भ न राजस ांना 
असाच स  आ ण ूसंगी सश  पहारा ठेवावा लागत असे. कारण, मसुलमानह  केवळ 
भ नां या हातचे अ न खा ले कंवा यां याशी शर रसंबंध जोडला गेला हणजे आपण 
िन याचे बाटलो, भ न झालो असे मानणारे न हते. ते भ नांनी बळाने बाट वलेले 
मुसलमान भ नांची राजस ा कुठे ढली झाली आ ण यांची श श  न  झाली तर त काळ 
बंड क न, दसेल या हर या फड याचा वज उभा न भ न धमाचे जंू झुगा न देत आ ण 
मुसलमानी धम परत ःवीकार त. इतकेच न हे, तर तेथील इतर भ नांना श य तर इःलामी 
धमात बळाने क बून यांनी केले या अ याचाराचा सूड घेत. 
 ३९९. ाच अनुभवामुळे हंदंनाहू  बळाने मुसलमान के यानंतर आपणाला 
सै यश नेच काय ते शतक दोन शतक तर  या हंदंनाू  मुसलमानी धमात डांबून ठेवावे 
लागेल, असे अरबा द ूारंिभक मुसलमान वजे यांना ूथम ूथम भय वाटत होते. 
 ४००. परंतु, जे हा िसंधवर मुसलमानांनी ःवार  केली आ ण हंद ू लोकांना सश  
आबमण क न बाट व याचा, मु ःलम कर याचा ूारंभ केला, ते हा यां या लवकरच ल ात 
आले क  ा हंद ूलोकांचा ःवधमािभमान आ ण ःवधमिन ा ह  जर  जगातील कोण याह  
धमा या अनुयायांइतक , कंबहनाु  काह  ूकरणी याहनहू  क टर असली, अद य असली 
आ ण यामुळेच हंदंनाू  मनाने मुसलमान करणे हे जर  अ यंत कठ ण काम असले तर  
यांना शर राने मुसलमान करणे हे काय अितशय सोपे आहे. 
 ४०१. ह  गो  केवळ मुसलमानां या धािमक आबमणाचे काळाला लागू होती असे 
न हे, तर मु ःलम धमा या ज मापूव ह  या सी रयन भ नांना मलबारम ये हंद ूराजां या 
औदायामुळे इसवी सना या प ह या चार शतकांचे आत आौय दला गेला आ ण या 
भ नांनी हंदंनाू  बाट व यास आरंभ केला या भ नांनाह  ह  गो  कळून चुकली होती क  
हंदंनाू  नुसते अ नाचा घास त डात क बूनह  Ôबाट वणेÕ श य आहे कंवा व हर वर पाणी 
भरतात या जलाशयात भ नांचे उ े पाव, ब ःकट, गोमांसाचे खंड (तुकडे) असे पदाथ 
टाकले क  ते पाणी यालेले सारे या सारे हंद ू या अ न-जल-सहवास-संपकाने ज माचे बाटले 
जातात. यांना पु हा हंदधुमात कोणी घेत नाह . 
 ४०२. पुढे पंधरा या-सोळा या शतकात पोतुगीजा द युरो पयन भ न, सैिनक 
साम यासह हंदःथानातु  समुिमाग घुसले ते हा यांनाह  हंदं याू  वर दले या सव 
वटाळवेडा या ढ  िन धमभोळेपणा पाहताच मोठा आनंद झाला आ ण अशा या वेडगळ हंदंचूे 
सारे हंदःथानु  आता बोलता बोलता भ न क न टाकू, अशा िनधाराने ते हुरळून गेले. 

बाट वले यां या पायात शु दबंद ची बेड  ठोकली!
 ४०३. पररा ांची राजक य आबमणे हाणून पाडणार  अमोघ श े हंदं याू  श ागारात 
पूव पासूनच स ज असत. शऽू या ख गास ख ग िभडवून हंदंनीू  तशी राजक य आबमणे 
यशःवी र तीने अनेकदा हाणूनह  पाडलेली होती. पंरतु परक यां या ा धािमक ॅ ीकरणा या 
आबमणास हाणून पाडणारा ख ग हंदं याू  शा ागारांत या काळ  तर  मुळातच न हता. 
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यामुळे यां या या शा ागारात यांना या काळ  एकमेव काय तो उपल ध असणारा हा 
जाितब हंकाराचाच ख ग उपसून ते हंद ू ा धािमक ॅ ीकरणा या अभूतपूव मु ःलम 
आबमणावर तुटनू  पडले. या या हंदंनाू  मुसलमान बला काराने बाटवीत चालले यां या 
यां यावर हंदंनीू  जाितब हंकारा या यां यात या यां यात चालू असले या ढ ूमाणेच 
कडक ब हंकार घातला. बळाने बाट वले या हंदंचीू  सं या, मुसलमान पंजाबपयत चढाई क न 
येईतो, ल  ल  झाली असताह , आ ण यांपैक  अनेकांना परत हंदधुमात ये याची इ छा 
असताह , हंदं याू  ा जाितब हंकारा या कठोर दंड वधानात हंदधुमात कंवा समाजात शु द 
होऊन परत येता ये याचा कोणताह  माग, कोणताह  ूाय ाचा पयाय हंदसमाजानेु  उघडा 
ठेवला न हता, उपल ध ठेवला न हता. ह  गो  यां या या काळ या आपापसातील जातीय 
ूकरणां या रोट बंद , बेट बंद  इ याद  बे  यांतील वचारसरणीला इतक  ध न होती क , जो 
हंद ू Ôबाटनू Õ एकदा मुसलमान झाला याला आज म पु हा शु द होऊन परत हंदधुमात येणे 
अश य करणार  ह  Ôशु दबंद Õ मानवी बेड ह , अगद  सहजपणे आ ण ित या प रणामांची 
कोणतीह  छाननी न करता या पूव या बे  यांूमाणेच या जाितब हंकृतां या पायात 
हंदसमाजाकडनचु ू  ठोक यात आली. याचाच अथ असा क  हंदसमाजा याु  ःवत: या पायातह  
ती शु दबंद ची बेड  आपसूकच ठोकली गेली. बाट वले यांना जाितब हंकाराचा दंड देऊन 
हंदरा ा याचु  पायावर कु  हाड मा न घेतली!! 
 ४०४. मुसलमानां या हंदंनाू  बळाने बाट वणा  या भयकंर आबमणास पायबदं 
घाल यासाठ  हंदसमाजानेु  जाितब हंकाराचा दंड दे यास आरंभ केला. अथात जे कोणी हंद ू
ःवाथासाठ , स ेसाठ , संिधसाधुपणाने आपण होऊन ःवधमिोहाचे महापातक करावयास िस द 
झाले आ ण मु ःलम धम ःवीका न बाटले, तशा बाट या हंदंनाचू  काय ते जाितब हंकाराचा, 
हा कठोर दंड देणे उिचत आ ण उपयु  होते. कारण जाितब हंकारा या भयामळेुह  सामा यत: 
कोणी हंद ू बाट यास आपण होऊन सहसा िस द होता ना. जाितब हंकारा या दंडाचा 
ूितबंधक साधन हणून इतका उपयोग काह  अंशी होणारा होता; परंतु, िततका उपयोगह  जे 
आपण होऊन मु ःलम हावयास िस द झाले या धमिो ां या ूकरणी होता ना. कारण, 
यांची हंदजातीशीु  असणार  सार  बंधने या पा यांनी ःवे छेने तोडनू  टाकली होती. पु हा 
अशा बाट या हंदं याहू  ूकरणी शु दबंद ची अगद  प रवतनीय िश ा जी दली जाई ती देणे 
आ मघातकच होते. कारण, पुढे मागे या पिततांतील काह  हंदं याू  मनात पु हा परत 
ःवधमात ये याचे आले असते तर यांनाह  शु द क न घे याची काह तर  संधी ठेवावयास 
हवी होती.  

काह  अथ  ःवत: होऊन जे हंद ूबाटले यांना तेवढा हा दंड यो य होता.
 ४०५. परंतु अशा ःवे छेने मुसलमान झाले या हंदंचीू  सं या अ यंत अ प असे. 
लाखांत एखादा इतकेच; आ ण हणूनच, अ यंत खेदाची गो  ह  क , या असं यात 
ल ानुल  हंदंनाू  केवळ सश  अ याचारांनी िन बला कारांनीच काय ते मु ःलम ूपीडक 
बाटवू शकले या िनरपराध ल ानुल  हंदंवरहू  ा जाितब हंकाराचा िन शु दबंद चा बूर, 
कठोर िन ःवधमघातक दंडाचा वळाघात केला गेला. मुसलमानां या अ याचाराने आधीच 
व हळत असले या आ ण ःवधमहानीने मरणासह  कवटाळू पाहणा  या या ल ावधी हंद ू
ीपु षांना हा आणखी एक भूदड दला गेला! यांना जाितब हंकृत केले! यांचे आई-बाप, 
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पित-पुऽ, सव आ  यांना पु हा के हाह  या मृ युलोकात तर  ÔआपलेÕ हणून आता 
ःवीकारणार नाह त. आप याला Ôशु द होऊनÕ पु हा हंद ूहो याचा कोणताह  माग उघडा नाह ! 

जे चोर ते सोडनू  दले आ ण सावांना फाशी दले!
 ४०६. जे ल ावधी हंद ू ीपु ष मुसलमानां या धािमक अ याचारास िन बला कारास 
बळ  पडले यांना, या िनरापराधी लोकंनाह , जाितब हंकाराचा अस  दंड दला गेला. पण 
या अ याचार  िन बला कार  मुसलमानांनी हे रा सी अपराध केले या अपरा यांना माऽ 
हंदंनीू  मोठे भयंकर हणून फेकले या या जाितब हंकारा या ू य ाचा लवलेश उपसग 
झाला नाह . या ख  या अपरा यांचा हंदं याू  जाितब हंकाराने एक केसह  वाकडा झाला नाह . 
चोराला सोडनू  दले आ ण सावांना फाशी दले! उलट जाितब हंकाराची हणजेच ा 
शु दबंद ची िश ा बळाने मुसलमान केले या हंदंनाू  दली गे यामुळे मुसलमानां या धािमक 
आबमणास अगद  ू य  आ ण ूभूत साहा यच दले गेले. 
 ४०७. मागे प र छेद ३९७ म ये सांिगत याूमाणे या भ न, यहदु  इ याद  
अ हंद ू लोकांना मुसलमानांनी इतर रा ांत बाट वले होते यांना मुसलमानी धमात डांबून 
ठेव यासाठ  शभंर शभंर वष सश  पहारा ठेवावा लागला. परंतु इकडे हंदःथानातु  येताच 
लाख लाख हंद ू ीपु षांना अ यंत बूरतेने मुसलमान बन वले असताह  यांना मुसलमानी 
धमात डांबून ठेव यासाठ  मुसलमानांना अवघे एक दवसच काय ते क  पडत! 
 ४०८. लढाईत कंवा नगरानगरावर ल सबळ सश  आबमणात एका दवसात जे 
सहॐाविध हंद ू ी-पु ष बाट व याचे वा बला कार याचे क  यावे लागतील तेवढे काय ते 
या दवसापुरते घेऊन मसुलमानांनी ते शतावधी वा ल ावधी हंद ू एकदा अ न, संभोग, 
सहवासाने एका दवसात बाटवून टाकले, क  पु हा, या एका वा ल ावधी हंदंनाू  आज मच 
न हे, तर वशंपरंपरा मुसलमानी धमातच डांबून टाक याचे अ यंत बकट काम ते हंद ूलोक 
ःवत:च ःवत:चे धमकत य हणून कर त! कारण जाितब हंकृताची शु दबंद !!! जो हंद ू
एकदा बाटला तो ज माचा बाटला! 
 ४०९. पण एका हंदचूे बाटणे, मुसलमान होणे हणजे एका माणसाचे रा स होणे 
होते. एका देवाचे दै य होणे होते. हंद-ूमुसलमानां या या ूलयभीषण महायु दा या 
सहॐवष य कालातील ह  अगद  वःतु ःथती होती. कोण या ू बयेने या बळाने बाट वले या 
हंदंचूे असे दै यीकरण कंवा रा सीकरण होई ते अगद  थोड यात मागे प र छेद ३८२ म ये 
दलेलेच आहे. 
 ४१०. तर ह  हंदसमाजाचेु  डोळे उघडले नाह त. सामुदाियक ूमाणात बोलावयाचे 
हणजे हंद ू लोकांतील ा शु दबंद या धािमक ढ मुळे, आपण बाटवून मु ःलम क न 
घेतले या ल ानुल  लोकांना हंद ू लोकच के हाह  परत हंद ू क न घेणार नाह त, अशी 
मु ःलमांची िन ती झालेली होती आ ण हणून मु ःलमधमर णाची यांना िचंताच उरलेली 
नसे. जा यंतर आ ण धमातर ातील रा घातक ूभेद हंदसमाजा याु  शतकानुशतके ल ातच 
आला नाह ! 
 ४११. हंदसमाजातीलु  कोणा एका जाती या - उदाहरणाथ, वैँय जाती या मनुंयाने 
या काळ या जाती या को काूमाणे वैँयाहनू  किन  समज या गेले या दसु  या एखा ा 
हंदसमाजातीलचु  जाती या - उदाहरणाथ, शहरातील िशपंी, भंडार  इ याद  - कोणा मनुंयाशी 
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रोट यवहार केला कंवा बेट यवहार केला तर वैँय हंदंनाू  याची जात जशी Ôवाळ तÕ टाक , 
यां यावर जाितब हंकार टाक , याचूमाणे कोणा हंदलाू  ा नवीनच आले या िनधम  िन 
मूलत:च पितत असे मान या गेले या ल छ जाती या कोणा मनुंयासह बळाने रोट यवहार 
करावा लागला, पाणी यावे लागले कंवा प ीला या दु  ल छांनी बळाने बला का न 
बाट वले असता, ित यासह ःवत:च मुसलमानांचा गुलाम केले गे याने राहावे लागले, अ न-
पाणी यवहार करावा लागला तर या हंदलाहू  याची मूळची जातच न हे, तर हंदंतीलू  
किन ातील किन  जातीतह  या वर ल वैँयाूमाणेच वाळ त टाक त, तो बाटला असे समजून 
या वैँयाूमाणे जाितब हंकाराचा कठोरांतील कठोर दंड देई. हणजे, हंदसमाजातीलु  आपसा-
आपसात या जातीम ये कोणा हंदंचूे वाळ त पडणे ह  गो  आ ण कोणा हंदंचूे मुसलमानाशी 
हंदं ू या जाितधमा व द रोट यवहार, बेट यवहार इ याद  सं यवहार घड यामुळे 
जाितब हंकृत हो साता तो मुसलमान होऊन जाणे ह  गो , ह  दो ह  कृ येह  हंदंनाू  सारखीच 
वाटत. या दोन घटनांत असणारा आ ण हंदं याू  सामुदाियक सं याबलावर दरवरू  हािनकारक 
प रणाम करणारा रा ीय वभेद या काळ या हंदसमाजा याु  यानातच आला नाह . 
 ४१२. एक हंद ू हंदसमाजात याु  एका जातीने खा या प या या दोषापायी वाळ त 
टाकला, तर  तो हंदसमाजालाु  मुकत नसे; हंदसमाजातीलु  इतर अनेक जातीत तो िमसळून 
जाई कंवा याला अनुकूल अशा समद:ु याची ःवतंऽच एक जात बनवी, पण ती जात 
हंदसमाजातचु  राहणार  असे, याचे जा यंतर होई, परंतु यापोट  सहसा धमातर होत नसे, 
समाजांतर सु दा होत नसे, रा ांतर होत नसेच नसे. आपापसांत रोट बंद , बेट बंद  ूभिृत 
जातीय धमाचारां या घडणा  या भंगापायी वाळ त पडणारे, जाितब हंकृत होणारे ते सहॐावधी 
हंद,ू हंदसमाजा याु  क ेबाहेर पडत नसत. वरचेच उदाहरण यावयाचे तर या जाितब हंकृत 
वैँयाचे वाणीपण पालटले तर  याचे हंदपणू  तसेचे तसेच अखंड राह . अ ु ण राह . अथात 
तशा आपसातील जाितब हंकारामुळे एकंदर हंदसमाजा याु  सं याबळाची हानी होत नसे.  
 ४१३. परंतु जे हा याच ढ ूमाणे मुसलमानाने बाट वले या कोणाह  हंद ू ी-
पु षांना तोच जाितब हंकाराचा दंड देऊन हंदजातीु  या बाटले या हंदलोकांनाु  शु दबंद ची 
बेड  ठोकून जातीबाहेर टाक , ते हा याचे हंदपणचू  हरावले जाई. अशा सहॐाविध हंद ू ी-
पु षांना वारंवार होणा  या धािमक आबमणातून मुसलमान लोक सारखे बाटवीत गे याने या 
या बाट वले या हंद ू ी-पु षांना हंदसमाजु  हंदजातीतूनचु  ब हंकृत कर त गे याने आ ण 
यामुळे यांना मुसलमानां या धमात िन समाजात राहणे भाग पडत गे याने हंदरा ा याचु  
सं याबळाची भयंकर हानी होत गेली! 
 ४१४. मुसलमानां या धािमक आबमणाला आ ण अ याचाराला पायबंद घाल यासाठ  
हणून या जाितब हंकार आ ण शु दबंद  ा ू य ांचा हंदंनीू  आघात केला यांनी 
मुसलमानांचा केसह  वाकडा न होता उलट हंदंवरू  ते कर त चालले या अ याचारांना िन 
बला कारांना केवढे उ ेजन िमळत गेले हे साधारणत: महंमद गझनी या काळापयत या वर ल 
ववेचनाव न ःप  होत आहे. परंतु तर ह  यावेळ या बाट वले या हंदंचीू  कोण ददशाु  होत 
असे, या वषयी अनेक त कालीन मुसलमानां याच तवा रखांतून केले या वणनापैक  केवळ 
वानगीसाठ  एक घटना खाली देत आहो. 
 ४१५. या हंदंनाू  शेक  यांनी गुलाम क न इराण, तुराण, अरबःथानकडे गझनी या 
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ःवा  यां या काळ  ध न नेत यापैक  काह  हंद ू लोक य श: वा टो याटो यांनी 
मुसलमानांना झुकां  या देऊन कालांतराने पंजाबात पळून येत. या वेळ  हणजे महंमद गझनी 
मेला यावेळ  आ ण पुढे शंभरएक वष मुसलमानी स ा पंजाबपयत येऊन थांबली होती. िनदान 
पंजाबपुढे १०० वष तर  हंदं याू  सश  वरोधाने घुसू शकली न हती. 
 ४१६. पुढे मुसलमानां या तावड तून सुटले या हंद ूगुलामां या टो या मु ःलमां या 
स ेखालील पंजाबातूनह  िनसटनू  पंजाबला लागनूच असले या आप या राजपुता या या 
हंदरा यांतु  आौयाथ येत आ ण मनात आनंद मानीत क  सुटलो एकदाचे मुसलमानां या 
कचा  यातून! आता पु हा आपआप या हंद ू कुटंबातूनु  हंददेवालयातूनु  हंदसमाजातूनु  सुखाने 
नांद!ू 
 ४१७. हाय! हाय! परंतु ह  यांची इ छाह  केवळ मगृजळच ठरे! कारण शु दबंद ! 
या टो या या हंदरा यातु  येताच यांची पूव ची ःवत:ची जातच न हे, पण कोणतीह  
हंदजातु  यांना जातीत घे यास हणजेच हंदधुमात घे यास िस द नसे. कारण यांना 
जाितब हंकाराचा कठोर दंड ठोठावलेला Ôजो हंद ू एकदा बाटला तो िन याचाच बाटलाÕ ा 
शु दबंद या मूळ सूऽा या आधारे! या टो यांतील ी-पु षांना या हंदं याू  रा यांतह  
जगायची इ छा अस यास मुसलमान हणूनच जगावे लागे! पुढे जे हा शभंरएक वषानी 
मुसलमानां या न या न या ःवा  या यशःवी होऊन शेवट  द लीपयत, म यूांतापयत, अशा 
पुढे-पुढे घुसत चाल या ते हा ते हा यांना ा अनेक वषापूव  पळून आले या हंद ूगुलामां या 
तुक  या मुसलमान हणूनच या या हंदरा यातु  नांदताना पाहनू  मोठे आ य वाटे! कारण 
मुसलमानां या रा यात अशी हंदंचीू  एखाददसरु  टोळ  आढळली तर या काळ  हंद ू हणून 
कधी जवंत राहचू  शकली नसती. बळाने वा छळाने के हाच मुसलमान केली जाती. हा 
मुसलमानांचा अनुभव! हा मुसलमानी धम! 
 ४१८. पण इथे हंदरा यातु  बाटले या आ ण परत हंदधुमात येऊ इ छणा  या हंदंनाू  
सु दा मुसलमान हणूनच राहावे लागे, कारण शु दबंद ! हा हंदधुम!! 
 ४१९. अशा मुसलमानी धमाशी लढ याचा ूसंग या यावर कोसळला या ा अशा 
हंदधुमाचे लाखो अनुयायी ा वषम संघषात ॅ ीकरण क न मुसलमानांनी बाट वले आ ण 
हंदं याू  ूचंड सं याबळाची अप रिमत हानी केली, यात काय आ य? 
 ४२०. आ य असेल, तर हेच क , इत या हानीवरच कसे िनभावले! 
 

ूकरण ४ थे
स ण वकृतीु

 ४२१. मुसलमानां या या महान संघषात धािमक काय कंवा राजक य काय, 
दो ह ह  आघा  यांवर हंदंचाू  जो घात मुससलमानांनी केला नाह  िततका घात हंदंतीलचू  
ज मजात जाितभेदा या रोट बंद पासून शु दबंद पयत या ढ ंनी केला, हे वर ल काह  
ूकरणातून वषद केलेलेच आहे. परंतु, या ज मजात जाितभेदा या धािमक खुळाूमाणेच 
हंदं याू  आबमक िन ू याबमक साम यास अगद  लुळे क न सोडणार  दसरु  एक 
आ मघातक मानिसक याधी हंदं याू  नाशास कारणीभूत झालेली होती. मुसलमानां या श ाने 
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जे यांना करता आले नाह , असे हंदंचूे पराजय हंदं याू  अंगी मुरले या याधी या बेशु द त 
हंदंनीू  ःवत:चे ःवत:च क न घेतले होते. या बु दॅंशा या याधीला वाःत वक पाहता 
ित यामुळे हंदंचीू  जी ूचंड हानी होत गेली, या मानाने यात या यात सौ य असणारे नाव 
शोधायचे झाले तर  Ôस ण वकृतीु Õ इतके तर  हटलेच पा हजे. 
 ४२२. परोपकार, दया, अ हंसा, परधमस हंणुता, शरणागताला अभय देणे, शऽूवर 
उपकार करणे, पर ी-अपहार न करणे, शऽु ी-दा य, आप या जीवावर उठले या 
अपरा यासह  मा करणे, इ याद . 

वःतुत: स णु कंवा दगणुु  हे मूलत: केवळ गणु असतात
 ४२३. मनुंयाची माणुसक  हणून उपदेिशले गेलेले सव स णु हे वःतुत: केवळ सारे 
गुणच असतात. कोणताह  एक गुण सव प र ःथतीत स णचु  असतो असे नाह . सं ेपत: येथे 
इतकेच सांगणे पया  आहे क  यवहारात िन नीितशा ात जर  गुण हा जे हा मनुंयजाती या 
हतास उपकारक ठरतो ते हा ितत याच मयादेपयत तो स णु समजला गेला पा हजे. आ ण 
जेथून तोच गुण मनुंयजाती या घातास कंवा अध:पातास कारणीभूत होतो, तेथून याचे 
दगुणातु  पांतर होते; तो या य ठरतो. 
 ४२४. अगद  सं ेपत: का होईना, परंतु काह  गुणांचे सा वक, राजस आ ण तामस 
असे तीन भेद केलेले आहेत. हणूनच देशकालपाऽा या ववेकाची कसोट  फार मह वाची आहे. 
हंदं याू  संःकृतीने मनुंयाला देव वाूत पोच व याची आकां ा बाळगून मनुंया या अंगात 
सा वक भाव उ प न कर याची पराका ा केली. परंतु हे जग हे केवळ स वा या एकाच 
धा याने वणलेले नाह , हे ऽैधातुक आहे, स व, रज आ ण तम ा तीन धा यांनी ते वणलेले 
आहे. आ ण हणूनच, जर आ ण याला या जगात जगावयाचे असेल, जंकावयाचे असेल, 
िनदानप ी अ यांकडनू , अ यायांकडनू  जंकले जावयाचे नसेल, तर आ ण याला, स व, रज 
आ ण तम ा ित ह  प र ःथतीतील अवःथांना यशःवीपणे त ड देता येईल असे ऽशलूी 
साधनच वापरले पा हजे. परंत,ु या हंद-ूमु ःलमीय महायु दा या काळ  हंदरा ालाु  या 
स णां याु  सापे तेचा उपदेश करणा  या गीतेची सु दा वःमतृी झाली. न हे गीतेतील धमाचाच 
या काळ या हंदंनीू  वपयास केला. गीतेतील मु य जे मम आहे ते हणजे पाऽापाऽ ववेक! 
याची ओळखह  या हंदंनाू  रा हली नाह . 
 ४२५. अथातच, हे यानात ठेवले पा हजे क , सारे हे ववरण या वेळ या 
को  यानुकोट  हंदरा ासु  एकंदर त िन सामुदाियक अथ  लागू पडणारे आहे. अशी कोट  कोट  
जनां या वस श, वरोधी समाजबांितकारक असे सहॐावधी अपवादा मक जनसमूह कंवा 
ूतापी प ह  िनघत गेले. यांचे उ लेख यथाःथली द दशनाथ आले आहेत. पुढेह  ूसंगोपा  
येतीलच.  
 ४२६. शरणागताला जीवदान देणे, हा स णु हणून काह  पो यांतून सांिगतलेला 
आहे. यासाठ  महंमद घोर , नजीबखानासार या अनेक द ांनाु  ते हाती लागले असताह  जवंत 
मोकळे सोडनू  दले. भूके याला कवा ता हे याला पेय पाजावे, हा स णु आहे, येवढेच काय ते 
पाठ क न ठेव यामुळे नागांनाह  आ ण दु  सापांनाह  दधू पाजीत रा हले. ःवत:ची देवमं दरे 
ते मु ःलम रा स धडाधड पाड त असताह  आ ण सोमनाथासार या पू य मतू  भ न कर त 
असताह  - 
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  दधले द:ुख पराने उसने फेडू नयेिच सोसावे । 
  िश ा देव तयाला क रल हणोनी उगेची बैसावे ॥ 
 ४२७. असा, साधुसंतांनी स णु हणून सांिगतलेला असतो, यासाठ , अनुकूल 
प र ःथती आली असताह , या दु  मुसलमानांचा वचपा न काढता, यां या मिशद चा एक 
िचराह  काह  उखडला नाह . 
 ४२८. या Ôस णांपायीु Õ असे दराचारु  आ ण पंचमहापातकांहनहू  भयंकर पापे 
घडतात, अशा स णांपे ाु  पोथीत या को काूमाणे ठरले या दगुणातीलु  दगुणहु  अिधक 
मानव हतघातक, रा हतघातक आ ण िध काराह असू शकणार नाह त. हणून, या 
ववेकशू य िन बु दॅ  मनुंयां या हातून तसा गणु, स णु हणून, पोथीिन पणे आचरला 
जातो, धम हणून, हटातटाने आचरला जातो, यांचा य श: आ ण रा श: आमूलात ् व वसं 
झा यावाचून राहणार नाह . असे गुण स णु नसून स णांचीु  वकृती होत. देशकालपाऽाचा 
ववेक न करता जो जो स णु केवळ वर लसार या बु दॅंशापायी आचरला जातो तो तो 
सडलेला स णु असतो आ ण सडले या अ नासारखे याचेच ूाणघातक वष बनते. 
 ४२९. Ôपरधमस हंणुता हा स णु आहेÕ हे बोधामतृ ू येक हंदलाू  अगद  आई या 
दधासहचु  पाजलेले असते. परंत ु या वा याचे मम माऽ याला कोणी वषद केलेले नसते. जर 
तो ÔपरधमÕ आप या ःवधमाशीह  स हंणुतेने वागणारा असेल तर अशा परधमाशी आपणह  
स हंणुतेने वागणे, हा स णु होऊ शकेल. परंतु हा देशकालपाऽाचा ववेक न करता, हंदधुमाचा 
िनदय वनाश, काफरांचा भयानक उ छेद हाच आमचा धम होय, असे हणणा  या मु ःलमां या 
कंवा भ नां या धमास ती परधमस हंणुतेची या या लागू पडत नाह . ितथे या 
ÔपरधमाचाÕ या या अस हंणु कृ यांचा ूितकृ याने आ ण अ याचारांचा अ याचाराने ूितशोध 
घेणार  संकृ द अस हंणुता हाच खरा स णु होय.  
 ४३०. अगद  या चालू इितहास ूकरणापुरतेच बोलायचे झाले तर ू येक मु ःलम 
आबमक मथुरेची कंवा काशीची हंद ूमं दरे उ वःत कर त गेला. सबंध हंदःथानातीलु  अ यंत 
पू य िन भ य अशा रामे रापयत या अनेक मं दरांतील मूत  जाणूनबुजून द ली ूभतृी 
मु ःलम राजधा यास नेऊन पाल या घालून यां या ूासादां या पाय  यात िचणून टाक या 
गे या. इतकेच न हे, तर केवळ हंदं याू  भावनांना कुचलून टाक यासाठ च तशा प वऽ 
मं दरांतील या मूत  आ ण अनेक इतर अवशेष मलमूऽो सजनाथ उभारले या ठकाणांची 
फरशी कर यासाठ  उपयोग केला गेला. ा आ ण अशाच इतर अनेक अमानुष उ पातांनाच 
आपला ÔधमÕ मानणा  या मु ःलमांशी स हंणुतेने वागणे हा स णु नसून स वकृतीु  होय. 
न हे, हंदंनूी तशी स हंणुता पाळणे हे एक नारक य पाप कर यासारखे होते. पण तेच पाप 
पु य हणून या हंदंनीू  आच रले! मुसलमानांची ती ती रा ये अधूनमधून हंदंनीू  उखडनू  
टाकली असताह  हणजेच हाती राजस ा आ यावरह  हंदंनीू  काशी, मथुरा ते रामे र येथील 
मुसलमानांनी बांधले या मिशद ंना भरडनू  काढनू  यां या अवशेषांना अशाच मागामागातील 
फरशांम ये िचणून टाकून स ती दली नाह . फारफार तर, हंदंनीू  आपली मुसलमानांनी 
पाडलेली मं दरे पुन:पु हा उभारावीत इतकेच काय ते! या उलट, अशी आ यकारक उदाहरणे 
आढळतात क , यात हंदं याू  अशा स ाकालात यांनी या मु ःलम आबमकांनी बांधले या 
अशा मिशद ंना नवीन उ प ने लावून दली आ ण यांचे र ण कर याचे दािय व आपणांकडे 
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घेतले! या ूकरणी एक फुटकळ असे उदाहरण या काळ या हंदं याू  या धािमक बु दॅ तेचे, 
स ण वकृतीचेु  अ यंत ल जाःपद ूदशन करणारे, असे येथे देत आहोत. हणजे या वषयी 
आणखी चकार श दसु दा दे याचे कारण उरणार नाह . 
 ४३१. सोमनाथचे देवालय हे ूथम महंमद गझनीने पाड यानंतर तो ूदेश पु हा 
हंदंनीू  जंकून घेतला. हंदंनीू  ते सोमनाथाचे देवालय पु हा बांधले. पु हा मुसलमानांची ःवार  
होऊन यांनी ते देऊळ फोडनू  तोडनू  टाकले. अशी उलाढाल या देवळाची होता होता जे हा 
तेथे एका ूबल हंदराजाचीु  स ा या ूदेशावरह  ःथापन होऊन ते देवालय पु हा वधीपूवक 
बांधले गेले आ ण या ेऽाचीह  चांगली भरभराट झाली. या सागरतटावर पूव पासून येती-
जाती-अरबी ना वक यापा  यांची तारवे ूवासाचा एक ट पा हणून उपयोग कर त असत. 
वःतुत: या हंदराजानेु  ा अरबांनाच या समुिात येणे बंद करावयास पा हजे होते. कारण 
असेच अरबी यापार  येता येता अरबी सेनाह  यां यासह माग आले या हो या, असा कटू 
अनुभव या हंदराजांनाु  वारंवार आलेला होता. परंतु ःवत: या परधमस हंणुतेचे आ ण 
औदायाचे ूदशन कर यासाठ  या हंदराजानेु  या अरबी यापा  यांचे येणे-जाणे बंद केलेच 
नाह , तर उलट यांना अगद  आप या घर च आ यासारखे वाटावे इत या सौज याने 
वाग वले. ते हा या अरबी यापा  यां या मनात, यां या नेहमी या ःवभावाूमाणे राजक य 
कपटाने असो, असे आले क  या सोमनाथ नगरातच, या काफरांनी पु हा उभारले या 
देवळासमोरच आपली मुसलमानांची एक मशीद आ हानाूमाणे उभारावी. पण ती गो  या 
वेळ या प र ःथतीूमाणे दंडेलीने करणे यांना श यच न हते. याःतव यां या नेहमी या 
कपटपट वाूमाणेु  यांनी मो  या नॆ भाषेत या हंदराजालाु  मशीद उभार या वषयी अनु ा 
असावी असे आवेदन सादर केले. आ ण कोण आ य! या भोळसट हंदराजानेु  मुसलमानांची 
ती य चयावत वनंती मो  या आनंदाने मा य केली; आ ण, सोमनाथ मं दरासमोरच एक नवी 
मशीद - हंदधुमाला मूितमंत आ हानासारखी ताठ मान क न उभी रा हली. वःतुत: महंमद 
गझनीने या सोमनाथ मं दराची जी ददशाु  केली ती आठवून, या हंदराजानेु , तो ूदेश 
मुसलमानां या हातून परत घेताच यातील मिशद वर नांगर फरवावयास हवा होता. आ ण 
मग सोमनाथाचे मं दर पु हा बांधवयाचे होते. पण हंदंनीू  मशीद िततक  न पाडता एक नवीन 
मशीद बांध याची अनु ा दली. आ ण ित या वषासनाची सोय केली. ा हंदं याू  आ मघातक 
परधमस हंणुतेचे (स णु- वकृतीचे?) फळह  यांना या हाताचे या हाती भोगावे लागले. 
कारण, काह  काळानंतर जे हा अ लाउ नाद  मु ःलम आबमकांनी गुजराथवर ःवा  या क न 
सहॐाविध हंद ूपु षांची सरसकट कापाकापी केली, सहॐाविध यांवर बला कार केले आ ण 
शतावधी हंद ूमं दरे पाड त फोड त अ याचार  मुसलमानांची सै ये या सोमनाथ नगराजवळ 
आली ते हा हंदराजांनीु  या अरबी यापा  यांना मशीद उभा  दली या हंदं याू  
परधमस हंणुतेची फेड कशी केली? तो हंदंचाू  उपकार कसा फेडला? 
 ४३२. तर, तो उपकार हंदं याू  बावळटपणाचे, दधूखुळेपणाचे ल ण समजून, या 
उपकारा या फेड क रता पु हा उभारलेले सोमनाथ मं दर तर  सुर त राहू दले का? नाह ! या 
अ लाउ न ूभतृीं या मु ःलम सै याने ते सोमनाथ मं दर पु हा िछ न विछ न क न टाकले 
आ ण महंमद गझनी जे करावयास वसरला होता ती वटंबना कर यासाठ  याने सोमनाथ या 
मूत  आ ण गाभा  यातील िशला द लीला नेऊन तेथील एका मशीद या पाय  यात िचणून 
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टाक या. 
 ४३३. पुढेह ; हंदंचीू  स ा एकदा आली, काह , देवळे पु हा उभारली गेली. पु हा 
मुसलमानांची ःवार  झाली आ ण गुजराथवर लछांचे िचरकालीन सावभौम व ःथा पले गेले. 
सुलतान अहमदशाह, इ याद  मुसलमानी सुलतानांनी सश  धािमक अ याचारांनी, यांवर ल 
बला कारांनी आ ण मं दरां या व वंसांनी गुजराथमधील य चयावत हंद ू समाजाला ऽा ह 
भगवन ् केले. सहॐावधी हंद ू ीपु षांना ध न गलुाम क न नेले िन देशोदेशी वकले. 
सोमनाथाचा प ा पु हा नाह सा झाला, पण ती मशीद िन ितचे मह व वाढतच गेले. जु या 
मिशद  तर सुर त रा ह याच, हंदराजांनीु  या पाड या नाह त, मुसलमान सुलतानांनी उलट 
या जु या मिशद ंचे वैभव तर वाढ वलेच, पण नवीनह  एकाहनू  एक उंच िन वःततृ अशा 
मिशद  उभार या. 
 ४३४. हंदं याू  धािमक बेशु द चे, स ण वकृतीचेु , आंध या परधमस हंणुतेपायी 
ःवधमाचा बळ  देणा  या आ मघातक पणाचे हे एक उदाहरण झाले. अशी स ण वकृतीचीु  
उदाहरणे काँमीरपासून रामे रपयत, पावलोपावली आ ण शतकानुशतके या मु ःलम 
आबमणा या काळ  घडत होती, ती कुठवर सांगावी? तथा प आणखी एक उदाहरण हंदं याू  
Ôऔदायस णाु Õ या स ण वकृतीचीु  वानगी हणून सांगू. िस दराज हा गुजराथेतील 
अन हलवा  याचा एक पराबमी राजा हणून समज या जाई, तो यायअ यायाचा मोठा भो ा 
असे. पण तो Ô हंदराजाु Õ होता. अथात याय आ ण अ याय, ःवधम आ ण परधम, औदाय 
आ ण संकुिच व इ याद  सव गुणांना देशकाल, पाऽापाऽ ववेकाचा ःपशह  न करता तो गुण 
ःवयमेवच स णु अशा ॅांतीने वेडावलेला होता, हे सांगणे नकोच. या या रा यात खंबायत 
(कँबे) जवळ एकदा हंद-ूमुसलमानांम ये झगडा उ प न झाला. ःवत: महंमद औफ  हा 
मुसलमान लेखक आमजवामी-उल- हकायत या पुःतकात िल हतो क  : 
 ४३५. अन हलवा  या या रा यात एकदा मुससलमानांवर काफर हंदंनीू  चढाई केली 
आ ण या दंगलीत जवळ जवळ ऐंशी मुसलमान ठार मारले गेले आ ण तेथील यांची मशी◌ेद 
जाळून टाकून ितचा िमनारह  पाडनू  टाकला. ते हा तेथील इमाम खातीब अ ली याने या 
हंदराजा याु  ःतुितपर एक मोठ  क वता रचून तीम ये मुसलमानांवर हंदंनीू  केले या या 
अ याचाराची मा हती गोवली आ ण हंदंपासूनू  आमचा बचाव हावा, हणून वनंती केली. ा 
क वतेचा आ ण आवेदनाचा हंदराजावरु  एवढा ूभाव पडला क  तो ःवत: गु र तीने या 
दंगलीचे गावी गेला आ ण एकंदर चौकशीनंतर याला, मुसलमानांना हंदंकडनू ू  मारहाण झाली 
ह  गो  खर  आहे, असे वाटले. आता राजाने उदार असावे, यायदानात ःवप , परप  काह  
पाहू नये, यातह  आप या हंदरा यातु  जे बचारे अ पसं य परधम य राहतात यांना अिधक 
सवलती देऊनह  परधमस हंणुतेचे ॄीद पाळावे, हा राजधम आहे, ह  पो यापुराणातील 
सवसाधारण वा ये याची पाठ झालेली होती. पण या वा यांना देशकालपाऽा या कोण या 
उपनेऽांतून वाचले पा हजे, हा गु मंऽ राजांना सांगणार  चाण यसऽेू माऽ या राजा या सात 
प  यात कोणी वाचली नसतील असे दसते. कारण या तथाकिथत अ याचारां वषयी हंदंनाू  
कठोर दंड देऊन या हंदराजानेु  मुसलमानांना एक ल  बलोऽा ना याची मोठ  र कम दली 
आ ण तो िमनार पु हा बांधून दला. 
 ४३६. ा राजा जयिसंगाने पुन दार केले या सोमनाथाची ःवत: पायी याऽा केली 
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होती. तो िशवभ  होता आ ण हंदधुमावर याची िनतांत भ  असे. हणूनच बहधाु  
मुसलमानांसार या क टर िन कपट  शऽूंना आप या रा यातून हसकूनु  लाव या या ठकाणी 
कंवा यांना बळाने हंद ू क न घे या या ठकाणी याने या मुसलमानां या मिशद , 
सोमनाथाचे मं दरच न हे, तर गुजराथेतील शतावधी मं दरे आ ण हंदःथानातीलु  सहॐावधी 
मं दरे फोडनू  तोडनू  टाकणा  या मुसलमानां या मिशद  हंदं याू  खचाने पु हा बांधून द या 
आ ण यांना आप या रा यात परधमस हंणुते या आ ण औदाया या हंदॄीदाूमाणेु  वशेष 
संर ण दले. 
 ४३७. महंमद गझनी या, महंमद घोर या कंवा याच काळ  द ली, माळ यापयत 
हंदंचाू  उ छेद कर त आले या सुलतानां या रा यातील हंदंनाू  यांचे एखादे मं दर 
पाड या वषयी या मु ःलम अिधका  याकडे चकार श दाने तर  गा  हाणे सांगणे श य होते का? 
तसे गा  हाणे करणे हाच मसुलमानी धमाूमाणे या काळ ◌े या ÔकाफरांचाÕ भयंकर अपराध 
ठरता आ ण या हंदंतीलू  य चयावत ीपु षांना मुसलमानां व द ÔॄÕ उ चार यासाठ  
गुलाम क न आिशयातील काबूल-कंदाहार या बाजारात वकले गेले असते. अशा ा परधम य 
मुसलमानां या मोठमो  या वसतींना हंदराजेु  परधमस हंणुतेचे आपले ॄीद हणून आपाप या 
रा यातून वशेषादराने िनवसू देत. आ ण या काळ या इितहासात सहॐावधी ूकरणी हेच 
अ पसं य, शरणा थ  हणनू हंदरुा यातून िनवसलेले मुसलमान बाहेर या कोणा मुसलमानाची 
ःवार  या रा यावर येताच आतून बंड क न कंवा इतर ूकारे या हंदराजाचाु  घातपात 
के यावाचून राहत नसत. हे यां या डो यांना धडधड त दसत असून देश-काल-पाऽाचा 
लवलेश वचार न करता Ôराजाने परधमस हंणु असावे, िन:प पाती असावे, उदार असावे, हे 
स णु आहेतÕ इतक च ठोकळ वा ये पाठ क न हंदराजेु  या या स णां याु  फशी पडले. 
स ण वकृतीु  ती ह च! 

हंदं याू  ल ावधी यां या मुसलमानी अपहरणाचे  
आ ण ॅ ीकरणाचे भयंकर संकट

 ४३८. मुसलमानां या धािमक आबमणा या भयंकर संकटाचेच एक उपांग असणारे 
आ ण हंदं याू  सं याबळास सारखी भीषण ओहोट  लावणारे आणखी एक नवे संकट हंदंवरू  
या काळ  कोसळले. ते हणजे या आबमक मुसलमानांनी परधम य यांचे अपहरण करणे 
आ ण यांना मुसलमानी धमात ओढनू  ःवत:चे सं याबळ वाढ वणे. ह  इःलामची धमा ा 
आहे अशी यांची रा सी ौ दा होती. मुसलमानां या ा यां या काम वकारांना ह याशाच 
वाटणा  या धमौ देमुळे यांचे सं याबळ अ यंत वेगाने वाढत गेले आ ण हंदंचूे याच 
ूमाणात घटत गेले, ह  धडधड त वःतु ःथती होती. िश पणा या शदाड संकोचाने ह  
वःतु ःथती उघड  क न दाख व यास कचरणे हणजे श बये या भयाने वै ापासून खरा रोग 
ल जेने वा भयाने लपवून दसु  याच अस या नस या सा यासु या रोगावर औषधोपचार 
घे यासारखी बािलश आ मवंचना होय. हंदं याू  ल ावधी यांचे मुसलमानांनी अपहरण 
कर याचा जो या कालखंडातील शतकानुशतके धुमाकूळ घातलेला होता याला नुसते धमवेड 
हणून हेटाळ याइतक  कंवा यात अनु लेखाने दल याइतकु  ती गो  तु छ न हती. ते 
वेड हटले तर  या वेडाला एक वळण होते. मुसलमानां या धमवेडातील ते वळण इतके 
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भयंकर होते क , याची एक धमवेड हणून उपे ा के यानेच हंदरा ालाु  या काळ  
र या या द:ुसा य याधीने मासून टाकले. कारण वःतुत: मुसलमानांचे ते ÔधमवेडÕ एक वेड 
न हते, तर ती एका अटळ सृ बमाला अनुस न अंगीकारलेली रा ीय सं याबळ वाढ व याची 
प रणामकारक प दती होती. 
 ४३९. पशूं या कळपातूनच हा सृ बम माणसात उतरला. गोवंशा या कळपात 
वळंूचीच सं या जर गा पे ा अिधक असेल तर या कळपाची सं यावृ द  झपा  याने होणार 
नाह . पण या कळपात गा ची सं या वळंू या सं येपे ा अिधक आहे या कळपाची सं या 
झपा  याने पढ मागून पढ  वाढत जाणारच. तोच सृ बम मनुंया या कळपाला, मनुंय हाह  
मूलत: पशसूारखा एक ूाणीच अस याने, इतर गो ी समान असता, लागू आहे. अगद  
ूा काळात याला आपण आज रानट  हणतो या व य अवःथेतील मानवी टो यांनाह  
सं यावृ द चा हा बम चांगला माह त होता. आ ृकेत आजह  अशा तग ध न रा हले या 
मनुंयूा यां या रानट  टो या अ ःत वात आहेत. या टो यांत जे हा यु दे होतात ते हा 
शऽुप ीय टोळ तले पु ष तेवढेच मार यात येतात. पण शऽूं या यांना न मारता यांना 
हःतगत क न वजयी टोळ  आपसात वाटनू  घेते, आ ण यां यापासून आपली सं यावृ द  
करणे हा आपला धम मानते. नागा लोकातील िनदान एका टोळ वषयी तर  अशी मा हती 
सांगतात क  या टोळ तील लोक यां या शऽुप ीय टोळ वर जे हा तुटनू  पडतात ते हा 
तीमधील पु षांवर यां या धमयु दा या क पनेूमाणे साधे बाण मारतात, पण जर या 
शऽुप ीय टोळ त काह  याह  लढताना आढळ या तर यां यावर वषार  बाण मा न यांना 
ठार मारतात. याचे कारण वचारता ते सांगतात क  शऽूची जी ी पकडता येत नाह  अशी 
एक ी ठार मारणे हे कृ य यांचे पाच पु ष मार याइतक  या टोळ ची सं याहानी करते. 
 ४४०. ाच सृ बमाचा अवलंब अगद  सांगूनसव न अरब मुसलमानां या आबमक 
पण अ पसं य सै यांनी िन सेनापतींनी उ र आ ृके या बहसं यु  लोकांवर तूटनू  पडताना 
केला. या काफर लोकांना जंकताच यां यापासून जी खंडणी घे यात येई ती अध  पशैात 
आ ण अध  यांत मोजून घे यात येई. आ ण या खंडणी हणून घेतले या आ ृकेतील 
यांना मुसलमान क न आप या इमानदार सैिनकांत दहा-दहा पाच-पाचांनी वाटनू  दे यात 

येई. या आ ृक  दासींपासून झालेली संतती ज मत:च मुसलमानी वंशाची समजली गे याने 
आ ण मुसलमानी वातावरणात वाढली गे याने ती क टर मुसलमान बनत गेली. अशा ूकारे 
उ र आ ृकेत इःलाम या अनुयायांची सं या झपा  याने वाढवीत जा ढया मु ःलम सेनापतींना 
यां या धािमक पुढा  यांनीह  ÔगाझीÕ हणून बहमाना याु  पद या अपण करा या. वजीत 
काफरां या यांवर, या वजीत काफरां या जडसंप ीूमाणेच वजयी मु ःलम सै याचा 
सवािधकार ःथापन होतो हे मुसलमानां या धमयु दाचे एक शासनसंमत सूऽच ठ न गेलेले 
होते. 
 ४४१. रावणाने सीतेला बळाने अपह न पळवून ने यानंतर जे हा रामचंिाने 
या यावर ःवार  केली ते हा ू य  यु दा या आधी रावणाला याचे काह  हतिचंतक उपदेश 
क  लागले क  Ôतु या ा अ यायापायी हे यु दाचे भयंकर संकट ा आप या रा स रा यावर 
ओढवले आहे. पर या या ीचे अपहरण करणे हा अधम आहे. तर  त ूअसा अधम क  
नकोस! सीतेला स मानाने रामचंिाकडे परत धाड!Õ ते हा रावण रागाने उफाळून उ रला : 
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Ôकाय हणता? परक यां या यांना अपहरणे, बला कारणे हा अधम आहे? अहो! Ôरा सानां 
परो धम: परदार वघषणम।्Ô दसु  यां या यांना पळवून बला का रणे हाच तर आपणा 
रा सांचा धम आहे! Ôपरो धम:Õ ौे  धम आहे.Õ 
 ४४२. अशाच रावणी िनल जतेने आ ण धम मादाने या काळातील हंदःथानवरु  
तूटनू  पडत चाललेले सारे मुसलमानी आबमक, हंद ू यांचे अपहरण करणे, यांची 
जडवःतूूमाणेच ÔलूटÕ क न आ ण यांना बाटवून मु ःलम सुलतानापासून तो सैिनकांपयत 
यांना यथाूमाण वाटनू  देणे हे आप या इःलामी धमाचे प वऽ कत यच आहे, असे समजत 
असत. इःलामचे सं याबळ वाढ वणारे ते एक शतकृ य आहे असे मानीत. या या हंदं याू  
ूांतांवर मु ःलम स ा िन याची कंवा ता पुरती ःथापन होई, या या ूांतांवर ल सुलतानांनी 
आ ण िनजामांनीच, नबाबांनीच तर काय, गावोगाव या फाट या मुसलमानांनीसु दा तेथील 
हंदंवरू  ज झया कर जसा ि यासाठ  लादलेला असे याचूमाणे हंदं याू  राजघरा यापासून तो 
गावोगावातील कुलीन घरा यांपयत यां या क यकांना आ ण ूसंगी ववा हत यांनाह  
धडधड तपणे माग या घाल याचा, नाह  तर बला काराने पकडनू  ने याची हा एक 
अपहरणकरह  सांगूनसव न लादलेला असे! 
 ४४३. या कालखंडात िसंध या ःवार नंतर अरबांची ःवार  अशी जर  हंदःथानवरु  
झालेली नसली तर  अरबां या टो या इतर जाती या मुसलमानी आबमकां या सै यात 
िमसळून हंदःथानवरु  येतच हो या. या अरबांूमाणे मुसलमानांनी बाटवून टाकले या इराण, 
तुराण, अफगाण, तुक, म गल इ याद  सा  या आिशयातील रा सी जाती या जाती हंदःथानवरु  
तुटनू  पडले या हो या. या या या या सहॐावधी सै यासह या या जाती या ितत या 
या काह  घेऊन ते हंदःथानातु  घुसलेले न हते. परंतु हंदःथानवरु  ःवा  यामागून ःवा  यातून 

आले या ा सुलतानापासून सैिनकापयत िन बाजारबुण यांपयत मुसलमानांतील सहॐावधी 
मु ःलम पु षांनी लुटनू  कंवा अप त क न या सहॐावधी हंद ू यांना बळकावले होते 
यां याशीच ल ने क न कंवा यांना दासी क न ते मुसलमान हंदःथानातचु  िन याचे 
िनवसत गेले. यां या बादशहां या, सुलतानां या, कंवा नबाबां या Ôजनानखा यातÕ 
राज यांपासून तो बटक पयत शतावधी हंद ू या या क डले या असत यांची तर गो च 
सोडा, पण गावग ना पसरले या सवसामा य मुसलमानां या एकेका घर  ू येक पु षामागे 
तीनचार बाट वले या हंद ू या बहधाु  बाळगले या असत. अशा र तीने ा आबमक 
मुसलमानी समाजात पु षांपे ा यांचीच अशी बहसं याु  झा यामुळे आ ण यां यात 
बहप ी वाचीु  धािमक ूथा चालू अस यामुळे ा बाहे न आले या परक य मु ःलमांची सं या 
वाढत वाढत पढ पढ ने सहॐावधीची ल ावधी झाली आ ण ल ावधींची को  यावधी होऊ 
शकली. 
 ४४४. हेह  यानात घे यासारखे आहे क , हंद याू  ा बाट वले या यां या पोट च 
सुलतान िघयासु न तघलक, सुलतान फरोजशहा तघलक, सुलतान िशकंदर लोद  अशा अनेक 
हंद ेषीु  िन रा सी रा यक याचा ज म झाला! 
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मु ःलमांनी हंद ू यांवर केले या अ याचारात 
मु ःलम ीसमाजह  हर र ने भाग घेई.

 ४४५. हंद-ूमु ःलमां या शतकानुशतके चालले या या यु दपरंपरे या कालखंडात 
या ल ावधी हंद ू यांना मु ःलमांनी बळाने बाट वले, या हंद ू यां या तशा अघोर 
छळात मु ःलम ीसमाजह  श य या या ूकारे हर र ने भाग घेत असे. येथे वैय क ू  
ूःतुत नाह . समुदाय ं या हे वधान स य आहे. या काळ या मु ःलम ीसमाजा या ा 
रा सी बूरतेचा ःप  िन वशेष उ लेख िनिभडपणे कोण याह  इितहासलेखकाने केलेला 
आम या आढळात आलेला नाह ; याःतव तो येथे ठळकपणे सांगणे आमचे कत य आहे. 
 ४४६. हंद याु  हणजे काफरां या या, उपजत बटक , यांना मु ःलम धमात 
बळाने ओढनू  आण या या कामी श य ते साहा य देणे हे ू येक मु ःलम ीचे धािमक 
कत य आहे, अशीच रा सी िशकवणूक या काळ या मु ःलम यांना िमळालेली असे. 
मु ःलम पु षां या हंद ू यांवर ल अ याचारांचा िनषेध तर या मु ःलम यांतील 
बेगमांपासून भीकमा या यांपयत कोणी कर त नसेच नसे, पण मु ःलम पु षांना या अशा 
ूकरणी उलट उ ेजन देत असत, गौरवीत असत. या ःवत: हंद ू यांचा यां या हाती असे 
तो तो छळ कर त. मु ःलम सुलतानां या िशपायां या, मु ला-मौलवीं या कंवा गावोगाव या 
मु ःलम गावगुंडां या हातात सापडले या हंद ू यांना आप या राजमहालातील जनानखा यात 
काय कंवा गावोगाव या झोप  यांतून काय, दडवून ठेव याचे, यांना बळाने मु ःलम कर याचे, 
दासी वा बटक ूमाणे राबवून घे याचे, मारहाण क न मु ःलम समाजात क डनू  ठेव याचे, 
यां या मुलीबाळ ंची िनदयपणे ताटातटू क न मु ःलम पु षांत वाटनू  देणे अशी सार  पुढची 
बूर िन दु  काय कर यात या मु ःलम समाजातील ीवगह  मु ःलम पु षांइत याच 
हर र ने झटत असे. हंद ूमुसलमानां या ल  या या धामधुमीतच न हे, तर अध यामध या 
शांतता काळातह  आ ण हंदरा यातु  िनवसत असतानासु दा खे  यापा  यातील मु ःलम 
यांपयत आप या शेजा  यापाजा  यां या हंद ूमुलीबाळ ंना भुलवनू वा पळवून आणून, आप या 

घर  बळाने डांबून ठेवून कवा गाव या मिशद तील मु ःलम अ यात पोचवून देऊन मु ःलम 
समाजात यांना पचवून टाकणे हे आपले एक इःलामधम य िन य कत यच आहे, असे सा  या 
हंदःथानभरु  पसरलेला तो मु ःलम ी समाज समजत असे. 

Ô ी वाची ढाल Ô हंदंचूे शऽु ीदा य
 ४४७. ा अधम रा सी कृ यांसाठ  कोणी हंद ू के हातर  यांचे पा रप य कर ल, 
ाची लेशमाऽ भीती या मु ःलम यांना बाळग याचे कारणच नसे. लढायांत मु ःलमांचा 

जय होऊन मु ःलम रा य आले तर हंद ू यांना बाट व या या ा कायासाठ  या मु ःलम 
यांचा गौरवच होई. पण जर  अधूनमधून हंद ूसै याचा जय झाला िन या या ःथळ  

हंदरा यु  ःथापले गेले - या कालखंडात अशा घटना अनेकदा घडनू  येत - तर  फार तर 
मु ःलम पु षसमाजाला काय तो उपिव होई. लढायांत मु ःलम पु षच पाडाव केले जात. पण 
हंदंनीू  जंकले या लढायां या भर धुमाकुळ तह  कोणीह  हंदसेनानीु , सैिनक वा नाग रक अशा 
आततायी मु ःलम यां या केसासह  ध का लावणार नाह , हे तो मु ःलम ीसमाज पूणपणे 
जाणून होता. कारण शऽुप ात या अस या तर  आ ण आततायी अस या तर  या Ô याÕ 
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आहेत. यासाठ  लढाईत पाडाव झाले या सु दा मु ःलम राज यांना काय कंवा बटक ंना 
काय, या काल या हंद ू वजे यांनी यां या यां या मुसलमानी घर  सुर तपणे धाडनू  परत 
द याची उदाहरणे वारंवार घडत होती! आ ण या कृ याला सारा हंदसमाजु  Ôपहा हो, आमचा 
पर ीदा याचा स णु! आम या हंदधुमाचा उदारपणा!!Õ हणून गौरवी. उदाहरण ावयाचे 
झाले तर वानगीसाठ  हणनू एक-दोन उदाहरणे येथे देत आहोत. 
 ४४८. शऽु ीदा यासारखी रा घातक आ ण कुपाऽी यो जले या ूकारा या 
सहॐाविध उदाहरणांपैक  दोन ठळक उदाहरणे येथे द यास ते अूःतुत होणार नाह . छऽपती 
िशवाजी महाराजांनी क याण या सुभेदारा या सुनेला सालंकृत ित या नव  याकडे पाठ वले 
आ ण पोतुगीज क लेदारा या पाडाव झाले या शऽु ीसह  िचमाजीअ पाने वर ल ूकारे गौरवून 
ित या पतीकडे परत पाठ वले. ा दोन गो ींचा गौरवाःपद उ लेख आजह  आपण शेकडो वेळा 
मो  या अिभमानाने कर त असतो. पण िशवाजी महाराजांना कंवा िचमाजीअ पांना महंमद 
गझनी, घोर , अ लाउ न खलजी इ याद  मुसलमानी सुलतानांनी दाह र या राजक या, 
कणावती या कणराजाची कमलदेवी िन ितची ःव पसुंदर मुलगी देवलदेवी इ याद  सहॐावधी 
हंद ूराजक यांवर केलेले बला कार आ ण ल ावधी हंद यांचीु  केलेली वटंबना यांची आठवण 
पाडाव झाले या मु ःलम यांचा गौरव करताना झाली नाह , हे आ य न हे का?  
 ४४९. या वटंबना केले या हंद ूराज यां या िन बला का र या गेले या ल ावधी 
हंद यांनीु  फोडले या क ण कंका यांनी िन टाह नी हे हंदःथानचेु  सव वातावारण सूआम 
वनीने सतत कं पत होत होते. याचे ूित वनी िशवाजी कंवा िचमाजीअ पां या कानावर येत 
न हते काय? या बला का र या गेले या ल ावधी या असे हणत असतील क  Ôआ हावर 
मु ःलम सरदार आ ण सुलतानांनी केलेले अ याचार आ ण बला कार, िशवाजीराजे आ ण 
िचमाजीअ पा, कदा पह  वस  नका. या मु ःलम सुलतानांना तु ह  अशी दहशत बसवा क  
हंदंचाू  वजय होताच मुसलमानांनी आमची या ूकारे वटंबना केली याच ूकारची वटंबना 
मुसलमान यांचीह  केली जाईल. अशा ूकारे हंद ू वजयी होताच मु ःलम यांवरह  
ू याचार केला जातो, अशी दहशत मुसलमानांना बसली क  मग पुढ ल मुसलमान वजेते हंद ू
यांवर अ याचार कर यास धजावणार नाह त.Õ पण शऽु ीदा या या स णु- वकृतीपायी 

िशवाजी महाराज कंवा िचमाजीअ पा तसा ू याचार मु ःलम यांवर क  शकले नाह त.  
 ४५०. हंदं याू  या काळ या ा ीदा या या धमघातक धमसूऽामळेुच मु ःलम 
यांनी केले या लाखो हंद ू यां या अन वत छळाचे पा रप यापासून यांचे संर ण 

कर यास या मु ःलम यांचे Ô ी वÕ ह  एकच ढाल काय ती पुरेशी ठरली. 
 ४५१. यातह  मु ःलम ीला हंद ूक न घरात घेणे, हे कृ य ःवत: ते हंदचू पाप 
समजत. मु ःलम ी या संबंधामुळे आपण बाटनू  हंदंचूे मुसलमान होऊन बसू अशी हंदंचीचू  
बुळगी समजूत अस याने ू य  हंदरा यांतूनु  िनवसत असताना सु दा मु ःलम यांना 
हंदंकडनू ू  पळ वले जा याचे कवा बळाने हंद ूकेले जा याचे लेशमाऽ भय उरलेले नसे. अपवाद 
अगद  वरळा. 
 ४५२. अशा प र ःथतीत शतकानुशतके हंद ू यांवर अन वत अ याचार कर या या 
आ ण यांना बाट व या या अधम अपराधाचा यथोिचत दंड या मु ःलम ीसमाजास के हाह  
दे यात आलेला न हता. आ ण हणूनच हंद ू यांना बळाने बाट व याचा मु ःलम 
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ीसमाजाचा दु  खटाटोप िनवधपणे या शतकानुशतकां या ूद घ कालखंडात सा  या 
हंदःथानातु  सारखा चालत रा हला. 
 ४५२. परंतु जर मुसलमानांची आबमणे चालू झाली या वेळेपासूनच मु ःलम 
ीसमाजाने केले या हंद ू यां या रा सी वटंबने या िनंकृतीसाठ  हंद ूलोकह , यांना जे 

रणांगणात मु ःलमांवर ूभावी जय िमळत या या वेळ  तर , या मु ःलम ीसमाजाचेह  
पा रप य कठोरपणे कर त जाते, हंद ू यांची या मु ःलम शऽूंनी जी जी ददशाु  केली तशी 
तशी ददशाु  या मु ःलम यांचीह  करते, मु ःलम यांना ूसंगी बळानेसु दा हंद ूक न 
हंद ूसमाजात घरोघर पचवनू टाकते तर? तर, ा हंदं याू  ू याबमणा या िन ू याचारा या 
संभवनीय भयाने मु ःलम या मु ःलमांचे वजय होत ते हा सु दा हंद ू यांवर अ याचार 
कर यास कदा प धज या ना. भयाने चळचळ कापू लाग या अस या. आज आ ह  हंद ू
यांना बाट व या, छळ या, बटक  के या तर उ ा वा परवा हंदंनाू  वजय िमळताच आमची 

आ ण आम या मुलीबाळ ंचीह  तीच ताटातूट, वटंबना िन ददशाु  कर यास हंदसमाजहु  
गावोगाव िन घरोघर  सोडणार नाह , सोड त नाह . हंदु ी-पीडना या भीषण दंडापासून आमची 
Ô ी वाची ढालÕ सु दा आमचे लवलेशह  संर ण क  शकत नाह , अशी धाःती मु ःलम 
ीसमाजाने हंद-ूमु ःलम यु दकाळा या प ह या दोन-तीन शतकांतच जर खा ली असती तर 

आम या लाखो िनरपराध हंद-ूभिगनी-माता-क यकांना जी ददुशा पुढे शतकानुशतके भोगावी 
लागली ती के हाह  भोगावी लागली नसती. आमची ीसं या हणजेच यां या उदर  उ प न 
होणा  या आम या रा ीय संततीचे सं याबळ घटते ना! उलट, आम या या काळ या क टर 
शऽूंची - मु ःलमांची ीसं या वाढती ना. हणजेच यां या एकंदर समाजाचे सं याबळ 
ठक ठकाणी आटनू  गे यावाचून राहते ना! ते का िन कसे ाचे समाजशा ीय ःप ीकरण 
प र छेद ४३८ ते ४४५ म ये केलेलेच आहे. परंतु पाऽापाऽ ववेकशू य अशा शऽु ीदा या या 
ॅिम  क पनेने पछाडले या या कालखंडातील हंदंनूी मुसलमानां या लाखो या अवश 
होऊन यां या हाती अनेकदा आ या असताह  यांना यां या अ याचाराःतव तसातसाच 
ू याचाराचा असा कडक उपाय यो जला नाह . 

ा शऽु- ी-दा यापायीच हंदंचीू  मु ःलमांनी केलेली अिधकािधक ददशाु !
 ४५३. पु हा, हंदं ू या ा देशकालपाऽ ववेकशू य शऽु- ी-दा याचा मु ःलमांवर 
काह तर  अनुकूल प रणाम झाला होता का? हंदं याू  या धािमक ÔउदारपणामुळेÕ मुसलमानांना 
यां या पर ी- वटंबना या पापाची काह तर  लाज वाटली का? मुसलमानां या राजक या द 
पाडाव झाले या सहॐावधी यांना हंदंनीू  सुर तपणे वारंवार यां या घरोघर परत पोचवून 
दले, या वषयी मुसलमानांनी यांचे कधी उपकार मानले का? मुळ च नाह , के हाह  नाह ! 
उलट, हंद ूआप या ा शऽु- ी-दा याचा जे हा स णु हणून बडेजाव क  पाहात ते हा 
ते हा मुसलमान फ न फ न तेच अ याचार क न यांची स बय टर उडवीत. 
 ४५४. जर ी-दा याची हंदंनाू  ूित ा वाटत असती तर या यां या 
ीदा या या स णावरु  ूथम अिधकार यां या ःवत: या माता, भिगनी, प ीचाच होता. 

पण आ ह  मुसलमान यां या डो यादेखत यां या अशा ब हणींना, बायका-मुलींना 
शतकानुशतके सहॐावार  बला कार त िन बाटवीत येत असतांह  या हंद ू यांना ी-
दा यासाठ  तर  आम या हातून सोड व याची छाती हंदंनाू  झाली नाह . Ô यां या अंगी 
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आप या ःवत: या यांना दा य दाखव याइतकेह  पौ ष नाह  ते हे बळुगे हंद ूआ हा 
कड या मुसलमानां या यांना हणे केवळ पर ीदा या या प वऽ भावनेने छळ त नाह त, 
ःपश कर त नाह त! यांना हणावे ू य  हंदरा यातु  िनवसत असणा  या कोण याह  
मु ःलम ीकडे वाक  या ीने पहा तर खरे! कोण याह  मु ःलम ीकडे डोळा उघडनू  
पाहणा  याचे ते डोळेच मुसलमान त काळ फोडनू  बाहेर काढतील, ा भीतीसाठ  हे बुळगे हंद ू
आ हा मुसलमानां या यांना ःपश क  शकत नाह त, यां या पर ीदा या या ोतामुळे 
न हे!Õ असा हंदं याू  ा ीदा या या ऐट चा उलटा अ वयाथ लावून मसुलमान अिधकच 
शेफारत गेले आ ण यांचे हंद ू यांवर ल अधमाधम अ याचार आ ण ल ावधी हंद ू यांची 
अपहरणे हंदं याू  ा ूकरणीची ू याचारशू यता पाहनू  अिधकच चेकाळत गेली. 

मु ःलम-पूवकाळ  आमचे पूवज शऽु- ी-दा याचा असा  
रा घातक िन बुळगा अथ कर त नसत!

 ४५५. जो चावायला आला तो साप ठेचलाच पा हजे मग तो नाग असो कंवा 
नािगन. या शऽू या यांनी आम या माता-भिगनींना बळाने बाटवून बटक  क न सोडले 
यांचे ी व या आततायी कृ यानेच ःप  होत होते. ी-दा यावरचा या आततायी 
मु ःलम ीसमाजाचा अिधकार ितथेच संपून आततायीपणा या कठोर दंडावाचून दसु  या 
कशावरह  यांचा अिधकार उरत नसे. याःतवच जे हा ऋ षजनां या ह या करणा  या िन 
य याग व वंिसणा  या रा सांसह ऽा टका रामावर चालून आली, ते हा रामचंिाने त णात 
ितला ठार मा न टाकले. शपूणखा रा सीण सीतेला कोव या काकड सारखी खाऊन टाक यास 
जे हा धावली ते हा लआमणाने ितचे नाक-कान कापून ितला परत धाडनू  दले. पर ी-
दा यासाठ  ितची खणानारळांनी ओट  भ न न हे. नरकासुराने आया या सहॐाविध या 
पकडनू  यां या असुर रा यात (आज या अिस रयाम ये) ने या हे पाहताच ौीकृंणाने या 
असुरावर ःवार  क न याला यु दात ठार मारले. आ ण हा साम रक आ ण राजक य सूड 
उगवूनच काय ते थांबले नाह त, तर या सहॐाविध आय या या असुरा या बंद त बळाने 
क डनू  राब व या जात हो या यांना सोडवून परत आप या रा यात आणून, सामा जक सूडह  
उग वला. या आय या असुरांनी बळाने बाट व या, ॅ व या, एव  यासाठ  या आप या 
सहॐावधी रा भिगनींना Ô याह  बाट याÕ असे समजणा  या पौ षशू य दधुखुळेपणापायी यांना 
असुरां या हाती सोडनू  काह  ौीकृंणाचे सै य परत फरले नाह , तर उलट या सहॐाविध 
यांना आप या रा ात परत आणून ूित ेने ःवसमाजात संःथापून, ःवत: ÔभूपितÕ या 

ना याने यां या पालनपोषणाचा िन संर णाचा सारा भार ौीकृंणाने ःवत: आप याकडे 
घेतला. आप या रा ाचे ीवग य सं याबळ घटू दले नाह . ौीकृंणा या ा Ôभूपित वाÕ या 
कत यासच आप या पौरा णक वगाने ला णक अ तु त वाचे पुट चढवून ौीकृंण या 
सहॐाविध यांचा ÔपितÕ झाला, हणजे याने यां याशी ल न लावले अशी लोककथा पुढे 
व णली असावी हे उघड आहे. 
 ४५६. वर ल पौरा णक काळापुढ या यवन, शक, हणां याू  काळ  तर या परक य 
शऽूं या, कोणीह  सेनानीचा, राजाचा कवा महाराजाचा लढाईत पराजय करताना या परशऽू या 
राजक यकांशी आमचे त कालीन पौ षशाली वजेते हटकून ूकटपणे ववाह कर त. ती परंपरा 
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सॆाट चंिगु  मौयापासून तो गु  सॆाटांपयत अ याहत चाललेली दसते. शािलवाहन राजेह  
व जत शक-राजक यांशी ववाह कर त असत. नुसते आमचे वजेते राजेच न हते, तर 
आम या या काल या भारतीय सामंतापासून तो सामा य नाग रकांपयतह  आमचे लोक यवन, 
शक, हणां याू , परक य यांशी बेखटपणे ल न लावीत. कारण, या परक य यांना आ ण 
यां यापासून झाले या सतंतीलाच न हे, तर ते परक य समाजचे समाज आम या धमात िन 
आम या संःकृतीत आ मसात क न टाक याइतके आम या रा ाचे पौ ष, पचनश  आ ण 
पराबम ह  या काळापयत ूखर होती. 

शु दबंद चे दंप रणामु
 ४५७. आपली जात िन धम शु द राहावी ा ॅामक क पनेने या काळचा हंद ू
समाज रोट बदं , बेट बंद  ूभतृी आचार आपण होऊन आ ण ःवधम हणून ते आचार हंदंनाू  
हािनकारक असूनह  ःवकत य हणून पाळ त होता. याचूमाणे आ ण या कायासाठ  हणजे 
आपली जात शु द राहावी याच कारणासाठ  ह  शु दबंद  आ ण तीतूनच उ वलेले िसंधुबंद , हे 
दोन नवीन धमाचारह  हंद ूसमाज आप या ःवत: या इ छेने धमकत य हणून क टरपणे 
पाळू लागला. जो हंद ूएकदा मुसलमानांकडनू  बळाने का होईना, पण बाट वला गेला यास तर 
काय, परंतु या या वंशजांनांह  परत हंदधुमात घेणे नाह , या पापास शु द चे ूाय त 
नाह ; ह च आप या हंदधुमाची आ ा आहे अशी भावना हंदसमाजा याु  र ातच प  या   
प  या िभनून रा हली होती. अ यंत तुरळक अपवाद सोडता भंगीजातीपासून ॄा ण जातीपयत, 
छऽपतीपासून पऽपतीपयत, शंकराचायापासून ते शखंाचायापयत, ूबु द काय, आ ण िनबु द 
काय हंदमाऽाचेु  ा शु दबंद या धमाचारा वषयी काँमीरपासनू क याकुमार पयत एकमत 
झालेले होते. 
 ४५८. ापायीच, आपला हंदधुम मुसलमानांकडनू  ॅ वला जाऊ नये हणून, 
आम या सहॐावधी हंद ू यांनी शतकानुशतके या जोहारा या िचता धगधग या ठेव या, 
परधम यांकडनू  आपले देह ॅ वले जाऊ नयेत हणून ल ावधी हंद ू ी-पु षांनी िन पाय 
हणनू देशातील सव न ांतून, त यांतून िन वह र ंतून उ  या घेऊन जीव दले, ःवत:ची 
लहान लहान लेकरे उराशी ध न ःवत:स जाळून घेतले आ ण या ल ल  हंदंनीू  नाना ूकारे 
मुसलमानां या हाती सापड यापूव च आप या हाताने आपले ूाणनाश क न घेतले कंवा 
मुसलमानां या हाती सापड यानंतरह  Ôमी मुसलमान होत नाह  जा!Õ हणून वीर गजना कर त 
छऽपती संभाजीसारखे, गु  तेगबहा र ूभतृी आम या शीख धमबधंूं या अनेक गु वयासारखे, 
धमवीर बाबाबंदा बैरा याूमाणे मुसलमानांनी देहा या मासाचे लचके तोडनू  तोडनू  हाल हाल 
क न ठार मारले तर  यांनी ःवधम सोडला नाह , या सव अपूव बिलदानाचे कृत  ःमरण 
आ हास झा यावाचून कसे राह ल? मुसलमानां या रा सी अ याचारां या पायी हंदजातीनेु  
ःवधमासाठ  अशा ूकारे जे बिलदान केले, या बिलदानाने जाितभेद, शु दबंद , स ण वकृतीु  
इ याद  ॅामक क पनांपायी का होईना, पण बिलदान केले, याहनू  जगता या इितहासात 
अिधक सं येने कंवा अिधक क टरपणाने विचतच कोणा जातीने यां या धमासाठ  केले 
असेल! या ल ावधी हंदंचूे बिलदानह  मुसलमानांचे हातून हंदधुम र या या काय  काह  
साहा य के यावाचून यथ गेले असे नाह . यां या बिलदाना या या गाथाह  आम या 
हंदरा ा याु  प  या प  यांना धमर णाथ ूाणापण कर याची ःफूत  देत रा ह या, हेह  काह  
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थोडे नाह ! 
 ४५९. ा शु दबंद या िन जाितब हंकारा या धमाचारांचे रा ीय प रणाम कतीह  
अ हतकारक ठरले असले आ ण यासाठ  या ढ वर कतीह  कठोर ट का करणे अवँय 
असले तर  आ ह  हंदंनीू  हे वसरता कामा नये क , या काळ या हंद ूजगताने ःवजातीचे 
िन ःवधमाचे पा व य वटं बले जाऊ नये या स हेतूनेच ते धमाचार अवलं बले होते. ा 
शु दबंद पायी िन जाितब हंकारापायी ल  ल  हंदंनीू  अपरंपार यातना प  या प  या 
भोग या. पण यांनी जे ॄीद ःवक य धम हणून ूामा णक िन ेने अंगीकारले होते ते सोडले 
नाह . मु ःलमां या हातचे अ न खा ले, पाणी यायले, शर रसंबंध घडला - मग ते सव 
मु ःलमां या अ याचाराने बलपूवक घड वले का असेना - क  या हंदलाू  आपआप या 
कुटंबातूनु , समाजातून जे ब हंकृत केले जाई, ज माचे हसकूनु  दले जाई ते काह  
सुखासमाधानाने थोडेच होते? जवापलीकडे जतन क न वाढ वलेली ती आपली मुले-लेकरे, 
लेक -सुना, र ाचे बंधु-बांधव या अ याचार  परशऽूं या तावड त सापडनू  आज बाट वले 
जाताच दसु  या दवशी जर  ते परत घर  आले तर  यांना यांचे आई-बाप, आ -इ  धडाधड 
दारे बंद क न आपला तर  धम बाटू नये हणून िन पायाने हसकूनु  देत ते हा या 
आईबापां या िन आ े ां या जवास कोण यातना होत असतील, मन कसे मायेने याकुळ होत 
असेल, एकमेकं या वयोगा या द:ुखाने झु न झु न कतीक आईबाप, पितप ी, बंधुबांधव 
मरणी म न गेले असतील ते कुठवर वणावे!  
 पण - 
   यजेदेकं कुलःयाथ मामःयाथ कुलं यजेत॥् 
   मामं जनपदःयाथ धमाथ पिृथवीं यजेत॥् 
 ४६०. अशा वीरोदा  बु द नेच काय या मूलत: ूचल वले या शु दबंद चे िन 
जाितब हंकाराचे धमाचार या काळचे को टको ट हंद ू पाळ त रा हले. यापायी या अनंत 
यातना यांनी भोग या या वषयी आ ह  हंदंनीू  कृत ताच बाळगली पा हजे. या ढ ंना 
ÔःवधमÕ मान यात यांची बु द  चकली, पण िन ा चकली नाह . औषध हणून चुकून 
वषाचा यालाच पाजला गेला. पण हेत ूऔषध दे याचा होता, हंदजातीचेु  जीवन र याचा 
होता. अशा ःवधमर या ूामा णक हेतूने यांनी जी दा ण द:ुखे भोगली या वषयी 
कृत तेचे दोन श द तर  िल ह यावाचून आ हास राहवत नाह . 

रा घातक, ॅिम  िन भ गळ घोषणा!
 ४६१. मु ःलमांची धमस ा उखडनू  टाकू शकते असे जे साधन या काळ  हंदंनाू  
के हा के हा उपल ध होऊ शकते, ते हणजे मुसलमानांनी केले या शतावधी धािमक 
आबमणात यांनी जशी सहॐावधी हंदंचीू  सरसकट कापाकापी क न अनेक नगरे िन मामे 
िन हद ूकर याचे अ याचार केले, याचूमाणे जे हा जे हा हंदंचीू  श श  बलव र होई ते हा 
ते हा हंदंनीहू  तशीच सश  धािमक ू याबमणे क न मु ःलमांचे सरसकट िशरकाण कर त 
साधेल िततका ूदेश, िनमु ःलम क न टाकणे, हे होते. जर हंदंनीू  असे सश  ू याबमण 
केले असते तर यांना शु दबंद चा धमाचारसु दा आडवा येता ना! कारण तेथे 
मुसलमानांसमवेत खा या प याचा कंवा जाितसं यवहाराचा ू च न हता. मुसलमानांना 
नामशेष क न टाक याचा काय तो ू  होता. पण...! पण शु दबंद चा हंदधुमाचार या या 
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मागात आडवा आला नसता तर  परधमस हंणुतेचे हंदंचूे आ मघातक ॄीदच आडवे येते! 
Ôसवधम समान आहेतÕ, Ôराम रह म एक आहेÕ, Ô याचा धम याला पाळू ावाÕ, 
Ôपरधमस हंणुता ह च आमची धमा ा, हाच आम या हंदजातीचाु  अन यसामा य गौरव!Õ अशी 
ूौढ  मार याची खोड अगद  ूाचीन कालापासून ःवत: हंदंनाचू  जडलेली होती. 
 ४६२. पराभूत आ ण हतबल अशी ल  ल  मु ःलम ूजा ूबळ झाले या हंदं याू  
स ेखाली जे हा के हा अधूनमधून येत असे या वेळ  या मु ःलमांवर हंदंवरू  पूव  झाले या 
अ याचारांचा सूड उग व यासाठ  मुसलमान हंदंचाू  कर त - याूमाणे यांचा सरसकट 
िशर छेद क न टाक याची तर गो च दरू, पण ते परधम य आ ण अ पसं यांक हणूनच 
या मु ःलम ूजेला काड इतकाह  धािमक उपिव हंदंकडनू ू  होत नसे. उलट यांना आप या 
धमाचा याप िन वैभव सुखाने वाढ वता येई; हंद ू नाग रकांूमाणेच न हे, तर अिधक 
सौ यपणे िन सवलतीने मु ःलम नाग रकांना या या काळ या हंदं याू  रा यात नैबिधक 
अिधकार भोगता येत. या वःतु ःथतीलाह  इितहासा या पानापानाचा आधार आहे. 
 ४६३. आ ण ाच वःतु ःथतीकडे मो  या अिभमानाने बोट दाखवून Ôपहा आमचा 
हंदधुम कती परधमस हंणु आहे; स हंणुता हा आम या हंदधुमाचा भूषणाःपद िन वशेष 
स णु आहे!Õ हणून या काळचे ते ते हंदराजेु  आ ण सारे हंदजगतु  ् मो  या ूौढ ने 
आ मःतुती कर त असत. ा गोमखुी हंदधुमा या परधमस हंणु अनुयायांकडनू  या 
यायमुखी मु ःलम धमा या अनुयायांवर धािमक ू याबमण हो याची आ ण या मु ःलम 
समाजाचे िन:शेष िनखंदन केले जा याची लवलेशह  श यता न हती, हे काय सागावयास हवे? 
 ४६४. परधमस हंणुता! आ ण हा स णु! जेथे तो परधम आप या ःवधमाशी 
स हंणुतेने वागत असेल तेथे या परधमाशी स हंणुतेने वागणे हा स णु असू शकेल; परंतु 
या मु ःलमांचे महंमद गझनीपासूनचे सुलतानामागून सुलतान, शहा, बादशहा आप या 
त तावर बसताना आप या गौरवाथ काफरां या हंद ूधमाचा उ छेद क न टाकणे हाच माझा 
धम आहे, ह च माझी ूित ा आहे, अशी शपथ घेऊनच Ôत तावरÕ बसत आले; आ ण अशी 
अ याचार  धािमक आबमणे हंदंवरू  एक सहॐ वष कर त आले अशा रा सी धम यांशी 
परधमस हंणुतेने वागणे हणजे ःवधमा या ग यावर ःवहःते सुरा चाल वणे होते! ती 
परधमस हंणुता नसून अधमस हंणुता होती! ती स हंणुता नसून षढंपणा होता! पण हे स य 
एक सहॐ वषा या अघोर अनुभवानंतरह  या काळ या हंदं याू  यानी आले नाह . ते तशा 
धमाशीह  स हंणुतेने वागणे, हा ःवधम समजत. हंदजातीचाु  भूषणभूत िन विश  Ôस णुÕ 
समजत! 
 ४६५. हे हंदजातीु ! तु या अध:पतनास कारणीभूत झाले या दगुणांपैकु  ूमुख दगुणु  
जर कोणता असेल तर हे तुझे Ôस णचु Õ होत! 
 ४६६. अ हंसा, दया, शऽु ीदा य, शरणागत शऽूला अभयदान, मा वीरःय 
भूषणम,् परधमस हंणुता इ याद  स णां याु  देशकालपाऽाचा ववेक न करता त ू केले या 
नेभ या िन आंध या अवलंबनानेच तु या या सहॐवष यापी हंद-ूमु ःलम महायु दाम ये 
धािमक ेऽात असा भयंकर पराभव झाला. कारण 
   पाऽापाऽ ववेकशू य। आच रला जर  स ण॥ु  
   तो तोिच ठरे दगुण।ु  स दमघातक॥ १॥ 
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ूकरण ५ वे
मुसलमानां या ा रा सी धािमक अ याचारांवर रामबाण उपाय होता 

एकच! तो हणजे सवाई रा सी ू याचार! ू याबमण!
 ४६७. मुसलमानांनी आबमणांवर आबमणे क न हंदधुमाचा केवढा उ छाद मांडला 
आ ण हंदं याू  लाखो ीपु षांना बाटवनू यां या सं याबळाची केवढ  हानी केली आ ण ती 
भ न काढ यास हंदसमाजु  यां या जाितभेद, शु दबंद , स ण वकृतीु  इ याद  नेभळट, 
धमभो या आ ण रा घातक आचारांमुळे कसा असमथ झाला हे वृ  वर ल ूकरणांतून दलेले 
आहे. जर हंदं याू  सं याबळाची हानी करणा  या यां या या शु दबंद , स वकृतीु  इ याद  
आ मघातक ढ ंना, यांना या काळचा सारा हंदसमाजु  आपला ू य  धम तो हाच हणून 
मानी आ ण या आचारांना िशक वणा  या या वेळ या पो यांनाच आपली Ôशा ेÕ हणून 
स मानी, या सव पोथीजात जंजाळाचा उ छेद कर याचे धैय या वा या ूमाणात अंगी 
असणारे दरदशू  सुधारक, राजनीित , धम , मोठेमोठे वचारवंत आहण कृितवीर अधूनमधून 
का होईनात, पण हंदसमाजातु  तस या आंध या युगातह  िनघते ना आ ण आप या ूभावाने 
रा ाला धमर णाचा पराबमी माग दाख वते ना आ ण आप या ल छ शऽूवर या धािमक 
समरात मात करते ना, तर हंदधुमा या सं याबळाचा आ ण हणूनच या हंदरा ाचाहु  संपणू 
 हास झा यावाचून रा हला नसता. 

महष  देवल आ ण भांयकार मेधाितथी
 ४६८. अशा वचारवीरांपैक , या काळ या उपल ध असले या मा हती ूमाणे अगद  
आज जे आप या तेजाने ी अचूकपणे ःवत:कडे आकषून घेतात ते हणजे मह ष देवल 
आ ण मनुःमतृीचे भांयकार मेधाितिथ हे होत. यांचे मंथ जे आज उपल ध आहेत यांव न 
हे ःप पणे िस द होते क , मुसलमानांनी िसंधम ये केले या धािमक अ याचारां या आ ण 
मुसलमान पजंाबपयत हंदंचीू  रा ये जंक त गे या या म यंतरा या काळात हे दो ह  मथं 
हंदरा ालाु  या आप ूसंगीह  पराबमी आ ण व जगीषु असे नवीन आचार, नवी शा े आ ण 
नवी श े पुर वणारे रिचले गेले. 
 ४६९. या वेळ या ःमृ यांमधून दलेले आचारधम मुसलमानांनी िसंधवर ःवार  
क न हंद ू ी-पु षांना सश  बळाने मुसलमान कर याचे जे भयंकर आबमण चालू केले 
याला त ड दे यास कंवा याचा ूितकार कर यास सवतोपर  असमथ आहेत, असे पाहनू  
मुसलमानांनी हंदधुम य सं याबळाची केलेली हानी भ न काढ याइतका तर  आपला 
आचारधम सुधारलाच पा हजे हणजेच धािमक अ याचाराला धािमक ू याचाराने त ड दलेच 
पा हजे असा तेजःवी िनधार करणारा ॄा ण ऽया दक क या हंद ू पु षांचा एक वग 
िसंधम  येच ूथमत: संघ टत झाला असला पा हजे, हे देवल ःमतृीमध याच ोकांव न उघड 
दसते. 

िसंधुतीरमुपास नं देवलं मुिनस मम ्॥
 ४७०. ा चरणाव न चालू होणा  या धमॅ ीकरणा या ूकरणातूनच ःप  दसते. 
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िसंधुनद चे काठ  असले या ौीदेवलऋषीं या आौमातील समुप ःथत हंद ू पुढा  यांनी देवल 
ऋषींना ू  केला क , Ô ले छांनी जो सश  धमछळ चाल वला आहे, याला बळ  पडले या, 
बाटवून मुसलमान झाले या हंदं याू  सहॐविध ी-पु षांना काह तर  ूाय त देऊन परत 
मुसलमानांचे हंद ूक न घेता येईल काय?Õ असा या या वेळ  झाले या चचचा आ ण देवल 
ऋषींनी आप या ःमतृीम  ये अंितमत: अिधकारयु पणे दले या न या शु द करणा या 
अनुकूल असले या आचारांचा देवल-ःमतृीतील ोकांमधून ःप  उ लेख केलेला आहे. या 
काळ  अगद  सनातन हणून मान या गेले या शु दबंद या हंदं याू  आचारांमुळे हंदं याू  
सं याबळाचे भयंकर नुकसान होत आहे हे पाहनू  ते शा ीय आचारच आप काली शा बा  
हणून ा नवीन ःमतृीमथंा या ूेरकांनी, लेखकांनी िन अनुयायांनी ठरवून टाकला. 

 ४७१. आप दम हणून एक ूगितशील आ ण के हाह  ूितकूल प र ःथती येताच 
ितला चटकन त ड देऊ शकणारे एक अूितम श च आम या धमशा ा या श ागारात 
संिस द असे. 
 ४७२. या श ाचा वेळचे वेळ  उपयोग करणारा नेतवृग तेवढा िनघणे अवँय असे. 
या हंद-ूमु ःलम धमसंघषा या आपदेत सामुदाियक ूमाणातच ते आप दम ूथमच 
पुन जी वले असते तर हंदधुमच मुसलमानी धमाचा भारतातून आमूलात उ छेद क न 
टाकता! जसा पराबमी ( हणजे शऽूवर आबमण करणा  या) द व जगीषु देवांनी, आयानी 
रा सांचा क न टाकला. तथा प, या मानाने जर  तशी धािमक तेज ःवता हंदसमाजाकडनु ू  
सामुदाियकर या दाख वली गेली नाह  तर  िसंधमधील या देवल ऋषीं या बांितकारक 
धमसुधारकात माऽ तशी काह  अंशी आढळून आली खर ! देवल ऋषींचा काळ सन ८०० ते 
९०० असा मान यात येतो. 
 ४७३. या तशा धािमक तेज ःवतेमुळेच देवलःमतृीत शु दबंद या ढ स वा 
शा ास ठोक न देऊन यावर ूाय ांची तोड काढली. मुसलमानांनी बळाने बाट व यानंतर 
या हंद ू ी-पु षाने अमुक एका वषा या आत जर आपण ूाय पूवक हंदधुमात परत 
ये याची इ छा ूदिशत केली तर याला उपासा दकांची साधी यवहार  ूाय े देऊन 
समाजाने यांना परत हंदधुमात यावे असे देवलःमतृीत आ ा पले आहे. यां वषयी तर या 
ःमतृीतील उदारता या कालमानाने ूशसंनीय आहे. मुसलमानांपासून बला काराने बाटले या 
कंवा यां या घर  बटक  हणून राब वले या हंद ू यांनाह  केवळ यांचे मािसक ऋतुदशन 
पु हा झाले क , यांना शु द समजून हंदसमाजातु  पू़ ्पणे सामावून यावे. मु ःलमां या 
हातून सोड वले या अशा गभवती हंद ीलासु दाु  ितचे पोटातील ते Ôश यÕ ूसूतीनंतर िनघून 
जाताच ितलाह  हंदंनीू  तसेच शु द मानावे क  जसे अ नपर े या कसोट स उतरले या 
सुवणा या लगड ला समजले जाते! 
 ४७४. बाटलेली हंद ू ी आप या जातीचे सं याबळ घटू नये हणून शु द क न 
परत घे याची इतक  आतुरता असणा  या या देवलःमतृीतह  ित या पोट  उ प न झालेले ते 
ल छबीजाचे मूल माऽ शु द क न हंदजातीतु  घे याची काह ह  यवःथा कशी केली नाह  
आ ण कां केली नाह , याचे माऽ आ य वाटते. आ हाला जे हा बंगालमधील हंदंचीू  ह  एक 
चाल कळली क , कुटंबातु  ब हंकाय अशी बाल वधवा-ूसूतीची कंवा कुमा रका संकराची 
एखाद  घटना जर घडली तर या कुटंबाचीु  ूकट वटंबना होऊ नये आ ण हंदजातीलाहु  काह  
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या पापाचा संपक भोवू नये, या स द छेने शा ीवगाने अशी तोड काढली होती क , या 
कुटंबानेु  या गावा या नद या प याड असले या गावात जो मुसलमानांचा वाडा असेल 
यातील काह  मुसलमानांना बोलावून आणून यां या ओट त ते या हंद ूम हलेला झालेले 
अध य मूल घालावे आ ण याला नीट सांभाळावे हणून Ôआता हे तुमचेच मलू झालेÕ असे 
िनवेदनू अपावे. मुसलमानांनीह  आनंदाने यांचे सं याबळ अशा हंद ूमुलाने वाढते असे हे न 
अशी मुले आनंदाने ःवीकारावीत. पण आपले बळ याच मानाने घटते हे माऽ या बावळट, 
पापभी पणा या आहार  पडले या हंदंनाू  कळत नसे! ह  र त बंगालम  येह  देवलःमतृीतील हे 
संकरज अप य मुसलमानांस देऊन टाक या या धमाचारास आ ा पणा  या अस या कोणातर  
ःमतृींनीच ळ वले होते, असे देवल ःमतृीचे हे उदाहरण पा ह यानंतर आम या  यानात आले. 
 ४७५. जाितभेद, शु दबंद  कंवा शु द करणाला अनुकूल असले या धीट 
सुधारकांचाह  हा, Ôसंकरज मूल तेवढे ल छास देऊन टाकावेÕ असा याड पयाय या सवाचे 
कारण हणजे जातीची बीजशु द , काह  झाले तर  जाित य झाला तर , शु द राहावी, हे 
आप या हंदसमाजा याु  हाड माशी खळलेले वेड होय! परंतु या हंदसमाजालाु  एवढेसु दा 
कळले नाह  क , तीच यांची जाितशु द  वपयासा या अथ  यां याच या धमाचाराने 
आप या ल ाविध या जे हा मुसलमानां या हाती पडत ते हा तर हटकून न  होई. इतकेच 
न हे, तर ते शु दबंद  आचार तसेच चालले असते तर ती हंदजातचीु  जातच न  होऊन गेली 
असती. 
 ४७६. दसरु  ल ात घे यासारखी गो  क , देवलःमतृीचा आज जो भाग उपल ध 
आहे यात शु द करणाची जशी काह तर  सुधारणा केली आहे तशीच ज मजात ल छांनासु दा 
हंद ूक न घे याची काह  ःप  अशी आ ा दलेली नाह . याचेह  कारण हेच असावे क , 
दसु  या जातीला आप या जातीत घे याचे हंदंनाू  भयंकर पाप वाटे. हंदं याू  आपापसातील 
जातीतसु दा ÔसंकरÕ होऊ नये हणून गीताकारापयत शा कत िचंतातुर झालेले आढळतात. 
 ४७७. सारांश असा क , देवलऋषीं या आौमातील धाडसी सुधारक वगाने काह  
ूमाणापयत बळाने बाट वले या हंद ू ी-पु षांना परत हंद ूक न घे याची काह तर  सोय 
केली. इतक  सुधारणा काय ती यांनी घडवून आणली. परंत ुमुसलमानां या अ युम अशा 
धािमक आबमणाला तसेच अ युम असे हंदू याबमणु  ूितपद  आ ण ूितपकार  कर याचे 
साहस या काळ या ःमतृीकारांनी कंवा समरधुरंधरांनी केलेले आढळत नाह . तथा प या 
वेळ या प र ःथतीत मुसलमानांची राजस ा ःथापन झालेली असताह  इतक  तर  धािमक 
बांतीची उठावणी देवला द शताविध हंदने यांनीु  केली, हेह  काह  थोडे नाह . 

मुसलमानां या िसंधवर ल धािमक आबमणाला  
हंदंचाू  प रणामकारक अटकाव!

 ४७८. वर दले या देवला द हंद ूपुढा  यांनी मसुलमानांकडनू  बळाने बाट वले या हंद ू
ी-पु षांना परत हंद ू कर याचा जो धमाचार पुरःका रला, याला हंदसमाजाचाहु  

आ यकारक पा ठंबा िमळाला. मूळ या जाितवे  या असणा  या या हंदसमाजानेु  सहॐाविध 
ॅ ीकृत हंद ू ी-पु षांना परत हंद ू क न आप या समाजात सामावून घेतले. इकडे 
मुसलमानां या धािमक यु दा या आघाड वर इतक  तर  उलट चढाई क न यांची दाणादाण 
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उड वली असताच ितकडे िसंधम  ये मागे (प र छेद ३६०, ३६४ व ३६५ म  ये) द याूमाणे 
मुसलमानांना राजक य समरातह  हंदंनीू  झोडपून काढलेले होते. हंदंनीू  मुसलमानांवर 
िसंधम  ये हा जो वजय िमळ वला आ ण दोनशे एक वष तर  कासीम या ःवार नंतर िसंध 
हंदं याू  हातात ठेवला, ह  घटना आप या आजपयत या भारतीय इितहासात कुठेह  यथाूमाण 
ःप पणे िन गौरवाने व णलेली नाह , नुसती सुच वलेली देखील नाह . एव  यासाठ  देवलाद ं या 
पिततपरावतना द धािमक िन राजक य चढाईचा येथे हा वशेष उ लेख करावा लागला. 
 ४७९. हंदं याू  या धािमक िन राजक य वजयाला आप या इितहासाचा जर  अगद  
पुसटसा आधार असला तर ह  िन यापे ाह  मह वाचा आधार याला आहे िन यातह  तो 
शऽू याच लेखाचा आहे, तोच उ तृ केला हणजे झाले. या वेळेस हंदंनीू  िसंध परत जंकून 
घेताना मुसलमानांची जी दाणदाण उड वली ितने वतैागलेले मुसलमान लेखकच या यां या 
ददशेचेु  वणन करताना हणतात :- 
 ४८०. “िसंधम  ये आ हा अरबांची मुले माणसे ी-पु ष िशरजोर झाले या या हंद ू
काफरां या भयाने रानोमाळ पळतात. आ ह  जंकलेला िसंधूांत या काफर हंदंनीू  बहतेकु  
परत जंकून यांचे रा य ःथापन केले आहे. एक अ याह पुजाह हा क ला तेवढा आम या 
पराभूत आ ण िनरािौत अरब ी-पु षांना आौयाचे ःथल उरलेला आहे. आम या हाती अरब 
झ  याखाली अजून तग ध न उभा आहे. राजक य आघाड वर काय ती आ हा अरबांची अशी 
धूळधाण उडाली नाह , तर या सहॐाविध हंद ू काफरांना आ ह  हंदं याू  दाह र राजाचा 
िशर छेद के यानंतर या शभंरएक वषात बाट वले होते आ ण हंद ू यांना बटक  क न 
मुसलमानां या घरोघर राब वले होते, या धािमक आघाड वरह  आमची अशीच धूळधाण उडनू  
ा हंदंतू उ प न झाले या बांितकारक नव हंदं याू  ूभावी बंडाळ मुळे ते सारे इःलामने 

बाट वलेले हंद ू ी-पु ष आप या काफर हंदधुममतास ःवीकारते झाले आहेत.” 

भांयकार मेधाितथी
 ४८१. देवल ऋषींचा काळ साधारणपणे सन ८०० ते ९०० असा मान यात येतो. या 
काला या आगेमागेच हणजे सुमारे ८५० ते ९५० या काळात मुसलमानां या या दु , धािमक 
सश  आबमणास हाणून पाडणार  तशीच सश  धािमक ू याबमण करणार  जी बांतीची 
लाट या काळात हंद ू समाजात उसळली होती ितला सवतोपर  उचलून धरणारा, हंदंनाू  
अ यंत ूभावी असे मागदशन, चाण या या अथशा ाने वीरवर चंिगु ा या प  यांना जसे 
केले, तसे अ खल आयावताला पुनर प ूसरणशील आ ण व जगीषु जगत,् साॆा यवादाची 
द ा देऊ पाहणारा एक महनीय श पूजक शा कार हंदं याू  सुदैवाने याच वेळ  उदय 
पावला, तो हणजे ू य  मनुःमतृीवर नवभांय िल हणारा भांयकार मेधाितथी हा होय. 
मेधाितथी हा हंदंवरू  शऽूं या चहबाजूंनीु  होणा  या ःवा  यांमुळे ग धळून मागह न झाले या या 
वेळ या हणजे नव या-दहा या शतकातील हंदसमाजापुढेु  नेटाने घुसून यांना ू याबमणाचे 
धैय देऊन यां यापुढे मुसलमानांपूव या आयसाॆा यवाद  वःतारशील ूचंड पराबमी 
चाण या या उपदेशाचा ूकाशःत भ पु हा उभा क  पाहणारा या काळातील एकच एक 
आ ण विचत ् अंितम ःमिृतकार, धमपु ष आ ण लोकनेता होता. याचा हेतू मुसलमानांनी 
यां या काळ  हंदंवरू  केलेली सश  धािमक आबमणे पूव या आयसाॆा या या तेजःवी िन 
पराबमी रा सांशी अवलं बले या रणनीतीनेच त काळ हाणून पाडली पा हजेत आ ण पूव चे 
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आयावताचे साॆा य ःथापून आयावताबाहेरचेह  द वजय क न, ल छरा ये जंकून, यात 
ूसंगी श बळाने आयधम संःथापून ती ल छरा ये आयावत य साॆा यात समा व  क न 
टाकावीत, हे  येय पु हा आप या समाजात जवंतपणे सळसळ व याचा होता. Ôकृ व तो 
व मायमÕ् ह  आयाची वेदकालीन गजना या या मनुःमतृीवर ल भांयातून सारखी िननादत 
आहे. 
 ४८२. या काळाचे यूनािधक एक सहॐ वष आधीपासून हंदं याू  ःमतृीतील 
जातीपातीं या, दयाद या या, वटाळवेडा या, आ ह  या भागातून वर अनेक वेळा 
उ ले खले या आ ण पुढेह  उ लेखू अशा, ौु यु  हणून स ग घेतले या आ ण ःमृ यु  
हणून अिधकार गाजवू पाहणा  या धािमक आ ण सामा जक अशा या नेभळट, 
रां र य ीशू य आचारांनी आम या हंदसमाजातु  नुसता ग धळ घातलेला होता, तो पाहनू  
या अधोगतीला रोखून ा नेभळट आ ण बु  ू झाले या हंदसमाजालाु  पु हा एकदा या 

ÔआयावताचेÕ याचे मूळचे ःव प ूा  क न ावे, ह  मह वाकां ा धरणारा हे मेधाितथी 
एवढाच काय तो भांयकार या काळ  झाला. हणून यांनी सव ःमतृींचा मूळ आधार हणून 
मान या गेले या मनुःमतृीवरच भांय रच याचे ठर वले. आ ण वशेषत: राजकारणीय आचार 
हणून जे सांिगतले आहेत यांना चाण या या िनकषा या धारेवर धरले. अशा ूकारे एका 
हातात मूळची आयावत यांची मनुःमतृी आ ण दसु  या हातात चाण याचे साॆा यपूजक, 
द वजयवाद  आ ण द वजय म अथशा  ध न मेधाितथीने या काळ या झाले या 
हंदसमाजा याु  नेभळट आ ण बु  ू अं हंसेमुळे पंगु झाले या सव आचार वचारांना धमबा  
ठरवून टा कले. अशा सव जातीपातीं या वेडाने पछाडले या आचारांनाच न हे, तर यांना 
जाितधम हणून सांगणा  या ःमतृींनासु दा.  
  “या वेदबा ा: ःमतृय: या  का  कु य:। 
  सवाःतान ् वपर ताथान ्वेद व  न समाचरेत॥्“ 
या एका िनषेधा या घावासरशी िनमा यवत ्िन िनज व क न टाकले. 
 ४८३. बहधाु  याच एक-दोन प  यांत मुसलमानांनी धािमक अ याचारांचा िन 
आय यांवर ल ॅ ाचारांचा िनदान िसंध आ ण पंजाबपयत तर  जो हंदंचाू  रा सी छळ केला 
आ ण हंदं ू या कोण या कोण या पंगपूणामुळे धािमक िन सामा जक जाितभेद, शु दबंद , 
स ण वकृतीु  ूभतृी आ ह  स वःतरपणे वर वणन केले याूमाणे, धमवेडामुळे आ ण 
अूितकार नेभळटपणामुळे या मसुलमानां या धािमक ू याचारा या आघाड वर तर  
मुसलमानांचा सूड घेतला नाह , नुसता ू याचारसु दा केला नाह , हे सव रा ीय वृ  
मेधाितथी या डो यांसमोर घडले होते. आयावत, जे हा या या ूगित  वजावर Ôकृ व तो 
व मायमÕ् अशी ूित ा क न देशोदेशी द वजय कर त चाललेला होता, ते हा या, ते 
यां या ःमतृीतले ूित  वनी पु हा या या काळ या ीण, पितत, परा जत आयरा ा या 
अंगात संचारावेत अशाच श वाद , यु दवाद , साॆा यवाद  धमाचारां या आ ा मेधाितथीने 
या या तेजःवी भांयातून अगद  ःप पणे मनू या मूळ या आ ा हणून उचलून धर या. 
इतर सव Ôवेदबा : ःमतृय:।Ô याची वा ये या या काळ या िनज व हंदराजां याु  त ड  
झेपणार सु दा न हती, शोभणार  न हती. सॆा  चंिगु ाला, पुंयिमऽाला शोभणार  िन पेलणार  
ती आ ावचने, शा वचने होती. 
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 ४८४. मेधाितथी ःप पणे सांगतात क , दसु  यां या आ ण वशेषत: संभा य शऽू या 
रा यावर ःवार  करणे हा रा यशा ात अ याय होत नाह . कंबहनाु , राजाचे हेच कत य आहे 
क , जोवर तो शऽू आप यावर ःवार  कर यास समथ झालेला नाह , तोवरच या ल छ 
शऽूवर झडप घालून, याला िचरडनू  टाकावा. अशा राजकारणात आप या आयावत य रा याचे 
संर ण हाच मु य राजधम होय! येव  यासाठ  जे अधावट भांयकार हणतात क , 
Ôपररा यावर आ ण यातह  ल छ रा यावर ःवार  करताना आयराजांनी यां या हातून 
काह तर  अपराध घडेतो ःवार  क  नयेÕ हे सव, मेधाितथी हणतो क , Ôआ मघाताचे, 
काल ययाचे आ ण हणून राजधमा या व द आहे. शेजारचा शऽुराजा शऽू आहे हाच याचा 
अपराध! संधी सापडताच झडप घालून यास िचरडनू  टाकावे! इतकेच न हे, तर जर शेजारचे 
अनाय ल छ रा  आप या आय रा ापे ा बलव र होत आहेसे दसले तर याचा दखाऊ 
अपराध घडो वा न घडो, आजूबाजू या शऽुिमऽरा ांचा यूह रचून यशाची िन ती वाटताच या 
शेजार या अनाय रा ा व द आपण होऊन यु द करावे.Õ 
 ४८५. या काळ  हणजे नव या-दहा या शतकात ल छांचा ूितकार कर यासाठ  
उ र भारतात या वेळ  ौीमान ्भोजराजा, राजपूत आ ण इतर हंद ूराजांची जी रा ये होती 
या सा  यांची राजश  एकवटनू  पु हा एखादे यापूव या बिल  साॆा यासारखे, नवे अ जं य 
आ ण व जगीषु भारतीय साॆा य ःथापले जावे, अशी ूबळ इ छा मेधाितथी या भांयातून 
पदोपद  य  होत आहे. या ीने याने राजकत ये हणून जी सांिगतलेली आहेत यात 
ःप पणे िल हले आहे क , Ô ल छांनी आयावतावर ःवार  कर याचे अगोदरच राजाने या 
शऽूवर चढाई क न गेले पा हजे, यु दाम  ये एकदा शऽूशी शऽू हणून झंुज लागली क  मग 
राजाने दयामाया काह  एक पाहता कामा नये. शऽूचा चदामदा केला पा हजे. हवे ते िनिम  
काढनू  या परक य कपट  शऽूला कपटानेच हाणून पाडले पा हजे. यु दात नेभळेपणा, 
भाबडेपणा आ ण चाल या-बोल यातील सुसंगती िन स यपणा हे तथाकिथत Ôस णचु Õ 
रा नाशक दगुणु  ठरतात. हणून राजाने यां या आहार  जाऊ नये.Õ 
 ४८६. अशा ूकार या कठोर राजनीतीचा मेधाितथीने ूबळ पुरःकार केलेला आहे. 
कारण या काळ या हंद ू राजां या भोळसर ःवभावाचा कपट  ल छांनी जो वारंवार लाभ 
घेऊन हंद ूलोकांचा उ छाद मांडलेला होता या भोळसटपणापासून हंदंनाू  िनवृ  कर यासाठ  
ती चाण य कूटनीती रा ास पु हा एकदा िशक वणेच अवँय होते. मेधाितथी या या या 
मनूवर ल भांयात ःप पणे सांगतो क , आयानी आयावतातच ःवत:ला क डनू  घेतले पा हजे, 
असे आयधम कुठेच सांगत नाह . तर उलट शा ा ेचे मम असे आहे क  आयावता या बाहेरह  
बलसंप न आयराजांनी ल छ देशांवर ःवा  या क न जर ते जंकले आ ण तेथे आयधमाचाच 
सवऽ ूचार केला आ ण आपले आयरा य ःथापले तर तो पूव चा ल छ देशह  यापुढे 
आयदेशच मानला गेला पा हजे आ ण आयावत य साॆा यातच याचा समावेश क न टाकला 
पा हजे. 
 ४८७. मेधाितथी या ा भांयाूमाणे या काळ  हंदरा ातीलु  काह  हंदरा येु  तर  
ा चंिगु कालीन चाण या या आदशाूमाणेच भरतखंडा या सीमांबाहेर पडनू  ल छदेशांवर 

अशा द वजयी ःवा  या अ रश: कर त होती. उ रेला मुसलमानां या आबमणामुळे ितकड या 
हंद ू सीमारा यांना य प सीमा ओलांड याचे तर बाजूसच राहो, सीमासंर णाचीच िनकड 
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लागली होती, तथा प, तोवर हणजे महंमद गझनी, हंदःथानावर लु  या या ःवा  यांनंतर 
म न गे यावरह  द डशे वष तर  द णेतील हंदरा यांचेु  ःवातं य आ ण साम य अ ु णच 
रा हले होते. यामुळे आया या चंिगु कालीन व जगीषु राजकारणाचे ूयोग मेधाितथी या वर 
दले या भांयातील धािमक ूेरणेनुसार द णेतील हंदरा येु  कर यास समथ होती आ ण 
हणूनच किलंग, पां  या, चेल, चोल इ याद  हंदरा येु  िसध ुओलांडनू  प म समुिातून, 
द ण समुिातून आ ण पूव समुिातून मोठ  मोठ  िसंधुसै ये आजूबाजू या ल छ रा यांवर 
धाडनू  ितकडे चीन या आ ण इकडे आ ृके या सागरतटापयत िसंधु- द वजय कर त चालले 
होते. आ याची गो  अशी क , उ रेला महंमद गझनी आ ण महंमद घोर  हंदंचीू  
राजधानीमागून राजधानी, ेऽामागून ेऽे आ ण देवालयामागून देवालये उ वःत कर त 
हंदराजस ेचाु  पाडाव कर त असताना ितकडे द णेत अगद  याच कालात भुवने रसारखी 
ूचंड देवालये उभारली जात होती आ ण राजि चोलासारखा द वजयी हंदसॆाटु  ॄ देश, पेगू, 
अंदमान, िनकोबारसार या पूवसमुिातील पपुंजांना आ ण देशांना मोठमो  या जलसेनांसह 
आबमून या पलीकडे जावापासून हंदचीनु  (स  याचा इंडोचीन) पयत पूव  ःथापन झा या 
असले या हंदरा यसंघालाु  भेट देऊन इकडे प म समुिाम  ये असले या लखद व िन मालद व 
पपुंजांना जंकून िसंहल पावरह  आपले रा य ःथा पता झाला आ ण द ण महासागरावर 
हंदंचाू  अ जं य  वज फडक वता झाला. 
 ४८८. ह  हंदंचीू  द वजयी नौसै ये िसंधू िन महािसंधू ओलांडनू  जी परतीरावर ल 
देशोदेशी द वजय कर त गेली आ ण या देशांना आय साॆा या या क ेत आणीत गेली. ती 
वर सांिगतले या मेधाितथी सार या चाण या या ःफूत ने तेजाळले या भांयकारा या 
शा ाधारेच होय! यापुढ या शभंर-दोनशे वषानंतरच ूचिलत झाले या हंदं याू  द दनाु तील 
िसंधुबंद या पांगुळणा  या शा ाधारे न हत. 
 

ूकरण ६ वे
अधूनमधून का होईना, पण हंदंनीहू  मुसलमानांवर  

उग वलेला धािमक आबमणाचा सूड!
 ४८९. मागील एका ूकरणा या शेवट  आ ह  आ य ूकट केले होते क , जाितभेद, 
शु दबंद , स ण वकृतीु  इ याद  हंदसमाजातु  मुरले या आ मघातक  दोषांपायी हंदसमाजु  
संपूणपणे न  कसा झाला नाह ? केवळ ल ावधी हंदं याू  ॅ ीकरणावरच कसे िनभावले? 
कारण अशा ूकारचे मुसलमानांचे धािमक आबमण हंदःथान याु  सीमेपलीकडे जेथे जेथे झाले 
तेथे तेथे या भागातील मूळ िनवासीयांचा धम सपंूणपणे न  झालेला आहे. ःपेनपयतचा 
आ ृकाखंडाचा उ र भाग आ ण हंदःथान याु  सीमेपयत या आिशया खंडातील ूदेशात 
मुसलमान जेथे जेथे गेले तेथे तेथे यांनी संपूण ूदेश मु ःलममय क न सोडले, पण 
हंदःथानमु  ये माऽ यां या ूय ास संपूणपणे यश आले नाह . महंमद कासीमची आठ या 
शतकातील प हली ःवार  सोडली तर  अकरा या शतकापासून हणजे महंमद गझनी िन 
घोर या आबमणापासून तो अठरा या शतकात पेश यांनी मोगली स ेचा नायनाट कर पयत 
एक सहॐ वष मु ःलम आबमकांनी हंदंवरू  रा सी सशॐ आ ण धािमक अ याचार क न, 
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ल ावधी ी-पु षांना बला काराने बाटवून आपले सं याबळ वाढ व याचा ूय  चाल वला. ह  
बाटवाबाटवी कर यास या भूमीतील प र ःथतीसु दा यांना अनुकूल होती. अशी हंदंनाू  
ूितकूल प र ःथती असताह  हंदसमाजु  संपूणपणे न  कर यास मुसलमानांना यश का आले 
नाह ? 
 ४९०. वर जी शकंा आ ह  ूकट केली आहे ती िनवार याचे, ूथम कारण हे, क , 
हंदंनीू  मुसलमानांचा राजक य आघाड वर केलेला पराभव. ूथम, भीम, राणाूताप इ याद  
राजपूत राजांनी नंतर वजयनगर या हंदराजांनीु  मुसलमानांची राजक य स ा सश  ूितकार 
क न खळ खळ  क न टाकली होती. आ ण शेवट  मरा  यांनी पेश यां या नेतृ वाखाली 
अटकेपयत हंदंचाू  वजय  वज फडकवून मु ःलम स ेचा अंत केला आ ण यामुळे राजक य 
पा ठं यामुळे हंद ूसमाज बाट वणे अश य झाले. मु ःलमां या राजक य आघाड वर झाले या 
पराभवाचा इितहास सव वौतु आहेच. 
 ४९१. पण मु ःलमां या सश  धािमक आबमणाचा ूितकार करणारे आ ण मह ष 
देवल आ ण वशेषत: भांयकार मेधाितथी यांनी ूितपादन केले या त व ानाचे आचरण 
ू य ात आणणारे आ ण मु ःलमां या धािमक अ याचारास सश  धािमक ू याबमणाने 
ू याचार करणारे वीर आ ण कृतीवीर पु ष अधून मधून का होईना, हंदसमाजातु  उ प न 
झाले हे दसरेु  मह वाचे कारण होय. िन यामुळेच हंदसमाजु  संपूणपणे न  होऊ शकला नाह . 
हंदंनीू  मु ःलमां या धािमक आबमणास तशाच ूकारे धािमक ू याबमण क न कसे त ड 
दले, यातील वानगीसाठ  शेकडो उदाहरणांपैक  काह  उदाहरणे या ूकरणात दे याचे यो जले 
आहे. 
 (१) मुसलमानांनी िसंध जंक यानंतर िसंधूांतावर आ ण या याह  पलीकड या 
मुसलमानां या हातातील ूदेशांवर ःवा  या क न ते ूदेश परत जंकून घेणारा मेवाडचा 
ू यात राणा बा पा रावळ; याने रजपुतां याच रासोमथंातून सांिगतले आहे, याूमाणे, लढाईत 
पाडाव केले या मुसलमान राजकुमार शी ववाह केला होता. ितला अंत:पुरात इतर रा यांसह 
सरिमसळ ठेवले होते. इतकेच न हे, तर या शु द कृत राणीपासनू झाले या बा पा रावळ या 
संततीला राजपुती समाजातह  सूयवंशी हणूनच स मािनले गेले. पु या या परमूतापी 
बाजीरावांना मःतानीपासून झाले या संततीला ःवत: बाजीरावाचे इ छेूमाणे हंदधुमात न घेता 
जसे बळे बळे मुसलमानी समाजात ढकलून दले गेले, तसला धािमक उ लूपण काह  या 
मेवाड या महारा या या संतती या ूकरणी या वेळ या हंदंनीू  केला नाह . 
 (२) जेसलमीर या रावतचेचकांनी सुलतान हैबतखाना या सोमलदेवी नावा या 
मुलीशी ल न केले आ ण ितला आप या यादव कुलातच ूःथा पले. 
 (३) मारवाड या राव म ललीनाथ राठोडाचा ये  पुऽ जो कंुवर जगमल याने 
आप या पराबमाने जे हा माळ या या मु ःलम सुलतानाचा पराभव केला आ ण माळवा परत 
जंकून घेतला ते हा याने या मु ःलम सुलतानाची पवती हणून नावाजलेली राजक या जी 
िशदोली ह याशी ूकटपणे ववाह केला आ ण ित यापासून झाले या संततीला मारवाडातील 
ौे  Ôजहािगरदार Õ रजपुतात िन वशेषपणे समावेिशले गेले. 
 (४) या याह  पुढे जाऊन मु ःलम आबमक शतावधी हंद ू यांचे समुदायचे 
समुदाय बाटवून आम या ीसमाजातील सं याबळ भयानक ूमाणात जे घटवीत चालले होते 
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या संकटाला तशाच सामुदाियक ू याबमणाने आळा घालणारे साहसी िन ूसंगावधानी 
ू याघातह  साधताच हंदवीरांनीु  यऽ तऽ का होईना, पण केलेले आढळतात. उदाहरणाथ, 
मारवाड या रायमल राजाने ६०० मु ःलम यांना पाडाव क न या यांना सामुदाियकपणे 
शु द क न घेऊन आप या िनरिनरा या सरदारांशी यांची ल ने ूकटपणे लावून दली. 
 (५) मेवाड या कंुभरा यानेह  मुसलमानांना पराःत क न पाडाव झाले या 
मुसलमानातील क येक यांना आप या रा यात नेऊन, यांना शु द क न, यांची 
ःवरा यातील हंद ूसरदारांशी यथा ची ल ने लावून दली. 
 (६) ूिस द इितहासकार टॉड याने िल हले या राजःथान या इितहासात अशा 
आणखीह  घटना व णले या आहेत. 
 (७) राजपूतां या ÔरासोÕ नावा या काह  क वताब द इितहासमंथातून परत हंद ू
क न घेतले या मु ःलम यांशी ल ने लावून यां या संततीला आप या हंद ू समाजात 
अंतभूत क न घेत या या घटना उ ले ख या आहेत. 
 (८) नेपाळचा राजा जय ःथती ानेह  मुसलमानां या धािमक सश  आबमणाचा 
सूड घेतला होता, तोह  मेधाितथी या वृ ीचाच हणजे परक य द ांचीु  नांगी ठेचून टाकावी, 
ाच धोरणाचे अवलंबन करणारा होता. जे हा बंगालचा नबाब शमसु न ाने नेपाळवर सन 

१३६० या आगेमागे ःवार  क न मोठा ूलय मांडला होता, याने शेकडो हंद,ू बौ द देवळे 
पाडली आ ण शेकडो हंद-ूबौ द लोकांस तलवार या धारेने बाट वले, ते हा, हंदं याू  ा रणशरू 
राजाने रा यावर येताच मसुलमानांना नेपाळातून दे माय धरणी ठाय क न घालवून दले, 
इतकेच न हे, तर ख  या हंद ू बा यास शोभेल असा मुसलमानांवर सडूह  उग वला. 
मुसलमानांनी पाडलेली सव हंद,ू बौ दांची देवळे पु हा बांिधली आ ण बाट वले या सव हंदंनाू  
आ ण बौ दांना सामुदाियकपणे शु द क न घेतले. 
 (९) त कालीन मुसलमानांनी िल हले या तवा रखा दक इितहासमंथांम  ये तर 
Ôआम या मु ःलम यांनाह  काफर लोक संधी सापडताच हंद ूक न घेतात आ ण यांची 
हंदसमाजातु  ल ने लावनू देतातÕ हणून कुठे कुठे Ôचोरा या उल  याÕ या यायाने अगद  
आबोश केलेला आढळतो. आम या हंदं याू  इितहासमंथात अशा ूकार या या घटनांचा 
मागमूसह  सहसा सापडत नाह , अशा काह  घटना ा मु ःलममंथांतूनच अवगत होऊ 
शकतात. 
 (१०) उदाहरणाथ, Ôतवा रख-इ-सोनाÕ या मु ःलममंथात तो लेखक हणतो क , 
Ôअगद  महंमद गझनी या ःवा  यांचा धुमाकूळ जे हा चाललेला होता ते हा सु दा 
अन हलवाडा या राजाने सधंी सापडताच मुसलमान सै यातून मागे रगाळले या अनेक तुक , 
मोगल िन अफगाण यांना पकडनू  नेले आ ण हंदंनीू  यां याशी िन:शंकपणे ल ने ला वली. 
या मंथकाराने असेह  मंिथले आहे क , संधी सापडताच मुसलमानी यांचे समूहचे समूह 
पकडनू  हंद ूलोक यांना हंद ूक न घेतात.Õ इतकेच न हे, तर याने या हंदं याू  मु ःलम 
म हलाशु द करण वधी वषयीह  काह  चटकदार मा हती दलेली आहे. 
 तो हणतो, मु ःलम यांना सामुदाियकपणे हंद ूक न घेताना यां या मःतकावर 
हंद ूपुरो हत काह  थोडेसे जव जाळ त. नंतर यांना गोमयिमिौत पाणी (अथात पंचग य) 
यावयास देत आ ण मग यांना सं यवहाय समजून यां याशी हंद ूलोक यथा ची ल ने 
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लावीत. काह  ठकाणी मु ःलम यां या अशा सामदुाियक हंदकरणूसंगीु  हे हंद ूलोक या 
यांना उलट  आ ण रेच देत. नंतर यांना िनरिनरा या हंदजातीतू  कंवा वगात 

यो यतेूमाणे वाटनू  देत. उ कृ  या उ कृ  हंदं याू  वा  याला येत. कुलीन यांशी सरदार 
लोक ल ने लावीत आ ण बटक  कंवा मोलकर ण असले या यांशी या या वगाचे हंद ू
ल ने लावीत. या सव यांची संतती या या जातीतील िन वगातील हंदंतू संपूणपणे 
वलीन होऊन जाई. 
 (११) अजमीर या अ णदेवरायाने मुसलमानांचा पराभव क न यांना जे हा या 
ूदेशातून हाकलून लावले ते हा यां या संसगाने अप वऽ झालेली ती भूमी शु द कर यासाठ  
याने तेथे एक मोठा य  केला. याच प वऽीकृत ःथळ  एक वःतीण मं दर आ ण 

ÔअनासागरÕ नावाचे एक सरोवर बांधले. आजूबाजूचे जे जे ी-पु ष मु ःलमां या स ाकाळ  
बाटलेले होते या सवाना ा सरोवरात ःनान घालून शु द कर यात आले. या सरोवरात जो 
जो बाटलेला हंद ूसंक पपूवक िन संःकारपूवक ःनान कर ल तो तो शु द होऊन हंदधुमात 
पु हा ूवेश क  शकेल, अशी ःथायी शा यवःथाह  लावून दली होती. 
 (१२) जेसलमीर या अमरिसंग महाराजानेह  असाच एक मोठा य  क न अमरसागर 
नावाचे सरोवर बांधले होते. या य ा या ूतापे प वऽ झाले या या सरोवरात पूव  
िसंधूांतात जे सहॐाविध हंद ू ी-पु ष बाट वले गेले होते यांचे समुदाय येऊन संक पपूवक 
िन समंऽक ःनान कर त आ ण यांना शु द होऊन पु हा हंदधुमात आ याची 
धमािधका  यांकडनू  ूमाणपऽे दे यात येत. 
 (१३) या वषयानुरोधाूमाणे ःमिृतकार देवल, भांयकार मेधाितथी यां यासारखे या 
काळ  मुसलमानां या धािमक अ याचार  आबमणांना रोख यासाठ , हंदंतहू  ू याचार  
ू याबमक श  संचर वणारे, बांितकारक शा ाधार, उ वणारे, ूसंगी आततायी शऽूचा 
नायनाट कर यास अप रहाय असे नवे श ाचारह  िशक वणारे आ ण ू य  शकंराचाया या 
पीठावर आ ढ हो याचा यांना सव च अिधकार ूा  झाला होता या व ार यःवामींचाह  
उ लेख करणे हे बमूा  आहे. ौी व ार यःवामींनी शृगेंर या धमपीठाचेच न हे, तर 
ःवधमसंर णाथ मुसलमानी रा य उलथनू ःवतंऽ हंदरा यु  ःथापणा  या सश  बांितपीठाचेह  
आचाय व ःवीकारले होते. यांनी हंदरा हताथु  धािमक शु द ची नुसती शा ो  यवःथाच 
सांिगतली नाह  तर तदनुषंगाने मुसलमानी बळाने बाट वले या ह रहर िन बु क ा त ण 
वीरबंधूंचा शु दसंःकार ूकटपणे घडवून आणला आ ण जे हा या वीर बंधूनंी ःवपराबमाने 
श संगरात मुसलमानांचे पराभवामागून पराभव क न ते ई सत ःवतंऽ हंदरा यु  इसवी सन 
१३३६ म  ये ःथा पले ते हा या शु द कृत ह रहराला हंदसॆाटू  हणून ःवत: रा यािभषेक 
कर वला. 
 याच व ार य माधवाने गोमंतकाम  ये मु ःलम राजस ेचा उ छेद क न धमॅ  
के या गेले या हंदंनाू  शु द क न घे यासाठ  एका ेऽःथळ  माधवतीथ नावाचे सरोवर बांधले 
आ ण धमॅ  के या गेले या हंद ूलोकांना यात समंऽक ःनान घालून यांचे सामुदाियक 
शु द करण केले. पुढेह  याच ःथळ  तशीच शु दकरणे चालावीत, अशी शा यवःथाह  लावून 
दली. 
 (१४) ौीरामानुजाचाय, यांचे िशंय ौी रामानंद आ ण बंगालमधील ौीचैत यूभू - 
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अशा ूभावी धमवे यांनीह  ल छांनी बाट वले या शताविध हंदंनाू  वैंणव धमाची द ा देऊन 
शु द क न घेतले होते. 
 (१५) मुसलमानांनी हंदंवरू  केले या अ याचारांचा सूड घेऊन ःवतंऽ हंदंचूे रा य 
ःथापन करणारे परमूतापी ौीिशवछऽपती यांनीह  बजाजी िनंबाळकर आ ण नेताजी पालकर 
यांना ते बाटनू  मुसलमान झाले असताह  शु द क न परत हंदधुमात घेतले ह  गो  सुू िस द 
आहे. 

याला हणतात ू याबमण!
 (१६) औरंगजेबाने शेवट  शेवट  हंदधुमावर जी अगद  िनकराची िन चतरंुग दलासह 
चढाई केली या वेळ , मरा  यांवर ःवार  कर यासाठ  द णेकडे ूचंड सै य घेऊन तो िनघाला 
असता वाटेतील रजपुतांचा काटा समूळ काढावा हणून याने रजपुतांवर धािमक आबमण 
केले. परंतु तो पुढे द णेकडे िनघून जाताच याचा वचपा अगद  तशाच ू याचाराने 
मुसलमानांवर काढनू  हंदं याू  मानहानीची िन वशेषत: सं याबळा या झाले या हानीची भरपाई 
क न घेत याचे एक नावाज यासारखे उदाहरण जोधपूर सःंथानात राठोडांनी केले या 
मुसलमानांवर ल धािमक ू याबमणाचे देता येते. जोधपूरचा ूबल महाराणा जसवंतिसंग आ ण 
वीर दगादासु  राठोड यां या नेतृ वाखाली, औरंगजेबाने मं दरे पाडनू  उभारले या मिशद च काय 
या न हेत, तर सा  या मिशद  पाडनू  टाकून तेथे हंद-ूमं दरे उभार यात आली. नवीनच 
बाट वले या हंदंनाू  तर काय, पण संःथानातील श य ितत या मुसलमानांना राठोडांनी 
सामुदाियक शु दसंःकाराने हंद ू क न घेतले. मसुलमान सै ये मं दरा-मं दरातून गोमांस 
फेक त पुढे जाताच राठोडांची सै येह  मिशद मिशद तून डकरेु  कापून जशास तसे या यायाने 
याचा वचपा काढ त होती. मुसलमानां या शताविध यांना हंद ू क न रजपूत लोकांशी 
यांची ल ने लाव यात आली; कंवा मुसलमान हंद ू यांना ठेवीत याूमाणे राजपुतां या 
घर  यांना दासी क न ठेव यात आले. हंदं याू  ा ू याबमणाचे रौि ःव प पाहनू  
राजपुता यातील सारा मु ःलम समाज गभगळ त झाला. मु ःलमांशी खा या प याने तर काय 
पण यां या यांना घरात घेत यासाठ ह  कोणा हंदंवरू  सामा जक ब हंकार पडेनासा झाला. 
जवळ जवळ तीस-चाळ स वषपयत तर हंदंचूे हे धािमक ू याबमण राजःथानातील ा हंद-ू
संःथानातून वेगाने गावोगावापयत चालत रा हले; गाजत रा हले. अथात वीर दगादासु  राठोडाची 
स ा ओसरताच हंदसमाजाचेु  हे रौि पह  या काळ  पु हा ओस न गेले, हे सांगणे नकोच! 
कारण? कारण, हेच क , या काळ या जाितब द हंदसमाजाचाु  ःथायीभाव धािमक 
ू याबमण हा नसून जाितब हंकार हा होता. 

हंदं याू  पड या काळातीलह  हंदरा ा याु  मूलभूत 
पुन थानश ची एक आ यकारक घटना!

 ४९२. एका बाजूला या काळ  हंदंवरू  महंमद गझनी, महंमद घोर या 
आबमणासारखी हंदधुमाला उ स न क न टाकणार  आबमणे एकामागून एक होत होती 
आ ण या वेळ  हंद ूजाितभेद, शु दबंद , स ण वकृतीु  यांसार या ःवत: या आ मघातक 
ढ ंमुळे ःवत: याच सं याबळाचा य कर त होते, अशा वेळ ह  हंदरा ाचीु  जी युगानुयुगाची 
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अंगात मूळ ध न रा हलेली ूचंड ूचारश  होती, (Missionary Spirit and Urge) ितचा 
ःफोटह  अ य बाजूस कसा होत रा हलेला हो◌ेता आ ण हंदरा ाचीु  राजस ाच न हे, तर नवीन 
नवीन सहॐावधी लोकां या जाित हंदराु , हंदधुम कसा कसा आ मसात कर त चाललेला 
होता याचे एक उदाहरण हणून आसाम या ÔअहोमÕ जातीचे येथे देत आहोत. याच वेळ  
हंदसाॆा याचाु  वःतार हंद-ूचीन (इंडोचायना) पयत कसा झालेला होता, हे मागील ूकरणात 
शेवट  उ ले खलेले आहे. 
 ४९३. गंगासागर (बगंालचा उपसागर), िसंधुसागर (मुंबईचा उपसागर) आ ण तेथून 
द णेस पसरलेला सारा हंदमहासागरु , आ ृके या द ण टोकापासून तो चीन या 
कना  यापयत द वजयी लढाऊ आ ण यापार  नौदलातील शताविध मोठमो  या हंदजलतर ंनीु  
आ ण हंद ू जलनौकांनी जे हा यापून टाकला होता, ते हा िसंधुबंद ची करंट  क पनासु दा 
आम या ःमतृीस सुचणे अश य होते. याच या िसंधु वजयाचाह  उ लेख मागे केलेलाच आहे. 
याचूमाणे उ रेकडेह  महंमद गझनी, महंमद घोर या उ पातांनी हंदंचूे सं याबळ घटत 
असताच इतर देशाकडे हंदंनाू  नवीन धािमक वजय िमळून हंदधुमात सहॐश: लोकांचे 
समुदाय कसे समा व  कर त, हंदधुमाचा ूचारह  याच काळ  कसा वाढत चाललेला होता, 
ा वषयीह  एक तर  आ यकारक उदाहरण हणून येथे आसाममधील अहोम जातीचे देत 

आहोत. 
 ४९४. आसामला लागून बमन, सालःतम आ ण पाल घरा यातील हंदराजांवरु  या 
वेळ या आसामपलीकड या या अनेक टो या वखुरले या हो या यातील शान टोळ तील एक 
शाखा असलेली आ ण प  या न ् प  या लढाऊपणाचे जीवन घाल वणार  ÔअहोमÕ नावाची जी 
एक जात होती, या अहोमांचे दडपण आठ या शतकापासून येऊ लागले. अखेर स या रा यावर 
१२०८ म  ये चुकूक राजाचा अंमल चालू झाला. ःवत:स आ ण आप या ूजेस ÔअहोमÕ हणजे 
अजोड हणवून घेणारा हा प हलाच राजा होय. या न या रा यक यानी मोगलां या स ेस 
यशःवीर या त ड दले. अहोम हे नाव याने आप या रा याला दले. आसाम हे याचेच 
ॅ प होय, असे काह  व ानांचे मत आहे. परंतु आ याची गो  अशी क  हणांूमाणेू  कंवा 
शकांूमाणे या पवतीय अनेक टो यांतून हंदधुमाची त वे आ ण आचार या वेळेस तर  
ितकडे जवंत असले या हंदधुमा या मठपतींनी िन मठूचारकांनी (िमशनर  आ ण 
िमशन  यांनी) इतके खोलवर ज वले होते क , या पवतीय टो यांनी इतर काह  टो यांूमाणे 
या लढाऊ शान टोळ या आसाम- वजे या राजानेह  आसाम या रा यावर येताच सन १५५४ 
म  ये आप या टोळ तील अनेक लोकांसह हंदधुमाचा ःवीकार केला. हळूहळू ती सहॐावधी 
लोकांची टोळ या टोळ च हंदधुम ःवीकारती झाली. या राजाने आपले पूव चे शान भाषेतील 
नाव बदलून Ôजय  वजिसंगÕ हे ऽयातील नाव धारण केले. यापुढे आले या सव अहोम 
राजांनीह  अशी हंद ूनावेच धारण केली. 

अटकबंद  िन िसंधूबंद  के हा आ ण का झाली? 
 ४९५. वर ल अहोमसार या शरू जातीं या जाित जे हा या हंदं याू  पड या काळातह  
हंदधुमाचा आपणहनू  ःवीकार करत हो या; ते हा यांना हंद ू जाित संघात घे यास 
शु दबंद चा कंवा जाितभेदाचा काह  एक वरोध हो याचा या काळ  संभव नसे. कारण जशा 
अनेक हंदं याू  जाित हंदरा ातु  आपआप या िशबीरांतून पण हंदरा ाु या एकाच  वजाखाली 
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नांदत, यातच अशा आणखी एका जाती या िशबीराची नवी भर पडे. याचे काह  यवहार, 
काह  आचार याच जातीत यां यापुरते पाळ त, बाक  सव यवहार हंदःमतृीूमाणेु  आ ण 
िनबधाूमाणे सवाचे िमळून िमसळून चालत. शु दबंद , मुसलमानां या आततायीपणाने या 
वेळ  ूथम उ रेकडेच पंजाबपयत काय ती अगद  कडक होत चाललेली होती. इतरऽ सा  या 
हंदःथानातु  मुसलमानां या वचःवाचे संकट न हतेच. मुसलमान पुढे घुसलेलेच न हते. हणून 
शु दबंद चा ू ह  हंदसमाजापुढेु  तीोतेने आला न हता. इथेच हे सांगून टाकतो क , 
शु दबंद तूनच उ प न झालेला अटकबंद  हणजे िसंधुनद  ओलांडनू  मु ःलम देशात 
( ल छदेशात) जाणे, ह  हंद ूधमाूमाणे अ यंत िन ष द गो  होय, जाितब हंकृत गो  होय, 
अशी जी आ ा पुढे आप या ःमतृीतनू घुसली तीह  या वेळ या प र ःथतीत सनातनवगानी 
हंदधुमाचे संर ण हावे, हणूनच साधारणत: याच काळ  घेतलेली असली पा हजे. कारण 
महंमद गझनीनंतरह  िसंधुपलीकडचा सारा ूाचीन भारताचा भाग अगद  प रयाऽ पवतापयत 
( हंदकुशु  पवत) हंदराजांनीु  परत जंकून घेतलेला होता. खोतानपयत हंदरा येु  पूव  पसरलेली 
होती, हे आता इितहासिस दच झालेले आहे. ते हा िसंधुनद  ओलांडनू  जाणे हणजे हंदधुमच 
(वै दक इ याद  पंथ) ओलांडनू , सोडनू  जाणे होय, ःवत:च बाटणे होय, अशी समजूत असणे 
श यच न हते. अगद  या वेळेपयत Ôकृ व तो व मायमÕ् ह  ूित ा आप या  वजावर 
कोरलेली होती. Ôआयधमा या ूचाराथ सा  या जगभर संचार कराÕ, अशी ःवधमाची अिनबध 
आ ा होती. 
 ४९६. पण पुढे जे हा मुसलमानां या आबमणामुळे िसंधुपलीकडची हंदरा येु  बुडाली 
आ ण मुसलमानांसार या परधम यांचा अघोर छळ करणा  या रा सी समाजाकडनू  सह ावधी 
हंद ू श बळाने बाट वले जाऊ लागले ते हाच ःवक य श बळाचा कोणताह  आधार न 
उरले या अगितकपणामुळे तेव  यापुरता काह  त कालीन ःमतृींम  ये हा अटक न ओलांड याचा 
िनबध मागून घाल यात आला असला पा हजे, हे वर दले या इितहासाव न िस दच होते. 
याचे आणखी एक ू यंतर हणजे आप या ःमात यवःथेतच, कालाूमाणे, प र ःथतीूमाणे 
रा ाला हािनकारक न होतील असे धमाचार घाल याची, िन ष द कर याची, सोय असे. 
  Ôअ ये कृतयुगे धमा: ऽेतायां ापरे परे। 
  अ ये किलयुगे नणृां युग  हासानु पत:॥Ô 
 ४९७. याूमाणे या यवःथेनु पच जे हा मुसलमानां या आबमणामुळे 
िसंधुपलीकडची हंदरा येु  बुडाली आ ण हंद-ूपारसी इ याद  मु ःलमे र धम यांचा अघोर छळ 
क न बला काराने यांना मुसलमान क न घेणा  या आततायी धमाची राजस ा ितकडे ःथापन 
झाली आ ण यायोगे िसंधू ओलांडनू  ितकडे जाणे हे ःवधम यागाइतकेच भयंकर झाले ते हा 
कोणाह  हंदनूे िसंधुनद  ओलांडनू  पलीकडे जाणे हे पाप आहे, िसंधुपलीकड ल भूिम ह  
ल छःथान समजली जावी, असा आप कालीन नवा धमाचार त कालीन ःमतृींना सांगावा 
लागला, येथूनच अटकबंद  चालू झाली असली पा हजे. 
 ४९८. भ वंयपुराणात हंदःथानचीु  नवीन सीमािन ती या ोकांत सांिगतली आहे 
यात िनदिशलेला ूदेश हणजे Ôिसंधुअिलकडचा देश हेच खरे िसंधुःथान होयÕ असे सांगणारा 
आ ह च ूथमत: हडकूनु  काढनू  ूामु य दलेला हा खालचा ऐितहािसक ोक : 
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  Ôिसंधुःथानिमित ूाहु: रा मायःय चो मम।् 
  ल छःथानं परं िसंधो: कृतं तेन महा मना॥Ô 
 ४९९. हा ोक ाच काली हणजे महंमद घोर नंतर या कालातच ःमतृीत घातला 
गेला असला पा हजे. आ ण यातह  या ोकात याचा हा काळह  िनदिशत केला गेला आहे. 
या या काळ या हंदमहाराजानेु  ती सीमा िन त ठर वली आ ण याचा उ लेख Ôतेन 
महा मनाÕ हणून ोकात केलेला आहे तो या वेळचा हंदंचाू  सवात ूमुख असा रा यकता 
हणजे महाराजा भोज हाच बहधाु  असला पा हजे. 

याकाळ  िसंधुबंद ची आ ा माऽ ःमिृतकारांनी सोडलेली न हती
 ५००. िसंधुनद कड ल आम या भरतखंडा या उ र िन वाय य सीमेचे असे आकंुचन 
कर याचा द:ुखद ूसंग मसुलमानां या श वजयामुळे जर  हंदरा ावरु  कोसळला तर  तो या 
सीमेपुरताच काय तो मया दत रा हला. बाक  पजंाब या अलीकड ल सारे भरतखंड, सारे 
िसंधुःथान ितकडे नवीन नवीन जाित हंदधुमात समा व  करणा  या सुदरू आसामपयत या 
आ ण तेथून पूव, प म आ ण द ण महासागरावर समुिदलाचे ःवािम व, संपादन क न 
हंदचीनपयतु  (इंडोचायना) सा  या ईशा य प म सीमेपयत हंदरा ाचीु  अूितहत स ा गाजतच 
होती. नवीन नवीन वजय िमळतच होते. िसंहल प हेह  भरतखडंाचेच एक लहानसे बालरा य 
(Baby India) होते. कारण िसंहल पावर बहधाु  भारतीय राजवंशज रा य कर त आले होते. 
तीच गो  लखद व, मालद व इ याद  प म समिुातील, या Ôर ाकरातीलÕ आ ृकेपयत 
पसरलेले सारे पपुंजह  या कालापयत हंदं याचू  सामुदाियक स ेखालीच होते. अशा काली 
िसंधुबंद  ह  वै दकधमानुगामी हण वणा  या ःमतृींनी िन ष द ठर वलेली होती, अशी क पना 
करणे सु दा वेडेपणा आहे. कारण, या भारता या, पूव, प म आ ण द ण अशा, ित ह  
समुिसीमांवर आिधप य गाज वणारे सॆाट राजि चौलासारखे द जेते वै दकधमानुयायीच होते; 
आ ण ःवत:स Ô ऽसमुिे रÕह  उ रेकड ल सॆाट पदवीूमाणेच सवौे व गाज वणार  पदवी 
धारण कर त असत. 

मग िसंधुबंद ची बेड  हंदंनीू  ःवत: होऊन  
ःवत: या पायांत ठोकून घेतली ती के हा आ ण कां? 

 ५०१. या कारणामुळे उ रसीमेवर िसंधुनद पलीकड या ूदेशात जाणे हे धमबा  
कृ य आहे, असे सांगणार  अटकबंद  झाली याच परधम य लोकां या छळामुळे द णेकडेह  
आप या सीमेवर ल ित ह  समुिांतून ूवास करणे हेह  धमबा  कृ य आहे, असा िनषेध 
पुढ या पुढ या ःमतृींतून या काळ या राजक य ूदाःयाखाली पंगु बनले या हंदशा कारांनाु  
करणे भाग पडले हे कारण ःमतृीत या वर दले या Ôअ ये कृतयुगेÕ इ याद  ोकांत 
अू य पणे गो वलेले आहे. हंदं याू  मूळ या ःमतृींत पुढ या पुढ या प र ःथतींना त ड 
दे यासाठ  जे जे काह  नवे वधी-िनषेध घालावे लागले, ते घालता यावे यासाठ  Ôयुग  हासाचीÕ 
आ ण किलव य ूकरणाची ूयु  अंगीकारली गेली. अथात Ôपूव या ःमिृत अप रवतनीय 
आहेतÕ या त वास या युग  हासा या आ ण किलव या या गहृ त कृ यामुळेह  तसे पाहता 
बाधा आण यासारखे होईच होई. पण तसे अू य पणे न बोलता बाधा आणणे हे या या 
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काळ या समाज हत ीने जु या वधीिनषेधात अवँय ते पालट करणा  या शा कारांना 
अप रहायच होई. 
   अ ये कृतयुगे धमा: ऽेतायां ापरे परे। 
   अ ये किलयुगे नणृां युग  हासानु पत:॥ 
 ५०२. हे आ ह  ा ूकरणातच वर उ ले खले या बहतेकु  ःमतृींत सापडणा  या 
वचनाव न उघडच होत आहे. या ःमात (Legal) प दतीनुसार मेधाितथी या कंवा 
देवलां या कालानंतरह  रचले या कंवा संशोिधले या अगद  अवाचीन ःमतृीम  येच काय ती  
   समुियातु: ःवीकार: कलौ पंच ववजयेत॥् 
 अशी समुिूवासाचा िनषेध करणार ,  समुिूवास करणा  या य स आप या धमात, 
जातीत परत घेऊ नये, याला परत घेणारा ूाय वधीच नाह , अशी कडक मयादा घातलेली 
आढळते. हा काल हणजे आप या प म िसंधुम  ये भ नांचा आ ण यातह  वशेषत: 
पोतुगीजांचा ूभाव जे हा पडू लागला आ ण वशेषेक न गोमंतकात यांनी हंद ू लोकांवर 
सश  आबमणे क न यां या सहॐाविध ी-पु षांना अगद  मुसलमानांूमाणे बला काराने 
बाटवून भ न कर याचा धूमधडाका चाल वला होता आ ण या काळ  वशेषत: अरब लोकांनी 
आपापली ना वक सै य उभा न हंदमहासागरातूनु  पुढे जाऊन जावा, सुमाऽा ते हंदचीनु  
(इंडोचायना) पयत ःवा  या के या आ ण ितकड या हंद-ूबौ दधम य रा यांवर मुसलमानी 
धमा या इतरऽ झाले या धािमक आबमणांूमाणेच सश  आबमणे क न ितकड ल या 
हंदबौ दु  देशांतील लोकांवर यांना मसुलमान कर यासाठ  रा सी बला कार केले, आ ण 
हंदःथानातीलु  जी चोल, पां  या यासारखी पराबमी िसंधुसै ये पूव  ितकड ल या हंद ूबौ द 
राजां या साहा यास जात ती समिुगामी सार  हंदरा येहु , सारे द ण हंदःथानहु , 
मुसलमानांनी जंकून घेत यामुळे उ वःत होऊन गेली आ ण या जावाूभिृत ूांताकडे 
जाईनाशी झाली. ते हा या हंदं याू  राजक य, सैिनक िन धािमक अशा अ यंत ददशेनेु  मःत 
झालेला, तोच हा काळ, हा आम या ःमतृीम  ये िसंधुबंद ची कडक आ ा घालणारा असला 
पा हजे. आ ण या काळा या अगद  अवाचीन ःमतृीम  ये हे अटकबंद चे आ ण िसंधुबंद चे 
ोक आढळतात. 

 ५०३. ाव न आपणाला हेह  मानलेच पा हजे क , आपले तीनह  समिु ओलांडनू  
जाणा  या हंदलाू  जे हा बला काराने मु ःलम कंवा भ न करणा  या मानवी नबां याच त डात 
पडावे लागे आ ण या सकंटातून यांची सुटका कर ल अशी समुिावर ल वचःव गाज वणार  
हंदशु  उरली न हती अशा काळ  आप या काह  समाजधुर णांनी िन पायाने समुि ओलांडनू  
हंदंनीू  मुळ  जाऊच नये, अशी धमा ा सोडावी, हे कृ य हंदसमाजाचेु  र ण कर या या 
स हेतूनेच यांना करावे लागले असले पा हजे. 
 ५०४. या देशात आप या धमा या कंवा रा ा या लोकांची अवहेलना होते; 
मुसलमान, भ नांसार या परधमाना आप या लोकांवर सश  बळाने लादले जाते आ ण अशा 
संकटास पायबंद कर याचे सैिनक साम य या रा ात नसते; अशा वेळ  कोण याह  रा ाला 
ःव हताथच या शऽुदेशात आ या नाग रकांनी जाऊच नये, अशी बंद  कर यावाचून काह  
प र ःथतीत ग यंतर नसते. 
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मग शु दबंद , अटकबंद , िसंधुबंद  इ याद  ढ ं या 
बे  या हंदंनूी आप या पायांत ठोकून घे यात चुकले ते काय? 

 ५०५. या भयंकर चुक मुळे अटकबंद , िसंधुबंद सारखी या या काळ  लाभदायक 
असलेली बंधने ःमतृीम  ये घातली जात या या काळ  या बंधनां या नवीन ू  
ोकांवरह , ते ोक या ःमतृीकारांनी इतर जसे या ःमतृीत सनातनधम हणून घातलेले 

होते, यांचा सनातन वाचा अिधकार, ती प वऽता आ ण ती अनु लंघनीयता ा नवीन 
घाला या लागणा  या धमबंधनांनाह , या ू  ोकांनाह , ूा  हावी ा हेतूने ा Ôनवीन 
बंद वर लÕ ोकांपुढेह  Ôएष धम: सनातन:Õ ह  ठाम, परंपरागत िन ःमतृीशा ाची अिधकृत 
मुिाह  हटकून मारली जाई; मंिथली जाई. यामुळे ती िसंधुबंद  कंवा अटकबंद  या 
प र ःथतीत हंदंनाू  हतावहच होती, ती रा नाशक प र ःथती बदल यानंतरह  तीच अटक 
ओलांडनू  अफगा णःथान, इराणवर पु हा ःवार  कर याइतके हंदंचूे सैिनक साम य एखा ा 
ूौढूताप पेश यां या कंवा रण जतिसंगा या काळ  वाढले असताह  या पालटले या 
प र ःथतीत हंद हतु  घातक ठरणारा हा बुळा धमभोळेपणा माऽ न  होऊ शकला नाह . जो 
जसा या तसाच या धमवे  या समाजाला अटक ओलांडणे हणजे पाप करणे, ह  भीती सोडू 
देत नसे! हणजे ूथम हतावह असलेली धािमक ढ  पुढे रा ास अनथावह झाली तर  समाज 
ितला त काल तोड यास शा भयाने िस द होत नसे! जे हा ती ढ  तोडणे हेच रा हताचे 
हणजे धािमक ं याह  पु यूद होते ते हासु दा ती ढ  तोडणे हे पापूद आहे, असा 
आंधळा धमािभमान, ह ट धर त राह ! ते हा हा जो Ôएष धम: सनातन:Õचा बाऊ तेवढा असले 
ू  ोक िल हताना आमचे अवाचीन ःमिृतकार दाखवीत, ती तेवढ  भयंकर चूक झाली. 
 ५०६. िसंधुबंद चेच उदाहरण या! ा अवाचीन शा कारांनी जर ःप पणे सांिगतले 
असते क , “पूव  कृतयुगे” आपले आयरा  समिु ओलांडनू  अनेक पांतरांवर रा य 
कर याइतके समथ होते. अगद  राजि चौलापयत आ ह  Ô ऽसमुिाधीश व िमळ वले होते. 
ते हा समुि ओलांडणे हे आम या धमूसारास िन रा यूसारास अवँयच होते, हणून 
पु यूदच होते; पण, पुढे आता, आजकाल ददवानेु  आप या रा ाची नौसै यश  आ ण ते 
िसंधुःवािम व न  झाले आहे, यासाठ  ते आ हाला पु हा िमळ वता येईल तोवर-आ ण 
तोवरच-आम या लोकांनी समुिापलीकड ल शऽुरा ात आ ण शऽुधम य समाजात दबुलपणाने 
जाणे हे आप या रा ास घातक हणून पापूद अस यामुळे या कालापुरतीच ह  िसंधुबदं  
आहे. Ôयुग  हासानु पत:Õ याचा खरा अथ Ôश  हासानु पत:Õ असाच घेतला पा हजे. Ôएष धम: 
सनातन:Õ या वचनाचा बागुलबुवा येव  यापुरताच काय तो खरा समजावा.” असे या काल या 
ःमतृीकारांनी ःप पणे सांिगतले असते तर ा अटकबंद चे कंवा िसंधुबंद चे जे भयानक 
दंप रणामु  हंदरा ासु  भोगावे लागले, ते फार मो  या ूमाणात तर  टळले असते! 
 ५०७. परंतु किलव या या ूकरणातच ा जाितभेद, शु दबंद , अटकबंद  िन 
समुिबंद  इ याद  वःतुत: या काळ या शा कारांनी ःवत:च घातलेले परंतु या मु य 
ःमतृीकारां या नावावर ठोकून दलेले ोक घातले गे यामुळे, या सव बं ा किलयुग संपेपयत 
हणजेच Ôसनातनीपणा याÕ अथात सदोद त या होऊन बस या. पुढे हंदरा हतालाु  या बं ा 
तोडनू  टाक याची श  जर  हंदंतू पुढ ल काळ  ू य पणे आलीह  होती, तर  या बं ा Ôकलौ 
पंच ववजयेतÕ् अशी ःमतृीची आ ा अस याने किलयुग संपेपयत हणजेच ूलयकालापयत 
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तोड यास भा वक असा ूचंड हंदसमाजु  िस द होणे श यच न हते! पु हा किलयुग के हा 
चालू झाले, कती दवस राहणार, िन कधी संपणार, आ ण ते संपून ूलयो र स ययुग पु हा 
के हा चालू होणार, या वषयी आप या शा कारांम  ये जे व  मतभेद आहेत या 
ॄ घोटा याचा ू  िनराळाच आहे! 

भ नांनी हंदंवरू  केले या सश  धािमक आबमणांचा ूारंभ!
 ५०८. वर ा मंथा या प र छेद ४०१म  ये भ न लोकांशी आ हा हंद ू लोकांचा 
धािमक संबंध कती पूव पासून आलेला होता, हे उ ले खलेलेच आहे. जे हा भ न कथांूमाणे 
सी रयाम  ये भ न धमाचा या या अगद  प ह या इसवी सनातच ूचार होऊ लागला, ते हा 
ःवत: जीझसला फाशी देणा  या यू धिमयांकडनू  या मूठ मूठ भ न लोकांचा फार छळ होऊ 
लागला. या वेळ च काह  भ न लोक टो या क न यांना हंदःथानचेु  जलमाग माह त 
होते, ते पळून हंदःथानातु  मलबारकडे झामोर न (हा श द सामुि य या श दाचा अपॅंश आहे) 
या हंदराजा याु  आौयाथ आले. वःतुत: या परक य लोकांना या हंदराजानेु  आप या 
समुितटावर वनाअट पाऊलह  टाकू ावयाचे न हते! पण स ण वकृती याु  याधीने मःत 
झाले या या हंदराजानेु  या सी रयन भ नांना आौय दला! यांना एक भूभाग वसती 
करावयास दला! इतकेच न हे, तर यांना मामपंचायतीत एक ःवतंऽ जाित हणून समान 
ह काचा ताॆपट दला!!! परंतु, पुढे पुढे या सी रयन भ न लोकांना असे आढळून आले क , 
आप या समवेत हंदंनाू  बळानेह  नुसते खा या प यास लावले तर ह  ते हंद ू लोक बाटनू  
भ न होऊ शकतात! आ ण याूमाणे या अगद  पूव या सी रयन भ न लोकांनी 
हंदःथानातु  भ न धमूचाराची मुहतमेढू  रो वली! या भ नां या प ह या शतकात ू य  
इं लंडम  ये भ न धमाचे नावह  ऐकू आलेले न हते या वेळ  या हंदःथानातु  हंद ूलोकांना 
बळाने भ न कर यात येऊ लागले होते, यावेळचा भ न ूचाराचा इितहास ू येक हंदनूे 
वाच यासारखा आहे. आ ण तसे धमातर शऽूला अगद  सोपे करणा  या ढ  इसवी सना या 
या प ह या शतकात आम यात अगद  मूलधमाचार हणून ढ झाले या हो या, असे दसते. 
पण या वषयी ःथलाभावी आ ण या मंथातील मु य वषयाला तो भाग आवजून देणे आवँयक 
नस यामुळे तो सोडनू  देऊ. 
 ५०९. तथा प, एकच अ यंत बोलके उदाहरण देतो. एका गावात एका त यात 
पुंकळसे हंद ूलोक तीथ हणून ःनान कर त असतात. हे पाहून या सी रयन भ नातील 
काह  ूचारक (िमशनर ) पाियां या मनात आले क , भ नां या हातचे अ न खाताच कंवा 
पाणी पताच आपण बाटतो असे मानणा  या या हंदंनाू  बाट व याची यु  येथेह  वाप न पाहू 
या! असे मनात योजून हे भ न पाि  हंद ूलोक या मोठमो  या त यात ःनानाला जात 
आ ण प याचे पाणी भर त अशा काह  त यात अूिस दपणे जाऊन या लोकांसह ःनान 
कर त आ ण पाणी पीत. नंतर काह  दवसांनी तेच पाि  आपणहनू  सावजिनक ूाथनेत 
मोठमो  यात ओरडनू  सांगत क  Ôअहो हंद ू लोकहो! आ ह  क रःताव येशू या या धमाचे 
अनुयायी! हंद ू न हे! या तुम या त यात आ ह  तु हासहच ःनान कर त आलो आहोत, 
आमची पूजा-ूाथना क न ते इसाई धमाचे तीथ आ ह  पतो आ ण तेच तीथ आ ह  तु हा 
लोकांना आजवर देत आलो आ ण तु ह  ते भ भावाने यालेले आहात. तुम या 
हंदधुमाूमाणे इसाई धमाचे पाणी जो पतो, तो हंद ूधमाचा इसाई होतो, अशी तुमची धमा ा 
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आहे. ते हा आता तु ह  सव लोक इसाई झालेले आहात! तुम या इतर हंद ूबांधवांची फसगत 
होऊ नये हणून आ ह  स च रऽ लोक हे स य उ ो षत कर त आहोत!Õ ह  बातमी हां हां 
हणता िनरिनरा या खेडेगावांतील भ न आ ण हंदंतू पसरली! मोठा ग धळ उडाला! ते हंद ू
बाटले, हणून यां यावर ब हंकार पडू लागला. ठरा वक प दतीने ती ती गावेिच गावे हळूहळू 
क रःतावांची गावे हणून इतर हंद ूसमाजाकडनू  ब हंकृत झाली! 
 ५१०. आता येथे आणखी एक या वेळ या मानव जातीलाच धमवेडाची यथा कशी 
िनरिनरा या ूकारे जडलेली होती, याची एक गंमत-पण ूाणघेणी गंमत हणून पुढ लह  थोडा 
ूकार सांगतो. तो असा क , हंदःथानातु  आले या या प ह या भःती शतकातील भःती 
लोकांतह  यांचे िनरिनराळे पंथ होतेच. यांची इतर देशात खरा भःती ूचार कोण अिधक 
करतो, या वषयी ःपधाह  असे. यामुळे या पंथाने ती हंद ूगावे बाट वली होती, या पंथाचा 
इतर पंथां या भ नांनी िनषेध केला आ ण यां या वषयी म सर वाट यामुळे यां या 
युरोपमध या आचायाना कळ वले क , Ôते अ यपंथीय लोक हंदःथानातु  मूख िन वेडगळ 
हंदंनाू  अगद  ढ गबाजीने फसवून क रःताव करतात व द णा उकळतात. भःताची त वे 
हणून काह  एक ूचार ते कर त नाह त! येव  यासाठ  यां या ूचारांची सं या खर  मानू 
नये! आ ण यांना आ हा ूचारकांची पत अशी बुडवू देऊ नये!Õ ा या दसु  या भःती 
पंथा या सतत कागाळ ने क येक वष ते बाट वलेले हंद ूःवत:स क रःताव हणवीत, परंतु 
तो दसराु  भःतीपंथ यांना हंदचू समजे! यां या चचम  ये यांना घेईनात! यांची द णाह  
घेईनात! शेवट  हा ू  या Ôद णेनेचÕ सोड वला असावा! कारण, काह  दवसांनी युरोपमधून 
या आचायाची आ ा आली क , या सव Ôबाटले याÕ हंदंनाू  आता भ नच समजावे आ ण 
या सवापासनू Ôद णा हटली क  ती अवँय यावी!Õ पुढे तर अगद  ःप पणे सवच भःती 
पंथां या ूचारकांनी ह या या यु ूयु नेच काय, पण बळाने सु दा - श बळाने सु दा 
हंदंनाू  भःती क न घेणे, हेच हंदःथानातु  भःती चचचे प वऽ धमकत य आहे, हणून 
घो षत केले. ते हा पाणी पाजून हंदंनाू  बाट वणे, अ न खाऊ घालनू यांना बाट वणे, इ याद  
ूाथिमक ूय ांना िन वादांना अथच उरला नाह ! 
 ५११. पुढे सी रयन भ नांचे आ ण सवसाधारण भ नांचे यां या देशातच 
पंथापंथा या उलाढालीत वमैनःय माजले. युरापातील मोठमो  या भ न पंथांतच लढाया सु  
झा या, यामुळे दोन-तीन शतके तर  भ न पंथा या ूचारकांचे (िमशनर ) हंदःथानातीलु  
काय जवळ जवळ बंदच पडले. पण इथेह   यानात ठेव यासारखी गो  हणजे जे हंद ूवर 
सांिगत याूमाणे आधीच गावोगाव बाटले होते यांना हंद ूलोकात परत घे याची कोणतीह  
चळवळ न िनघा यामुळे ते ःवत:ला Ô क रःतावÕच हणवीत रा हले आ ण यांचा हंद ू
लोकांशी असलेला नाममाऽ संबंधह  न  झाला. 
 ५१२. या सं  वृ ा तांत यानंतर सांग यासारखी भ न धमा या ूचाराची 
चळवळ हणजे साधारणत: पंधरा या शतकात पोतुगीज लोकांनी गोमंतक जंकून घेत यानंतर 
आ ण समुिमाग मलबार येथेह  भःती किे उघड यानंतर वेगाने उसळली. यांचा हंद ू
लोकांना वाटेल ते अ याचार क न भःती करणारा हंदःथानातीलु  प हला ूबळ मठपती 
हणजे सट(संत) झे हअर हा होय. तो १५४० चे संधीस गोमंतकात आला. याने 
भःतीधमूचाराचा आटोकाट ूय  काह  वष के यानंतर या या या ूचारा या आड 
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येणा  यां वषयी पोतुगाल या बादशहाला अनेक पऽे िल हली. यातील एका पऽात तो हणतो - 
 ५१३. Ôतुमचे हंदःथानातीलु  शासक य अिधकार  ःवत: भःती असताह  आप या 
धमूसारा या आ ांना ते धा यावर बसवीत आहेत. ते आप या चैनीत दंग असून साधेल या 
उपायाने ल ाधीश होऊ पाहात आहेत. ि य हाच यांचा देव आहे. ख  या देवा या सेवेस या 
आ ह  िमशन  यांनी सारे आयुंय वाहनू  दलेले आहे, यास ते लवलेशह  सा  कर त नाह त. 
हंदःथानातु  भःती धमूचारास आ हाला जो मु य अडथळा होतो आहे तो येथील ॄा ण 
लोकांचा होय! ते आम या धमूचारास पुढे जाऊ देत नाह त. सहॐाविध सामा य हंद ूलोक 
आ ह  बाटवीत जातो, पण मागे वळून पाहतो तो हे ॄा ण गु पणे मांडवी नावा या नद या 
तीरावर या सवाना नेऊन यांस सांगतात क  Ôया नद त ःनान क न आ ह  सांगतो ते ोक 
हणा, हणजे तुमचे भ न हो यातले पाप धुऊन जाऊन तु ह  पु हा हंदंचूे हंद ू हाल!Õ 
अशा थापा मा न हे ॄा ण लोक या बाटले या हंदंपैकू  अनेकंना वर ल ःनानाूमाणेच 
इतरह  अनेक ूकारे फसवून शु द क न घेतात. या ॄा णांना वचक घाल याचा ूय  आ ह  
करतो, पण यास ते भीक घालीत नाह त. आ ण तुमचे इकडचे शासक य पोतुगीज अिधकार  
या ॄा णांना आ ह  सांगतो तशा अ यंत कडक िश ा देत नाह त.Õ 
 ५१४. सट झे हअर ूभतृी ा भःती पाियां या सतत हाकाट ला कंटाळून 
पोतुगाल या बादशहाने आप या शासक य अिधका  यास भःती धमूचारा या कायात 
लवलेशह  हयगय होता कामा नये, नाह तर तुमचीच सगळ  संप ी िछनावली जाईल, अशा 
कडक आ ाह  मधून मधून सोड या; तर ह  तेव  याने समाधान न होता हा सट झे हअर 
आप या पोतुगाल या बादशहाला धाडले या दसु  या एका पऽात िल हतोच क , “आमचे हंदंनाू  
भःती कर याचे काय अितशय वेगाने फेलावत आहे. आम या ूचारकाला पाहताच हंदं याू  
खे  यापा  यात आम या भयाने पळापळ  सु  होते, इतके कडक उपाय आ ह  जे हंद ू भःती 
होणार नाह त यांना दंड करताना योजतो! सामा य हंद ूखेडवळांचीच गो  काय पण आ ह  
पकडनू , बं दगहृात टाकून, सैतानाने पछाडले या या हंदं याू  मोठमो  या देवःथानां या 
आचायाची, मठा  य ांची आ ण नगरातील ौीमंत हंदंचीू  शार रक माराखाली जी लांडगेतोड 
करतो, ित या भयामुळे अनेक ठकाणचे हे हंदं याू  देवालयांचे पुजार , यां या मूत  घेऊन गु  
पाने गोमंतकाबाहेर पळून जात आहेत! यांची सार  संप ी आ ह  हरावून घेतो, मूत  फोडनू  
टाकतो, देवालये पाडनू  टाकतो, चाबका या फटका  याखाली यांची शर रे सोलून काढतो, 
आ हाला या कामात आता उदंड यश येत चालले आहे! फार काय, जर का हे ॄा ण लोक 
तेवढे मा या मागात आडवे येते ना, तर मी सा  या हंदःथानभरु  बोलता बोलता भ न 
धमाचा ूसार क  शकलो असतो!” सट झे हअरची यानंतरची इतर अन वत कृ ये आ ण 
हंद ू लोकांवर याने आ ण या या नंतर या आले या शेकडो पोतुगीज पाियांनी 
याचूकार या हंदं याू  केले या अन वत धािमक छळाची मा हती ःथलाभावी येथे देता येत 
नाह . 
 ५१५. उ रेकड ल सव ूातांतून हंदसमाजालाु  केवळ मुसलमानां याच काय या 
धम छळांना त ड ावे लागले आहे. पण वं  याि या द णेकड ल रामे रापयत या हंदंनाू  
मुसलमानां या या पाच ःवतंऽ पादशा ा या द णेत नांदत रा ह या, यां या सतत 
ॅ ीकरणा या ूाणघातक जाचासच काय ते तेवढे बळ  पडावे लागले नाह , तर 
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मुसलमानांहनहू  बूर असणा  या पोतुगीजांनी हंदं ू या भःतीकरणासाठ  जो हंदंचाू  भयंकर छळ 
केला, यासह  बळ  पडावे लागले, त ड ावे लागले. तो सव दयिावक वृ ांत समजावून 
घे याची यांना इ छा असेल यांना तो सव वृ ांत ‘Cs Hindus De Goa Republica 
Portuguesa’ ा नावा या थेट पोतगुीज मंथात मंिथलेला सापडेल. ा मंथाचे भाषांतर 
इंमजीम  ये झालेले आहे आ ण मराठ म  येह  होत होते अशी मा हती िमळते. ाच मंथाचे नाव 
अशाकरता दले क , भःती धमूचारासाठ  पोतगुीजांनी केले या हंदं याू  धािमक छळाची 
मुसलमानांनाह  लाज वणार  अ याचारकृ ये आ ण यांचा हंदःथानातीलु  एकंदर त इितहास 
अनेक लहानमो  या मंथात व णलेला आहे. पण वर दले या पोतुगीज इितहासाचे वैिशं य हे 
आहे क , तो सव इितहास डॉ टर Potonio Noronhua ांनी िल हलेला असून हे गहृःथ 
पोतुगीज सरकार या सुूीम हायकोटाचेच यायाधीश होते. पोतुगीज लोकांना आप या 
इितहासा वषयीची उलटसुलट सव राजक य कागदपऽे ूाचीन कालापासून जतन क न 
ठेव याची एक ूामा णकप ची सवय आहे. आ ण ते वृ भांडार अ यासूंना वाचावयास दे याची 
यांची पुरातन र त आहे. आ ण यांतह  ते ःवत: पोतुगीज! याःतव यांना तेथील सव मथं 
पूणपणे िन ूकटपणे अ यास याची वनाअट मोकळ क िमळाली! या वेळ या पोतुगीज 
बादशहां या, हंदःथानातीलु  पाियां या िन रोम या भःती पोप या मूळ पऽ यवहारासृ दा सव 
कागदपऽे अ यासून ा पोतुगीज सुूीम हायकोटा या यायाधीशाने हा मंथ िल हलेला आहे. हे 
याचे अन य वैिशं य आहे. 
 ५१६. ा मंथास सोडले तर अगद  अवाचीन काळ  गोमंतकात पूव  बाटनू  भ न 
झाले या दहा हजारांवर हंदलोकांनाु  शु द क न घे याचे महान काय यांनी केले या दवंगत 
ौी मसूरकर महाराजां या िनर णाखाली िलह वलेला जो मंथ Ôगोमंतकातील शु द करणाचा 
इितहासÕ या नावाने मराठ त ूिस द झालेला आहे तो तर अवँय वाचावा. आ ह  ूःतुत 
िल हत असलेला, Ôसहा सोनेर  पानेÕ हा मंथ काह  हंदःथानचाु  इितहास न हे, तर याचे एक 
समी ण आहे. याःतव ती सव मा हती येथे देणे ःथलाभावी अश य आहे. यातह  पूव  
मुसलमानां या िसंधवर ल आबमणापासून हंदंचूे जे सश  आबमण आ ण अभूतपूव असे 
धमयु द मुसलमानांशी शतकानुशतके चालत आले, या या वृ ांताची चचा या मंथा या 
पूव या ूकरणातून यथे छ केलेली आहे. रोट बंद , लोट बंद , ःपशबंद, बेट बंद , आ ण 
वशेषत: शु दबंद  इ याद  आम या या वेळ या धािमक वेडगळपणा या अनेक 
रा हतघातक ढ ंचे हानीकारक प रणाम आधीच दाख वलेले आहेत. ा पोतुगीजां या 
आगमनानंतर यां याशी आ ण एकंदर भःतीधमूचारकांशी िन भःती रा ांशीह  जी तशीच 
अ याचार  िन सश  धमयु दे झाली, यांनाह  तीच सार  चचा श दन ्श द लागू पडते इतके 
सांिगतले हणजे पुरे. 
 ५१७. येथे हेह   यानात ठेवले पा हजे क , याच वेळ  अरब आ ण भःती रा े यांनी 
द ण समुिावर आपली स ा ःथापून हंदचीनपयतु  पसरले या पूव या आम या हंद-ूबौ द 
साॆा यावरह  राजक य िन धािमक आबमणे क न ितकड ल को  यावधी हंदंनाू  धमॅ  केले 
व यांची रा येह  ा अ याचार  शऽूंनी हरण केली. यामुळे समुिबंद ची नवी बेड  हंदंनीू  
आप या पायात आपणहनू  ठोकून कशी घेतली याचे Ôसमुिबंद  के हा झाली?Õ यात ववेचन 
केलेच आहे. यामुळे एकंदर हंदरा ा याु  रा यस ेची िन धमस ेचीच काय ती हानी झाली 
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असे न हे, तर हंदं याू  वशाल सामु िक ीचीह  हानी झाली! हंदंचाू  सारा यापार, सारे 
नौदल न  झाले! नौकानयनाची कला सु दा केवळ न  झाली. इतकेच न हे, तर तसे 
समुिगामी नौदल ठेवणेह  पापमय होऊन बसले! हंदधुमाला िन हंदरा ालाु  बहधाु  ःवत: याच 
चुक मुळे अगद  अ रश: कूपमंडक वू  आले! कोणी साहसी हंद ू या कूपा या बाहेर जा याचा 
पराबम क  लागला तर , पूव समुि, प म समुि (र ाकर) आ ण द ण महासागर या 
ित ह  समुिां या तटावर Ôम जावÕ (मत जाव)! Ôसमुियातु: ःवीकार: कलौ पचं ववजयेत।्Ô 
अशी पाट  लावलेली अनु लंघनीय तटबंद  हंदंकडनू ू  उभारली गेली होती! 
 ५१८. येथपयत मुसलमान भ ना द शऽूंनी हंदंवरू  जी सश  धािमक आबमणे 
केली यांना तशाच सश  वा िन:श  मागानी अधूनमधून का होईना, पण िनकराने कसे त ड 
दले आ ण हंदंनीहू  या हंद-ूमुसलमानां या भयंकर िन शतक यापी महायु दात मुसलमानांवर 
सश  धािमक ू याबमणे क न यांनी अ याचारांचा कसा सूड घेतला या काह  वेचक 
घटना ःथालीपुलाक यायाने या ूकरणांत दले या आहेत. 
 ५१९. वाःत वक पाहता वैय क वा सामुदाियक शु द करणाचा आ ण मुसलमानांवर 
केले या धािमक आघाड वरह  हंदंनीू  केले या सश  ू याबमणाचा उपबम व ार यासार या 
शकंराचायानी, िशवछऽपती, दगादासु  राठोड, जोधपूरचे जसवंतिसंग महाराज ां यासार या 
रा वीरांनी आ ण रामानदं, ौीचैत य अशा अशा संत महंतांनी क न यांचे पुढार पण 
ःवीकारले असता धािमक शु द करण आ ण सश  ू याबमणा द उठाव हंदसमाजानेु  सारखे 
कर त राहावयास पा हजे होते आ ण मु ःलम ी-पु षांनाह  बळाने हंद ू क न घे याचा 
धुमधडाका उडवीत जु या ढ ंना ितलांजली देऊन, हाच या काळचा हंदंचाू  ÔयुगधमÕ क न 
सोडला पा हजे होता! तसेच हंदंनाू  वभूतीपूजेची आवड न हती असेह  नाह . हंदसमाजातीलु  
अनेक पंथ, अनेक धािमक ढ  आ ण धािमक िस दांतह  अशाच वभूतींनी ःथापन केले होते 
आ ण हंदसमाजानेु  जुने आचार या या वभूतीं या अनुयायांपुरते तर  हंदधुमा या चौकट त 
बसवून दलेले होते. यां या यां या पुरते ते या वभूितंनी ूितपा दले या आचारांचेच 
ूितपादन कर त रा हलेले होते. परंतु वभूितपूजेची इतक  आवड इतर धािमक ूकरणी 
असणा  या हंदसमाजानेु , शु द करण, परधम यांवर सश  आबमण आप या देवमं दरा द 
धमूःथां या आ ण वशेषत:, हंदं याू  यां या मुसलमानांनी केले या अवहेलनेचा, यां या 
धमूःथांची आ ण यांचीह  तशीच अवहेलना क न, या धािमक शऽूंवर, सूड उग व याचा 
हा नवीन युगधम तेवढा वर लसार या हंदरा ालाु  अ यंत पूजनीय वाटणा  या वभूितं या मागे 
काह  जवंत ठेवला नाह ! या वभूित जाताच या या पंथातील हंदंनीू  या वभूितंचे धािमक 
सश  ू याबमणाचे ते ते स बय आचरण कंवा तो उपदेश सु दा च क धा यावर बस वला! 
इतकेच काय, पण या चैत यासार या वभूतीचे पंथ इतर ूकरणांपुरते आजह  जवंत असता 
आ ण यां या ःतुतीने भरलेले भ वजयासारखे मंथ वाचीत असता या मंथातून या 
वभूतींनीच मुसलमानांवर जो सश  धािमक सूड उग वला, याचा उ लेखसु दा या मंथात 
आढळत नाह ! कंवा या वभूतींनी मुसलमानांवर केले या सश  धािमक आबमणाचा कंवा 
मोठमो  या शु द करणांचा गौरव करणारा एखादा पोवाडासु दा या काळ या वीर भाटांनी कंवा 
चारणांनी रचलेला आढळत नाह . हंदं याू  बहजनसमाजासु  तर ूसंगाची नुसती त ड  त ड  
आठवणसु दा ठेव याइतक  यांची आवड कंवा आवँयकता वाटली नाह ! कारण....... 
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 अवाचीन हंदसमाजा याु  मनाचा ःथायीभाव स हंणुता हणजेच ूाकृत भाषेत 
बोलायचे हणजे कोडगेपणा हाच ःवभाविस द झालेला आहे! 

ा सव पूवाधातील ूकरणांम  ये येथपयत चिचले या  
वधेयांना आ ण संदभाना ऐितहािसक बळकट  आ ण आधार देणारे  

या काळचे एका अवाचीनतम घटनेचे पान!
 ५२०. ा चालू ूकरणात हंदंनीू  मुसलमानांवर केले या धािमक सश  
ू याबमणांची जी तुरळक उदाहरणे आ ह  दलेली आहेत ती अथातच या अनेक शतक यापी 
हंद-ूमु ःलम महायु दा या कालावधी या मानाने अगद  अपवादा मक होती. फाटले या 
आकाशास ठगळ लाव यासारखे ते होते. पण तसे काह  तर  हंदरा ा याु  शौयाला साजतील 
असे ू याबमणाचे पराबम हंदंनीू  केले, हणूनच धािमक आघाड वर ल यु दातह  हंदंचाू  प  
अगद च उ वःत झाला नाह ! हंदहू  ूसंगोूसंगी धािमक सूड घेऊ शकतात अशी धाःती या 
मु ःलम शऽूला सारखी वाटत रा हली. या अपवादा मक हंदवीरां याु  ू याबमणाूमाणे जर 
सार  हंदजाितु  याच रणनीतीस धािमक आघाड वरह  सवऽ अवलं बती, तर या देशी या 
काळ  तर  एकह  मुसलमान-मुसलमान हणून कसा राहाता ना, हे आ ह  ा चालू पूवाधात 
अनेक वेळा द दिशले आहे. 
 ५२१. परंतु इतर सव हंद ू तसे कर यास कां धजले नाह त, कां यायले कंवा 
यांना तसे मु ःलमांवर सश  ू याबमण करणे हे हंदधुमा याच व द आहे असे कां 
वाटले, शु दबंद , िसंधुबंद , रोट बंद  इ याद  बे  याच हंदधुमाचे खरे आचार - इ  आचार 
आहेत, अशी बु द  कां झाली? अशा सव ू ां या उ र  मु य समथन जे या वेळचे हंद ू
कर त असत आ ण मुसलमानांनी हंदंवरू  कती धािमक आबमणे केली तर  आ ह  हंदंनीू  
यां यावर तसे तसेच सश  धािमक ू याबमण करणे हे हंद हतालाु  का इ ह  होणारे नाह , 
आ ण हंदस यतेलाु  शोभणारे नाह , असे जे ूितपादन कर त असत, याचा आशय असा क , 
मुसलमानांची एकामागून एक भयंकर आबमणे होणा  या या काळ  जर या वेळ या 
हंदराजानेु  आ ण समाजाने, एखाद  तुरळक अनुकूल प र ःथती येताच, आप या बाटले या 
हंदंनाू  परत शु द क न घेतले असते कंवा मु ःलमांवर आ ह  हणतो तसे धािमक सश  
ू याबमण क न यां या ी-पु षांना बळाने हंद ू क न घेतले असते, तर मुसलमान 
अिधकच िचडले असते आ ण यां या या वारंवार होणा  या न या न या सश  धािमक 
आबमणांत ते हंदंचाू  पु हा पु हा अिधक भयंकर सूड घेत जाते! या भीतीने हंदंनीू  आप दम 
हणून, िन पाय हणून, याकाळ  शु दबंद , ू याचारबंद , बेट बंद , रोट बंद , िसंधुबंद , 
स ण वकृतीु , इ याद  शरणागती या धमाचारांना अवलं बले! आता या आ ण अशा सवच 
तकटाचे िनरसन कर यासाठ  आ ण ावर िल हले या सव पूवाधातील आ ह  केले या अनेक 
उ लेखांना, संदभाना आ ण मतांना बळकट  देणार  शेवटची अशी एक घटना देत आहोत क , 
ज यामुळे धािमक सश  ू याबमणाची हंदतू श  होती, पण इ छाच न हती हे आमचे 
वधान िन ववादपणे िस द होईल. ती घटना ह जे टपू सुलतानाचा नायनाट क न 
टाकणा  या, मरा  यां या, मुसलमानांशी झाले या संघषाची होय! 
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ूकरण ७ वे
हंदूपीडकु  बूरकमा टपू सुलतान

 ५२२. या काळ  महारा  साॆा याचा वःतार होत होता, मरा  यांनी आप या 
पराबमाने ू य  द लीची म गल बादशाह  वःतुत: (De facto) उलथून पाडलेली होती 
आ ण हंदंचीू  राजस ा सा  या हंदःथानातु  इतक  ूबळ झाली होती क , ितला प रणामकारक 
वरोध क  शकेल अशी एकह  मु ःलम स ा हमालयापासून तो क याकुमार पयत उरलेली 
न हती. अशा काळ ह  हैसूरला जे लहानसे हंदरा यु  होते या रा यात असलेला हैदरअ ली 
नावाचा एक मुसलमान या हंदराजा याु  हाताखाली अिधकारावर चढत चढत या या 
सै यातील एक ूःथ होऊन बसला होता. महंमद गझनी यापासून हंदरा याचाु  घात, 
हंदराजांनीचु  व ास टाकून वाढ वले या यां या मु ःलम सेवकांनी वारंवार कसा केला ाचा 
शतकानुशतकांचा अनुभव आलेला असताह  ा हैसूर या हंदराजानेु  Ôसवधमाना समानÕ 
मानणा  या सवसामा य हंदसमाजा याु  नेहमी या ÔउदारÕ भा◌े◌ंगळसूऽीपणापायी 
हैदरअलीसार या कड या मुसलमानाचे हाती आप या सै याचे आिधप य जाऊ दले. प रणाम 
हायचा तोच झाला. हैदरने या हंदराजासु  शेवट  बाजूस सा न सार  राजस ा आप या हाती 
घेतली. याने मरा  यांवरह  चढाई केली. परंतु समरांगणात मरा  यांनी याची रग ज न 
जाईतो याला चांगला चोपनू काढ यामुळे तो पुढे पाऊल टाकू शकला नाह . याने इंमजांवरह  
एकदा यशःवी चढाई केली होती. पंरतु इथे हैदर या ा इतर वृ ांताशी चालू वषयाचा काह  
संबंध नस यामुळे इतके सांगणे पुरे आहे क , हा हैदर इसवी सन १७८२ ा वष  मरण पावला 
ते हा याचे मागे याचा या यासारखाच पराबमी पुऽ टपू ाचे हाती ते हैसूरचे मूळचे 
हंद-ूसंःथान आले. 
 ५२३. स ा हाती येताच टपूने मूळ या हंदराजाचेु  नावगावह  पुसनू टाकून 
हैसूर या ःवतंऽ मु ःलम रा याचा सुलतान हणून आप या नावाची ाह  फर वली. 
मुसलमानांचे एक नवे ःवतंऽ रा य ःवत:स ÔसुलतानÕ हणवून घेणारा या हंद-ूमु ःलम 
महायु दा या एक सहॐ वष य कालखंडातील हंदःथानमु धील टपू हा शेवटचा सुलतान होय! 
 ५२४. कोण याह  मु ःलम ÔसुलतानाचेÕ या या मु ःलम परंपरेनुसार जे प हले 
कत य या काळ  समजले गेलेले असे याूमाणे टपू सुलतानाने सव ÔकाफरांनाÕ मी 
मुसलमान क न सोड न अशी ूित ा ूकटपणे भर वले या या या दरबारात केली आ ण 
लगोलग या या रा यातील सव हंदंनाू  मुसलमान हो याची आ ा सोडली! आप या 
गावोगाव या मु ःलम अिधका  यांना लेखी कळ वले क , “झाडनू  सा  या हंद ू ी-पु षांना 
मु ःलम धमाची द ा ा. जे हंद ूःवे छेने मुसलमान न होतील यांना बळाने मुसलमान 
करा, नाह तर हंद ूपु षांना ठार करा आ ण पकडनू  आणले या हंद ू यांना बटक  क न 
मुसलमानांत वाटनू  टाका! 
 ५२५. या ॅ ीकरणाची कायवाह  टपूने इत या िनकराने, इत या मो  या ूमाणावर 
चालू केली क , या हैसूर संःथानातील सा  या हंदसमाजातु  एकच हाहाकार उडनू  गेला. 
टपू या सैिनक पथकातील काय ती न हे, तर गावोगाव या मु ःलम मु ला-मौलवींनी ःथािनक 
मु ःलम गावगुंडांना जमवून हंदंचीू  ससेहोलपट चाल वली - पुढे ःवत: टपूने मलबारवर ःवार  
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क न सपा  यासरशी या एका मलबारात एक ल  हंद ू ी-पु षांना बळाने बाटवून टाकले! 
याने कनाटकावर ःवार  क न मरा  यां या रा यावरह  चढाई केली. धारवाडपासून खाली 
ऽावणकोरपयत पसरले या ल ाविध हंद ू ी-पु षांना टपू या सैिनक पथकां या आ ण 
गावग ना मु ःलम ी-पु षां या ा एखा ा वण याूमाणे अकःमात भडकत चालले या हंद-ू
ॅ ीकरणा या उठावामुळे ऽा ह भगवन ्क न सोडले! 
 ५२६. सव जातीं या पंथां या शताविध हंद ू ी-पु षांनी टपू या ा सश  
आबमणास त ड देणे अश य होऊन मु ःलम सै याचे तावड त सापड याचे आधीच धमर ाथ 
कृंणा, तुंगभिेसार या मोठमो  या न ांतून मुलालेकरांसह उ  या घेऊन जीव दले! शताविध 
हंद ू ी-पु ष आगीत उ  या घेऊन भःमसात झाले! पण बाटनू  मुसलमान झाले नाह त!! 

टपूची उ म  घोषणा!
 ५२७. आप या या रा सी अ याचारा या, वजयी आबमणा या आ ण यामुळे 
िन:सहाय हंदं याू  उडाले या ददशे याु  आनंदाने िन उ मादाने फुगून जाऊन टपूने भर 
दरबारात एकदा मो  या आ  यतेने ःवत:च घोषणा केली क  ÔकाफरÕ हंदं याू  सामदुाियक 
मु ःलमीकरणा या ा मा या सश  आबमणास अपे ेहनहू  अिधक यश आलेले आहे. एके 
दवशी, तर २४ तासां या आत मा या रा यात ५० सहॐ हंदंनाू  बाट वले गेले! पूव या 
कोण याह  मु ःलम सुलतानाला असले मह कृ य करवले नसेल! पण इःलाम या ूचाराचे 
आ ण काफरां या उ छेदाचे ते मह कृ य अ ला या कृपेने मी आज क  शकलो आहे! 
 ५२८. आपले Ô हंद ू काफरां या उ छेदाचे हे मह कृ यÕ श य ितत या नेटाने िन 
वरेने पार पाड यासाठ  या धम म  टपूने आततायी बौयात इतर मु ःलम सैिनकांसह  
मागे टाकणा  या अशा एका नवीन सै याचीह  उभारणी केली होती. मु ःलमांतील कड यांतील 
कडवे असे शेकडो त ण िनवडनू  िनवडनू  टपू सुलतानाने हे आपले विश  सै य उभारले होते. 
या सै यास तो Ôआप या मुलांचे सै यÕ हणून ला डकपणाने संबोधी. हंद ू ी-पु षांना बळाने 
बाट व यात, हंदंचीू  लुटालूट कर यात, यांची घरेदारे जाळून टाक यात आ ण वरोध करतील 
तर यांचा अन वत छळ क न यांना सरसकट कापून काढ यात ा सुलताना या Ôलाड या 
सै यातलेÕ जे तरणेबांड मु ःलम सैिनक वशेष पराबम करतील यांना ू येक  यांचे 
पा रतो षक हणून ठक ठकाणी पाडाव केले या सहॐाविध हंद ू यांतील त ण त ण िन 
सुंदर मुली िनवडनू  यथा ची वाटनू  दे यात येत! 
 ५२९. टपू सुलताना या ा इःलामी ूचारामळेु िन पराबमामुळे हंदःथानातीलु  सारे 
इःलामी जगत ् कृत  भावनेने भारावून गेले. याला सुलतान, गाझीइःलामचा कमवीर, ा 
पद या मुसलमानांकडनू  दे यात आ या. हंदःथानातचु  न हे, तर थेट तुकःथानातील 
मुसलमानी खिलफांकडनहू  याला ती मा यता िमळाली. अथात हंदधुम यांवर याने 
चाल वले या धम माद  अ याचारांम  ये ÔसारेÕ मु ःलम जगत ्अशा रतीने भागीदार झाले 
होते. वशेषत: कनाटक ते ऽावणकोर पयत या मु ःलम समाजाने सामुदाियकपणे या या 
या अ याचारात ू य  भाग घेतलेला होता तो मु ःलम समाज तर ी-पु षांसु दा हंदं याू  
ीने तर  टपूसारखाच दंडनीय ठरला होता.  
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इकडे पु यात
 ५३०. टपूचे हंदं याू  सामुदाियक िन बलपूवक मु ःलमीकरणाचे हे अ याचार  
अिभयान (मोह म) जे हा चालू झाले ते हाच ितकड ल हंदसमाजातु  उडाले या हलक लोळाचे 
आत िननाद ऐकून हंदधुम संर णाचे ॄीद धारण केले या मराठ  साॆा या या राजधानीत, 
पु यात बोधाची लाट उसळली आ ण ा हैसूर या न या म हषासुराचे पा रप य कर यासाठ  
या यावर चढाई क न जा याचा मरा  यां या राजधुरंधरांनी िन य केला. पेश यांचे मु य 
ौीकरणािधप (फडणीस) नाना ांनी द णेतील हाताशी असले या सव मराठ  सरदारांना 
िनरिनरा या बाजूंनी टपू या रा यावर ससै य चालून जा याची आ ा दली. 

टपूशी यु द
 ५३१. मरा  यांची सै ये आप या रा यावर चालून येत आहेत, ह  बातमी समजताच 
टपू नुसता चवताळून गेला. मराठ  मु य ूदेशापासून तुटक अंतरावर असलेली मरा  यांची 
नरगुंद आ ण क ूर ह  जी दोन लहान संःथाने या या रा याला अगद  लागून होती 
यां यावरच टपूने यांना मरा  यां या मु य सै याचे सहा य ये या या आधीच एकएकटे 
गाठ यासाठ च वेषाने चाल केली. 
 ५३२. टपू सव हंदंचाू  तर ेष कर त असे; पण, यातह  हंदसमाजातु  ःव वाचा 
आ ण हंद वाचाु  जा व य अिभमान सचंरवून यांना मु ःलमां व द चेत व याचे कामी जो 
वग अमेसर असे, या ॄा णवगावर तो सुलतान टपू वशेषच जळफळत असे. इतरांपे ा 
ॄा णांचा छळ कर यात याने बौयाची सीमा गाठावी. इितहासाचाय सरदेसाई सु दा िल हतात 
: ‘Brahmins were singled out for special indignities by Tippu.’ नरगुंदचे 
आ ण क ूरचे संःथािनक हे दोघेह  ॄा णच होते. यातह  त काल शरण ये याची टपूने 
केलेली मागणी या दोघांनीह  ितरःकाराने झडका न टाकली होती. यामुळे अिधकच 
िचडले या टपूने ूथम नरगुंदवर आप या ूबळ सै यासह चाल केली. संःथािनक भावेह  
श य तो वरोिचत िनकराने लढले. परंतु पु याहनू  येणारे सहा य वेळ च न आ याने या 
संःथान या छो  याशा सै याचा पाडाव टपू सहज क  शकला. नरगुंद नगर पडताच टपू 
ससै य जाळपोळ आ ण लूटमार कर त जो आत िशरला तो सरळ राजवा  यात घुसला. तेथे 
याने संःथािनक भावे आ ण यांचे झंुजार कारभार  पेठे ा दोघांना पकडनू  बे  या ठोक व या. 
यांचा िन यां या सव संबंिधतांचा अस  छळ केला गेला. यां या अंत:पुरात िश न तेथील 
सव राज यांची टपूने जी वटंबना केली िन या या मु ःलम हःतकांकडनू  कर वली, ती 
वणवत नाह . या यांतील, या त ण या या, मुलींना ूथम बूरपणे छळ त छळ त 
शेवट  यां यावर बला कार कर यात आला. राज यांतील जी अ यंत सुंदर त णी होती 
ितला टपूने ःवत: या जनानखा यात बंद केले िन जाताना ितला आप या राजधानीत घेऊन 
गेला. आप या सुना-लेक ंची ह  अमानुष वटंबना, ित या, डो यांदेखत चाललेली पाहनू  
पे  यां या वृ द मातेचे दय यातनांनी फाटनू  गेले आ ण ती तेथेच गतूाण झाली. 
 ५३३. टपू या सै यानेह  सा  या नरगुंद नगरात हंद ू ी-पु षांची करवेल िततक  
तशीच वटंबना केली. हंदंतीलू  िलंगायत वगासार या धिनकां या वा  यापासून तो सामा य 
हंद ूनाग रकां या घराघरापयत मनसो  लूट केली. यां या घरादारांना आगी लावून आ ण 
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शताविध िनवडक हंद ू ी-पु षांना आ ण सैिनकांना पाडाव क न, बं दवान क न, यांना, 
जाताना टपू आप या समवेत घेऊन गेला. 
 ५३४. नरगुंदचा असा पाडाव क न टपू या क ूर या दसु  या लढत रा हले या 
छो  याशा हंदसंःथानावरु  तुटनू  पडला. क ूर या या संःथानाचीह  नरगुदंूमाणे याने 
धुळधाण केली. संःथािनकावर, या या कुटं बयांवरु  आ ण या संगरातील सव हंद ु ी-
पु षांवर टपूने ःवत: आ ण आप या सै यांकरवी नरगुंदला जे जे रा सी अ याचार याने 
तेथील हंदंवरू  केले होते, तसेच अ याचार क ूरलाह  याने केले आ ण कर वले. 
 ५३५. एव  या अवधीत मरा  यांची मु य सै ये कनाटकात टपूने जंकले या ूदेशास 
िन ठा यास परत जंक त झपा  याने पुढे घुसत होती. इथे ू य  संबंध नसले या या 
यु दातील इतर घटना सोडनू  देऊन इतके सांगणे पुरे आहे क , शेवट  सरदार पटवधान, फडके, 
बेहेरे, होळकर, भोसले ूभिृत मराठ  सेनानायकांनी टपू या ठक ठकाण या मु ःलम सै यांना 
झोडपीत सारा कनाटक याचे हातून िछनून घेऊन टपूला हैसूरपयत रेट त प या का◌े◌ंड त 
घेतले. याच वेळ  टपू या भयंकर अडचणीची ह  सधंी साधून इंमजह  टपूवर चालून आलेले 
होते. मरा  यां या ख गाचे वार जसजसे या टपू सुलताना या सैतानी मु ःलम धम मादा या 
पाठ  सपासप बसू लागले तसतसा या सैतानाचाह  तो मु ःलम धम माद उत  लागला. 
टपूचा दम उखडनू  गेला आ ण कोण आ य, तोच हंदधुम े ा टपू हंद ूदेव-देवतां या भजनी 
लागला!! 
 ५३६. हंदधुमसंर क मरा  यांची मनधरणी कर यासाठ  आ ण या या धमछळाने 
कावून गेले या ल ावधी हंद ूजनतेला पु हा आप या क छ प लावून घे यासाठ  का होईना, 
पण टपूने अकःमात ् हंदं याू  देवालयांना दे या दे यास आरंिभले. पूव  मु ःलमांनी व छ न 
केले या काह  मोठमो  या मं दरात न या मूत चीह  याने पु हा ूाणूित ा कर वली. 
आप याला ा यु दात यश िमळावे, याःतव टपूने देवालयांतून ॄा णांकरवी ूाथना कर व या 
आ ण या ॄा णवगाचा तो सवाहनू  अ यंत ेष आ ण छळ कर त असे, याच ॄा ण वगाला 
ूसाद व यासाठ  याने द णासमारंभ कर वले, अनु ाने बस वली, ःवत: शकंराचायाचा मोठा 
स मान क न आप या रा यावरचे हे संकट टळावे हणून आशीवाद मािगतले! आ ण 
शकंराचायानीह  समांरंभपवूक ते दले! ःथलाभावी आणखी एकच गो  सांगणे पुरे आहे क , 
कांची ेऽातील हंदं याू  ू यात दैवतां या रथो सवाचे वेळ  सुलतान टपू य श: उप ःथत 
राहनू  रथापुढे इतर भ ांसमवेत या िमरवणूक त चालू लागला. आप या हाताने याने शोभेची 
दा  उडवून तो द पो सव आप या ययाने साजरा केला. या देवतां या हातात तीआण धारेचे 
शऽु न ख ग उपसलेले असते या देवास दै यह  भजू लागतात ते असे! 
 ५३७. परंतु न देव न दै य - कोणीह  या बूरक या टपूला या दा ण संकटातून 
बचाव यास पुढे येऊ शकला नाह . शेवट  दोन-तीन ःवा  यांत िमळून याचे सारे रा य 
मरा  यां या िन इंमजां या सै याने जंकून घेतले. ःवत: टपूह  पुढे ठार मारला गेला. टपू या 
रा याची वाटणी होऊन यातील ऽावणकोर या हंदरा याु चा जो लहानसा भाग टपूने 
हसकावला होता तो या राजास परत दे यात आला. या मूळ या हंद ू राजवंशास टपूने 
पद युत क न ते हैसूर संःथान बळकावले यावर याच हंद ू राजवंशाला पु हा ःथापन 
कर यात आले. उरले या रा यातील काह  वाटा इंमजांनी घेतला आ ण कनाटक ते 
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तुंगभिेपयतचा टपूने जंकलेला सारा वःततृ ूदेश मरा  यांनी आप या रा यास जोडनू  
टाकला. ःवत:स ÔसुलतानÕ हणवून घेताना या हंदरा याचाु  नायनाट कर याची ूित ा 
टपूने केली होती ती सार  हंदरा येु  पु हा ःवःथानी नांद ू लागली. या यु दात संपूण 
नायनाट जर कोणाचा झाला असेल तर तो Ôसुलतान टपू या मु ःलम रा याचाच काय तो 
होय!Õ 
 ५३८. असे राजक य िन रणांगणीय ेऽात हंद ू वजयी ठरले. पण तर ह  अशा 
र तीने ा सन १७८० या माग या पुढ या िमळून वीसएक वषात टपू या नेतृ वाखाली 
द णेतील मसुलमानांनी जी सामुदाियक िन सश  उठावणी केली होती आ ण हंद विोहु  
अ याचारांचा ूलय मांडला होता याचा रणांगणीय िन राजक य ेऽात या मु ःलम 
राजस ेचा िन सै यश चा धु वा उडवून दे यात हंद ूपूणपणे वजयी ठरले. परंतु धािमक िन 
सामा जक ेऽात माऽ ते आबमक मु ःलमच वजयी ठरले. 
 ५३९. कारण क , टपूशी झाले या या यु दात मु ःलमांनी हंदधुमाचाच उ छेद 
कर यासाठ  जी धािमक िन सामा जक सश  चढाई केली होती, हंदंचूे जे ल ावधी लोक 
बळाने बाट वले होते, हंदं याू  सहॐावधी यांवर अ याचार क न यांना मु ःलम दाःयात 
िन गोषात गावागावातून डांबून टाकले होते, हंदरा ा याु  पौ षाचीच जी लां छनाःपद 
मानखंडना केली होती आ ण या सवामुळे मु ःलम धमाची िन समाजाची स ा, सं याबळ िन 
श  जी वेगाने वाढत जात होती ितचाह  धु वा उडवून दे यासाठ , या धािमक िन सामा जक 
मानखंडनेचा सूड उग व यासाठ , या बला कार  िन अ याचार  सहॐावधी मु ःलम पु षांतील 
िन मु ःलम यांतील अघोर  अपरा  यांना तसतसाच कठोर दंड दे यासाठ  हंदधुमर णाचे 
ॄीद िमर वणा  या िन रणांगणात मु ःलमां या श श चा िन राजश चा वर व ण याूमाणे 
धु वा उडवून देणा  या मरा  यां या वजयी वीरांनी मु ःलमांवर लगोलग एकह  धािमक 
ू याघात केला नाह ! यां याह  इःलाम धमावर सश  ू याबमण केले नाह !! या ूकरणी 
इकडची काड  ितकडे केली नाह !!! 
 ५४०. तसे ू याबमण न झा यामुळे ते बळाने बाट वलेले उणे-पुरे दोन तीन ल  
हंद ूपु ष- या, बाल-बािलका या द णेतील मुसलमानी समाजा या कचा  यात, दाःयात, 
गोषात तशाच पचत रा ह या. टपूने ःथा पलेली इःलामी राजस ा मरा  यां या 
ू याघाताखाली च काचूर होऊन गेली; पण टपूने लाखो हंदंवरू  बळाने लादलेली इःलामी 
धमस ा माऽ तशा ू याघाताभावी उलट भरभराटत रा हली! 
 ५४१. ते कसे घडे तो बम पूव च सांिगतला आहे. या बळाने बाट वले या हंद ू ी-
पु षांची संतती, यांना लगोलग शु द क न न घेत यामुळे मु ःलमातच मोडली जाऊन 
पढ मागून पढ  या काळ या या हंदधुमशऽूंचे सं याबळ द ण ूांतातून सवाई दड -दपट नेु  
वाढवीत चालली आ ण आज म मु ःलम संःकारांतच वाढ यामुळे हंदधुमाची िन हंदरा ाचीु  
क टर वैर  बनत गेली. ा बाट या, मु ःलमां या पुढ ल पुढ ल प  यांत, ःवत: हंदधुमात 
परत ये याची इ छा तर सोडाच, पण उलट ÔइसापÕ या गो ीतील लां  या को ाचीच मनोवृ ी 
बळावत जाऊन उरले या हंदंनाहू  आप याूमाणे बळाने बाटवून मुसलमान करणे हेच आपले 
धमकत य आहे, अशी आसुर  आकां ा माऽ अिधकािधक उफाळत चालली.  
 पण जर टपूवर ल राजक य ू याबमण यशःवी होताच मरा  यांनी मु ःलमांवर 
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धािमक ू याबमणह  लगोलग केले असते तर? 
 ५४२. तर या टपू या यु दात अव या चार-पांच वषाचे पूव च बळाने बाट वले 
गेलेले ते दोन-तीन लाख हंद ू ी-पु ष नुसते ÔयाÕ हणताच हंदधुमाम  ये िन आपाप या हंद ू
कुटंबातु  ूेम व हल होऊन बहशु : परत आले असते. अव या चार-पाच वषाचे पवू च अंतरले या 
यां या हदंधुमावर ल यांची भ  िन आस , यां या हंद ूमाता- पता, पुऽ-क या, आ -इ  
इ याद  ूयजनां वषयी माया ममता यांना अजून इतक  कासावीस कर त असलीच पा हजे 
क  यांची आठवण येताच यांचे डो यात चटकन ्आसवे उभी राहावी! 
 ५४३. अशा वेळ च या दोन-तीन ल  हंदबांु धवांना शु द क न हंदधुमात परत 
समा व  क न घेणे कती सोपे होते! 
 ५४४. यातह  याच वेळ  टपू या मु ःलम रा याला मूठमाती देऊन सरदार 
पटवधन, होळकर, राःते इ याद  एकाहनू  एक अिधक सेनांनीची वजयी सै ये यां या 
रणांगणातील िनरिनरा या आघा  यांव न महारा ाकडे वेगवेग या मागानी परत ूलागली होती, 
ते हा यां यातील सहॐाविध घोडेःवारां या, िशलेदारां या, पायदळां या, िभ न-िभ न सेना 
पतृना (पलटणी), पथके, भगवे  वज फडकवीत, Ôहर हर महादेवाचेÕ रणघोष कर त हैसूर, 
कनाटक, महारा  या ूातातील या नगरानगरांतून िन गावागावांतून सैिनक संचलनाचा दणका 
उडवीत पथृक् पथृ पणे परत चाललेली होती, याच नगरानगरांत िन गावागावांत अनेक 
ठकाणी, या पांच-सहा वषातच धािमक आबमणे क न बाट वलेले दोन लाख हंद ू ी-पु ष 
मु ःलम समाजात क डलेले होते. वशेषत: या सहॐाविध हंद ू यांना मु ःलमांनी या 
आबमणात पळवून नेऊन आप या बटक  क न टाक या हो या, यापैक  अनेक पितता, द न, 
द:ु खता, हंदक यकाु , कुमा रका, कांता या या नगरमामांतील तुरळक महालांपासून तो 
गावग ना पसरले या मु ःलम गुंडां या शेकडो खोप  याखोप  यापयत असले या गोषांतून 
राब व या जात हो या! हंदंचाू  वजय झा या या िन मु ःलम रा याचा स यानाश झा या या 
वाता यां या कानावर जातात न जातात तोच या हंदवीरांचीु  सश  पथके वा सै ये 
आप याच गावातून िमरवत येत आहेत हे यांना या हंद ूवीरां या दरव नू  ऐकू येणा  या Ôहर 
हर महादेवÕ या जयघोषांनी चटकन ल ात आले असेल. यासरशी या अभागी बाट वले या 
हंद ू या अनावर वेगाने आपाप या या मु ःलम क डवा  या या खड या खड यातून िन 
खोप  याखोपटयां या दारातून या हंदवीरां याु  िमरवणूक  जवळ जवळ येताच यां या 
रणवा ांचे ते रणघोष दमदमूु ु  लागताच या रा सां या बं दवासात पडले या आम या शेकडो 
माय-भिगनीं या दयात अशा उ कट अपे े या अस  कळा आपसूक उठ या असतील! Ôआले! 
आम या - मा या हंदधुमाचे भाऊ ा अ याचार  मु ःलमां या उरावर नाचत आमची सुटका 
कर यास शेवट  आले!!Õ अनेक ूसंगी या क डवा  यातील हंद ू म हलांपैक  कोणाकोणाचा 
ू य  बाप, नवरा, भाऊ, भाऊबंद, शेजार पाजार  हे या वजयी हंदपतृनांतूनु  डौलाने गजत 
चाललेले यांना सम  दसले असतील! 

जर केवळ मनात आले असते तर
 ५४५. जर अशा वेळ  या गावोगावातील संचलन कर त चालले या िनरिनरा या हंद ू
सैिनकदलां या केवळ मनात आले असते तर यांना टपू या यु दकाळात मुसलमानां या 
बं दवासात पडले या ा आप या सहॐाविध हंद ूअबलांना वाटेने चालता चालता मु  करता 
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आले असते. 
 ५४६. कारण, या वेळ  या वजयी हंददलभारालाु  आडवे ये याचे साम य वा धैय 
कोणाह  मु ःलमात वा मु ःलमगटात उरलेले न हते. मरा  यांची सैिनकदले येत आहेत हे 
ऐकताच या या गावातील िन नगरातील मु लामौलवींची िन गुडंापुंडांची ःवत: या जवा या 
भयाने बळा बळातून लपताना ऽेधा उडत होती. या हंद ूसैिनकदलां या रणशृगंारातून असे 
आ ािसणार  एकेक ललकार  जर  सणसणत, खणखणत गावोगाव फंुकली गेली असती क , 
“या! मुसलमानां या घराघरातून बाटवून आजपयत मुसलमान हणून राब व या जाणा  या हंद ू
माता भिगनींनो, बाहेर पडा िन आम या र णाखाली या! तु हाला मु  कर यासाठ  िन घरोघर 
पोचवून दे यासाठ  हे आ ह , तुमचे धमाचे भाऊ, तुम या दाराशी आलेलो आहोत! जी कोणी 
मुसलमान य  तुम या आड येईल ती ती ितथेच कापली जाईल. मग तो मु ःलम पु ष 
असो वा ी! याचूमाणे मुसलमानांनी बाट वले या हंद ूबांधवांनो, तु ह ह  जेथे असाल तेथून 
येऊन या आम या सै य वभागांना िमळत चला! हंदधुमा या ा भग या  वजाखाली येताच 
तु हा सवाना हे वजयी हंद ूख ग सव ूकारचे िन संपूण संर ण देईल!” तर  अशा आ ासक 
सश  आवाहनासरशी या चार-पांच वषातच बाट वले या आ ण वकल उ सुकतेने मु तेची 
वाट पाह ढया या या गावातील िमळून सहॐाविध हंद ू माता भिगनी आ ण सहॐाविध 
बाट वलेले हंदबुांधव अ यानंदा या उिेकाने आपण होऊन या या सै य वभागांना िमळाले 
असते! यांना सहजासहजी शु द क न हंदरा ातु  परत घेता आले असते आ ण या टपू या 
यु दात मु ःलमांना िमळाले या धािमक वजयाचेह  नाक कापले जाते! 
 ५४७. पण धमशऽूने बळाने बाट वले या हंदंचूे असे साधे शु द करण कर याचेह  
कोणा या मनात आले नाह ! मनासच आले नाह !! 
 ५४८. परंतु या मराठ  सैिनकां या, सेनापतीं या, सरदारां या, शंकराचाया या, 
ू य  पु या या पेश यां या कंवा सातारा-को हापुरातील छऽपतीं या कोणा याह  तसे साधे 
शु द करण कर याचे सु दा मनातच आले नाह ! मु ःलम रा सां या बं दवासात पडले या या 
आप या सहॐाविध अ याचा रत माता-भिगनींकडे ढंकूनहु  न पाहता यांना तशाच सोडनू  पुढे 
जा याची कोणालाह  लाज वाटली नाह ! मुसलमानांवर िमळ वले या रणांगणीय िन राजक य 
वजयांचे तेवढे नगारे पट त िन रणशृगें वाजवीत गावोगावात ती सैिनक पथके जशी िशरली 
तशीच या या गावातून डौलाने पुढे आपाप या िशबीराकडे चालती झाली. या उ या-पु  या 
दोन लाख बाटले या हंद ू ी-पु षांपैक  संघत: बोलायचे ह जे, एकालाह  यांनी शऽू या 
तावड तून सोडवून हंदधुमात परत आणले नाह . 
 ५४९. फलत:, मुसलमानां या खोप  याखोप  यातून या सहॐाविध बाट वले या 
आम या हंद ूमाता-भिगनी, बाल-बािलका, Ôआता आपणाला ह  आपली हंदंचीू  सश  वजयी 
दले मुसलमानां या ा नरकतु य कोठ  यातून मु  करतीलÕ अशा अस  अपे ेने दारादारांतून 
दाटनू  उ या रा ह या हो या या सा  या “ती ःवधम य वजयी सै यदले गावात आली तशीच 
िमरवत गाव सोडनू  पुढे िनघून गेली, आमची कोणासह  दया आली नाह , आमची सुटका तर 
राहोच, पण आ हांशी कोणी ओळख सु दा दली नाह , मायेचा श दह  बोलले नाह !” असे 
पाहताच या बूर अपे ाभंगाने मुळूमुळू रडत पु हा या मु ःलमां या क डवा  याम  ये 
ववषपणे परत फरत! आ ण या ःवधमशऽूंची वीण वाढवीत मरेतो तेथे तशाच पचत पडत! 
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 ५५०. याचूमाणे या गावागावातून वर सांिगत याूमाणे ःवत: या जवा या 
भीतीने लपून बसले या मु ः म मौलवी-मु लांना िन गुंडपुंडांना थो  याच दवसात कळून चुके 
ती हंदंचीू  वजयी सै य पथके कंवा रा यािधकार  हंदंवरू  केले या धािमक अ याचारांसाठ  
कोण याह  मु ःलम अपरा  याला य श: वा गटागटाने पकडनू  काह एक दंड कर त नाह त 
आ ण हणून आप या जवास आता कोणतेह  भय उरलेले नाह , ते हा ते सगळे अ याचार  
मु ःलम आपआप या बळातून बाहेर पडनू  गावोगाव पु हा उजळ मा याने वाव  लागले. 
इतकेच न हे तर हंदं याू  बळाने बाट वले या या सहॐाविध यांना आ ण लुटनू  आणले या 
संप ीला अगद  वैधर तीने (कायदेशीरपणे) आपापली म ा मानून आपाप या संसारात राबवून 
घेऊ लागले. अशा घटना घडत क , गावागावातील हंदंनाू  यां या बळाने बाट वले या सुना-
लेक  या याच गावातील मु ःलमां या घरातून बटक  वा बबी हणून उघडपणे ज मभर 
राब व या जात असतात ते ँय चुपचाप पाहावे लागे! परंतु ती ती गावे हंदरा या याु  
संर णाखाली आलेली असताह  तेथील हंद ूजनतेने वा हंदरा यािधकाु  यांनी ते ँय पाहताच 
मुसलमानांवर तुटनू  पडनू  या आप या लेक -सुनांची सुटका मुसलमानां या हातून केली, अशी 
उदाहरणे सहसा आढळत नाह त. कारण, शतकां या तशा आप दधम य सवयीमुळे तशी 
दय वदारक मानखंडनेची ँये जसे काह  यात काह  वशेष झाले नाह  अशा िनल ज 
िन वकारपणे पाहात राह याची हंदंनाू  एक सामुदाियक सवयच झालेली होती. याला समाजात 
कोणीच नाव ठेवीत नाह  अशा िनल जपणाची कोणाला काह  लाजह  वाटत नाह . Ôएका 
शु दबंद Õ या वषबाधेपायी सा  या हंदसमाजाचाु  ा ूकरणी असा बु दॅंश झालेला होता! 

ाचा लेखी पुरावा? 
हा पहा त कालीन कागदपऽांचा ढ ग!

 ५५१. टपूशी झाले या मरा  यां या यु दांचा इितहास आता कतीतर  स वःतरपणे 
उपल ध झालेला आहे. माशमनसार या इंमजी इितहासकारांचे मंथ, आप या इितहासाचाय 
सरदेसायांसार यांचे मंथ, मॅलेट ूभिृत त कालीन इंमजी कारःथा यांचे िन राजदतांचेू  मळू 
पऽ यवहार; इितहाससंशोधक राजवाडे, पारसनीस, खरे ूभतृींनी उजेडात आणलेले या 
काळ या मराठ  राजधुर णां या, यां या हःतकां या, या काळ या यापा  यां या, 
नगरौे ीं या हंदसमाजातीलु  धािमक, सामा जक, राजक य अशा सव थरांतील अनेक 
नाग रकां या पऽ यवहारांचे ढ ग या ढ ग आता ूिस द झालेले आहेत. लॉड कॉनवॉलीस आ ण 
टपूवर ल ःवा  यांचे सेनापती ह रपंत फडके यां यासार या या काळातील ूमुख आ ण 
थोरांतील थोर पु षां या ौीरंगप टण येथील यु दकालीन साहचयाचे वेळ  ह रपंत फडके यांनी 
पु यास नानांना धाडले या अ यंत वाचनीय आ ण संिध वमहा द उ च पातळ वर ल राजक य 
मह वा या पऽांपासून तो या काळ या दरोडेखोरां या लुटालुट चे, भा वकां या धािमक याऽांचे, 
ूवासांचे त कालीन बाजारभावांचे, Ôमाझा मठ लुटला गेलाÕ अशीच काय ती रडारड कर त 
बसले या शंकराचाया या स याचे वणन करणा  या पऽापयत इतके मूळ कागदपऽ या 
ढगा  यात पाहता येतात क , या काळ या हंदसमाजा याु  हालचालींचे, आचारांचे वचारांचे िन 
यवहारांचे वाचणा  या या मनापुढे मूितमंत िचऽ उभे राहते. 
 ५५२. परंतु ा सहॐाविध कागदपऽातून एकंदर त पाहता मुसलमानांनी केले या 
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धािमक अ याचारांचा आ ण यांनी हंदंवरू  िमळ वले या उपयु  धािमक वजयाचा वचपा 
काढ याची तळमळ कोणालाह  लाग याचे सहसा आढळत नाह . टपूशी झाले या यु दाचे 
कालावधीत आप या या सहॐावधी माय-भिगनींना मुसलमानां या गोषाम  ये या अधमांनी 
क डनू  टाकले आहे, यांची मु ता केली नाह  तर िध कार असो आम या ा पौ षाला, असा 
तीो वषाद वाटनू  मुसलमानांवर कोणताह  हंद ू सेनापती वा सैिनकपथक वा जनसमूह 
आप यापुरता तुटकपणे का होईना पण तलवार उपसनू चालून गेला आहे आ ण याने एखा ा 
गावी वा नगर  तर  अशा बळाने बाट वले या हंद ू यांना सोडवून या मुसलमानांना कापून 
काढले आहे, असे कोणतेह  मोज यासारखे उदाहरण घडलेले आढळलेले नाह . कोण याह  
कागदपऽात मुसलमानां या ा धम वजयामुळे हंदधुमाचे िन रा ाचे स ा ेऽ िन भूिम ेऽ 
दवस दवस कसे संपु ात येत चालले आहे याची िचंता तर काय, पण जाणीवसु दा या 
काळ या हंदसमाजालाु  एकंदर त न हती, असे ा त कालीन शतावधी कागदपऽांव न ःप  
होते. ह  कतीह   आ याची िन खेदाची गो  वाटली तर  वःतु ःथती ह  अशी होती. कोणीह , 
मुसलमानांनी हंदधुमावर केले या आबमणांचा वचपा काढ यासाठ  मु ःलमांवरह  तसेच सश  
िन संघ टतपणे धािमक ू याबमण केले पा हजे असे अवा रह  बोल याचे वा िल ह याचे 
सहसा आढळत नाह ..... मग तसे ःवत: कर याची गो  दरचू ! 
 ५५३. ा या काळ या मूळ कागदपऽां या सव ढगा  यास जर  ःथलाभावी बाजूस 
सारले तर  आ हांस यातील एका पऽाचा तेवढा उ लेख कर याचा मोह टाळवत नाह . मागे 
Ôस ण वकृती याु  आप या हंदसमाजासु  नेभळे िन लुळे बन वणा  या ूवृ ीं वषयी बर च 
स वःतर चचा ४२१ ते ४६६ ा प र छेदांत केली आहे. याच स ण वकृती याु  आम या 
हाड मासी खळले या दगुणांवरु  झगझगीत आ ण अ तन शोधाूमाणे Ô Õ करण टाक याचे 
काय या पऽातील घटनेचा आ ण या याच जोड ला टपू या मृ यूनंतरह  मरा  यां या 
हंदस ेनेु  मु ःलमां या राजस ेचा जो अंितम ऊ भंग क न टाकला या ख या या 
वजयसमरात घडले या घटनेचा उ लेख करणे आ ह  अप रहाय समजतो. 
 ५५४. वर उ ले खले या पऽात मराठ  राजस ेचे सेनापित ह रपंत फड यांनी मराठ  
साॆा याचे ौीकरणाधीष नानांना टपूने या या पराजयानंतर केले या करारातील वचने 
पाळली जातील या वषयी आ ासक हणून आपले ःवत:चे दोन लहान पुऽ इंमज-मरा  यां या 
वजयी सेनापतींचे हाती तारण (ओिलस) हणून सोपवून दले होते. ते वृ  आप या शऽूला 
आपण कती ह नद न केलेले होते, ते विचत सहजासहजी उ लेख यासाठ  देऊन पुढे िल हले 
होते क  Ô टपूची ती दो ह  मुले लॉड कॉनवालीसने मा याकडे धाडली होती. मी (ह रपंतांनी) 
यांना पा हले ते हा ती दो ह  मुले हणत होती क , Ôआ ह  भुकेले आहोत.Õ मी यांना एका 
शेजार या तंबूत धाडले आ ण यांना पोटभर जेव ू घाल यास सांिगतले. नंतर काह  वेळाने 
यांना कॉनवॉलीसकडे इं लश िश बरात पोच वले!  

 ५५५. ह  गो  ा मंथात देत असता आम या मनापुढे दसरु  अशीच एक घटना उभी 
राहत आहे. तीह  येथे देणे हे प र छेद ४२१ ते ४६६ ाम  ये केले या स ण वकृती याु  
ूकरणाचे दय वदारक एक यथावत िचऽच दे यासारखे होणार आहे, हणून ती घटना सांगतो. 
पूव  सन सतराशे या आरंभी या दहा-एक वषा या आसपास पंजाबातील आ हां हंद-ूिशखांचे 
परमूतापी धमवीर ौीदशमगु  गो वंदिसंग यांना मोगली स ेपुढे यु द चालू ठेवणे अश य 
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झाले. चंदनगड या वे  यात शेवट  गु  गो वंदिसंगजी यां या पुऽांसह अटकले गेले. अगद  
ूित ाब द अशा यां या केशधार  शीखसै यातसु दा मुसलमानांची धाःती खाऊन गु जींना 
सोडनू  जा याचा आ ण शीख धमाचा याग कर याचा कट होऊन यांतील अनेक शीख क ला 
सोडनू  िशंय वाचे यागपऽ देऊन िनघून गेले. गु जींचे दोन वड ल पुऽह  यां या सम  
यु दात ठार मारले गेले. शेवट  अशा अडचणीतून ूाण सोडनू  वाट फुटेल ितकडे यांनी यांनी 
आपला जीव वाच व यास िनघून जावे असे गु जींनी सांिगतले आ ण एक गु  संधी सापडताच 
ते ःवत:ह  गड सोडनू  अ ातमाग िनघून गेले. या घालमेलीत यांचे बारा वषा या आत वय 
असलेले दोन लहान पुऽ चुकामूक होऊन मुसलमानां या हाती सापडले. यांना मुसलमानांनी 
यां या धमबु द ूमाणे कसे वाग वले? 

 ५५६. सुलतान टपू या अशाच दोन लहान या राजपुऽांना मरा  यां या हाती ती मुले 
पाडाव होऊन पड यानंतर यांना मराठ  धमाचाराूमाणे कती दयेमायेने वाग वले, ते वर 
सेनापती फडके यां या पऽात दलेलेच आहे.  
 ५५७. इकडे शीख गु  गो वंदिसंगाचे ते दोन लहान छावे मुसलमानां या हाती पाडाव 
होऊन पडताच यांना सेनासभेत आणून ू  कर यात आला : “तु ह  मुसलमान होता का? 
होत असाल तर तु हांला जीवदान आ ण हवे ते दे यात येईल, नाह  तर नाह .” मुलांनी 
उ रले : “आ ह  मुसलमान होणार नाह , आ हास जीवदान न िमळाले तर  चालेल.” 
यासरशी, या मुसलमानां या रा स यायाने हकूमु  दला गेला क , या मुलांना त काल 
जवंतपणी िभंतीत िचणून काढावे. तसे ते िचणले जात असता नवी नवी वीट ठेवतेवेळ  यांस 
पु हा पु हा वचारले जाई : “मुसलमान होता का?” ते हंद ू छावे पुन:पु हा हणत; 
“मुसलमान होत नाह .” शेवटची वीट दोघांवर चढली, ास बंद झाला! आजह  कोणीह  हाडाचा 
हंद ू या ःथली बिलदाना या वातावरणात िशरला असता, “मी मुसलमान होत नाह ! होत 
नाह !!! होत नाह !! होत नाह !!! हंद ूमी, शीख आ ह , मरण मी वर !!” हे ःवर तेथे घुम ू
लागतात! 
 ५५८. परंतु घटना य यय होऊन बूरतापूजक मु ःलम टपू या हाती आम या 
पेश यांची अशी दोन अभके रणधुमाळ त पाडाव होऊन पडली असती तर? यांना तो टपू 
आम या हंद दयु  सेनापती फड यांूमाणे या अभकांना जेवू घालून, आ ासून पेश यांकडे 
कधीह  परत धाडता ना! तसे कृ य तो या या धम-समजुतीूमाणे धमबा  आ ण 
कापु ष वाचे ल ण समजता! या या परंपरागत धमूवृ ीूमाणे तो बूरकमा टपू या 
आम या पेश यां या अभक राजपुऽांस िभंतीतच जवंत िचणून टाकता; नाह तर ह ी या 
पायाखाली िचरडनू  टाकता! आ ण हंदमाऽु  या रा सीपणाचा कोण याह  ूकारचा सूड, श  
असूनह  सवाई रा स होऊन घेते ना! कारण यां या हाड मासी खळत असले या 
स ण वकृती याु  रोगाने ते पछाडलेचे पछाडलेले रा हले होते! 
 ५५९. हेह  येथे सांगून टाकत  क , संकटात सापडले या शऽूवर तुटनू  पडू नये, 
र यांनी र यांशीच लढावे, ख गींनी ख गींशी, िन:श  शऽूशी तो सश  होईतो लढू नये, 
बेशु द शऽूवर शु द त येईतो आघात क  नये इ याद  ूकारची रणनीती महाभारतकाली 
समुिचत असेल; कारण, यु  यमान दो ह  प  तेच िनयम पाळ त, एकाच रणनीतीचे ते 
उभयता पूजक होते. परंतु या स ण वकृतीमुळेु  पाऽापाऽ ववेकानुसारच ती रणनीती वापरली 
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पा हजे, ह  गीतेतली िशकवण वसरली गे यामुळे स ण वकृतीनेु  नेभळट आ ण बु दॅ  
झाले या हंदंनीू  मुसलमानांसार यां या रा सी रणनीतीशीह  याच मूलत: सा वक असले या 
पण असमय तेने केवळ आ मघातक ठरणा  या रणनीतीने लढ याचे यसन काह  सोडले नाह ! 
वर दले या टपू या उदाहरणानंतरह  मरा  यांची आ ण या द ली या एक सहॐ शतकां या 
मु ःलम राजस ेचा अगद  शेवटचा केवळ वळवळत उरलेला जो अंश िनजामशाह त उरलेला 
होता या िनजामाशी हंद-ूमु ःलम संघषातील शेवटची ट कर उडनू  ती मु ःलम स ाह  
रणांगणात हंदं याू  पायाखाली िचरडनू  गेली तर पण या लढाईतह  ा स ण वकृतीचेु  एक 
ला जरवाणे उदाहरण जे घडले तेह  येथे या वषयाचा शेवटचा िनरोप घेताना सांगून टाकतो. 

खडय या लढाईचे ूसंगी घडलेले स ण वकृतीचेु  उदाहरण!
 ५६०. हंद-ूमुसलमानां या ा सहॐवष य महायु दातील सामा यत: अगद  शेवटची 
िनणायक लढाई सन १७९५म  ये खडा येथे झाली. या लढाईत हंदछऽपतीं याु  मरा  यांनी 
िनजामा या मु ःलम स ेचा अगद  चदा-मदा क न टाकला. पण या स ण वकृती याु  असा  य 
रोगाचा असा एक झटका या तुंबळ लढाईम  येच मरा  यांना आला होता क  जर तो कंिचत ्
अिधक काळ टकता तर बाजू हंदंवरचू  उलटनू  मुसलमान या लढाईत मरा  यांचीच दाणादाण 
करायला सोडते ना! रणांगणावर हंद-ूमु ःलम सै ये िभडताच रणनीती या डावपेचांत 
मरा  यांनी िनजामाला पकडनू  अशा िनजन िन िनजल ःथली क डले क , या या अवाढ य 
सै याला दाणावैरण िमळेनाशी झाली. वशेषत: या या सै यात पा या या अभावी या या 
या या त डचे पाणी पळाले! याचे शेकडो मु ःलम सैिनक पशहू   पणार नाह त अशा 
डब यांतले पाणीह  पऊ लागले! ःवत: िनजाम Ôबहादरा याु Õ डो यास पाणी आले पण 
यावयास पाणी िमळेना! अशा दधारु  पेचात मु ःलम सेना सापडली असता मरा  यां या 
तोफां या गडगडाटाने सारे आकाश दणाणू लागले!  
 ५६१. परंतु याच वेळ  संकटमःत शऽूला, तो शऽू दु  असताह  आ ण मर◌ू छत्  
पडला असताह , रणांगणात याला थोडा सावध होऊ दे यास आपण ह यार आव न या 
शऽूसह  अवँय ते साहा य ावे, ा हंदं याू  पुरातन, उदार वेडा या लहर ने पेश यां या 
मं ऽमंडळास अकःमात झपाटले! आपले मु य शऽू जे Ôिनजाम साहेबÕ ते ःवत: तहानेने 
कासावीस होत असता यांना जवंत पकड याची आ ण मु ःलमांची सव सेना न  कर याची 
संधी आली असताह  या शऽूवर शा ोिचत दया करणे, हेच खरे वीरभषूण होय अशा 
कळवळ ने पेश यांनी मं ऽमंडळा या संमतीने ःवत: या सै यासाठ  पराका ेने संर ले या 
प या या पा यातून या िनजाम बहा रां या राजकुटं बयांसाठु  परेुल इत या पा याचा पुरवठा 
कर याची यवःथा केली! आ ण हे भर लढाईत!! िनजामाचे सव मु ःलम सै य हंदंनीू  या 
ःवत: िनजामासु दा प के कैचीत पकडले ते Ô मा वीरःय भूषणमÕ् या स णु- वकृती या 
सूऽा वये!!!  

वदतो याघाताचे उदाहरण!
 ५६२. मुसलमानांचा पाडाव होऊन बलव र अनुकूल संधी िमळाली तर  ूथमपासूनच 
हंदंनाू  अशी भीती वाटत आलेली असे क , जर आपण बाट वले या हंदंनाू  कंवा ज मजात 
मुसलमानांना आज हंद ूक न घेतले, तर यायोगे अिधकच चवताळून देशातील आजूबाजूची 

 75



मु ःलम रा ये िन लोक उ ा आप यावर सश  ःवार  करतील कंवा सीमा ूांतापलीकडनू  
यांची एखाद  नवी टोळधाड आप यावर तुटनू  पडेल आ ण ते आपणा हंदंचाू  दसपट अिधक 
अ याचार िन छळ करतील! ा मुसलमानां या सतत भीतीमुळेच हंद ूलोकांनी बाट वले या 
हंदंनाू  पु हा शु द क न ःवजातीत परत घेऊ नये असा कडक जाितिनयम केला. भं यापासून 
ॄा णापयत सव जातींनी आपण होऊन जी ह  Ôशु दबंद चीÕ धािमक बेड  आप या पायांत 
ठोकून घेतली ती मु ःलमां या वारंवार होणा  या सश  आबमणांना िन अ याचारांना िभऊनच 
होय! 
 ५६३. ह  वर ल समजूत कती असमंजस, अधूर  िन अवाःतव आहे हे 
दाख व यासाठ  आ ण या मंथा या सवच ूबंधांतून हंद-ूमुसलमानां या या महायु दाची 
िच क सा करताना आ ह  जी वधाने केली आहेत यांनाह  ऐितहािसक पा ठंबा कती भरपूर 
िमळू शकतो ते द दिश यासाठ  या चालू मंथात टपूशी झाले या यु दामधील कालावधीत 
घडले या मरा  यां या इितहासातील काह  वृ  प र छेद ५२२ ते ५५० ांम  ये एक उदाहरण 
हणून वःतारश: दलेले आहे.  

 ५६४. तेह  उदाहरण णभर बाजूला ठेवले तर  यां याह  आधी इतका साधारण ू  
वचारणे पुरे आहे क , जर Ôमुसलमान अिधक चवताळतील अशा सदो दत आ ण सरसकट 
भीतीने हंद ूलोक खरोखर च मःत झालेले असते तर मु ःलमांवर ल धािमक ू याबमणाचा 
ू  सोडाच, पण हंदंनीू  मुळातच आप या राजक य ःवातं यासाठ सु दा मु ःलमांवर राजक य 
ू याबमण कधीच केले नसते! यांचा ूितकारसु दा केला नसता! कारण मु ःलमांनी सश  
ःवा  या क न हंदंचीू  जेथे जेथे रा ये घेतली कंवा ते घेऊ शकले तेथे तेथेच काय ते यांना 
हंदंवरू  धािमक अ याचार करणे श य होणार होते. भीतीच वाटायची तर हंदंनाू  ूथम 
मु ःलमां या राजक य आबमणांची वाटावयास पा हजे होती. परंत,ु करकोळ घटना सोडनू  या 
इितहासाकडे एकवटपणे पाहता अगद  महंमद गझनी या िनघोर या अघोर  ःवा  यांपासून 
आपआप या ःवरा याचे िन ःवधमाचे संर णाथ हंदंनीू  रणांगणामागून रणांगणे लढ वली 
होती. रा ये गेली, पु हा िमळ वली, आज हार, तर उ ा जीत, आज जीत तर उ ा हार. पण 
सतत सहाशे सातशे वष मु ःलमांशी जो हंद ूसा  या हंदःथानभरु  सश पणे सारखा लढत 
रा हला, हंदःथानचीु  अंगुली न अंगुली भूमी लढवीत रा हला आ ण शेवट  मु ःलम राजस ेला 
दाती तणृ धरावयास या हंदनूे भाग पाडले, तो हंद ूमुसलमानां या Ôअिधक चवताळ यालाÕ 
भीक घालणारा होता, असे हणावे हे वदतो याघाताचेच एक उ कृ  उदाहरण होय! 
 ५६५. मुसलमानांना हंद ू क न यायचे नाह  कंवा मुसलमानांनी हंदःथानातु  
ःथा पले या इःलामी धािमक स ेवर कोणतेह  ू याबमण करावयाचे नाह , यांना धािमक 
ू ी कोणताह  उपसग ावयाचा नाह . कारण, ती कृ ये आप या हंदधुमा या सवःवी व द 
आहेत, अशी हंदंचीू  ठाम ूवृ ी पाहनू  मुसलमानांना इःलामी धमस े या संर णासाठ  
कोणतीह  िचंता कर याचे कारण उरले नाह . यांना एकच काय ती िचंता उरली होती आ ण 
ती हणजे आपले धािमक आबमण एकसारखे वाढवून आप या हातून हंदंनीू  राजस ा जर  
हरावून नेली असली तर  िनदान आप या इःलामी धमस ेची क ा भरतखडंावर वाढ व याचे 
आटोकाट ूय  कर याची काय ती होती. मुसलमानां या या धमस ेपायी हंद ूजगताची केवढ  
हानी झालेली होती, याची चचा आ ह  ा मंथात वर अधून मधून केली आहे. आता येथे काह  
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ठोकळ आ ण एकवट आढावा देत आहो आ ण तोह  या मु ःलम धमस ेपायी झाले या 
द यमु  अशा अनेक हािनकारक गो ीं वषयी न हे, तर ित यामुळे जे दोन सवाहनू  अिधक 
हंद वघातकु  प रणाम झाले या दोन गो ीं वषयीच होय.  

सं याबळाची हानी
 ५६६. प हली गो  हणजे हंदं याू  सं याबळाची झालेली ूचंड िन रा यापी हानी. 
साधारणत: या एक-सहॐ वषात दोन ते तीन कोट  हंदंनाू  मुसलमानांनी बाट वले!  
 ५६७. हंदं याू  सं याबळाचा जो र शोष चाललेला होता तो या काळ या 
हंदसमाजालाहु  कळत होता. परंत ु या र या या रोगावर शु दबंद या बु दॅंशामुळे 
यांना दसराु  उपचारच सुचत न हता. असा  य रोगाची ूाणांितक यथा रोगी जशी अगितकपणे 
केवळ सोशीत राहतो तसे या काळचे हंदजगतु  ह  र याची ूाणांितक यथा अगितकपणे 
केवळ सोशीत रा हले!  

भू ेऽाची हानी
 ५६८. परंतु Ôसं याबळाÕ या ा हानीहनहू  भयंकर अशी दसरु  जी एक हंदरा ाचीु  
हानी होत होती ती हणजे हंदःुथान या वःततृ भूमीला खंडखडंश: मु ःलमांची ह  इःलामी 
धािमक स ा हंदं याू  हातून नकळत िछनावीत चालली होती ह  होय. 
 ५६९. हंदंशीू  लढनू  जतक  भूमी मुसलमानांना सा  या हंदःथानभरु  जंकता आली 
नाह  िततक  भूमी मु ःलमांनी हंदःथानभरु  हंदंनाू  बाटवून जंकली!  
 ५७०. कारण, जे दोन ते तीन कोट  हंद ू यांनी बाटवून मुसलमान केले आ ण जे 
ल ाविध मसुलमान बाहे न हंदःथानातु  आले या उभयतांचे वाःत य हंदःथानातचु  
ःथाियकपणे झालेले होते. यां या ा कोट कोट ं या वसतीखाली िन वसतीसाठ  हंदःथानातीलु  
गावे, नगरे, ूदेश यांतून जतक  भूमी यापली गेली िततक  वःतुत: मसुलमानां याच 
स ेखाली गेली. या वःतीण भूमीवर मुसलमानांची धमस ा ूभू व गाजवीत होती, यांचा 
हरवा चांद हंदं याू  देशा या या वःतीण भागावर अू हतपणे फडकत होता. मुसलमानां या 
हातची राजस ा हंदंनीू  वशेषत: मरा  यांनी, या महायु दाचे शेवट  सा  या हंदःथानातु  
हरावून घेतली असली तर ह  वैय क िन सामुदाियक स ा नांदत होती मसुलमानांची. ती 
म ाह  (Property) होती मु ःलम नाग रकांचीच.  
 ५७१. पु हा मु ःलमांची ती लोकसं या यां या बहप ीक वामुळेु  आ ण ू छ न 
धमूसारामुळे सारखी वाढत होती आ ण या ूमाणात हंदःथानचीु  अिधक अिधक भूमीह  
यां या वसतीखाली जाऊन मुसलमानी धमस े या हातात पडत चालली होती. ा 
वःतु ःथतीची काह  क पना ये यासाठ  इतके सांिगतले तर  पुरे आहे क , हदंचूी, वशेषत: 
मरा  यांची राजस ा वःतुत: (De facto) ूःथा पत झा यावरह  ू येक लहान-मो  या 
गावातून, मुसलमान वाडा कंवा Ôमुसलमान मोह लाÕ हणून एक िनराळा भाग वसलेला असे. 
ू येक नगरातून; तर सोडाच; पण ू य  पुणे, सातारा, को हापुर, नागपुर, बडोदे, देवास, 
धार, इंदरू, वािलयर, जोधपूर, उदयपूर आ ण पुढे पुढे िशखांचे अमतृसर, लाहोर ते थेट 
ौीनगरसार या हंदं याू  मोठमो  या ःवतंऽ राजधा यांतूनह  ू येक सहॐाविध मुसलमानांनी 
यापलेले िनरिनराळे वभागचे वभाग Ôमु ःलम पुराÕ, Ôमु ःलम आबाद Õ अशा नावांनी 
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तुटकपणे वसलेले होते. आ ण या या वभागावर मुसलमानांची धमस ाच न हे तर 
भूःवािम वह  (जमीनमालक पण) ूःथा पत झालेले होते.  
 ५७२. आ ण वशेष हे क , या ल  ल  मुसलमानां या धािमक स ेचे आ ण 
वैय क म ेचे नैबिधक (कायदेशीर) संर ण, Ôआपली ूजाÕ ा ॅमाने तेथील ःवत: 
हंदराजेचु , या मुसलमान नाग रकांना हंद ूनाग रकां या समान पातळ वर लेखून कर त होते. 
यातह  या काळ या मु ःलमां या ूकरणी Ôधमातर हणजेच रा ांतरÕ हे सूऽ शभंर ट के 
लागू होत अस याने आ ण या काळ  हंद ूआ ण मुसलमान ा दोघांम  ये क टर वैराचाच 
काय तो एकमेव संबंध अ ःत वात अस यामुळे मुसलमानां या हाती गेलेले हे सारे भूमीखंड 
रा शऽूं याच हाती सोपवून द यासारखे होते.  
 ५७३. अशा र तीने, हंदःथानातीलु  गावागावांतून, नगरानगरांतून आ ण ूदेशांतून 
या काळापासूनच लहान-मोठ  Ôमु ःलमःथानेÕ िनमाण होत चाललेली होती. हणजेच 
हंद वभागु  िन मु ःलम वभाग अशा दोन भागांत अखंड हंदःथानु  देशाची वाटणी या 
काळापासूनच ू छ नपणे होत चाललेली होती.  
 ५७४. ह  लहान-मोठ  मु ःलमःथाने हणजे ूःथा पत हंद-ूरा यस ां या 
बांधकामा या पायात या छु या इःलामी धमस ेने पेरलेले जवंत काल  वम,् टाईम बाँबच 
होते!  
 ५७५. तथा प, या भूहानी या व मान िन संभा य अशा भयंकर प रणामांची तीो 
जाणीव कंवा नुसती जाणीवसु दा या काळ या हंदरा यस ािधकाु  यांना, सामा यजनांना 
कंवा या काळ या इितहासलेखकांना सु दा न हती, असे दसते. कारण शु दबंद  ूभिृत 
धािमक खुळापायी हंदरा ावरु  या काळ  झाले या िन होणा  या सं याहानी या िन 
भूमीहानी या दंप रणामांचीु  आ ह  येथे कर त आहो अशी ःप , सडेतोड, दरदशू  िन 
ऐितहािसक उकल अ यऽ कोणी कोठे के याचे आढळत नाह . ती चचा कोठे आढळली तर  
केवळ अपवादभूतच ठरणार! 
 ५७६. दसरेु  असे क  जर मु ःलम धमस े या ा वर ल दंप रणामांचीु  तीो जाणीव 
हंदंनाू  याकाळ  झालेली असती तर आ ह  पूव  व ण याूमाणे टपू सुलताना या राजस ेला 
धुळ स िमळ वताच महारा ीय राजमडंळाने लगोलग टपू या नेतृ वाखाली मु ःलमांनी 
ःथापले या इःलामी धमस ेलाह  धुळ स िमळ व यासाठ  मु ःलमांवर श स ज िन बलव र 
धािमक ू याबमणह  केले असते! कारण, तसे ू याबमण कर याची जतक  अनुकूल संधी 
हंदंनाू  पूव  कधीह  िमळाली न हती िततक  सवःवी अनुकूल संधी या वेळ  िमळाली होती. 
या वेळ  सा  या हंदःथानातु  मरा  यांचा हात धर ल कंवा यां याकडे वाक  या ीने नुसता 
पाह ल अशी कोणतीह  मु ःलम श  उरलेली न हती, हे आ ह  वर सांिगतलेच आहे. आमचा 
या काळचा वीरभाट आप या पोवा  यात हंद वा याु  रसरशीत अिभमानाने हणतो क  -  

   जलचर हैदर िनजाम इंमज रण क रता थकले॥  
   यािन पु याकडे वलो कले ते संप ला मुकले॥  
रा साशी लढायचे आ ण जंकायचे तर सवाई रा स होऊनच लढले पा हजे 
 ५७७. वर ल अनुकूल सधी येताच टपू या यु दात लढलेले आ ण या वेळ  द णेत 
असलेले भोसले, होळकर, पटवधान, राःते इ याद  मराठ  रा यमंडळा या सरदारांनी, 
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कारभा  यांनी, पेश यांनी आ ण छऽपतींनी ूमुख ूमुख धमािधका  यांसह वचार विनमय क न 
खालील भाषेत जर  नसली तर  खालील आशयाची राजा ा महारा रा यातील हंदमाऽांनाु  
त काल सोडली असती क  :  
 ५७८. Ôमहारा ीय वीरां या पराबमाने जशी सुलतान टपूची इःलामी रा यस ा 
धुळ स िमळ वली तशीच या ÔसैतानÕ टपू या नेतृ वाखाली मु ःलमांनी हंदंवरू  रा सी 
अ याचार क न ःथापलेली यांची इःलामी धमस ाह  धुळ स िमळ व यासाठ  आ ण या 
अ याचार  अपरा  याचे कठोर पा रप य कर यासाठ  मु ःलमांवर धािमक ू याबमण कर याचे 
आम या रा यमंडळाने िन त केले आहे. 
 ५७९. Ôआ  ौी शकंराचाया या खालोखाल यांचे धुरंधर व अ खल हंदजगतु  मानीत 
आले आहे या वजयनगरा या- हंदसाॆा यु -संःथापक ौी शंकराचाय व ार य ःवामी यांनी 
दलेला शा ाथ िन शा ाचार िशरोधाय मानून, मु ःलमां या अ याचार  धमस ेवर ू याबमण 
कर याचे काय  या रा घातक ढ या बेड ने हंदसमाजासु  आजपयत पंगू क न सोडले होते 
ती शु दबंद ची मानिसक बेड  आज आ ह  ूथमत: तोडनू  टाक त आहोत. आ ण आम या 
महारा ीय रा यात झाडनू  सा  या अिधका  यांना खालीलूमाणे कडक यवःथा कर याची आ ा 
सोड त आहोत.  
 ५८०. Ôू येक मामािधका  यांना िन नगरािधका  यांना आपआप या क ेत या या 
हंद ू ी-पु षांना मु ःलमांनी बाट व याचे आढळून येईल यांना यांना एका Ôिनरोधन 
िश बरातÕ शासक य संर णाखाली एकऽ जमवून ठेवावे. यांना च रताथाची कोणतीह  उणीव 
पडू देऊ नये.  
 ५८१. Ôू येक गावातील या या मु ःलमां या घरात हंद ू या, मुली िन मुले 
बळाने बाटवून राब वली जात असतील या या घरातील सव मु ःलम ी-पु षांना त काळ 
बे  या ठोकून कारागहृात बंद ठेवावे आ ण तेथील हंद ू यांना आ ण मुलांना त काळ मु  
क न िन समतेने वागवून वर ल िनरोधन िश बरातील समुदायात पोचवून ावे.  
 ५८२. Ô याचूमाणे टपूने उभारलेली जी बूरातील बूर मु ःलम त णांची िनवडक 
इःलामी पतृना (पलटण) होती आ ण जला तो मा या लाड या मुलांचे सै य हणून 
कुरवाळ त असे, ित यातील मु ःलम सैिनक महारा ात, कनाटकात कंवा इतरऽ या या 
ठकाणी सापडतील यांना यांना त काल पकडनू  िन बे  या ठोकून वर ल कारागहृांत डांबून 
ठेव यात यावे. हंदतीलू  त ण िन सुंदर अशा या अनेक िनरागस यांना पकडनू  टपूने या 
इःलामी पतृनेतील त णांस यां या हंदंवर लू  अ याचाराचे पा रतो षक हणून वाटनू  दले 
होते या सव हंदत णींनाु  मु  क न िन मम वाने वागवून वर ल िनरोधन िश बरात धाडनू  
ावे.  

 ५८३. Ôइतक  यवःथा होताच एक रा ीय शु दस ाह व र  अिधका  यांकडनू  
नेम यात येईल. या या आधी वर ल िनरोधन िश बरांतील जे सहॐाविध बाट वलेले हंद ू ी-
पु ष एकऽ केलेले असतील या सवाना, मोठमो  या गटाने यां या यां या मूळ वसतीला 
लागून असले या प वऽ ेऽःथानात कंवा धारवाड, बदामी इ याद  या नगरांत या 
रणधुमाळ त टपू या अ याचार  मु ःलम सै याचा मरा  यांनी मोड केलेला होता या या 
नगरांत सामुदाियक शु द करणासाठ  सैिनक संर णाखाली पोचवून दे यात यावे. तेथे तेथे या 
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मु ःलमांनी बाट वले या ल ाविध हंद ू ी-पु षांचे शु द ूी यथ मोठमोठे य  केले जावेत 
आ ण मो  या समारंभाने ूचंड समदुायां या हंदधुमा या जयघोषात या सवाची शु द  
कर यात यावी. यां यापैक  यांना यांची मूळची हंदकुटंबेु ु  आप या ःवगहृ  ममतेने िन 
समतेने परत घेऊ इ छ त असतील यांना यांना आपाप या घर  पोचवून ावे. परंतु या 
सहॐावधी शु द कृत हंदंनाू  यां या मूळ या पोटजातीत तसा मम वपूवक ूवेश होऊ शकत 
नसेल या सवाचा, आप या राजपुतातील पौरा णक कथेूमाणे Ôअ नकुलÕ नावाची एक नवीन 
ऽय जाित हंदजगता याु  प रघातच िनमाण क न या जातीत सरिमसळ समावेश कर यात 

यावा. यांना हंद वाचेु  सव अिधकार इतर हंदंसहु  समानतेने उपभोगता आले पा हजेत, असे 
रा यािधका  यांना आ ण धमािधका  यांना आ ा प यात यावे.  
 ५८४. Ôपूव  टपू या आ ेने मुसलमानांनी जत या कुलीन िन सुंदर हंद ूत णींना 
पकडनू , बाटवून यां या विश  Ôइःलामी पतृनेतीलÕ सैिनकांना वाटनू  दले होते िनदान 
ितत या तर  मु ःलमांतील सुंदर िन त ण यांना पकडनू  आणून वर ल शु दसमारंभातच 
हंद ू क न, या यु दाम  ये या या मराठ  वीरांनी वशेष पराबम केला होता यां या 
यां याशी यांची ल ने लावून दे यात यावीत.  

 ५८५. Ôनंतर टपूशी झाले या यु दकाळात या आततायी मु ःलमांनी हंदंवरू  धािमक 
अ याचार केले, हंद ू यांवर बला कार केले, हंद ू देव-देवतांचा उ छेद केला या सहॐावधी 
मु ःलम अपरा  यांचे पा रप य कर यासाठ  यांना वर उ ले ख याूमाणे या या 
कारागारांतून बंद कर यात आलेले होते तेथून तेथून काढनू  सश  पहा  यात, व र  
अिधका  यांकडनू  आय या वेळ  कळ व यात येईल अशा चार-पाच मु य मु य नगरःथानी 
ने यात यावे. वशेषत: या नरगुंद कंवा क ुर या राजधा यांत हंद ू ी-पु षांवर जे 
अन वत अ याचार ःवत: टपूने आ ण या या मु ःलम सै याने केले, या अ याचारांचा सूड 
या मु ःलम आततायींना कठोर ूाय त देऊन या नगरातील याच हंद ू ी-पु ष 
समाजा या डो यांसमोर परेुपूर घेतला जावा यासाठ  या या कारागारांतून पकडनू  आणले या 
मु य मु य मु ःलम आततायींना आ ण वशेषत: टपू या या Ôइःलामी पतृनेÕतील सैिनकांना 
नरगुंद आ ण क ुर येथे ने यात यावे. या शु दस ाहातील ठरा वक दवशी ा शतश: 
आततायी मु ःलमांना या या नगरातील वःतीण पटांगणात सहॐो हंद ू ूे कां या समोर 
सश  सैिनकां या िन तोफां या कडेकोट पहा  यात उभे क न यांना यांनी केले या हंदंवर लू  
अ याचारांचा पाढा वाचून दाखवून एकजात तोफां या त ड  दे यात यावे. 

हंद ूहता यां याु  ःमतृीस रा ीय मानवंदना
 ५८६. Ôशेवट  ा अपूव शु दस ाहा या सांगते या दवशी, पूव  टपू या सहॐाविध 
मु ःलम सै याने हंदंचीू  गावेची गावे वेढनू  यांना बळाने मुसलमान कर याचा कंवा यांचा 
अस  छळ कर याचा ूलय मांडला होता या वेळेस या पाठलाग करणा  या मु ःलम 
पशा चां या हाती पडनू  आपला धम बाटला जाऊ नये यासाठ  दसराु  कोणताह  माग सापडेना, 
ते हा या सहॐाविध हंद ू ी-पु षांनी कृंणा, तुंगभिा ांसार या न ां या ूवाहातून उ  या 
घेऊन कंवा अ य ूकारे ःवत:चे ूाण दले पण हंदधुम सोडला नाह . या सहॐाविध हंद ू
हता यांनाु  रा ीय मानवदंना दे यासाठ  सा  या महारा  रा यातील नगरानगरांतून आ ण 
गडागडांव न आ ण सहॐाविध हंदलोकां याु  हंद ूधमा या जयघोषात तोफां या तीन तीन फैर  
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सोड यात या यात.Õ 

धािमक ू याबमणां या ा हंद ूतोफां या गडगडाटाचे ूित  विन
 ५८७. जर मु ःलमां या धािमक स ेवर मरा  यांनी या काळ  असे धािमक 
ू याबमण केले असते तर या या वर दले या सांगते या दवशी महारा भर गडागडांव न 
सुटणा  या तोफां या ा ूचंड गडागडाटाचे ूित  विन केवळ गोदा, कृंणा िन तुंगभिा ा 
न ां या प रसरातच काय ते दमदमलेु ु  नसते, तर गंगा, यमुना, िसंधू आ ण ित याह  पलीकडे 
व ु (ऑ सस) नद या द  याखो  यापयत या सा  या मु ःलम जगताम  ये दणाणून गेले असते: 
“ हंद ूलोकह  बाटले या ल ाविध मुसलमानांसह  परत हंद ूक न घेत आहेत! हंद ूलोकां या 
पायातील शु दबंद ची बेड  यांनी ःवत:च तोडनू  टाकली आहे!!” या नुस या बातमीसरशी 
सहॐाविध तोफां या दण यांनी बसला नसता इतका हादरा या काळ  िनदान हंदःथानातीलु  
मु ःलम जगताला बसला असता. यांचे अ ःत व कोलमडू लागले असते. हा नुःता 
ऐितहािसक तक नाह , तर ऐितहािसक संभा यतेची ह  हमी आहे.  
 ५८८. परंतु ती संभा यता संभा यताच रा हली. हंदंनीू  आप या पायातील 
शु दबंद ची बेड  नाह  तर नाह च तोडली, न तोडू दली. अथात मुसलमानांनी हंदःथानातु  
या काळ  ःथापलेली इःलामी धमस ाह  उखडनू  टाकता आली नाह .  

 ५८९. परंतु मु ःलमांची हंदधुमावर ल अघोर आबमणे हो या या आधीपासूनच या 
ज मजात जाितभेदाचे रा घातक वष हंद ूजगता या अंगात िभनू लागलेले होते यामुळे िन 
नंतर या मु ःलमां या अघोर िन सतत आबमणांचा प रणाम हणून या जाितभेदा या 
कचा  यात सारा हंदसमाजु  अिधकािधक प केपणी जखडला जात चाल यामुळे हंदधुमातील, 
संःकृतीतील िन सामा जक आचार वचारातील ती मूळची ूसरणशीलता, पचनश  िन धािमक 
ूांतांतसु दा ूखर असलेली ू याबमक ूवृ ी अगद  ीण होऊन गेली. यामुळे 
ले छांसार या परधम यांवर आबमण क न यांना हंदधुमात िन हंदसमाजातु  आ मसात 
क न घेणार तर  कसे? 
 ५९०. जो ज मजात हंद ूनाह  यास गंगेत जर  ःनान घातले तर  तो जाितवंत 
हंद ूकसा होणार? कारण जात ज माने ठरते! 
   रासभू धुतला महा तीथामाजी।  
   न हे जैसा तेजी शामकण॥  
आ ण अशा ज मजात ल छांना हंद वाचेु  गंध फासले हणून यांस आ ह  आम या 
ज मिस द जातीत यायचे? यां यासह आ ह  पंगत करायची? आ ण ती ज मजात ल छ 
ी असली तर? ितला नुसते हंदं याू  करं  यातले कंुकू लावले हणून ित याशी आ ह  ल न 

लावायचे? आ ण तेह  अगद  उघड उघड!! अश य! अश य!! अध य! अध य!! अशा 
धमभावना केवळ ॄा ण- ऽयां याच न हेत तर हंद ूजगतातील मांग, ढोल, िभ ल इ याद  
तथाकिथत अं यज वा व य जातीतह  रोमरोमातनू खळले या हो या. यांना हाच खरा 
हंदधुम वाटे. या ज मजातपणा या मूळ सूऽाचेच मु य सूऽ होते - Ôजो हंद ूःवे छेने हणा, 
बळाने हणा, ल छसंपकाने एकदा बाटला, तो बाटला? ज माचा बाटला! वंशपरंपरेने बाटला!Õ 
अशा धािमक बु दॅंशाने पछाडले या या कालातील कोट  कोट  हंदंचाू  शु द करणास कंवा 
ल छांवर धािमक ू याबमण कर यास तीो वरोध होता, यात काय आ य!  
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सुदैव इतकेच क  -
 ५९१. सुदैव इतकेच क , हंदःथानावर लु  मु ःलम आबमणा या ूारंभकाळ  रोट बंद , 
बेट बंद , शु दबंद , िसंधुबंद  इ याद  बं ांूमाणे एखा ा बहृःपतीने कुठ यातर  ःमतृीत 
आणखी एक अनु ुभ घुसडनू  Ôरा यबंद Õचीह  बेड  हंदजाती याु  पायात ठोक याची आ ा 
सोडली नाह ! जसा मु ःलमांनी बळाने बाट वलेला हंद ू पु हा हंद ू होऊ शकणार नाह , 
मुसलमान आ ण यां याशी यवहार करणारा हंदहू  मु ःलम होऊन जातो, असे आ ा पणा  या 
या Ôशु दबंद Õ या धमा े या चालीवर Ôकोणतेह  हंदरा यु  एकदा मुसलमानांनी जंकले क  ते 
बाटलेले रा य पु हा के हाह  हंदरा यु  होऊ शकणार नाह , जो कोणी हंद ू ते रा य परत 
घे याचा ूय  कर ल तो ःवत:च बाटनू  मुसलमान होईल, पण ते रा य काह  हंद ू होऊ 
शकणार नाह !Õ असे आ ा पणार  Ôरा यबंद Õचीह  धमा ा जर एखा ा हंद ूबहृःपतीने सोडली 
असती तर मुसलमानांची धमस ा उखडनू  देणारे धािमक ू याबमण करणे हे जसे 
शु दबंद मुळे हंदंनाू  मुळातच अश य िन अध य झाले, याचूमाणे मुसलमानांची राजस ाह  
उखडनू  टाकणारे राजक य ू याबमण करणेह  ा रा यबंद या बेड मुळे पंगू झाले या हंदंनूा 
अध य हणून अश य झाले असते. आ ण, अफगा णःथान, इराण, बा बलोन, पुरातन इ ज , 
तुकःथान ते थेट मोरो कोपयत जशी पूव ची सार  रा े म न जाऊन मु ःलममय झाली, तसेच 
हे हंदःथानहु  याच काळ  मु ःलममय होते! धािमक िन राजक य ं याह  केवळ 
मु ःलमःथानच होऊन जाते! हंदरा ा याु  इितहासाची शेवटची ओळ ितथेच िल हली जाती. 
परंतु हंद ूरा ावर ल ते अ र  तर  शेवट  टळले, इतकेच न हे तर हंदपराबमा याु  दैद यमान 
तेजाने उजळलेला हंदजाती याु  पुन जीवनाचा एक पुढचा अ  याय िल हला गेला. 
 ५९२. याकाळ , हंदःथानातचु  न हे, तर जगा या या ब  याच मो  या भागावर 
मु ःलमांनी आपली राजक य िन धािमक स ा ःथा पली होती या भागातील सव रा ां या 
इितहासाव न ह च गो  िस द होते क , मसुलमानांची राजस ा आ ण धमस ा ह  दो ह ह  जी 
बहसं यु  रा े उखडू शकली नाह त ती तर आमूलात ्न  होऊन मुसलमानमय झालीच. परंतु, 
या काह  अमु ःलम रा ांनी मु ःलमांची राजस ा उलथून पाडली परंत ु यांनी ःथापलेली 
इःलामी धमस ा माऽ तशीच अबािधत ठेवली ती रा ेह  मु ःलमां या सतत िन भयावह 
उपिवांपासून सुटू शकली नाह त. केवळ तीच दहा-पांच रा े काय ती या काळ  मुसलमानां या 
मासातून मु  होऊ शकली. इतकेच न हे, तर उलट मसुलमानांचा मास क  शकली क  यांनी 
यां यावर ल मुसलमानांची राजस ा उखडनू  पाडताच मु ःलम धमस ेवरह  लगोलग दा ण 
ू याबमण क न आपआपले रा  धािमक ूकरणीसु दा िनमु ःलम क न सोडले. ा 
उदाहरणा या ःप ीकरणाथ ःथलाभावामुळे या काळचे एकच उदाहरण तेवढे इथे देऊ. ते 
हणजे ःपेनचे. 

मु ःलमांनी पादाबांत केलेला ःपेन िनमु ःलम कसा झाला? 
 ५९३. हंदःथानावरु  मु ःलमांची आबमणे चालली होती. याच कालखंडात ःपेन-
देशासह  पादाबांत क न या देशात अरब वजे यांनी ओिमयेड खिलफा या आिधप याखाली 
एक ूबळ मुसलमानी राजस ा ःथापन केली होती. अथातच युरोपातील इतर भागात चालू 
होती तशीच मु ःलमांची धािमक आबमणे ःपेनदेशातील भ नांवरह  चालू होऊन अन वत 
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अ याचारांचा कहर उसळून अग णत भ न ी-पु षांना बाट व यात आले कंवा ठार 
मार यात आले. पुढे काह  शतकांनंतर मुसलमानांतच आपापसात यादवी माजली. ते हा 
युरोपातील बळावत चालले या ृा ससार या भ न रा ा या सहा याने आ ण पोप या ूबळ 
ूो साहनाने, मु ःलमां या राजक य िन धािमक ूपीडनामुळे गांजून गेले या ःपेनमधील 
भ न लोकांनी आप या एका जु या राजवंशाचे नेतृ वाखाली मुसलमानी राजस े व द मोठे 
बंड उभारले. अनेक वषा या लढायांनंतर शेवट  इसवी सना या पंधरा या शतकात ःपॅिनश 
भ नांनी मुसलमानी राजस ेचा पुरा मोड क न टाकला. परंतु, हंदःथानाूमाणेचु  
ःपेनम  येह  मुसलमानां या हातून जर  राजस ा िछनावली गेली होती तर ह  मुसलमानांनी 
बाट वले या अग णत ःपॅिनश भ नांवर आ ण यां या वसतीखाली असले या भू ेऽावर 
मुसलमानांनी जी इःलामी धमस ा ःथापलेली होती ती तशीच अबािधत रा हली होती. इतकेच 
न हे, तर ःपॅिनश रा ाला पुढे-मागे दभंगूनु  टाक यासह  कारणीभूत हो याइतक  ती ःफोटक 
िन भयावह होती. हे संकट यांना डो यापुढे धडधड त दसत होते आ ण मुसलमानांनी पूव  
केले या धािमक अ याचारांचा संधी सापडताच सूड घे यासाठ  जे नेहमीच टपलेले असत या 
ःपॅिनश भ नांनी मुसलमानी राजस ेूमाणेच वर ल मुसलमानी धमस ेलाह  धुळ स 
िमळ व याचा िनधार केला.  
 ५९४. यातह  भ न लोकां या पायांत काह  हंद ूलोकांूमाणे रोट बदं , बेट बंद , 
शु दबंद  इ याद  Ôधमाचारां याÕ बे  या ठोकले या न ह या.  
 ५९५. यामुळे मुसलमानांनी बाट वले या यां या आ ण भ न ी-पु षांना 
Ôबाि ःमा देऊनÕ शु द क न, भ न धमात परत आण याचे काय राजक य रणात वजयी 
झाले या ःपॅिनश लोकांना मनात येताच पार पाड याइतके सुलभ होते. अडचण जी होती ती 
मु ःलमां या राजस ेची िन श बलाची. ितचा नायनाट होताच ःपॅिनश भ न लोकंनी सा  या 
ःपेन देशातून मु ःलमधमाचा उ छेद कर यासाठ  एकच धुमाकूळ मांडला. मुसलमानांनी 
बाट वले या सहॐाविध भ नांना पु हा Ôबाि ःमाÕ दे याची अखंड सऽे चालू झाली. 
मुसलमानांकडनू  यऽतऽ सश  संघष होतो असे दसताच ःपेन अिधकच िचडनू  गेले. ःपेन या 
भ न राजस ेने, भ न जनतेने ूकट ूित ा केली क  ःपेनम  ये मुसलमान ह वणारा 
कोणताह  मनुं य कंवा मशीद हण वणारे कोणतेह  बांधकाम यापुढे अ ःत वात राहता कामा 
नये!  
 ५९६. ःवतंऽ झाले या ःपेन या रा यशासनाने एक िन त अवधी ठरवून दला 
आ ण सा  या रा यभर घोषणा कर वली क , या अवधी या आत झाडनू  सा  या मुसलमान ी-
पु षांनी एकतर आपण होऊन भ न धमाचा ःवीकार केला पा हजे, नाह तर यांनी या 
अवधीम  ये सहकुटंबु  सहप रवारे देशा या बाहेर िन याचे िनघून गेले पा हजे. पण जे कोणी 
मुसलमान या अवधीत भ नह  होणार नाह त कंवा देशह  सोडणार नाह त या सव 
मु ःलम ी-पु षांचा एकजात िशर छेद कर यात येईल!!  
 ५९७. काय हणता? कोण घोर ह  भ न राजा ा? होय! पण हेह   यानात ठेवा 
क , ःपेनला जे हा मुसलमानांनी जंकले ते हा यांनी ाहनहू  अघोर असे अ याचार भ न 
जनतेवर तेथे बळाने धमातर घडवून आण यासाठ  केलेले होते. या वेळ  भ न र ाचे पाट 
माग माग  मसुलमानांनीह  वाह वले होते! आज मुसलमानी र ाचे पाट माग माग  भ न 
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वाह वणार होते. वर दलेला अविध संपताच ःपॅिनश भ नांनी ठक ठकाणी उठाव क न 
ःपेनम  ये उरले या मु ःलमांचे, या इःलामी ी-पु षांचे, आबाल-वृ दांचे सरसकट, िशरकाण 
केले. मु ःलम र ात हाऊन ःपेनचे भ न चच Ôशु दÕ झाले! ःपेन िनमु ःलम झाले हणून 
ःपेन ÔःपेनÕ रा हले! याचे Ôमोर कोÕ झाले नाह ! 
 ५९८. मुसलमानांची तीच ददशाु  पोलंड, स हया, ब गे रया, मीस इ याद  भ न 
देशांत होऊन या या देशांनी मुसलमानी रा या या िन धमा या पंजाखाली पचलेले आपले 
देश ःवतंऽ क न िनमु ःलम क न टाकले. 
 

ूकरण ८ वे
पूवाधाचा समारोप

 ५९९. या सव पूवाधात जी अनेक वधेये चिचली गेली आहेत या चचचा मु य 
आशय ा समारोपात सं  एकसूऽीपणे असा सांगता येईल क .... 
 ६००. ऐितहािसक काली इतर कोण याह  महान रा ाूमाणे भारतावरह  मु यत: 
यवन, शक िन हणू  या परक य ल छांची जी सश  िन भयंकर आबमणे झाली आ ण 
यां याशी भारताला शतकानुशतके झंुजावे लागले या सव ल छ-आबमणांचा समरांगणात 
शेवट  पूणपणे पराभव क न हंदःथाननेु  यां या राजस ेचा समूळ उ छेद केला आ ण आपले 
राजक य ःवातं य पु हा पु हा ूःथा पत केले. इतकेच न हे, तर यवनशकहणा दू  
ल छरा ां या या ल ाविध लोकांनी या या राजक य संघषा या काळात हंदःथानातीलु  
अनेक ूांत यापून टाकून िन याचीच वसती केली होती यांना आप या वै दकधमाची, 
देवदेवतांची, संःकृत-संःकृतीची द ा देऊन आप या समाजात इतके पू़ ् पणे सं यवहाय 
क न घेतले क , यां या मूळ या ल छय गोऽांचाच काय, पण नावाचासु दा याग क न 
आम या हंद ूजातीत ते बहतांशीु  ःवे छेने िन पूणपणे एकरस िन एकजीव होऊन गेले. 
 ६०१. परंतु मुसलमानी आबमणांचे Ôअभूतपूव संकटÕ जे हा हंदःथानावरु  कोसळले, 
ते हा या सकंटाला हाणून पाड यासाठ  एक सहॐ वष हे हंदराु  या मु ःलम आबमकांशी 
जर  झंुजत रा हले आ ण शेवट  मु ःलमांनी हंदःथानातु  ःथा पलेली इःलामी राजस ा जर  
यवनशकहणा दू  परक यां या स ेूमाणे उखडनू  टाकून हंदंनीू  आपले राजक य ःवातं य पु हा 
ूःथा पत केले, तर  मु ःलमां या धमस ेखाली गेलेले हंदंचूे सं या ेऽ आ ण मुसलमानां या 
या वसतीखाली मु ःलमांनी बळकावून टाकलेले भू ेऽह  सोडवून यवन, हणू , शका दंचे केले 
तसे मुसलमानांचे संपूण हंदकरणु  ते या काळचे हंद ूकां क  शकले नाह त? 
 ६०२. या मंथा या आरंभी ूःता वले या वर ल मु य ू ांची िच क सा ऐितहािसक 
आधारे ावर ल पूवाधात मु यत: केलेली आहे. या या काळ या प र ःथतीूमाणे केले या 
ा ऐितहािसक िच क सेचा िनंकष असा आहे क  मुसलमानांची राजस ा उलथून पाडताच 
कंवा पाड त असता या अनेक अनुकूल संधी सापड या या या वेळ  श बळाने बलव र 
असताह  आ ण राजक य ेऽात मुसलमानांची धूळधाण उडवून दली असताह  हंदजनतेनेू  
कंवा हंदरा यमंडळानेु  अ याचार  मुसलमानांनी ःथा पले या धमस ेवर ू याचार  ू याबमण 
केले नाह . झाडनू  सा  या मुसलमानांना, अवँय तर बळाने सु दा, हंद ूक न घेतले नाह ! 

 84



 ६०३. पूव  जसे यवनशकहणा दू  पादाबांत पररा यांना ते ःवधमात येऊ पाहताच 
या काळ या हंदजगतानेु  सहासन-सहवास-सह ववाहा द सामा जक जीवना या सव उपांगात, 
पाऽापाऽ ववेक न सोडताह  सामावून घेतले, याचूमाणे मुसलमानांची हंदःथानातीलु  राजस ा 
आप या पराबमाने पादाबांत क न टाकताच जर या काळ या वजयी हंदजगतानेु , रोट बंद , 
बेट बंद , शु दबंद , िसंधुबंद  इ याद  सामा जक ढ ं या बे  या ताड ताड तोडनू  टाकून 
य चयावत मुसलमानांना शु द क न हंदसमाजा याु  या काळ या जाितपरंपरेत 
पाऽापाऽ ववेक न सोडता, सामावून घेतले असते तर याच काळ  हे हंदःथानु , ःपेनूमाणेच 
िनमु ःलम होऊन गेले असते; Ô हंदंचूे ःथानÕ अशा अगद  अ वथकपणे हंदःथानु  झाले असते. 
 ६०४. ा मंथात साधारणत: इसवी सन ७०० ते इसवी सन १८०० पयत या 
कालखंडातील मुसलमानां या हंदःथानावरु  झाले या आबमणां या आ ण यामुळे सतत 
चालले या हंद-ूमु ःलम महायु दमािलकां या इितहासाची िच क सा केलेली आहे. अथातच या 
िच क सेतील वधानांचा संबंध या कालखंडातील प र ःथतीलाच काय तो लागू आहे. अशी 
ऐितहािसक समालोचने वाचताना वाचकांनी हे नेहमीच  यानात ठेवले पा हजे क , या 
ऐितहािसक प र ःथतीत देशकालपाऽा या अनुषंगाने जे कृ य अवँय, इ  वा हतावह ठरले 
असते कंवा ठर यासारखे होते ते अ य प र ःथतीतह  कंवा अ य कालखंडातह  तसेच अवँय, 
इ  अथवा हतावह ठरतेच असे नाह . इतकेच न हे, तर विचत ते देशकालपाऽभेदांनी 
अनावँयक, अिन  िन अ हतकारकह  ठ  शकेल. मग तो राजकारणातील ू  असो, 
धमकारणातील असो कंवा जीवनातील इतर एखा ा ेऽातील असो. राजकारणात िन 
धमकारणात मुरले या समथ रामदास ःवामींनी यां या खालील ओवीम  ये हेच मम िन ून 
सांिगतले आहे - 
  समयासारखा समयो ये ना। नेम एकिच चालेना। 
  नेम ध रता राजकारणा। य ययो घडे ॥ १॥ 
 

- पूवाध समा  -
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सोनेर  पान पाचवे (उ राध) 
 

ूकरण १ ले
वषयानुबंध

 ६०५. हंदरा ा याु  इितहासातील Ôसहा सोनेर  पानेÕ हा जो मंथ आ ह  िल हत आहो, 
या या ूाचीन इितहासा या, पूव च ूिस द झाले या प ह या भागा या आरंभी आ ह  ा 
मंथाची परेषा अवँय िततक  आखली आहे. यात व ण याूमाणे आ ह  आता ा दसु  या 
भागाचा उ राध िल ह यास आरंभ कर त आहोत. 
 ६०६. आताच संप वले या पूवाधात हे ःप  केलेले आहे क , मुसलमानांशी हंदंचाू  
जो धािमक आ ण राजक य अशा दोन ूचंड आघा  यांवर शतकानुशतके यु दसंघष चाललेला 
होता, यातील धािमक आघाड वर मुसलमानां या आबमणांचा पूण ूितकार क न यांचा 
पाडाव कर याइतक  हंदंचीू  धािमक समरनीती सबळ न हती. इतकेच न हे, तर मुसलमानां या 
या धािमक आघाड या रा सी समरनीतीपुढे ती हंदंचीू  धािमक समरनीती अगद  दबलु  िन 
आ मघातक ठरली. कारण आततायी शऽू या नीतीहनू  अिधक कठोर, बूर िन धारदार अशी 
समरनीती याची असेल तेच रा  या शऽूचा पाडाव क  शकते, हे कोण याह  ःव पातील 
यु दाचे मु य धोरण असावे लागते, ह  गो  हंदराु  धािमक आघाड पुरते तर  या काळ  पार 
वस न गेले होते. 
 ६०७. अगद  वै दक िन पौरा णक काळ  आप या हंदरा ा याु  याकाळ या पूवजांना 
या दै य, दानव, रा स, इ याद  अघोर , मायावी, बूर, अगद  नरमांसभ क अशा शऽूंशी 
लढावे लागले, या या शऽूहनू  ःवत: ते आपले या वेळचे पूवज देव, सॆाट, यु दःतोऽांचे 
उ ाते वै दक ऋषी कंवा पौरा णक महाका यकार, हे यु दात स बय भाग घेणारे आपले सव 
पूवजह  या रा साद  शऽूंहनू  अिधक अघोर , अिधक मायावी, अिधक बूर, रा सांहनहू  सवाई 
रा स धािमक समरांगणात बनू शकले; तसतसे यु दधोरण आखू शकले, आच ह  शकले, 
ामुळे या या काळ  या या यु दात आपले पूवज यशःवी होत गेले आ ण आपले रा  

अिधकाअिधक ूबळतर िन वःतारशील होत गेले हे वेदकाळ या कंवा पौरा णक काळ या 
कथांतून दसून येते.  
 ६०८. या वेळेस राजक यच न हे, तर धािमक आघा  यांवरह  शऽूंशी सामना ावा 
लागे. ौीरामाला ऋषींचे र ण कर यासाठ  व ािमऽाने जे हा वनात नेले ते हा रा सांनी 
आम या या वेळ या य यागा द धमकृ यांचा केवढा व  वंस मांडला होता, आम या 
ऋ षक यांचे कसे अपहरण केले जाई, ते ते वणन क न सांिगतले आहे. पुढे दंडकार यात तर 
ौीराम गेले असता रावणा या रा स सै याने तेथील अ पसं य ऋषीं या आौमांची, 
य यागांची, उपिनवेषांची आ ण ¬ूाणांची कोण ददशाु  उडवून दली होती ती रामचंिास 
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सांिगतलेली आहे आ ण ऋषीं या र मांसांना या नषृंस रा सांनी खाऊन पऊन जी यांची 
हाडके फेकून दली होती या अःथींचे ढ गचे ढ ग ठक ठकाणी पडलेले दाखवून दले. 
याव नच ःप  होईल क , रा सांचा आप या पूवजांशी द घकाळ झालेला पौरा णक काळचा 
संघष धािमक आघाड वरह  होता आ ण ते हा धािमक यु दआघाड वरह  रा सां या बौयास 
हाणून पाडणारे सवाई बौय, रा सास जंक यास सवाई रा स बनणे, हे देवह  आ ण ते 
देवतु य सॆाटह  आम या धमाचे एक प वऽ कत य मानीत. याची चचा या पुःतकात पूव ह  
प र छेद ४५५ व ४५६ ांम  ये केलेली आहे. तर ह  िनदशासाठ  इथे इतका उ लेख केला तर  
पुरे आहे क  अगद  भ संूदायी ू हादाचे संर ण कर यासाठ  जो निृसंहाचा अबाळ वबाळ 
अवतार ूकट झाला आ ण याने आम या धमाचा ेष करणा  या हर यकँयपूचे आप या 
िसंह य नखामांनी पोट फाडनू  आतड  बाहेर काढली, तो निृसंह आम या रा ाचे दैवत होता, 
पुढार  होता. कचा या आ यानासारखी आ यानेह  हेच दाख वतात क  देवांनी यु दाम  ये - 
  Ôवळ त ते मूढिधय: पराभवं। भव त माया वषु ये न माियन:।Ô 
हेच धोरण ध य मानलेले असे, कपट  शऽूंशी सवाई कपटाने, बूर शऽूंशी सवाई बौयाने लढणे 
हाच अशा शऽूंना िनदाळ याचा एकमेव माग होय, हे धािमक यु दातूनह  पौरा णक काळ या 
अंतापयत तर  आम या पूवजांचे अिभमानाःपद धािमक यु दसूऽ असे. 
 ६०९. तथा प, जे हा देवादेवात कंवा आप या आपआपसातील जातीत यु दे जंुपत - 
जशी कौरव-पांडवांत, ते हा, ते हांची, यु दनीती ह  अगद  िनरा या ूकारची होती. को या एका 
र यावर अनेक र यांनी तुटनू  पडू नये, शरण आले यास जीवदान ावे, इतका बार क 
याया याय ववेक ू य  रणावरह  आचरला पा हजे, असे सांगणार  यु दनीती उपदेिशली जाई; 
कारण ती उदार यु दनीती यु दातील उभय प  मानीत असत. 
 ६१०. परंतु पौरा णक काल संपून आ ह  प र छेद ४ व ५ म  ये सांिगत याूमाणे, 
जे हा आपला इितहासकाल चाल ू झाला ते हापासनू आप या हंदःथानावरु  पारिसकांची, 
यवनांची, मीकांची, शक-कुशाणांची, हणांचीू  इ याद  जी लहानमोठ  परचबे चालू झाली ती सव 
मूलत: धािमक शऽु वाने झालेली न हती. यांचा, मूळ आ ण केवळ, हेतू राजक य स ा हाच 
होता. यांचा ःवत:चाच धम यूनािधक ूमाणात वै दकधमा याच उपांगाूमाणे होता. पुढे तर 
ते सव आबमक आपणां हंदंकडनू ू  पराभूत झा यानंतर यां यापैक  जे ल ाविध लो◌ेक 
हंदःथानातचु  रा हले ते हंदरा ातचु  पूणत: सामावून गेले. अशा प र ःथतीत या ऐितहािसक 
काळात या परक य आबमकांचा आप या धमावरह  कोणचाह  घाला पडला नस यामळेु 
यां याशी झाले या केवळ राजक य यु दात आप या पूवजांनी जशास तसे अशीच नीती 
अवलंबून या या डावपेचांनी यांना अंती चार  मुं  या चीत  केले. ती यु दे केवळ राजक य 
अस याने ितथे आ यंितक दया, माया, स य, अ हंसा इ याद  धमाधमा द भावनांचा वा 
त वाचा, धािमक ःव पाचा कोणताह  ू  मूलत: संभवत न हता. यामुळे को या परधम य 
शऽूने आप या धमावर सश  आबमणे केली असता यांचाह  ूितकार राजक य 
आबमणाूमाणेच जशास तसे, बौयास सवाई बौय, कपटास सवाई कपट, हंसेस सवाई हंसा 
आच न करणे हेच ध य आहे, शरूांचे कत य आहे. ह  जी वृ ी, ितचा उपयोग कर याचा 
ूसंग रा सांद ंशी झाले या धािमक यु दानंतर शतकानुशतके न आ यामुळे आप या रा ीय 
मानसात िन ेतन होऊन पडली.  
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 ६११. यातह  याच म  यंतरा या काळात आजीवक, जैन, बु द इ याद  वै दक 
धमातूनच फुटनू  िनघाले या सं यासूवण िन आ यंितक अ हंसाूधान धममतांनी अ हंसा, 
दया, माया, हाच काय तो खरा धम आहे, अशी िशकवणूक समाजास दली. उरले या 
वै दकांम  येह  वणभेदातूनच जाितभेदा या, खा या प या या, ःपशाःपशा या, समाजात या 
यावहा रक एकजी वताचीह  खांडोळ  करणा  या धािमक ढ  बळावून यांनाच यावहा रक धम 
हणून समज यात येऊ लागले. पुढे पुढे तर आप या य यागातह  मांसभ ण िन ष द 
ठर वले गेले. स या द स णांचीु  आ यंितक पेह  बहधाु  दगणुचु  ठरतात ह  जाणीवसु दा 
आप या या काळ या धमसमजुतीत लोपून गेली, आ ण तसा रा ाचा आ मघात करणारा 
स णांचाु  आ यंितक, अूासंिगक आ ण आ मघातक अवंलबच मोठा पु यतम स णु 
समज यात येऊ लागला. साधारणत: स य तेच वदावे हा स णु हे ठ क; मा य केलेले दान 
कंवा वचन पूण करावे, हा स णु हेह  ठ क; पण या स णाचीु  बढाई करता करता, आ ण 
कर यासाठ , ह र ंिाने व ािमऽ ऋषीला ःव नाम  ये, “माझे रा य मी तुला देतो” हणून, 
दलेले वचन िन दान, जागे झा यानंतरह , खरे कर यासाठ , व ािमऽ ऋषीला, आप या 
रा ाचे रा य याने देऊन टाकले; आ ण हणून, ते कृ य स या या स णाचेु  उ कृ  उदाहरण 
होय. अशा आ यंितक Ôस णां याु Õ बांकळ कथा पुराणांतून वणन क न रा ीय यु दनीतीला 
भाबडट, मगळे िन आ मघातक वळण दे यात आले, याची, माऽ, िनंदा करावी िततक  थोड च. 
स याचा जसा हा रा िोह  अितरेक पूजनीय ठरला याहनहू  अ हंसे या अितरेकाचा सव म 
स णु हणून जो आचारधम या काळ या बहतेकु  जैन, बौ द, काह  अंशी वैंणव मंथातह  
गौर वला आहे आ ण उपदेिशला आहे, याने तर आम या मुसलमाना द शऽूंनी आमचा पुढे 
घात केला नसेल, इतका भयंकर घात, आमचा आ ह , आधीच क न घेतलेला होता. पौ ष, 
पराबम हे दगुणातलेु  दगुणु  समजून अध य मानले जाऊ लागले. आ ण जो जतका पौ षह न, 
पराबमशू य, रा ीय अ यायाचा सवाई सूड घे याची श  तर राहोच, पण इ छाह  अंगी 
नसलेला बुळगा तो िततका धािमक ं या मोठा महंत, संत, मु , महा मा असे आम या 
धािमक यवहारात मान यात येऊ लागले.  
 ६१२. या वषयाचा अवँय िततका स वःतर खल पवूाधात Ôस णु- वकृतीÕ इ याद  
ूकरणातून (प र छेद ४२१ ते ४६६ ाम  ये) सोदाहरण आ ण साधार कर यात आलेलाच 
आहे; आ ण या उ राधातह  अनेक राजक य आघाड वर ल वणनात तो न सांगता होणारच 
आहे. येथे हा उ लेख येव  यासाठ च केला क , पौरा णक कालानंतर या आम या रा ावर 
झालेली परक यांची सव आबमणे राजक य ःव पाचीच काय ती अस याने आ ण आम या 
धमासच उ छे दणार  सश  आबमणे आम यावर रा सकाळानंतर मो  या ूमाणावर मुळ च 
झालेली नस यामुळे तशा धािमक सश  आबमणांचा ूितकार करणार  यु दनीती आ ह  पार 
वस न गेलो होतो. स णांचीु  िन धमाची आमची यावहा रक या या आ ण आचारह  पार 
पालटनू  गेले होते. यांची नरिसंहावताराची जशास तशी उम धमयु दनीती पालटनू  ती 
शाकाहार ; गवतखाऊ, स हंणु आ ण कोडगी झालेली होती. 
 ६१३. यामुळे पूवाधात आवँयक ितत या स वःतरपणे वणन के याूमाणे 
मुसलमानांनी जे हा या काळात आम या धमावरह  या पौरा णक काळा या रा सांहनहू  
अ युम, हंसक िन सश  आबमण केले ते हा आम या या सन सातशे या कालखंडातील 
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पूवजांनी हंदंचीू  या काळची जी मगळ , धमर क नीती होती ितनेच या मुसलमानां या 
आबमणाला त ड दले. सापाला दधू पाजणा  या या अितरेक , भाबड , आ मघातक आ ण 
ःवधमर णास असमथ असणा  या, तथा प ःवत:स ःवधमर क समजणा  या धािमक 
आचारनीतीनेच त ड दे याचा ूय  केला. लांड याशी लढ यासाठ  शेळ ने आपली मान 
आपणहनू  पुढे केली. हे सव पूवाधात वषद केलेले आहेच. यामुळे धािमक आघाड वर आमची 
जी ूचंड हानी झाली तीह  व णलीच आहे. हणून आता धािमक आघाड वर ल मुसलमानांशी 
झाले या सश  संघषाचा वषय आटोपता घेऊन यां याशी झाले या राजक य आघाड वर ल 
महायु दा या समी णाचा उ राध ूारंभ क .  
 

ूकरण २ रे
हंदःथानचेु  िन अरबांचे पूवापार संबंध

 ६१४. ह रवंशाद  उपपुराणांपैक  एका उपपुराणाम  ये मौलपवाची कथा आलेली आहे. 
यातील ÔमुसलÕ श द मा या अगद  व ािथदशेत मी जे हा वाचला आ ण या समुिकाठची 
मोठमोठ  शेवाळ  यादवांनी आपसात लढ यासाठ  उपटताच यांची मोठमोठाली ÔमुसळेÕ होऊन 
यांचाह  उपयोग यादवांनी एकमेकांना झोडपून काढ यात मारक श ासारखा केला ा तेथील 
वणनाचा जे हा मला अचंबा वाटू लागला ते हा, मला अकःमात ्सुचले क , हा ÔमौसलÕ श द 
मुसल श दापासून पौरा णकां या अ तू पकां या परंपरेूमाणे या मुसल श दावर केलेली एक 
कोट  असावी आ ण या सौरा -गुजराथ या िसंधुतीराला यापारासाठ  अगद  ूाचीन 
काळापासून येणा  या जाणा  या आज यांना आपण ÔअरबÕ हणतो, या देशांतील लोकांनी 
मुसलमानी धम ःवीकार यानंतर यांना िमळाले या ÔमुसलमानÕ ा नावाव न सुचली असावी, 
असे मला वाटू लागले. परंत ुया शकेंला कालाचा कंवा इतर घटनांचा कोणताह  आधार ते हा 
िमळ यासारखा न हता.  
 ६१५. यानंतर अंदमानात असताना, मी बंगाली वा य जे हा पुंकळसे वाचू लागलो 
ते हा, मला आज असे आठवते क , बंगालचे सुू िस द अिमऽा र छंदाचे ूवतक आ ण 
मेघनाद का याचे कत ौीयुत मधुसूदन द  यांनी कंवा वंदेमातरम ्रा गीताचे क व बं कमचंि 
यांनी भगवान ् ौीकृंणा या देहो सगासंबंधी कोणता तर  एक िनबंध िल हला आहे, यात 
भगवंता या देहावसानानंतर बलराम आपले मूळचे शेषाचे प घेऊन समुिात आप या 
अनुयायांसह िनघून गेले, अशी जी कथा आहे, ितचे यांनी एक संभवनीय ःप ीकरण असे 
केले क , आप या अनुयायांसह नौयानां या समूहातून बलराम हे ारकेजवळ ल प म समुिात 
िशरले आ ण कोण या तर  पर पांत नौकां या सपाकार यूहाने समुिमाग िनघून गेले. या 
अथाशी जुळेल अशी आणखी एक वःतु ःथती एका आयसमाजी ूचारका या ूवासवृ ात मी 
जी वाचली होती, ती मला आठवली. ती अशी क , हे आयसमाजी गहृःथ यूनािधक 
आजपासून प नास एक वषामागे अरबःथानातील हंदूवाशांचीु  काय ःथती आहे, हे पाह यास 
गेले होते. तेथे यांना शोध करता, असा एक लहानसा गट आढळला क , ते लोक शड  ठेवीत 
असत. यांनी सांिगतले क , आम यात जी एक पूवापार दंतकथा प वऽ भावनेने आमचे 
वाडवड ल सांगत आलेले आहेत तीव न आ ह  के हातर  अगद  पुराणकाळ  भारतातून इकडे 

 89



आलेले आहोत. भारतात एक महायु द झाले होते. यावेळेस आ ह  तो देश सोडनू  समुिमाग 
इकडे येऊन नवीन उपिनवेष (वसाहत) ःथा पला. यानंतर इकड या कोण याह  उलाढालीत 
येथील लोकां या भानगड त आ ह  पडलो नाह . हणून अजून आप या मूळ या ःव पात 
आ ह  टकून आहोत. ाव न या ूवाशांनी जो तक केला क  ते लोक महाभारता या शेवट  
के हातर  इकडे आलेले हंदचू असावेत. 
  ६१६. ा काह  वधानांव न जर हे गहृ त धरले क  यादवांचा बलरामा या 
नेतृ वाखाली एक मोठा नवीन उपिनवेष अरबःथानात जाऊन ितथे िनवसला, तर आणखी एक-
दोन गो ी या तकाला पु ी देतात. प हली, ह  क  तामीळ भाषेला ितचे मूळचे नाव ÔअरवीÕ हे 
आहे आ ण अरबःथाना या मूळ या लोकांत जो िलंगपूजाूधान शवैधम ूचिलत होता असे 
अनेक ऐितहािसक मानतात, या धमा या पुजा  यांना Druid िइडु  (ि वड) हणून 
इं लशम  ये हणतात. हाच िइडु  पुजार वग ूाचीन ॄटन िन आयलडम  ये व मान 
अस या या परंपरागत दंतकथा इितहासकार सांगतात. 
 ६१७. ा सव दंतकथा आ ण अशाच या वषयी या इतर ऐितहािसक दंतकथा 
वःताराने सांगत बस याचे हे ःथळ न हे. याव न ÔअरबःथानÕचा आ ण भारताचा पूवापार 
अगद  पुराणकाळापासून िनकटचा संबंध असावा आ ण या पक पातह  भारतीय उपिनवेष 
ःथापन झालेले असावेत. पूवसमुिातील जावा ूभिृत भूूदेशांूमाणेच प म समुिातील ा, 
आज याला अरबःथान इ याद  नावे पडलेली आहेत, या ूदेशातह  वशेषत: द ण 
भारतीयांची वसती, रा ये, संःकृती तेथे नांदत असावी, असे अनुमान काढता येई. पण इथे 
आ ह  कोण याह  ूकारे तो िस दांत हणून अ ाप मांडू शकत नाह . केवळ याला 
सुच वणार  अनेक विभ न गमके तेवढ  सं ेपाने सांगून टाकली आहेत. इतर को या 
संशोधकाचे िच  या ू ाकडे आक षत झा यास यांना उपयोगी पडा यात, या ीने आ हांस 
मह वा या वाटणा  या वर ल सूचना टपून ठेवले या आहेत. 
 ६१८. या मंथाशी लागू असणारा अवाचीन काळातील हंदःथानचाु  आ ण 
अरबःथानचा संबंध या काळ  काय होता, तेव  यापुरते काय ते येथे पा हजे. तो काळ हणजे 
या अरबांनी मुसलमानी धम ःवीकार यानंतरचा ह जे सात या शतकातला होय. मुसलमानी 
धमाचा ज मच इ.स. ५७० म  ये महंमद ज मला यानंतर झाला. यातह  ू य  
अरबःथानात अरब लोकांनी मो  या ूमाणात तो धम ःवीकार यास चाळ स-प नास वष 
लागली. यां या आपसात याच ू ावर लढाया झा या. तर ह  साधारणत: मुसलमानांचा 
पळपुटा हजर  सन इसवी सना या ६२२ म  ये चालू झाला ते हापासून मुसलमानी धमाचा 
आरंभ ते धरतात, तोच आपणह  ध . 
 ६१९. याकाळ  हे नवे आबमक मु ःलम अरब लोक अरबःथान सोडनू  ूथम 
यां या शेजार या इराणी साॆा यावर तुटनू  पड याचे आधीह  हंद ू लोकांची रा ये 
िसंधुनद या पलीकडे हणांचाू  नाश के यानंतर पु हा जवळजवळ चंिगु ा या काळ या 
सीमांपयत कशी पसरली होती, याचा याकाळ या एका ू यात ऽयःथाचाच पुरावा आधारभूत 
ध . एुन संग हा िचनी ूवासी इ.सन ६२९ या संधीस हंदःथानातु  वाय येकडनू  जे हा 
आला ते हा याने केले या च ुवस यम ्वणनाूमाणे हंदरा याचीु  वाय य सीमा आज याला 
काबूल, गझनी, कंदाहार असे हणतात या सव ूदेशाला यापून उरलेली होती. या काळ  
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भारतात येणारे बहतेकु  िचनी या ऽक म  यआिशयातून याच हंदरा यातूनु  िसंधू ओलांडनू  
हंदःथानातु  येत. 

हंद ूलोकांना चीनम  ये या वेळ  Ôिश सुÕ असे संबोधीत
 ६२०. ामुळेच हंदःथानलाु  ते हंदं याू  ूाचीनतम िसंधू ा नावानेह  िनदशीत. 
हणूनच ते हंद ूलोकांना चीनम  ये Ôिश सुÕ असे संबोधीत. ा िश सु श दाचे हे प ÔिसंधूÕ 
ा श दाचा िचनी अपॅंश आहे. हे उघड आहे. हे हंद ूश दाची उ प ी मूळ िसंधू श दापासून 

आहे. या वधानाचा अगद  त कालीन हाह  एक चीनकडचा भ कम पुरावा आहे.  

िसंधमधील हंदंवरू  अरबी मुसलमानांनी केलेली प हली ःवार  
आ ण तीत हंदंनीू  केलेला अरबांचा सपशेल पराभव

 ६२१. आज या बहतेकु  इितहासातून अरबांची हंदंवर लू  प हली ःवार  हणजे दाह र 
राजावरची ःवार  आ ण जीत हंदंचाू  पूण पराभव झाला, ती होय असे उ ले खले जाते. पण ह  
गो  धादा त खोट  आहे. अरबांची िसधंवर ल प हली ःवार  जी झाली ती सन ६४० म  ये 
आ ण तीत अरबांचा हंदंनीू  सपशेल पराभव क न यांचा सेनापती कसा ठार मारला होता, हे 
या भागात प र छेद ३२५ म  ये दलेलेच आहे. 

अरब मुसलमानांची िसंधवर दसरु  मोठ  ःवार
 ६२२. परंतु इसवी सन ७११ म  ये, माऽ, महंमद कासीम नावा या अरबी मुसलमान 
सेनापतीने प नास सहॐ सै य समवेत घेऊन हंदःथान याु  िसंध ूांतावर दसरु  मोठ  चढाई 
केली. ा वेळ  महाराजा दाह र हा हंदराजाु  िसंधवर रा य कर त होता. याने महंमद 
कासीमशी मोठा िनकराचा लढा दला. पण यात महाराजा दाह रचा कसा पराजय झाला ते 
सव वणन या भागात ३२५ ते ३३३ ा प र छेदांत केलेलेच आहे. 
 ६२३. पण, यानंतर यूनािधक प नास वषा या आतच, राजपुतां या आ ण 
वशेषत: वीरवर बा पा रावळ ा, िचतोड या पुढा  याने आ ण रा याने िसंधमध या 
मुसलमानांपासून ते हंदरा यु  िछनावून घेतले. इतकेच न हे, तर ा िचतोड या महाराणा 
बा पाने आ ण इतर हंद ूराजांनी आपापली स ा श य तो पुढे पुढे रेट त शेवट  पु हा पा रयाऽ 
पवत हणजेच हंदकुशु  पवता या िशखरापासून तो काँमीर, ÔगांधारÕ यास आपण आज 
अफगा णःतान हणतो ते आ ण इतर ितकडचे ूदेश िमळून थेट िसंधुसागरपयत ( हणजे 
यास आपण आज अरे बयन समुि ा ब हंकृत नावाने िनल जपणे सबंोिधतो ितथपयत) 
हंदस ाु  पुनर प रा य क  लागली होती. ती हंद ूराजस ा हंदकुशपयतु  यापुढे तीनशे वष 
टकून होती.  

तीनशे वष हणजे यूनािधक सात-आठ प  या तर  होतातच होतात.
 ६२४. इतका द घ काळ आपली हंदंचीू  रा ये िसंधुपार नांदत असता आ ण िसंध तर 
एका पंचवीस-तीस वषा या आत हंदंनीू  पु हा जंकलेला असता बहतेकु  इं लश आ ण हंद ू
इितहासकार या वःतु ःथतीचा उ लेखसु दा कर त नाह त. आ ण अस या अ यंत िनराधार 
समजुतीवर हे वा य क , Ôकासीमने िसंध जंकला ते हापासून मुसलमान जे हंदःथानु म  ये 
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घुसले ते थेट रामे रपयत एका दमात जाऊन पोचले, आ ण हा सारा काळ जणू काय सन 
७११ पासून तो इंमजां या हातून हंदःथानचीु  राजस ा जाईपयत हजार-बाराशे वष हंद ू हे 
परदाःयात सारखे खतपत आहेत,Õ हे इतके अस य िततकेच हंदंनाू  अपमानकारक असणारे 
वा य बहतेकु  मोठमोठे इितहासकार, सा ह यक आ ण जगातील नामां कत ूा  यापकांपासून 
तो आम या इकड ल शाळेतील पोरासोरापयत जे घोकत आलेले आहेत ते आम या इितहासाचे 
अस  वडंबन आहे! 
 ६२५. हे वडंबन आता यापुढे तर  आप या शालेय इितहासापासून तो सा ह यक 
इितहासापयत सव इितहासमंथातून कोण याह  स यिन  लेखकाने कटा ाने टाळलेच पा हजे, 
आ ण पूव चे वर दाख वलेले िन वळ खोटे िन हंदंनाू  अपमानकारक असणारे उ लेख 
इितहासातून मुळासकट खोडनू  टाकले पा हजेत. 

ह  तीनशे वष
 ६२६. कारण, ह  तीनशे वष, हणजे इसवी सना या एक हजारा या वषापयत 
हंदःथानवरु  अगद  हंदकुशापासूनु  तो िसलोनपयत आ ण पूवस ॄ हदेशापयत हंदरा ाचेु  
अिधरा य ःवतंऽपणे गाजत होते. या काळातह  आपले द णेतील हंदराजेु  चेर, चौल, 
पां  या, रा कूट, इ याद  कधी हा तर कधी तो ःवत:स Ô ऽसमुिे राधीशÕ ह  पदवी 
अ वरोधपणे लावून घे याइतके पूव, प म िन द ण समुिावर आपले ःवािम व गाजवीत 
असत, ह  या काळची द ण हंदःथानाचीु  साम यसंप न आ ण ःवातं यसंप न ःथती तर 
कोणा इितहासकाराने वचारातच न घेता अशा तीनशे वषा या ूद घ काळाम  ये सारा 
हंदःथानु  हा मु ःलमां या कंवा इतर परक यां या दाःयात पचला जात होता हे हणणे 
इितहासाला कधीह  ध न होणारे नाह . वःतुत: या सव काळात सव हंदःथानवरु  हंद ू
राजांचीच स ा सन एक हजारा या वषापयत नांदत होती. 

इसवी सन १००० ते १०३०
 ६२७. इत यात एखादा धूमकेतू अकःमात उगवावा याूमाणे गझनीचा महंमद 
उदय पावला. याने रा यावर बसताच सारे हंदःथानु  जंकून मुसलमानमय कर याची ूित ा 
कशी केली आ ण ःवा  यांवर ःवा  या क न पंजाबातील मुलतानपासून तो सौरा ातील 
सोमे रापयत सा  या उ र प म हंदःथाना याु  वःतीण भागात जाळपोळ, लुटालूट, वशेषत: 
धािमक अ याचार िन बला कार यांचा कोण धुमाकूळ उड वला, या इितहासाचे स वःतर 
समी ण या दसु  या भागात प र छेद ३६८ ते ४२० ांम  ये केलेलेच आहे.  
 ६२८. परंतु, अशा ूसंगी हंदंनीू  या ूलयातह  टकाव धर यासाठ  एकंदर त जे 
साहस दाख वले आ ण रा ीय संकटे सोसणा  या श ची, पराजयातह  आ मिन ा खचू न देता, 
जी पराका ा दाख वली, तीमुळेच तशा ूलयातूनह  महंमद गझनी या सहॐाविध पशा यां या 
या ःवा  या सन १०३० म  ये महंमद गझनी मरताच पंचवीस-तीस वषातच नामशेष कशा 
झा या, आ ण या यु दा या राजक य आघाड वर तर  पंजाब या उ रे या कोप  यापयतचा 
िसंधपलीकड ल ूदेश सोडता, हंदःथानातु  हंद ूराजस ा पु हा जकडे ितकडे देशभर कशी नांद ू
लागली, तेह  कोण याह  रा ा या िचवटपणाचे एक आ यकारक उदाहरण हणून दाख वता 
येईल. 
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 ६२९. दसरु  ह ह  वःतु ःथती ल ात ठेवली पा हजे क , या उ र हंदःथानातीलु  
हंदंवरू  महंमद गझनी या ःवा  यांत तीस-चाळ स वष ओढवले या राजक य आघाड वर ल 
ू यातह  सबंध द ण हंदःथानु , हा, वर वणन के याूमाणे ःवातं य, संप नता, साहस 
आ ण ित ह  समुिाचे ःवािम वह  जसा या तसाच गाजवीत रा हलेला होता.  
 ६३०. हणूनच, या दो ह  कारणांमुळे गझनी या ःवा  यां या या तीस चाळ स 
वषा या काळातह  सव हंदराु  मुसलमानां या कंवा कोण याह  परक य जाती या दाःयात 
सडत पडलेले होते, असे हणणे श यच नाह . वर सांिगत याूमाणे, हा, उ र-प म 
हंदःथानातीलु  पंजाबकडचा थोडा भाग, माऽ, गझनीकड या मुसलमानांनी धािमक आ ण 
राजक य अशा दो ह  ूकार या स ा ःथापन क न यां या मु ःलम रा यास जोडनू  घेतला, हे 
आ ह  नाकार त नाह . तथा प, ते हाह  काँमीरवर माऽ हंदंचेचू  रा य ःथर होते, ह ह  गो  
 यानात ठेवली पा हजे. 

 ६३१. महंमद गझनी १०३० म  ये मृ यू पाव यानंतर या शे-सवाशे वषा या काळात 
हणजेच जवळजवळ पाच प  यां या काळात काँमीरपासून तो आसाम, ॄ हदेशापयत सारा 
हंदःथानु  राजक य आघाड वर पूव ूमाणेच ःवतंऽ, समथ आ ण वैभवशािल वात नांदत होता. 
शकंराचायानंतरह  मोठमोठे आचाय, मठःथापक संत, महंत, देवलांसारखे ःमिृतकार, 
मेधाितथीसारखे भांयकार ाच कालात उ प न होऊन सा  या भरतखंडभर आ ण बहृ र 
भारतात सांःकृितक नेतृ व कर त होते. संःकृत भाषा ह च सा  या भारताची ूचिलत देवभाषा 
होती. काशी ह च सा  या भारताची सांःकृितक राजधानी होती. महंमद गझनी या उ पातात जे 
आम या रा ा या राजक य आ ण सांःकृितक जीवनावर खोल घाव झाले होते ते आम या 
राजमंडळाने याच काळात पु हा भ न काढले. इकडे सोमनाथाचे देवालय पु हा उभारले गेले, 
तर ितकडे ओ रसा ते आसामा द भागापयत भुवने रासारखी नवीन ूचंड देवालये आ ण नवीन 
धमकिे उभारली जात होती. पूव, प म आ ण द ण समुिांवर हंदंचीू  स ा यापार आ ण 
सहॐाविध सैिनकांची राजकार यांची ये-जा पूवकडे थेट मे सकोपयत आ ण प मेकडे 
आ ृकेपयत पूवकालाूमाणेच अूितहतपणे चालू होती आ ण यामुळे ितकड या पांतरातील 
हंदरा यांनाु  यांचा सतत पुरवठा होऊन या बहृ र भारताचा या मूळ मातभृमूीशी, 
भरतखंडाशी या काळातह  अ व छ न संबंध भरभराटलेलाच होता. 
 ६३२. अथात ा काळा वषयी साराह  हंदःथानु  पारतं यात, राजक य दाःयात 
Ôगुलामिगर तÕ खतपत पडलेला होता, असे हण याची कोणा हंदिनंदकु  इितहासलेखकाचीह  
छाती आहे का? 
 

ूकरण ३ रे
इसवी सना या बारा या शतकापासून तो तेरा या शतका या 

शेवटाशेवटापयतचा कालखडं
 ६३३. महंमद गझनी या मुसलमानी स ेला अगद  उतरती कळा लागली. कारण, 
या ूदेशात िनवसत असले या िनरिनरा या जातींनी मुसलमानी धम बळाने व छळाने 
अलीकडेच ःवीकारला होता. म गल िन तुक या आिशयातील मो  या जाती माऽ तोपयत 
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एकंदर त मुसलमान झाले या न ह या. उलट, यांनी आिशया ते युरोपपयत ःवा  या क न 
अरब मुसलमानां या रा यांचा च काचूर उड वला होता. 
 ६३४. गझनी या ा आजूबाजू या अशा लहानमो  या जातींपैक  Ôघुर Õ नावाची एक 
हंदधुम पाळणार  जात असे. वर सांिगतलेलेच आहे क , या काळापयत ितकडे हंदं याू  अनेक 
जातींची आ ण राजवंशांचीच राजस ा चालत होती. यापैक च ह  घुर  नावाची एक जात होती. 
ह  जातची जात, मुसलमानां या ितकड ल धािमक िन राजक य आबमणां या रगा  यात 
मुसलमान केली गेली. मसुलमानी धमाचार या जातीकडनू  ू यह  प  या दोन प  या बळाने 
क न घेत याने ती मूळची घुर  ह  हंदजातु  अगद  क टर मुसलमान बनली गेली; इतक  क , 
इतर मुसलमानांवर गझनी रा यात आपली ःवत:ची स ा ःथाप याची आकां ा यां यात 
िनमाण झाली. याच जातीत गझनी या सुलतान महंमदा या मृ यूनंतर उ वले या मुसलमान 
जातीजातीतील यादवीत ूबल ठ न ःवत:सच गझनीचा सुलतान हणून घो षत करणारा 
महंमद घोर  हा उदयास आला. याने मुसलमानांचे िनःसीम पाठबळ िमळ व याची यांची जी 
एक ठर व माऽा असे ितचा उपयोग क न, “ हंदःथानातीलु  सव काफरांस (अथात ् हंदंनाू ) मी 
बळाने मुसलमान क न सोड न आ ण मु ःलमांची राजस ाह  सा  या हंदःथानातु  ःथापन 
कर न” अशी ती सारा ूदेश आ ण हंदःथानाचाहु  उ र-प म भाग दणाणून सोडणार  घोषणा 
ठक ठकाणी केली.  
 ६३५. तथा प, मागे महंमद गझनीने या धाडा याने हंदःथानवरु  ःवा  यामागून 
ःवा  या ूबळपणे के या, तसे काह  या महंमद घोर ला इ छा असूनह  प र ःथती ूितकूल 
अस यामुळे करता आले नाह . सन ११७६ म  ये घोर ने पंचनद व िसंधुनद यांचे संगमाजवळ 
ÔऊचÕ हणून जो एक बळकट दगु होता यावर ःवार  क न हा दगु ूथम जंकला. या 
दगातीु ल राणीने ित या प ाचा पराभव झालेला पाहताच आप या नव  या या दबळेपणाचीु  चीड 
येऊन यास ठार मारले. वजयी महंमदाशी आप या मुलीचे ल न लावून दले आ ण या 
ूदेशाची सार  राजस ा महंमदा या हाती दली! 
 ६३६. नंतर हंदराजाचीु  चाचणी घे यासाठ  महंमदाला यात या यात जो 
आबमणीय हंद ूशऽू दसला या गुजराथ या रा यावर राजःथान या कोप  याकोप  याने पढेु 
सरकत घोर ने चाल केली. कारण, गजुराथचा मु य राजा मृ यू पाव यामुळे राणीने आ ण 
सैिनक कारभा  यांनी या मतृ राजा या अगद  अ पवयी मुलास गाद वर बस वले होते. यामुळे 
महंमदला ते रा य दबळेु  झालेले आहे असे वाटले, हणून याने या रा यावरच ःवार  केली. 
परंतु ा दस यात दबु या प र ःथतीने महंमदास चांगलेच ठक वले. कारण महंमदाची ःवार  
येत आहे, हे पाहनू  गुजराथचे हंदसै यु  आपणहनू  पुढे सरकत, यां याशी सहानुभूती असणा  या 
काह  हंदराजां याु  साहा याने अबू पहाडा या आजूबाजूपयत पुढे चालून गेले. तेथे या राणीने 
या ूसंगी अ यंत शरूपणाने लढाईस त ड दले. आ ण या अ पवयी राजपुऽास आप या हंद ू
सै यास मुख आणून Ôतुम या ओट त हा तुमचा बालराजा मी घालीत आहे, याचे र ण तु ह  
आता ूाणपणाने कराÕ अशा आशयाचे आवाहन सवाना केले. यासरशी पेट घेऊन ते सारे 
हंदसै यु  आ ण आजूबाजूचे साहा यक हंदराजेहु  महंमदाशी इत या आवेशाने लढले क , याचे 
सारे सै य हंदं याू  मा  यापुढे पाडाव होऊन दश दशा फुटनू  गेले. मो  या क ाने महंमद घोर  
जीव बचावून जो पळाला तो थेट याची स ा असले या सीमेकड ल ूदेशात गेला.  
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 ६३७. महंमद घोर  संकटांनी डगमगणारा पु ष न हता. हंदंनीू  केले या या या वर 
उ ले खले या पराजयाने खचून न जाता याने हंदःथानावरु  पु हा सन ११९१ म  ये ःवार  
केली, आ ण पृ वीराजा या रा यात तो घुसला. हे पाहताच द ली या या वीरवर 
पृ वीराजानेह  घोर शी लढ यासाठ  श य या इतर हंदराजांनाहु  एकऽ केले आ ण तो घोर वर 
चालून गेला. यांची गाठ पानपतजवळ कनाळ या उ रेस तरायण गावी पडली. तेथे या हंद-ू
मुसलमानी सै याची मोठ  िनकराची लढाई झाली. पण शेवट  मसुलमानी सै याचा धीर सटुनू  
हंदंनीू  यांचा मोठा पराभव केला. ःवत: महंमद घोर  पृ वीराजा या हाती जवंत सापडला. या 
लढाईस तलावड ची लढाई असेह  हणतात. 
 ६३८. सॆाट पृ वीराज आ ण याचे सारे सामंतमंडळ जातीचे हंद ूआ ण यातह  
राजपुतांचे मकुुटमणी! आप या ःवदेशा या आ ण ःवधमा या शऽूला सु दा तो हाती पडला 
असता याला जवंत सोडनू , गौरवून याचे रा य याला परत देणे ासारखा पु यूद आ ण 
ूशसंनीय दसराु  वीरोिचत स णु नाह , ह  यांची एखा ा धमभावनेसारखी उपजत भावना या 
काळ  असे. 
  साप वखार  देशभूिमचा ये घेऊ चावा। 
  अविचत गांठुिन ठकवुिन भुलवुिन कसाह  ठेचावा॥ 
हे ौीकृंणा या िन चाण या या रणनीतीचे सूऽ जर  हंदंनाचू  िशक वलेले असले तर  या 
काळ  हंदंनाू  ते एखा ा पंचमहापातकासारखे वाटू लागले होते. कारण, आ ह  पूवाधात 
सांिगतले या ४०३ ते ४६६ ा प र छेदांत व णले या Ôस णु वकृित याÕ बु दॅंशाने या 
काळ  हंदजगतु  ् पूणपणे झपाटले होते; पण मसुलमान माऽ ते सूऽ यां या एखा ा 
धमसूऽाूमाणे कटा ाने आचर त असत!  
 ६३९. कसे ते पहा : महंमद घोर या ठकाणी पृ वीराजाने गझनीवर ःवार  केली 
असती आ ण तेथील मुसलमानांनी, महंमद घोर चा हंदंनीू  केला तसा, रजपुतांचा संपूण पराभव 
केला असता तर यांनी हाती सापडले या पृ वीराजालाच काय ते ठार केले नसते, तर पाडाव 
केले या या सव हंदसै यालाु  बळाने मुसलमान केले असते, गलुाम क न यां याबरोबर या 
बायकामुलांनासु दा ज मभर राब वले असते आ ण यांतील हाती पडले या सुदंर सुंदर हंद ू
या ःवत: महंमद घोर ने अंत:पुरात नेऊन उपभोग या अस या! अशा या उदंड आ ण 

रा सी धमशऽूला पृ वीराजा या सव राजपूतमंडळाने को या धीरोदा  शऽूसाठ  काय ते 
उपयो जले जावे हणून उपदेिशलेले जे पुःतक  सूऽ Ô मा वीरःय भूषणमÕ् या सूऽाूमाणे 
देशकालपाऽाचा लवलेश ववेक न करता महंमद घोर ला मा केली! एक  या महंमद घोर लाच 
न हे, तर या सव मुसलमानी सै यास, शरणागताला अभयदान दे याचा हा राजपुती बाणा 
पाळ याचे शतकृ य कर यासाठ  मा केली.” पु हा हंदःथानवरु  ःवार  क न मी येणार 
नाह ” एवढे काय ते महंमद घोर कडनू  त ड  वचन घेऊन याला जंवतपणे सोडनू  दले! याचे 
गझनीचे रा यह  याला परत दले! आ ण महंमद घोर या या मु ःलम सै याचा पराभव 
के या या अिभमानापे ाह  या आ मघातक िन धमभो या Ôऔदाया याÕ अिभमानानेच अिधक 
फुगून ते राजपूत वीर द लीला जाऊन वजयो सव साजरा क रते झाले!! 

पण महंमद घोर ने सुटनू  गझनीला परत जाताच काय केले? 
 ६४०. पृ वीराजा या ा औदायामुळे घोर ने हंदंचूे वैर सोडनू  दले का? नाह ! तर, 
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या या रा सी धममताूमाणे हंदं याू  या बुळ या Ôऔदाया वषयीÕ लवलेश कृत ता न 
बाळगता डवचून जवंत सोडनू  दले या सापाूमाणे महंमद घोर  िन या या रा यातले सारे 
मुसलमान अिधकच खवळून गेले आ ण पृ वीराजावर पु हा ःवार  क न हंदंचाू  च काचूर 
कर याचा िन य क रते झाले. िनवडक मुसलमानांचे मोठे सै य बरोबर घेऊन घोर ने 
पृ वीराजावर सन ११९३ म  ये पु हा ःवार  केली.  

राजपुतांचे ÔरासोÕ मंथ आ ण यांचा मुकुटमणी 
चांद भाटाचा Ôपृ वीराज रासोÕ 

 ६४१. राजपुतां या काळचा हंदंचाू  इितहास खरे पा हले असता, ा राजपूत भाटांनी 
िन चारणांनी या वेळेसच िल हलेले, वीररसाने रसरसलेले, काह  अंशी का या मक असलेले 
क वताब द इितहास मंथ, जे ितकडे ÔरासोÕ या नावाने सुूिस द आहेत यां या अ यासावाचून 
िल हणे अयो य आहे. परंतु आप या इकडे या रासो मंथाची मा हती आ ण यांचे साधे 
वाचनसु दा यांनी केले आहे, असे इितहासकार दहा-पांच तर  िनघतील क  नाह  याची शकंा 
आहे. यामुळे आप या इकडे िल हले गेलेले राजपुतांचे इितहास, राजपुतांचे कंबहनाु  या 
काळ या हंदसमाजाचेु  खरे इितहास गणले जा यास, एक टॉड या इितहासकाराचा अपवाद 
सोडता, पाऽ नाह त. ते केवळ मुसलमानी िन इंमज लेखकां या बहधाु  वपयःत अशा तुटपुं या 
उ लेखांची भाषांतरे काय ते असतात. सव शरू धमािभमानी रा यां या च रऽांवर ःवतंऽ ÔरासोÕ 
रचलेले आढळतात. जसे Ôहमीर रासोÕ बुदेंलखंडा या छऽसालावर ल Ôछऽसाल रासोÕ इ याद . हे 
रासोमंथ िनभळ इितहास न हेत. परंतु यां यातील वणने आ ण घटना, आवेश आ ण या 
काळ या अनेक मह कृ यांम  ये यां या लेखकांनी ःवत: घेतलेला भाग, ामुळे यां या 
वाचनामुळे ते ते ऐितहािसक भ य ूसंग जसे जवंत होऊन आप यासमोर उभे राहतात, तसे 
वर ल तुटपुं या वृ ांता या शकावली, सनावली या चार ओळ ंनी मुळ च राहात नाह त. ह  गो  
पृ वीराजा या वेळ  हंदंचाू  आ ण वाय येकडनू  ूथम ूथमच येणा  या मुसलमानी टोळधाड या 
ःवा  यांचा पृ वीराजा या पदर  असले या सुूिस द चांदभाटा या Ôपृ वीराज रासोÕ या मंथातून 
या कालखंडातील वीर, शांत, क ण इ याद  रसाने रसरसले या भ य िन उदा  वणनाव न 
ू ययास येते. 

अ नकुलाची कथा
 ६४२. ाच पृ वीराज रासोम  ये काह  राजपूत कुलां या उ प ी वषयी असले या 
अ नकुलाची ू यात कथा दलेली आहे. या कथेूमाणे ल छ दै यांचा उपिव अितशय 
वाढला ते हा विस  ऋषींना अबू पहाडावर एक मोठा य  केला. या य ा या 
वालाक लोळातून चार दै द यमान वीर पु ष वै दकधमा या र णाथ ूादभूतु  झाले. िचतोडचे 
गु हलोत, कनोजचे ूितहार, सांॄाचे चौहान आ ण धारचे परमार ा चार राजपूत वंशांचे तेच 
मूळ पु ष होत. ा कथेचा भावाथ आ हाला तर  इितहासाला ध न आहे असे वाटते. कारण 
हंदंनीू  केले या हणू -राजवट या पराजयानंतर ते जे हा सवतोपर  हंदधुम ःवीका न हंदरा ातु  
वलीन झाले ते हा कोण या तर  महान ् शु दय ात यां यापैक  काह ंचा शु दसंःकार 
ऋ षजनांनी कर वला असावा आ ण याची ह  ःमिृत पौरा णकां या परंपरेूमाणे का यमय 
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पकांत चांदभाटांनी व णली असावी.  
 ६४३. ा पृ वीराज रासो मंथाचा नागर  ूचारणी सभेने पुन दार कर याचे जे 
मह कृ य हाती घेतलेले होते या वेळ  सन १९२२-२३ या वष  आ ह  र ािगर या तु ं गात 
असताह  हंद वावर लु  िनबंधाक रता आ ह  मािगत याव न आ हाला आम या बंधूंनी या 
मंथाचे काह  सुटे भाग धाडले होते. पण पुढे तो मंथ समम ूिस द झाला आहे क  नाह , याची 
काह  मा हती िमळाली नाह .  

िनल ज ल छ लज ैनह ं, हम हंद ूलजवान!्
 ६४४. वर ल पृ वीराज रासोम  ये या हंद-ूमुसलमानामधील लढायांची अगद  
महाभारतीय शलैीची वणने दली आहेत. या कवींनीह  हंदंनीू  महंमद घोर चा पराभव क न 
अनेकदा याला जवंत परत सोडले, ह  गो  हंदं याू  वीरधमा या परमगौरवाची होती हणून 
हंदंचीू  फार ःतुती केलेली आहे. परंतु महंमद घोर ने, “ हंदःथानावरु  मी पु हा ःवार  करणार 
नाह , परमःनेहाने वागेन” असे दलेले वचन भंगून जे हा पृ वीराजावर वर द याूमाणे सन 
११९३ म  ये पु हा ःवार  केली ते हा चांदभाट रागारागाने िल हता झाला, Ôआ हा हंदंनाू  
धमाधमाची, स यास याची चाड आहे, दंकृ यांचीु  आ हाला लाज वाटते, परंतु हे ल छ 
मूळचेच िनल ज आहेत.Õ िनल ज ल छ लजै नह ं, हम हंद ूलजवान”! 
 ६४५. पण पृ वीराजासार या काफरांचे रा यचे रा य या वचनभंगाने मुसलमानमय 
क न टाकता येईल तो वचनभंगच मु ःलमांचे धमकत य असे. महंमद घोर ने असा वचनभंग 
वारंवार केला हणून तर तो मुसलमानांचे गाझीपद पावला - हे स यह  हंदंनीू  दयावर को न 
ठेवले पा हजे! या मु ःलमांनी चांदभाट हणतात असा हा Ôअध यÕ वचनभंग केला यालाच 
ई राने यश दले आ ण यांनी तसा कोणताह  वचनभंग न क रता ते शऽूला जीवनदान 
दे याचे भ गळ औदाय दाख वले या हंदंचाू  माऽ या नामधार  धमापायीच च काचूर 
उड वला. 
 ६४६. महंमद घोर ला पृ वीराजावर ःवार  कर यास ह च संधी अनुकूल वाट याचे 
आणखी एक कारण हे होते क , पृ वीराजाशी वैर असणारा कनोजचा राजा जयचंद याने 
महंमद घोर ला पृ वीराजा व द सहा य कर याचे गु  िन आ मघातक आ ासन दलेले होते. 
ा सन ११९३ म  ये पृ वीराजावर महंमद घोर ने केले या ःवार त यांची गाठ ःथाने र येथे 
पडली. दो ह  प ांची मोठ  तुंबळ लढाई झाली. या हातघाईत राजपुतांचे चामुंडराय, हमीर, 
हाडा आ ण इतर पुंकळ यो दे आ ण राजे मारले गेले कंवा मुसलमानां या हाती पडले. 
मुसलमानांचीह  ूाणहानी भंयकर ूमाणात झाली. ती वणने चांदभाटा या पृ वीराज 
रासोमधूनच याला श य असेल याने अवँय वाचावीत. कारण, मुसलमानांनी िल हले या 
इितहासात काफरां या िनंदेवाचून दसरेु  काह  िमळणे श य नाह , आ ण रासो मथंातील 
का यमय भाषेत सांिगतलेली का असेनात, पण ह  ऐितहािसक वणने सोडता हंदंनीू  िल हलेले 
इितहास मुळ  उपल धच नाह त. शेवट  या लढाईत पृ वीराज लढता लढता मारला गेला 
आ ण मुसलमानांचा संपणू वजय झाला, असे मुसलमान इितहासकार िल हतात. महंमद घोर  
जय होताच लगोलग द लीवर चालून गेला. मुसलमानां या रा सी यु दनीतीूमाणे परा जत 
पृ वीराजा या अंत:पुराचा शीलभंग, हंदं याू  देवालयांचा व  वंस, हंदंचीू  सरसकट कापाकाप, 
लूट आ ण वशेषत: पृ वीराजाची यावेळ ह  व यात झालेली सुदंर िन त ण प ी संयोिगता, 
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राजा जयचंदाची क या, ितचा अिभलाष, ह  मुसलमानी धमातील रा सी Ôपु यकृ येÕ अ ाप 
पार पाडावयाची होती. परंतु कतीह  वरेने महंमद घोर ची सै ये द लीवर चालून गेली तर  
पृ वीराजाचा झालेला पराभव आ ण तो मुसलमानां या हातात सापडला कंवा मारला गेला हे 
वृ  द ली या राजवा  यात या सॆा ी संयोिगतेला आधीच कळले होते. ते कळताच बहधाु  
आधी या योजनेूमाणेच या संकटास बनतोड त ड दे याचे राजपूत वीरांगनांचे कत य 
कर यास ितने एक णाचाह  वलंब लावला नाह . तर ती वाता कानी पडताच ऐ याचा, 
माता प यांचा, भावाब हणींचा, सा  या जगाचा आ ण जवाचा मोह त णी सोडनू  देऊन ितने 
राजवा  या या अ यु च तळाव न ÔजयहरÕ गजून खाली उड  घेतली आ ण ूाण याग केला - 
जयहर केला, जोहार केला! सॆा ीची गो  तर काय, पण शताविध हंद ू यांनी ल छांनी 
यांना बळाने बाट व याचे आधीच यमुनेत धडाधड उ  या घेऊन ूाण याग केला! 

 ६४७. महंमद घोर ने द लीत घुसताच राजवा  याची आ ण या सा  या नगरातील 
हंद ूनाग रकांची मनसो  लूटमार, जाळपोळ, कापाकापी केली. नंतर तेथे मुसलमानी स ेची 
घोषणा केली आ ण आपला मु य कारभार  हणून कुतुबु न नावा या या या एका व ास ू
गुलामास तेथील मु य अिधकार  नेमले आ ण तो गझनीला परत गेला. पुढे महंमद घोर ने 
जयचंदावरह  दोन वषा या आत ११९५ म  ये ःवार  केली. द लीला याचा कता कारभार  
कुतुबु न होता, याला संगती घेऊन तो कनोजवर चालून गेला. तेथे झाले या िनकरा या 
लढाईत जयचंदाचा पराभव होऊन तो जीवे मारला गेला. एका अथ  याने केले या हंदरा ाु या 
व ासघाताचे यो य तेच ूाय  याला िमळाले.  
 ६४८. सोमनाथा द पूव या महंमद गझनी या भयंकर धािमक ःवा  यांना या काळ  
शभंरावर वष उलटनू  गेली होती. ती ःमतृी एखा ा णक दु  ःव ना या ःमतृीसारखी 
हंदं याू  मनातून मावळत चालली अस यामुळे, महंमद घोर या या दोन ःवा  यांमुळे सा  या 
उ र हंदःथानातीलु  हंदमाऽु , राजे, महाराजे, संतमहंतांपासून तो झोपड त या 
माणसामाणसापयत एकंदर हंद ूसमाजात हंदं याू  मनोधैयाची िन सैिनक साम याची अशी 
वाताहत उडालेली पाहनू  एकच हलक लोळ उडाला. महंमद घोर ह  या या या अनपे त 
यशामुळे कनोज याह  पुढे हंदंचूे अ यंत प वऽ असे काशी नावाचे एक महा ेऽ आहे, असे 
ऐकताच काफर हंदधुमाचे उ चाटण कर यासाठ  सरळ काशीवरच चालून गेला. 
 ६४९. काशी ेऽात सहॐाविध मुसलमानां या अशा धम म  आ ण र पपासू 
ःवार स त ड दे याची काह च यवःथा न हती. अथात ् महंमद घोर ने काशी ेऽ त काळ 
पाडाव केले, तेथील हंद ू ी-पु षांचा र पात, लूटमार, यांवरचे बला कार, वशेषत: श य 
ितत या हंद ू ीपु षांना बाट व याचा आ ण गुलाम कर याचा धुमधडाका उडवून दला आ ण 
या सव धमछळां याह  वर मात कर यासाठ  काशीला असणा  या य चयावत लहानमो  या 
हंदं याू  देवळांतील देवमूत चे या मुसलमानी सै याने तुकडे तुकडे क न टाकले! 
 ६५०. परंतु इत यात पुढे असले या हंदं याू  संघ टत िन ूबळ रा यात आ ण 
वशेषत: राजःथानात महंमद घोर वर चालून जा याचे िन याला वेढनू  टाक याचे कट 
चाललेले आहेत, ह  बातमी याने ऐकली. घोर वरह  संघ टत हंदसै या याु  ख गाचे पाणी 
चाख याचा, हंदंनीू  या या केले या माग या दोन-तीन पराजयांत, ूसंग गुदरलेला होता. 
हणून कनोज ते काशीपयत एका ःवार त साधले ते पुरे आहे असे समजून तो धूत मु ःलम 
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सुलतान महंमद घोर  हा परत गझनीकडे वळला. मागे सांिगत याूमाणे याचा अ यंत 
व ासू लढव या िन राजधुरंधर गुलाम कुतुबु न यालाच याने कनोजपयत जंकले या 
हंदःथानातीलु  ूदेशाचा रा यूशासक नेमले.  
 ६५१. आ ण हाय हाय! ाच कुमहुतू  युिध रा या काळापासून हंदं याू  साॆा याची 
एक राजधानी असलेले आमचे जे इंिूःथ ह ःतनापूर, द ली, ा हंदं याू  युगायुगां या 
स ाकिाचा उ छेद होऊन तेथे ल छां या, मु ःलमां या अिधराजस ेचा प का पाया घातला 
गेला! द ली ह  परदाःयाची गुलाम झाली! ती उणीपुर  पांचशे-सहाशे वष या परदाःयातच 
अनेक मुसलमानी सुलतानां या आ ण बादशहां या राजवट खाली (मधले मधले अ पकालीन 
अपवाद सोडता) खतपत पडली होती - जोवर शेवट  मरा  यांनी थेट अटकेपयत आ ण 
अटकेपलीकडे मुसलमानी साॆा यस ा उलथून पाडनू  ितला वःतुत: हंदसाॆा याचीु  आपली 
बट क बन वले न हते! 
 ६५२. गझनीला गे यावर महंमद घोर  थो  याच दवसांत मारला गेला. काह  
मुसलमानी इितहासकारां या मते घोर या सै यातील एका तुकड ने बंड क न याला ठार 
मारले असे िल हले आहे. पण चांदभाटा या पृ वीराज-रासोम  ये पृ वीराजाने आप या 
पराजयाचा सूड घे याची एक अलौ कक संधी साधून घोर ला ठार मारले, असे या ूसंगाचे 
रसभर त आ ण ववृ  (detailed) वणन केलेले आहे. य प राजपुतांम  ये व सनीय हणून 
ूचिलत असले या या लोककथेला दसराु  ऐितहािसक आधार अ ाप िमळत नसला तथा प, ती 
येथे उ ले ख याइतक  मह वाची नाह च असे नाह . पृ वीराज-रासो या का यातील या अितशय 
दयंगमपणे व णले या लोककथेचा सारांश असा क , पृ वीराज घोर या हाती जवंत सापडला, 
लढाईत ठार मारला गेला. महंमद घोर ने यास बं दवान क न गझनीला नेले आ ण तेथे 
याचे डोळे काढनू  याला बं दगहृात टाकले. हे वृ  चांदभाटाला कळताच आप या सॆाटा या 
जवाला जीव दे याचे जे राजपूत भाटांचे कत य समजले जात असे, ते पूण कर यासाठ  तो 
आपण होऊन घोर या राजसभेत गेला. चारण, भाट हे या काळ  अव  य समजले जात. हा 
यांचा अिधकार मुसलमान राजांनाह  सहसा नाकारवत नसे. सुलतान महंमद घोर नेह  
चांदभाटाला काय हणावयाचे आहे ते किथ यास सांिगतले. चांदभाट हा ू यात शीय कवी 
होता. या शूर भाटाने या या या उ च पहाड  िन सरस सुरात वीर वृ ांतून गात सांिगतले 
क , “माझा ःवामी हा तुम या हाती पडलेला आहे. याचा अंत तुला हवा तसा तू करशीलच. 
पण माझी वनंती इतक च क , मलाह  या यासहच याच ूकारे कंवा इतर ूकारे ठार 
करावे. दसरेु  असे क , याआधी आम या भारतीय धनु व ेतील एक श दवेधाची जी अ तू 
कला आहे, तीत माझा ःवामी कती ूवीण आहे याचा एक ूयोग सुलतानाने ःवत: पहावा.” 
ा या या वनंतीने सुलतानासह  या व ेचे कौतुक वाटले. तर ह  श य या सावधपणे तो 

ूयोग कर याची यवःथा कर यात आली. एकवीस तवे एका हार ने बांध यात आले. सुलतान 
महंमद या या िनवडक प रवारासह आ ण सरदारांसह राजसभेत उ च ःथळ  तो ूयोग 
पाह यासाठ  आतुरतेने बसला होता. नंतर चांदभाट आ ण अंध झालेला तो द लीचा भूतपवू 
हंदसॆाटु  पृ वीराज ांना सैिनकां या पहा  यात या त यां या स मुख बस व यात आले. 
नंतर ू येक त यावर आघात क न याचा  वनी काढ यात आला तो  वनी िनघताच या 
अनुसंधानाने पृ वीराजा या बाणाने अचूकपणे या त याचा वेध घेतला. अशा र तीने एकवीसह  
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त यांचा श दवेध अचूक र तीने तो अंध पृ वीराज कर त जात असता कौतुकाने आ ण 
आ याने या सा  या राजसभेत टा यांचा गजर होत गेला. आ ण सुलतान घोर ह  शेवट  शेवट  
ू येक अचूक वेधास Ôशाबास! शाबास!Õ हणून मो  याने ओरडला. इत यात पृ वीराजाजवळ 
बं दवान ्अवःथेत असले या चांदभाटाने त काल रचले या Ôदो ातÕ पृ वीराजाला सांिगतले क , 
“येथून अमुक अंतरावर Ôशाबास! शाबास!Õ असे गजणारा सुलतान बसलेला आहे. ते हा आता 
णाचाह  वलंब न करता, हे वीरवरा! तू श दवेधानेच या शऽूचा वध कर.” हे श द ऐकताच 

पृ वीराजाने या शाबास श दा या अनुरोधाने तीआण बाण सोडनू  महंमद घोर स ठार मारले. 
त णी सारा हाहा:कार झाला. पण पृ वीराजावर पहारा देणारे ते सलुतानाचे सैिनक 
या यावर तुटनू  पड या या आधीच पृ वीराजाने आ ण चांदभाटाने आपापली ख गे उपसून 
आपली िशरे ःवत:च छाटनू  घेतली! 

गुलाम घराणे
 ६५३. वर सांिगत याूमाणे महंमद घोर चा मृ यू होताच याने हंदःथानातीलु  
रदेशावर नेमलेला याचा ूितिनधी कुतुबु न ाने ःवत:च सुलतानपद धारण क न द लीस 
मु ःलमांची ःवतंऽ ÔसलतनतÕ (महारा य) ःथापन केली. कुतुबु न हा जातीने तुक होता. पण 
महंमद घोर चा तो गुलाम अस याने या या या राजवंशास Ôगुलाम घराणेÕ असेच हणतात. 

कुतुबमीनारची बनावट कथा
 ६५४. याने द लीत असलेला सुूिस द ःतंभ, यास आज कुतुबमीनार हणून 
हणतात तो, आप या वजयाचे ःमारक हणून बांधला, अशी जी समज आहे ती मुळ च 
यथाथ नाह . हा ःतंभ फार ूाचीन काळ  वंणुःतंभ या नावाने को या हंदसॆाटानेु  (सॆाट 
समुिगु  याने बहधाु ) उभारलेला होता, आ ण ौी वंणुस तो अपण केलेला होता. ा कृ याची 
स यता ःथा पणार  एक मह वाची गो  अलीकडेच उ खननात उघडक स आली आहे ती ह  क  
या ःतंभाला लागून ौी वंणूची ती मूळची ूाचीन मूत ह  सापडली आहे. नंतर सॆाट 
पृ वीराजा या राजवट त याने या जयःतंभाची पुंकळ सुधारणा केली. यामुळे याला 
राजपूत कालात Ôपृ वीःतंभÕह  कुठे कुठे हटलेले आहे. मुसलमानांना जी चटकच लागलेली 
असे क  ते जेथे जातील तेथे पूव या ःमतृीचे नावगावसु दा पसुून टाकून यावर इःलामी 
छाप मारावयाचा, याूमाणे हंदःथानातहु  यांनी जंकले या सव राजधा यांची, तीथ ेऽांची, 
मह वा या ःथलांची, कलाकृतींची मूळची हंदंचीू  नावे पालटनू  आपली मुसलमानी नावे बळाने 
ूचिलत करावयाची. या खोड ूमाणे या ूचंड वंणुःतंभास कंवा पृ वीःतंभासच सुलतान 
कुतुबु नने कुतुबमीनार हे नाव दले. या ःतंभावर अनेक ठकाणी कुराणातील वा येह  
अरेबीत कोरली. याने या ःतंभाची थोड शी यऽतऽ नवीन बांधणीह  केली. परंतु या 
िश पकामास लागलेले दगड या दु  कुतुबु नाने जाणूनबुजून ठक ठकाणी फोडले या हंदं याू  
मूत चे दगड आवँयकतेनुसार तासून घेतलेले होते. 

िचतोडवर झाले या ःवा  या आ ण हंदंनीू  िमळ वलेले वजय
 ६५५. सुलतान कुतुबु न पंजाब, द ली, कनोज इ याद  हंदूांतातु  वजय िमळवीत 
असताच या या डो यात ःवतंऽ राजपूत हंदरा यांचीु  रा ये सतत सलत होती. इत यात 

 100



िचतोडचा राणा समरिसंह याचा मृ यू झाला आ ण याचा धाकटा अ पवयी मुलगा कण हा 
रा यावर बसला. तो अ पवयी असला तर  याची आई वीरांगना क णादेवी मोठ  कतृ वशाली 
म हला होती. ह  संधी साधून कुतुबु न याने िचतोडवर ःवार  केली. परंतु या त ण राणीने 
सै याचा ःवत: पुढाकार घेऊन आ ण आजूबाजू या हंदराजांु म  ये अवसान संचरवनू 
मुसलमानांशी लढाई दली. अंबरजवळ झाले या या लढाईत हंदंनीू  कुतुबु ना या मु ःलम 
सै याचा पराजय केला. ते हा कुतुबु नाने आपला पणू वनाश टाळ यासाठ  त काल माघार 
घेतली. आ ण तो द लीला िनघून गेला. पुढे कणानंतर हपू  हा िचतोडास गाद वर बसला. ते हा 
पु हा याचेह  पाणी जोख यासाठ  कुतबुु नाचे मु ःलम सै य िचतोडवर चालून गेले. पण 
राजपुतांनी पु हा लढाईस स ज होऊन या मु ःलम सै याची रणांगणात गाठ पडताच 
धूळधाण उडवून दली. राजा हपू  हा मोठा कता िनघाला. या या रा याची बळकट  पाहनू  तो 
होता तोवर मसुलमानांनी िचतोडकडे पु हा त ड दाख वले नाह . 
 ६५६. येथे हेह  ल ात ठेवले पा हजे क , असे वारंवार जय िमळत असताह  
मुसलमान चालून येईतोपयत हंद ू यां यावर आबमण असे काह  कर त नसत कंवा पराभूत 
मुसलमानी सै याचा पाठलागह  फारसा कर त नसत, कंवा मागे उरले या मु ःलम वसतीस 
क ड त पकडनू  न  कर त नसत, कंवा मिशद  पाडनू  टाक त नसत. ा Ôस णु वकृतीमुळेचÕ 
मु ःलम अ याचारांचा सडू अशा ू याचारांनी संधी सापडली असताह , हंद ू घेत नसत, 
हणूनच मुसलमान पुन:पु हा, यांना श य होताच हंदंवरू  अ याचार कर त! 

 ६५७. कुतुबु न हा सन १२१०त मृ यू पाव यानंतर एकदोन असमथ सुलतान 
गाद वर बसून लगेच पद यूत केले गे यामुळे शेवट  कुतुबु नची मुलगी सुलतान रे झया ह  
रा यकारभार पाहू लागली. ितला रा यकारभाराचे सव िश ण कुतुबु नाने दले होते. ती 
पु षवेष चढवून राजसभेत कंवा सै यात जात असे. पुढे ितची ूीती ित या दरबारात मु य 
चालक असलेला ितचा व ासू गुलाम जलालु न या यावर बसली आ ण ती उघडपणे या या 
सहवासात राहू लागली. ह  गो  माऽ ित या तु क सरदारांस अस  झाली. कारण, जलालु न 
हा एक हबशी (नीमो) होता आ ण तुकासार या ःवत:स उ च कुलातील समजणारे मुसलमान 
नीम ना अ यंत ह न जातीचे लेखीत असत. याव न हेह  वाचकां या  यानात येईलच क , 
सा  या मु ःलम इितहासाम  ये तुक, म गल, अरब, पठाण, हबशी इ याद  सव जर  ःवत:स 
मुसलमान हणवीत आ ण आ हा मसुलमानांत जातीभेद असा नाह च असा समतेचा टभा 
पाजळ त, तर ह  यां यातील ा जाितजातीं या ौे -किन  भावनेने जकडे ितकडे धुमाकूळ 
माज वलेला असे.  
 ६५८. अिधक ःथल या मंथात नस याने ती गो  येथे एकदाच सांगून टाकली आहे. 
यांना या वषयी वशेष मा हती हवी असेल यांनी आमचा Ôमु ःलमांतील पंथोपपंथÕ हा 
ऐितहािसक लेख पहावा. 
 ६५९. शेवट  हबशी जलालु ना या आ ण सुलतान रे झया या व द तुका द 
सरदारांनी उघड उघड बंड पुकारले. सर हंदचा सुभेदार अ तुिनया याने बंडाचे पढुार पण घेऊन 
सुलतान रे झयाशी लढाई दली. तीत रे झयाचा पराभव झाला. परंतु ितने चपळाईने या 
अ तुिनयावरच मोहपाश टाकून या याशीच ल न लावले. यांनी द लीवर पु हा चाल केली. 
पण तेथील सरदारां या आ ण सै यां या हातून यांचा पराभव होऊन अ तुिनया आ ण रे झया 
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दोघेह  ठार मारले गेले. पुढे काह  उलाढाली होऊन सरदार बलबन ाने सव स ा सन १२२६ 
म  ये बळका वली आ ण तोच सुलतान झाला. 

म गलां या ःवा  या - चगीजखान
 ६६०. द लीम  ये हे गुलाम-वंशाचे रा य चालू असतानाच म गल लोकां या 
ःवा  यांचा धुमाकूळ हंदःथान याु  सरसीमेकडे म  यआिशयातून सारखा चालू होता. 
मंगोिलयातून मोठमोठाली सै ये एखा ा वावटळ सारखी या काळात आपाप या पुढा  यां या 
नेतृ वाखाली पॅिस फक समुिापासून का या समुिापयत सारे देश आ ण सार  रा े तुडवीत िन 
बुड वत चाललेली होती. या काळात यांचा जगूिस द पुढार  चगीजखान हा होता. ा 
मोगलांनी या वेळ  काह  मुसलमानी धम ःवीकारलेला न हता. चगीजखानने तर मरेपयत 
मुसलमानी रा यांची, धमाची आ ण अरबा द मुसलमान रा ांची श य ती ती वटंबना केलेली 
होती. अ लाचा धािमक िन राजक य ूितिनधी हणून या खिलफाला मुसलमान लोक अ यंत 
स मान देत या बगदाद या खिलफाला तर चगीझखानाने िसंहासनाव न खाली ओढनू  ठार 
मारले आ ण बगदादची राजधानी उ वःत क न टाकली. पण अ लाने याचा केसह  वाकडा 
केला नाह ! व  वंसाचा नांगर चगीजखानने रिशयापयत असाच अूितहतपणे फरवून रिशयाचे 
क ह येथील रा यह  उखडनू  दले आ ण आिशयातील का यासमुिापयत कापाकापी, लूटमार 
यांचा धुमाकूळ घालून तो सारा ूदेश आप या महारा यास जोडला. पण चगीझचा हात 
धर यास एव  या वःतीण जगात कोणतीह  श  धजली नाह . रिशयाहनू  परतताना चगीजची 
ह  मोगली सै ये हंदःथानावरु  आदळणार हे उघड दसू लागले. परंतु योगायोगाने चगीजखान, 
गझनीचे मुसलमानी रा य उलथून टाक यानंतर, अकःमात ्मंगोिलयाकडे िनघून गेला आ ण 
ितकडेच तो सन १२२७त मरण पावला. पुढे चगीझखानाचा जो म गल वंशाचाच सवात बला  य 
सरदार कु लाखान या या हाती सव म गलांची राजस ा आली. सारा चीन िन को रया हाह  
ा म गलांनी आधीच जंकलेला होता. कु लाखान याने आपली राजधानीच याने पादाबांत 

केले या चीनमधील पे कंग ा िच यां या राजधानीतच आणून ःथापन केली.  
 ६६१. ा म गलांचा आिशयातील तुक लोकांशी जो संघष झाला याचा एक प रणाम 
असा झाला क , तुकाची आ ण म गलांची एक संिमौ ूजा उ प न झाली. या िमौ ूजेला 
नुसते म गल कंवा ÔमुघलÕ हणत. हे म गल लोक वारंवार हंदःथानातु  घुस यासाठ  
ःवा  यांवर ःवा  या कर त असत. शेवट  शेवट  ते द लीपयत पुढे सरसावले. यां यापैक  
काह ंनी मुसलमानी धमाचा ःवीकार केला. परंतु जुने मुसलमान यांना समानतेने न वाग वता 
एक Ôह न जातÕ हणूनच लेखीत. हे लोक द लीत एक मोगलपुरा नावाची ःवतंऽ वसती 
क न राहू लागले. यां या यां यापैक  काह  तर जुने मुसलमान यांची हेटाळणी कर त 
हणून राजपुतां या आौयालाह  गेले. वशेषत: रतनभोर या शरू हंदराजा याु  पदर  ा 
नवमुसलमानांतील दोन एक हजार लोक सै याम  ये नोकर स रा हले. 
 ६६२. गुलाम वंशातला सुलतान बलबन हा एका अथ  अ यंत ूबल कता आ ण 
ःवत:ला अ लाचा ूितिनधी हणून समजणारा सलुतान होऊन गेला. पण मुसलमानां या 
ू येक सुलतानापासून तो फडतूस िशपायापयत जो हंदधुमाचा आ ण लोकांचा िन वळ ेष 
केला जाई यात माऽ हा सुलतान बलबनह  अगद  अमेसर होता. याने नाना ूकारचे कर 
हंद ू लोकांवर लादले. यां या तीथयाऽासु दा बंद कर व या. हंदंचीू  बलाने धमातरे िन 
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कापाकापी गावोगाव चालूच होती! 
 ६६३. बलबन हा अगद  हातारपणी सन १२८६त मरण पावला. या यामागे 
गुलामवंशातील कोणीह  कता पु ष न िनघा यामुळे दोन-चार वषातच जलालु न नावा या 
खलजी घरा यातील एका बला  य सरदाराने बलबन या मुला-नातवांना ठार मारवून इ. सन 
१२९० म  ये ःवत:चीच द लीचा सुलतान हणून घोषणा केली. तेथे गुलाम-घरा याचा शेवट 
झाला. 

खलजी घराणे
 ६६४. हे जलालु नाचे खलजी घराणे पूव  कधी तुक  असले तर  ते आता ःवत:ला 
पठाण (अफगाण) हणून हणवून घेत असे. जलालु न हाह  इतर सव सुलतानांूमाणे कंवा 
मुसलमानांूमाणे हंदस ेचीु  िन हंदधुमाची पाळेमळेु खणून काढ या या ईषने भारावलेला 
होता. रा य यवःथे या इतर सव गो ीत तो यायी होता. मुसलमानां वषयी माऽ मनाचा 
हळवा असे. रजपुतां या रतनभोर नावा या ू यात दगालाु  मुसलमानांचा जो वेढा अट तट ने 
चाललेला होता यात शेवट  इत या मसुलमानां या ूाणांची आहतीु  पडली क  ती पाहनू  तो 
वेढा जलालु नाने उठवून माघार घेतली आ ण हणाला, “अस या शभंर दगापे ाु  
मुसलमानां या एका केसाचे मू य मला अिधक आहे!” पण हे शहाणपण याला इत या उशीरा 
जे सुचले याचे खरे कारण राजपुतांचे ददातु  शौय होय! ा पराभवानंतर तो पु हा राजपुतां या 
वाटेस गेला नाह . 
 ६६५. अगद  वृ द झाले या जलालु ना या मनात या यामागे याचा एक जो 
मह वाकां ी, शरू आ ण क टर मु ःलम असा अ लाउ न नावाचा पुत या होता यासच 
आप या मागे सुलतानपदावर उ रािधकार  हणून ःथाप याचे िन त झालेले होते. याूमाणे 
याने अ लाउ ना या हाताखालीच मोठे सै य देऊन याला राजपुतांशी त ड दे यास धाडले 
होते. परंतु अ लाउ ना या धाडसी आ ण हंद ेषीु  मह वाकां ेस तेवढे ेऽ अपुरेसे वाटनू  या 
द णेतील हंदरा या याु  अपरंपार सपं ी वषयी वृ  तो ऐकत आला होता या द णेलाच 
पादाबांत कर यासाठ  आपला वृ द चुलता जो सुलतान जलालु न यासह  न वचारता 
अ लाउ नाने परःपरे वं  या ि ओलांडनू  द णेवर अचानक छापा घातला. द णेतील या 
प ह या रा यावर अ लाउ न धडा यासरशी तुटनू  पडला ते रा य देविगर या यादवांचे होते. 
 ६६६. ा अ लाउ ना या द णेवर ल ःवार चे एक मह वाचे वैिशं य आहे. िनदान 
अवाचीन इितहासकालात तर  या अवाचीन इितहासा या अगद  आरंभापासूनच हणजे इसवी 
सनापूव  पाचशे-सहाशे वषापासून तो या तेरा या शतका या शेवटाशेवटापयत हणजे 
जवळजवळ दोन हजार वष संपूण राजक य ःवातं य, संप नता आ ण साम य द ण 
हंदःथानातीलु  हंदजगतु  ् उपभोगीत आलेले होते, या द ण हंदःथानावरु  कोण याह  
परधम य वा पररा ीय अ हंद ू शऽूंचे यशःवी आबमण असे ा दोन हजार वषात झालेले 
न हते. यांनी तसा आबमणाचा अपवादा मक य  केला या या परक यांना सीमा 
उ लंिघताच या द ण हंदःथानातीलु  हंद ूवीरांनी ितथ या ितथेच ठेचून टाकले होते. अशा 
ा द ण हंदःथानातीलु  हंदजगतावरु  अ लाउ नाने अकःमात ् केलेली ह  ःवार  हणजे 

परधम य आ ण पररा ीय शऽूची इितहासकाळातील प हलीच ःवार  होती आ ण ती यशःवीह  
होणार होती! ितचा प रणामह  दा ण िन दरवरू  होणारा होता! ा या ःवार या 
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रा यबांितकारक िन व नसंकुल वैिशं यामुळेच या पुढ या वृ ांताचे समी ण ःवतंऽ 
ूकरणातून करणे भाग आहे!  
 

ूकरण ४ थे
द ण भारतावर मुसलमानां या ःवा  या 

चौदा या शतका या आरंभापयतचा िन आंरभीचा काळ
 ६६७. हंदःथानातीलु  ऐितहािसक काळा या ूारंभापासून हणजे साधारणत: इसवी 
सन पूव पांचशे-सहाशेपासून तो ा इसवी सन चौदा या शतका या ूारंभापयत द ण 
हंदःथानावरु  िसंधुमागाने कंवा भूमागाने परक य अ हंदंचीू  यापक ःवार  अशी कधी झालीच 
नाह . द ण भारतातील हंदरा याचेु  ःवातं य आ ण साम य इत या द घकालपयत बहधाु  
अ ु णपणे उपभोगले जात होते. इतकेच न हे, तर ितकड ल किलंग, पां  या, चेर, चोल, 
आंधार् , रा कूट, चालु य यादव- ारकेपयत ल ावधी हंदसै यांनीु  आ ण समुहांनी आपली रा ये 
आ ण यापार, ान, व ान, कला, िश प यांचा इकडे मे सको तो ितकडे िनदान आ ृके या 
म  यापयत द वजयी ूचार केलेला होता.  
 ६६८. पण इत या द घकालपयत आम या हंदःथान याु  दा णा य हंदरा यांनीु  
आ ण लोकांनी आपले ःवातं य टकवून धरले, ह  गो  इत या ःप पणे आ ण ठामपणे 
इितहासात कुठेह  सांिगतलेली नाह !  
 ६६९. आ ह  उलट आ हानपूवक असे हणू शकतो क , आम या या दा णा य 
खंडूाय हंद क पाूमाणेु  आपले ःवातं य, साम य, साॆा य इत या द घकालपयत टकवून 
धरणारे आ ण भूिममाग वा िसंधुमाग राजक य परदाःयाचा वटाळ यांनी ःवत:स बहधाु  होऊ 
दला नाह  असे देश िन रा े आज या ात इितहासात तर  शोधू जाताह  अगद  तुरळकच 
आढळ यास आढळतील! 
 ६७०. आ ण असा गौरवाह भूतकाळ या भरतखंडाचा अधा आ ण इतका वःततृ 
भूभाग इत या द घकालापयत आप या ःवत: या पराबमाने उपभोगत आला होता - या 
भरतखंडाला आज या परक य िन ःवक यह  इितहासात काह  पसाट, म सरमःत कंवा डॉ. 
आंबेडकरांसारखे हंद ेषीु  आ ण काह  केवळ अ ानी लेखक एकजात वटं बतात क , “सा  या 
हंदःथानचाु  इितहास हणजे ूथमपासून पर यां या दाःयात तले या िन सतत पायदळ  
तुड व या गेले या लोकांचाच काय तो इितहास आहे! Ôगुलामीचे जणेÕच काय ते शतकानुशतके 
जगले या हंदंचूे ते इितवृ  आहे!” 
 ६७१. यापुढे तर  ू येक भारतीय कंवा अभारतीय इितहासकाराने द ण 
हंदःथानाु या या ःवतंऽ िन गौरवाह वैिशं याचा सुःप  उ लेख स यासाठ  तर  केलाच 
पा हजे! तरच यां या या िलखाणाला इितहास हे नाव शोभेल!! 

उ र हंदःथानातीलु  हंदंचूे ौये
 ६७२. अथात ्द णे या ा ूद घ राजक य ःवतंऽते या आ ण साॆा या या ौयेात, 
उ र हंदःथानातीलु  हंद ू रा वीरांनी जो मुसलमानांशी सहाशे-सातशे वष घनघोर रणसंमाम 
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अखंडपणे चालू ठेवून या अरब, पठाण, तुक, म गल - जवळ जवळ सा  या आिशयातील अनेक 
रा ां या आ ण जातीं या ल ल  लटुा  आबमकांना इतका द घकाल इकडे उ रेत या 
उ रेतच थोपवून धरले आ ण या ल ल  हंद ू धमवीरांनी हंदधुमर णासाठ  पेटले या 
अ नी या ड बात, न ां या पुरात, शऽूंनी केले या सरसकट कापाकापीत आपले ूाणदान केले, 
पण यां या यां या ौ देनुसार हंदधुमास सोडले नाह , यां या या पराबमाचा िन 
हौता याचा फार मोठा वाटा आहेच आहे!! या वषयी हंदरा ा याु  उ रेतील या या हंद ू
प  यांचे कधीह  न फटू शकणारे उपकार अ खल हंदरा ावरु  झालेले आहेत, हे हंदं याू  
इितहासाने कधीह  वसरता कामा नये! 
 ६७३. तथा प, इत या ूद घ काळाने का होईना, पण जगाम  ये ू येक मो  यात या 
मो  या रा ावर सु दा के हातर  पारतं याचे संकट कोसळ यावाचून राहत नाह , असे जगा याच 
इितहासात आढळते, याूमाणे ा सन तेरा या शतका या अगद  अंताला ा द ण 
भरतखंडावरह  परक य मुसलमानां या ःवा  यांचे संकट कोसळले.  
 ६७४. पण येथे हेह   यानात ठेवले पा हजे क  या याह  आधी या काळ या जगात 
हंदःथानाशीु  वःततृतेत - आ ण मह ेत याची तुलना करता येईल असे जे चीनचे एकच रा  
होते ते, चौदा या शतका या जवळजवळ शभंर वष आधीच चगीझखानने आ ण नंतर कु ल-ई-
खानाने पूणपणे जंकून घेतले होते आ ण या वेळ  द ण हंदःथानावरु  अ लाउ न खलजी 
आ ह  आता पुढे सांगणार आहोत ती प हली ःवार  कर त होता, ते हा सारे चीन रा  या 
परक य म गल बादशहा या - कु ल-ई-खाना या परक य िसंहासनाचे पादपीठ आधीच होऊन 
रा हले होते! पण हणून काह  चीनचे रा ह  सदो दतच दसु  याचे गुलामीत पचत आलेले आहे 
असे हण याची छाती को या करं  या, िशवराळ, िनंदक ट काकाराची आहे काय? 

द ण हंदःथानचाु  अवाचीन इितहास
 ६७५. द ण हंदःथान याु  ूाचीन इितहासाचा आवँयक िततका उ लेख या 
मंथा या ूिस द झाले या प ह या भागात केलेलाच आहे. साधारणत: असे समजू क  
शािलवाहन वंशाची स ा जे हा समा  झाली या सन ३६६ या आसपास द ण 
हंदःथाना याु  अवाचीन इितहासाचा आरंभ झाला. यानंतर चालु यां या वंशातील ूतापी 
सॆाट पुलकेशी हा द ण देशा या इितहासात एखा ा कालमापक द पःतंभासारखा शोभून 
गेला. याचाह  उ लेख प ह या भागात आलेलाच आहे. या याच राजसभेत आलेला चीनचा 
ू यात ूवासी एून संग ाने पुलकेशी या ूदेशास अनुल ून Ôमहारा Õ हा श द यो जलेला 
आहे. तोच या श दाचा इितहासातील मह वाचा असा प हला उ लेख होय. सॆाट पुलकेशी हा 
द णेतील प लवराजा नरिसंह वमा ा याशी लढताना सन ६४२ त मारला गेला आ ण याचे 
रा य प लवांनी जंकले. पण याचा मुलगा प हला वबमा द य याने ते रा य थो  याच वषात 
पु हा यु द क न सोडवून घेतले.  
 ६७६. या चालु य घरा यातील दसु  या वबमा द याने पुढे आठ या शतकात 
नवसार कडे सै ये धाडनू  ितथे ःवार  क न आले या परक य अरबी मुसलमानांचा पराभव 
केला.  
 ६७७. हदंनीू  मुसलमानांचे केलेले असे क येक पराभव आजकाल या इितहासात 
उ ले खलेच जात नाह त. हा आजकालचा इितहासच अडाणी आ ण प पातीह  आहे. वर अनेक 
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ठकाणी असे ूसंग आ ण हंदप ा याु  वरचढ हालचालीं या घटना या दले या आहेत. 
यासु दा या काळ या मुसलमानांनी िल हले या इितहासात चुकूनमाकून सापड यास 
सापडतात. यापुढे तर  असे हंदं याू  पराबमी कतृ वाचे ूसंग हंदंनीू  आप या इितहासात 
ःवत: संशोधून िल हले पा हजेत.  
 ६७८. वर उ ले खलेला प लव राजवंशह  द णेतील पराबमी आ ण वैभवशाली 
राजवंशातील एक होता. यांची राजधानी कांची (कांजीवरम)् येथे काह  काल होती. न या 
शतका या अंती द णेतील चौलवंशीय राजा आ द य याने अपरा जत प लवांचा पराजय क न 
यांचे हे रा य सततचे जंकून घेतले.  

रा कूट
 ६७९. चालु यानंतर द णेत ूमुख रा य असे रा कूटांचे झाले. रा कूटांनी जवळ 
जवळ सारा द ण देश आप या रा यात आणला होता. गुजराथचाह  द ण भाग यांनी 
जंकून घेतला. मु य गो  हणजे वे ळचे सुूिस द कैलास लेणे हे रा कूटांनीच बांधले. 
यांची राजधानी काह  काल मालखेड येथे होती.  

 ६८०. इसवी सना या दहा या शतकानंतर अगद  द णेत तंजावरचे चौल आ ण 
मदरेचेु  पां  या ह च ूमुख रा ये होती. सुदैवाने द ण हंदःथानाचीु  या वेळेची ःवातं य, 
वैभव आ ण पराबम यांची एका ऽयःथाने च ुवस यं अशी केलेली वणने आप याला आज 
उपल ध आहेत. माक पोलो हा सुूिस द ववेचक, व ान ्आ ण चीन देशाम  येसु दा जाऊन 
कु ल-ई-खाना या पदर  वषानुवष रा हलेला लेखक िन युरो पअन ूवासी या काळातच मदरे याु  
पां  यारा यास भेट देऊन काह  दवस रा हलेला होता. याने ःवत: या वेळचे हे वणन 
आप या ूवासवृ ात दलेले आहे. यातह  हंदलोकांनीु  समुिावर आ ण समुिपार ूदेशावरह  
राजस ा कशा ःथापले या असते, या वषयीह  माक पोलोची सा  मह वाची आहे. कारण, तो 
हंदःथानातु  चीनम  ये जे हा आला ते हा हंद-ूचीन या मागाने आला आ ण तेथे याने सुमाऽा 
इ याद कड ल हंदरा यांनाु  भेट दलेली होती. सुमाऽा ूदेशात यांचे वाःत य जे हा होते ते हा 
तेथे ौी वजय हा हंदराजाु  रा य कर त होता. तो राजा बौ दधम यांचाह  ूितपाल कर त असे. 
माक पोलो सन १२९५ या संधीस याची जी ज मभूमी होती या ह नसला परत गेला. 
आणखीह  दोन-तीन पर पःथ ूवासी यावेळ  द ण हंदःथानातु  राहनू  गेले, यांचीह  
लहानसहान ूवास वणने आहेत. यातह  याकाळ  सारे द ण हंदःथानु  राजक य ं या 
पूणपणे ःवतऽं होते, इतरह  आजूबाजू या अनेक देशांत या हंदरा ाचीु  साॆा ये िन धम 
नांदत होती. आजूबाजू या पूव, प म आ ण द ण या ित ह  समुिांवर यांचेच ःवािम व 
असून यांची मोठमोठ  िसंधुसै ये, ूचंड नौदले आ ण नौवा णकदले अखंड ये-जा कर त होती. 
आ ण ते दा णा य हंदराजेु  ःवत:स Ô ऽसमुिे रÕ ा पदवीस अूितःपिध  वाने िमरवीत 
होते, ह  डो यांनी पा हलेली वःतु ःथती माक पोलो या ूवासवणनाूमाणेच उ ले खलेली आहे.  
 ६८१. ऽसमुिे र सॆाट राजि चौल हा सन १०४२ त मरण पावला. या यानंतर 
चौल राजवंशात एक-दोन तसेच पराबमी राजे िनघून नंतर तो वंश आ ण ते रा यह  तेरा या 
शतकाचे अंती न  झाले.  
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शंकराचाया द धमूवतक
 ६८२. याच काळात द णेम  ये राजि चौलासारखे केवळ राजक य धुरंधरच उ प न 
झाले नाह त, तर वै दकधमा व द जी अनेक तथाकिथत पाखंडे सा  या हंदःथानभरु  उ प न 
झालेली होती, यांचा पाडाव क न वै दक धमाचे वचःव पु हा ःथापन करणारे मोठमोठे 
धमधुरंधरह  द णेत उदय पावले. यांचे अमणी हणून एका ौीमत ्शकंराचायाचा उ लेख 
केला तर  परेु आहे. केरळ ूांतात कालड  या गावी इ. सन ७७८ त ह  शकंराचायाची 
अलौ कक वभूती नंबुि  ॄा ण कुलात ज मली. यांनी सोळा या वया या आधीच सव 
वेदा  ययन पुरे क न सं यास घेऊन धम पदेश कर यास आ ण धािमक द वजय कर यास 
संचार चालू केला. ू यात कममीमांसक आ ण बु दधमाचे उ छेदक कुमार ल भ टह  याच 
काळा या कंिचत आगेमागे भरतखंड यापी ूचार क न रा हलेले होते. दसरेु  धम पदेशक 
द गज मंडनिमौ हेह  या त ण शकंराचायाचेच समकालीन होते. ौीमत ्शकंराचायानी आपला 
अ ैत िस दांत ःथापन कर यासाठ  आ ण वै दक वजयाचा  वज अ खल भरतखंडात 
रोव यासाठ  या सव केवळ कमवा ांचा कंवा इतर वै दक मतवा ांचा आ ण बु दधमाचे जे 
कोणी महंत या काळ  यऽ-तऽ गाजत होते यांना हडकूनु  हडकूनु  या मताचाह  पूण उ छेद 
केला. नंतर वै दकधमाची पताका आ ण अिधकारपीठे भरतखंडा या द णेस शृगेंर , प मेस 
ारका, पूवस जग नाथपुर  आ ण अगद  उ रेस काँमीर अशा चार दशास ूःथा पली. या 
पीठांना राजदंडाचाह  पा ठंबा हंदरा यु  जेथे असे तेथे िमळाला. हे सव अघ टत ूचारकाय 
क न आ ण शांकरभांयासार या अ तीय मंथाची रचना क न अव या ब ीस वषा या आत 
ौीशकंराचायानी गुहाूवेश केला - जवंत समाधी घेतली! 

पाशुपता द शैव पंथाचा राजक य ूपंच
 ६८३. ा काळा या आधीपासूनच पाशपुतांचा जो शवै पंथ, या हंदं याू  लढव या 
धािमक संूदायातील शा यपंथाूमाणेच असले या, अ यंत उम संूदायाचे पुन जीवन झालेले 
होते. हा पाशुपतांचा पंथ, बु द आ ण जैन यां या िमळिमळ त आ ण सोिशक Ôअ हंसेचाÕ िन 
संसारिनवृ ीचा अ यंत ितटकारा कर . या पंथाने हंदंमू  ये ल छा द परधम यांचा ूितकार 
कर याची ूबळ ूवृ ी िन उदयो मुखता अू य पणे तर  चांगलीच चेत वली होती. ौी 
लकुलेश नावाचा यांचा गु  गुजराथेतच ज मला होता. याचे ूचंड काय आ ण ूभाव ामळेु 
याला इतर हंद ूू य  ÔहराचाचÕ (िशवाचाच) अवतार समजत असत, शकंराचायानीह  यांचा 
उ लेख केलेला आहे. 

ाच काळातील बंगाल
 ६८४. सन ७०० ते ८०० पयत बंगालम  ये पालवंशाचे राजे रा य कर त होते. या 
रा याचा प हला राजा गोपाल हा होता. हा वंश बु दधम य होता. ा गोपाल राजा या राणीचे 
नाव देवदेवी असे होते. ित या पोट  राजा धमपाल हा ज मला. याने सन ८०० ते ८२५ पयत 
रा य केले. हाह  बु दधम यच होता. यालाच द णेतील ू यात रा कूट वशंातील राजा 
गो वंद याची मुलगी रणदेवी ह  दलेली होती. इ. सन १०९५ या संधीस बंगालम  ये या 
बु दधम य पालराजांचा उ छेद क न द णेतील सेन नावा या वंशाने आपले रा य ःथापन 
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केले. हे सेन-राजे कनाटकातून आलेले होते आ ण ते ऽय होते. विचत द णेकडनू  गेले या 
रा कूट वंशातील वर उ ले खले या राणी रणदेवी ह या संबंधानेच ा सेन वंशाचा चंचुूवेश 
या बु दधम य पालां या राजमंडळात झाला असावा. काह  असले तर  हे सेन-राजे वै दकधमाचे 
क टर अनुयायी अस यामुळे यांनी बंगालमधील बौ द धमाचा पाडाव केला आ ण या 
बौ दकालात संकराने खळ खळ  झालेली वण यवःथा, इतरह  वै दक धमसंःथा आ ण वेद व ा 
पु हा ूबळपणे चालू के या. बोपदेवा या Ôमु धाबोधÕ या संःकृत याकरणाचा ूचार याच 
काळात बंगालम  ये झाला.  

याच काळातील गुजराथ
 ६८५. गुजराथवर याच काळात कणराज या नावाचा ू यात राजा सन १०६३ ते 
१०९३ पयत रा य क न गेला. याने कृंणसागर नावाचे अित वःततृ सरोवर बांधले. या या 
राजवंशाची मूळ राजधानी प टण येथे असे. परंतु याने पुढे आप या नावाची नवीन राजधानी 
बांधून ितला ÔकणावतीÕ असे नाव दले आ ण तीच गजुराथ रा याची सततची राजधानी झाली. 
 ६८६. परंतु, पुढे गुजराथ मुसलमानांनी जंक यानंतर तेथील हंदंचाू  अस  छळ 
करणारा सुलतान अहमदशहा याने या कणावतीचे ते ऐितहािसक हंद ूनाव पालटनू  आ ण 
यालाच जोडनू  आणखी एक उपनगर बांधून या दो ह  िमळून झाले या महानगरास 
मुसलमानां या नेहमी या हंद ेषीु  र तीूमाणे १४१२ म  ये अहमदाबाद असे ःवत:चे नाव दले. 
या काळ या हंदं याू  मग या आ ण सोिशक वृ ीमुळे यांनीह  ते अहमदाबाद हेच नाव पुढेह  
ःवक य नावासारखेच ग जार त चाल वले आहे. 

द ण मु ःलम हंदःथानवरु  परधम यांची  
आ ण परक यांची प हली ःवार , १२९४

 ६८७. सुलतान जलालु न खलजीचा पुत या अ लाउ न ाने या वृ द सुलतानास 
न कळ वताच मोठे सै य घेऊन या द णे या ऐ या वषयी तो ऐकत आला होता, या 
द णेवर इ. सन १२९४ म  ये वं  याि  ओलांडनू  ःवार  केली. ते वृ  ितस  या ूकरणा या 
शेवट  प र छेद ६६४ ते ६६६ ांम  ये दलेच आहे. ती ःवार  इतक  अकःमात होती आ ण 
द णेतील या काळ या हंदराजांचीु  राजक य असावधानता आ ण कूपमंडकू  वृ ी इतक  
िनंदाःपद होती क  जवळजवळ अ लाउ नाची ह  ःवार  झा यावरच तेथील मु य महाराजा 
देविगर चा रामदेवराव यादव हा याची लढाईची काह ह  िस दता कंवा क पनाह  नस याने 
अगद  गांग न गेला. उ र हंदःथाु नात मुसलमानांची रा ये जकडे ितकडे ःथापन झाली 
असता, यांनी हंदधुमाचा आ ण रा यांचा भयानक उ छेद दोन-तीन शतके मांडला असता, 
सहॐाविध मं दरे सारखी पाडली जात असता, काशीची जवळ जवळ म का केली गेली असता, 
ानदेव, नामदेव असले सतं, यांची मडंळे आ ण ल ाविध ूवासी हंद ूयाऽेक  याऽेसाठ  

पंजाबपयत सारखे जात-येत असता आ ण हंदधुमाचा हा उ छेद पाहनू  येत असता, 
द णेवरह  चालून जाऊन द णेसह  मुसलमानमय क न सोड याची यांची मह वाकां ा 
मुसलमानांकडनू  उघड उघड बोलून दाख वली जात असता, अ लाउ न या देविगर या रा यात 
िशरेतो तेथील हंदरा यकतु  इतके असावध होते क  यांचे सारे सै य एकऽ क न मु ःलमां या 
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या ःवार ला त ड दे यासाठ  उ रेकडे राजपुता दक हंदंनाू  सहा य दे यासाठ  चाल क न 
जा याचे ठायी रामदेवरावाचे सै य या या काह  सरदारां या हाताखाली दरवरू  द णेकडे 
गेलेले होते तर ःवत: राजे रामदेवराव हे मगृया इ याद  अगद  िनंकाळजीपणात या काळ या 
वाहात राजधानी सोडनू  ससै य भटकत होते. पण - 
 ६८८. एक  या रामदेवाचेच रा य न हे, पण, या वेळेस द णेत रा य कर त 
असलेली चार-पाच मोठमोठ  जी हंदरुा ये होती यां या हेर वभागातील एका मनुंयाने तर  
उ रेकडनू  हंदंचाू  हा एवढा आबोश आकाश-पाताळ क न सोड त असता उ रेत फेरफटका 
क न या रा यांना ते भयकंर वृ  कळ वले नाह  क  काय? पण!! 
 ६८९. अशा प र ःथतीत रामदेवाचा पूण पराभव झाला हे सांगणेच नको! 
अ लाउ नाने रामदेवरावापासून अपार खंडणी घेऊन याला मांडिलक क न, आपण ःवत: 
द लीकड या काह  िनकड या राजकारणा या ओढ ने द लीस िनघून गेला. हणून 
रामदेवरावाचे रा यच मु ःलम र तीूमाणे त काल बुडवून टाकले गेले नाह , हा केवळ 
योगायोगच! 
 ६९०. कारण, द लीस जाताच अ लाउ नाचे सारे लआय या या वृ द चुल याला, 
सुलतान जलालु न याला नाह से क न ःवत:च सुलतानपद पटक व याकडे वेधले होते. 
याूमाणे याने मोठा कट क न जलालु नास ठार मार वले आ ण सन १२९६ त तो ःवत:च 
सुलतान झाला.  
 ६९१. अ लाउ नाने ःवत: सुलतान झा यानंतर सन १२९८ म  ये गुजराथवर ःवार  
केली. तेथील हंदराजाचाु  पराभव क न राजधानी जी अन हलवाडा ती जंकून घेतली. या 
लढाईत गुजराथ या हंदराजाचीु  राणी लाव यवती कमलदेवी ह  पळून जात असता 
मुसलमानांनी पकडली. परंतु तेथील पराभूत हंदराजाु  माऽ यांची मुलगी जी देवलदेवी तीसह 
पळून जाऊ शकला. अ लाउ न तेथून थेट सौरा ात गेला आ ण हंदंनीू  पु हा बांधलेले सोरट  
सोमनाथाचे नवे भ य मं दर पु हा पाडनू  तेथील मु य मूत  जी होती ितला द लीस नेले; 
हंदंचाू  भयंकर मानभंग कर यासाठ  या मूत चा िसंहासना या पायर ूमाणे याने उपयोग 
केला!  
 ६९२. द लीस गे यावर राणी कमलदेवीशी, बहधाु  ित याच अनुमतीने अ लाउ नाने 
ल न लावले. अ लाउ नासह सुखाने नांदनचू  ती कुलटा थांबली नाह ; तर ितने ितची त ण 
मुलगी जी राजकुमार  देवलदेवी ितलाह  पकडनू  मुसलमानां या गोटात द लीस आण यासाठ  
आप या द णेवर ल ःवार  करणा  या मुसलमान सरदारांना कळ वले. 
 ६९३. अ लाउ नाने गुजराथवर केले या या ःवा  यात तेथील एका सावकारा या 
पदर  एक देखणा, तरतर त िन त ण मुलगा गुलाम हणून होता; याला अ लाउ नाने 
एखा ा मुलीला मागणी घालावी तशी मागणी घातली. परंतु तो सावकार या त ण गुलामाला 
देईना. हणून अ लाउ नाने या मुलास बळाने खेचून आप याबरोबर नेले. या काळ या 
मु ःलम समाजात सुंदर मलुाशी सुंदर मुलीूमाणेच संबंध ठेव याचे जे लिगक समसंभोगाचे 
(sodomy) यसन अरब लोकातून अनुकारलेले होते आ ण जे एकंदर मुसलमानी समाजातच 
धमबा  न समजले जाता पुढे ढ झाले, याूमाणे अ लाउ नानेह  या त ण, सु प 
गुलामाशी लिगक संबंध ठेवला. पण तो तरतर त मुलगा राजकारणातसु दा इतका कता 
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िनघाला क , ू य  रणांगणात सै याचे नेतृ व तो अगद  अ लाउ नूमाणेच कौश याने 
आ ण ूभावीपणे क  लागला. वृ द होत चाललेला अ लाउ न या त णाला Ôमिलक काफूरÕ 
ा नावाने संबोधी. पुढे आपला अ यंत व ासू सरदार हणून सुलतान अ लाउ न सव 

रा याची सूऽे या याच तंऽाने हाकू लागला.  

रतनभोरवर मुसलमानांनी दसरु  ःवार
 ६९४. जलालु न खलजीचा रतनभोर या हंदंनीू  पराभव केला होता हे मागे दलेच 
आहे. याचा वचपा काढ यासाठ  अ लाउ नाने सन १३०१ म  ये रतनभोर दगावरु  दसरु  ःवार  
केली. ते हाह  मरेतो लढ याची सीमा क न या रतनभोरचा राजा हमीर सहॐोगणती रजपूत 
सैिनकांसु दा तुंबळ लढाई देत ठार मारला गेला. आ ण रजपूत वीर पु षांचा रणांगणात 
िन:पात झाला हे पाहताच या दगावरु  उ या असले या हमीरा या राणीसु दा शतावधी रजपूत 
यांनी पूव संकेतानुसार पेटले या ूचंड िचतेत उ  या घेऊन जोहार केला! ःवधमाःतव 

हंदवीरांनीु  आ ण वीरांगनांनी असे द य पराबम िन ूाणदान ूसंगोूसंगी केले हणूनच हे 
हंदराु  या काळ  परधम य शऽूशी लढत जवंत रा हले! 

रतनभोर दगु असा जंकून घेत यानंतर या मुसलमानां या 
िचतोडवर ल लगोलग या ःवा  या 

 ६९५. िसंहल पा या राजपूत रा याची अ यंत पवती क या पि नी ह  िचतोड या 
राणा भीमिसगंाला दलेली होती. अशा पसंप न पर यांचे अगद  उघडपणे अपहार करणे हे 
आपले एक भूषणभूत मु ःलम धमकृ यच आहे अशी िनल ज धारणा या काळ  मुसलमान 
समाजाचीच अस यामुळे सुलतान अ लाउ नाने राणा भीमिसगंाकडे या या या पवती 
राणीची उघड मागणी केली. राजपूतांनी ती िध कारताच अ लाउ न सन १३०२ या आसपास 
िचतोडवर चालून गेला. या वेळ या लढायांना व णताना रजपतू इितहासात, अ लाउ नास 
ठक व यासाठ  राजपूतांनी, Ôआ ह  पि नी तुम या भेट स धाडतोÕ, असे आिमष दाखवून 
राजपूत सै यच ीवेषात अनेक मे यांतून अ लाउ ना या िश बरात घुस व याचा जो एक 
अ यंत धाडसाचा कट केला आ ण पारह  पाडला याची एक कथा सांिगतलेली आहे. पण 
ःथलाभावाःतव ती येथे गाळणे भाग आहे. या अट तट या लढाईतह  राजपूत शौयाचा पाडाव 
करणे अश य होऊन अ लाउ नास द लीस परत फरावे लागले. राजपूतह  ूसंगी 
कपटनीतीचा अवलंब कर त हे ाव नह  उघडच आहे.  
 ६९६. हंदंनीू  ा ःवार त केले या पराभवाचा सूड घे यासाठ  आ ण पि नीसाठ  
लगेच सन १३०३ म  ये अ लाउ नाने िचतोडवर दसुर  ःवार  केली. या वेळ ह  य चयावत ्
राजपुती झंुजार पु षांनी केशर  वेष धारण क न रणंगणात मरेतो लढत लढत शेकडो 
मुसलमानांना कापून काढले, परंतु शेवट  वजय मुसलमानी सेनेचाच झाला आहे आ ण केशर  
वेषांतील सव राजपूत रणात ठार मारले गेले आहेत हे तटाव न पाहताच राणी पि नीसह 
जवळजवळ दहा हजार राजपूत यांनी लेकरे उराशी घेऊन पेट या िचतांम  ये उ  या घेत या! 
जोहार केला!! अ लाउ नाने िचतोड घेतले खरे, पण पि नीची राख काय ती याला गोळा 
करावी लागली! जे हा हंद ूवीर आ ण वीरागंना लढ या ते हा अशा लढ या!! 
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 ६९७. येथेच हेह  सांगून टाकतो क , अ लाउ न हा वृ द होऊन म न जा या या 
आधीच हंदं याू  ा पराभवाचा सूड घेऊन अ लाउ ना या डो यांदेखत हमीर नावा या 
िचतोड या एका सुूिस द राजपुऽाने सन १३१३ म  येच मुसलमानांचा पाडाव क न िचतोड 
पु हा जंकून घेतले. अ लाउ नाचा एक मुलगाह  यांनी जवंत पकडला. पण जशास तसे या 
यायाने यास ूसंगी बलानेह  हंद ूक न माऽ घेतले नाह . हंदंचूे आ मघातक औदाय ते 
हेच! 
 ६९८. सन १३०७ म  ये अ लाउ नाचा हा वर उ ले खलेला सरदार मिलक काफूर 
ाला अ लाउ नाने द णेवर ःवार  कर यास धाडले. रामदेवरावाचा पु हा पराभव झाला. पण 
याने अ लाउ नाची तुंबलेली खंडणी देऊन संधी केला, याच घालमेलीत रामदेवरावाचा मलुगा 
जो शकंरदेव याला गुजराथची पळून आलेली जी राजकुमार  देवलदेवी दलेली होती ितलाह  
मिलक काफूरने पकडनू  द लीस धाडनू  दले. लगेच, सन १३०८ म  ये मिलक काफूर द णेत 
ितसर  ःवार  क न ःवत: वरंगळवर चालून गेला. वरंगळचा वीरामणी राजा ूतापदेव ाने 
मागे मुसलमानांचा एकदा पराभव केला होता. यामुळे मिलक काफूरने अट तट ने लढाई दली. 
शेवट  राजा ूतापदेव ाचा पराभव झाला आ ण याला द ली या सुलतानाचे मांडिलक व 
मानावे लागले.  
 ६९९. मिलक काफूर या वजयाने उ े जत होऊन हंदंचूे द णेकड ल जे ितसरे 
रा य हैसूर या होयसाल वंशाचे होते, या यावरह  तसाच चालून गेला आ ण या 
हंदराजाचाहु  याने पराभव केला. तेथून याने पुढे मदरेु या हंदराजावरहु  ःवार  क न या 
राजाचाह  पराभव केला. 
 ७००. या ूमाणे बहतेकु  द ण देश, आम या दोन सहॐ वषा या इितहासकालात 
तर , ूथमच परक य िन परधम य शऽूंचा अं कत झाला! द णेचे ःवातं य आ ण सौभा य ा 
वष  न  झाले! मिलक काफूरने द णे या अगद  टोकाला ा मुसलमानी द वजयाचे 
ःमारकच अशी एक भ य मशीद बांधली! पण लगोलग याची ूित बया होऊन दा णा य 
हंदंचूे ा मु ःलम द वजया व द उठावणी कर याचे एकामागून एक यशःवी कट चालू 
झाले.  
 ७०१. रामदेवरावा या मागे याचा मुलगा शकंरदेव हा देविगर चा राजा झाला. याने 
सुलतान अ लाउ नाचे ःवािम व पु हा झुगा न दले. ते हा मिलक काफूरने द णेवर पु हा 
ःवार  केली. राजा शकंरदेव हा शरण न जाता हटातटाने या लढाईत ठार मारला जाईतो 
लढला. 
 ७०२. अ लाउ नाने आ ण मिलक काफूरने ःवा  यामागनू ःवा  या क न हे जे 
द णेतील सव मोठमो  या हंद ूराजांचे िनमूलन केले याचूमाणे द णेतील मोठमोठ  अनेक 
देवालये पाडनू  टाकली, यांचे कळस भंगून टाकले आ ण बहतेकु  ठकाणी या या ःथानी 
मोठमो  या मिशद  उभार या. सहॐावधी हंदंनाू  बळाने बाट वले! ते असं य बाटे मुसलमान 
द णेतच शेतीवाड , जहािगर  क न रा हले!! पण यांचे माऽ, हंदंनीू  मुसलमानांनी हंदराजांचेु  
जसे िनमूलन केले तसे सरसकट कापाकापी क न िनमूलन केले नाह ! Ôपरमधमस हंणुतेÕची 
स ण वकृतीु  ती ह च! 
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हंद ूत कालीन यु दशा ाूमाणे बहधाु  जशास तसे लढत होते
 ७०३. धािमक आघाड वर हंदंचाू  असा पाडाव मु यत: यां याच मूख ढ पायी होत 
असताह  राजक य आघाड वर माऽ हंद ूमुसलमानांशी लढावे तसे लढत होते, पराभवह  झाले 
तर  पु हा उठून मुसलमानांचे पराभवह  करत होते! कूट यु दाला बहधाु  कूटयु दाने त ड देत 
होते! 
 ७०४. अ लाउ नाने हंदंचाू  धािमक छळ कर यात मागील कोण याह  सुलतानापे ा 
अिधकच बूरता दाख वली. याने हंदधुमाची, हंदरा याचीु  आ ण हंद ूलोकांची अिधकच ददशाु  
केली असती, परंतु याला एकसारखे दसु  या एका सरसीमेवर सार या ःवा  या कर या  या 
मंगोिलयातील आ ण म  य आिशयाभर धुमाकूळ घालणा  या म गल लोकशाह सारखे लढावे 
लागले. यां यापैक  काह  थो  यांनी मु ःलम धम ःवीका न ू य  द लीत नवमु ःलम 
वसाहतह  केली होती. शेवट  अ लाउ नाने बोधा व  होऊन या द लीतील नवमु ःलमां या 
मोगलपु  याची सरसकट कापाकापी केली! 

अ लाउ नाचा मृ यू
 ७०५. अ लाउ न हा िचतोडसारखी काह  काह  हंदरा येु  सोडता बहतांशु  
भरतखंडावर एकछऽी ःवािम व गाज वणारा मु ःलम सुलतान, प हला आ ण शेवटचा असा, 
एवढाच काय तो झाला. अकबराला आ ण औरंगजेबालाह  ते ःथान देता येणार नाह . यांची 
स ा हंदःथान याु  एव  या मो  या भागावर के हाह  ूःथा पत झालेली न हती. 
 ७०६. परंतु, वृ दपणी अ लाउ नाचे या या दै हक यसनांमुळे शार रक याधींनी 
फार हाल झाले. तो सवतोपर  पंग ुझाला. यायोगे तो मिलक काफूर या अगद  मुठ त राहू 
लागला. आ ण याच ःथतीत जलोदरा या वकाराने हा पराबमी पण हंद े ाु  सुलतान सन 
१३१६ म  ये अ यंत द:ुखात मरण पावला कंवा मिलक काफूरने याला मार वला कंवा मारला 
असेह  हण यात येते. हंद ेषा याु  Ôपु याईनेÕ याला काह  सखुाचे मरण Ôअ लाÕह  देऊ 
शकला नाह . थो  याच दवसांत अ लाउ नाची सार  स ा जो याचा एका काळचा गुलाम 
मिलक काफूर यानेच बळका वली. याचीह  अ लाउ नानंतर या माजले या बेबंदशाह त 
लवकरच ह या झाली. आ ण नंतर या घालमेलीत कोणी एक खुौखूान नावाचा एका अथ  
अलौ कक असलेला पु ष, जो आधीच द ली या राजकारणात तळपू लागलेला होता, तो 
सवूमुखपदावर चढला. याचे वृ  ःवतंऽपणेच दे याइतके हंदःथान याु  इितहासात 
हंद वा याु  ीने मह वाचे अस यामुळे पुढ या ःवतंऽ ूकरणातनूच सांगणे उिचत होणार 
आहे.  
 

ूकरण ५ वे
खुौखूान आ ण देवलदेवी

 ७०७. हंदःथानातीलु  सव ूांतांम  ये आज इितहास िशकत असणा  या लाखो 
व ा याना जर असे वचारले क  Ô हंद वा याु  ीने गौरवाह िन अ वःमरणीय असले या 
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आ ण द ली या मुसलमानी राजवट त सुलतानांचा सुलतान हणून गाजले या, एका अथ  
अलौ कक अशा, खुौखूान नावा या पु षा वषयी तु हांला काह  मा हती आहे काय?Õ तर या 
आज या ल ावधी व ाथ वगातील शेकडा न या णव ट के तर  सा य उ रतील क , 
Ôखुौखूान? नाह  बोवा! तु ह  हणता तशा पु षाचा आम या शालेय इितहासात ठळक असा 
उ लेखसु दा आ हांला आढळला नाह !Õ व ाथ वगाची गो  तर सोडाच पण िश कवगाला, 
संपादकवगाला, एकंदर सुिश त वगालाह  जर  हाच ू  वचारला तर  शेकडा पंचाह र ट के 
लोक असेच उ र देतील क  Ôकोण काढलात हा एवढा मोठा खुौखूान? आ ह  अशा 
खुौखूानाचे नावसु दा कधी ऐकले नाह !Õ 
 ७०८. येव  यासाठ च ा हंदःथान याु  अवाचीन इितहासातील एका अलौ कक 
असले या, परंतु याने हंदरा ा याु  अपमानाचा सूड घे यासाठ  मु ःलम सुलतानशाह चे नाकच 
कापून टाकल, येव  या Ôअपराधासाठ Õ काय ते मु ःलम इितहासकारांनी आ ण अथातच यांना 
आंधळेपणाने अनुसरणा  या इंमजी आ ण हंदंतीलू  पूव या ते आजकाल या शालेय इितहास-
लेखकांपयत या बहतेकु  इितहासकारांनी याचे नांव जवळ जवळ नाह से क न टाकले आ ण 
याचा उ लेख केला ितथे ÔहलकटÕ, ÔपाजीÕ, ÔनरकगामीÕ अशा वशेषणांनीच काय तो 
मुसलमान लेखकांनी यऽतऽ केलेला आहे. या ÔखुौखूानाचाÕ साधार देता आला िततका 
प रचय आ ह  या ूकरणात देत आहोत. 

खुौखूानाचे पूववृ
 ७०९. सुलतान अ लाउ ना या राजवट त गुजराथवर सन १२९८ पासून या 
मुसलमानां या अगद  प ह या ःवा  या झा या आ ण तेथील हंदंचीू  राजस ा उ छे दली गेली, 
या घालमेलीत जसा मागे उ ले ख याूमाणे मिलक काफूर ा पुढे अ यंत ूिस द स 
आले या पु षाला या या त णपणीच गुलाम हणून द लीला पकडनू  नेले होते, याचूमाणे 
आ ण याच पगुणासाठ  दसु  या एका अ यंत कोमल, आकषक परंतु तेजःवी दसणा  या 
मोहक हंद ूमुलास मुसलमानी सरदारांनी पकडनू  गलुाम क न अ लाउ ना या सेवेस सादर 
केले होते. हा मुलगा मूळचा हंद.ू यातह  गुजराथेतील प रया कंवा परवार (भंगी) जाती या 
अःपृँ य वगातील. एक-दोन मुसलमान लेखक याची जात भं याची न हती, रजपूत होती, 
असेह  िलहनू  गेले आहेत. याला पकडनू  मुसलमान के यानंतर याचे नाव ूथम ÔहसनÕ असे 
ठेवले गेले. याला द लीस थेट अ लाउ ना या सेवेत घेत यानंतर या याशी मुसलमान 
समाजातील जे यसन या भागातील ६९३ या प र छेदाम  य सांिगतले आहे, याच 
यसनापायी काह  मोठमो  या सरदारांनी, लिगक संबंध ठेवले. यामुळे, दरबारातील ती 
मोठमोठ  माणसे, या या, लोभाने अगद  मुठ त वागू लागली! अ लाउ न सन १३१६ त 
मे यानंतर मिलक काफूर हा रा यूमुख झाला. याचाह  या या कतृ वावर मोठा व ास 
बसलेला होता. थो  याच दवसात हसनला ÔखुौखूानÕ अशी पदवी िमळाली. कारण, 
अ लाउ ना या अ ःत वातच या या हाताखाली सै ये देऊन याला लहानसहान ःवा  यांवर 
ःवतंऽपणे धाड यात येऊ लागले होते. पण, हसन या लगोलग खौुखूान आ ण नंतर सेनापती 
हो यास याचे ःवत:चे असाधारण गुण जसे कारणीभूत झाले, याह पे ा सुलतान 
अ लाउ नाचा मुलगा जो मुबार क या राजपुऽाचे अपरंपार ूेम या मोहक िन कोव या 
त णावर जे बसले होते तेच अिधक कारणीभूत झाले. यायोगे अ लाउ न िन मिलक काफूर 
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हे दोघेह  मारले गे यानतंर अ लाउ नाचा मुलगा मुबार क या या हाती खुौखूाना या 
साहा यानेच सुलतानपद झटकन आले. आ ण याचा अ यंत लाडका, कतृ ववान आ ण 
व ासू सरदार जो हा त ण खुौखूान या या हाती ओघानेच सुलतानपदाचा बहतेकु  कारभारह  
चालत आला. पण तो त णह  तो कारभार चाल व यास पूणपणे समथ िनघाला. मुबार क 
मूळचा यसनी आ ण वलासी. यामळेु तर खुौसूारखा सव रा यकारभार सांभाळणारा आ ण 
यातह  या या अंत:पुरातील व ासू वाटणारा समथ हःतक याला लाभला, हे ःवत: 
मुबार कह  एक वरदानच समजे. 
 ७१०. देवलदेवी : द ली या राजसभेत ूमखु हणून पवूाौमीचा हंद ूका असेना 
पण मिलक काफूर हा अ लाउ नाने बाट वलेला आकषक हंद ूमुलगा पुढे सेनापती आ ण 
रा यधुरंधर असा या काली झाला, आ ण जवळ जवळ याच काली खुौखूान - हसन हा 
देखणा िन कोवळा दसराु  एक पूवाौमीचा हंद ूमुलगाह  मिलक काफूर मारला जाताच सार  
सलतनत ् आप या मुठ त ठेवणारा जसा िनघाला, याचूमाणे याच काली द ली या 
कारभार  मंडळात या दोघा हंदवंशीयु  य इतक च राजक य मह वाची, कत  आ ण 
रा यचालन आप या केवळ ॅूसंकेताने चाल वणार  आ यकारक ितसर  य  हणजे 
पूवाौमीची गजुराथची हंद ूराजक यका, हंदवंशीयु  म हला देवलदेवी ह च होय. 
 ७११. या तीन हंद ू य ंपैक  मिलक काफूर हा पुढे मनानेच मुसलमानमय झाला 
होता असे दसते. आप या हंद ूर ाची कंवा या या बापा या हंदबीजाचीु  लवलेश आपुलक  
तर काय, पण जाणीवसु दा या या मनात उरली न हती हे उघड आहे. पण खुौखूान आ ण 
ह  गुजराथची राजबािलका यां या मनात माऽ ती हंद वाचीु , हंदर ाचीु , हंदबीजाचीु  केवळ 
जाणीवच न हे, तर ओढ, आवड आ ण केवळ हंद ू हणून यां या मुसलमानांनी केले या 
छळाची चीडह  अधूनमधून हणा कंवा सतत हणा, चेतलेली होती. यां या कृ यांतून ती 
उफाळून बाहेर येई आ ण शेवट  या यां या हंद वा याु  सूड घे या या वृ ीतूनच भर 
द लीत उ या हंदःथानभरु  नांद ूलागलेली मु ःलम सुलतानशाह ची सुलतानशाह  औटघटका 
का होईना, पण जाळून टाकणारा भडका, एखा ा खांडववनीय आगी या क लोळासारखा 
उसळला! 
 ७१२. अ लाउ ना या गुजराथवर ल प ह या ःवार तच गुजराथचा राजा पराभतू 
झा यानंतर याची प टराणी कमलदेवी अ लाउ ना या हाती, मागाने पळत असताना 
सापडली. परंतु तो हंदराजाु  माऽ याची राजबािलका ह  देवलदेवी, ह  अगद  कशोर 
असतानाच ितला, ःवत: या जवाला आ ण ःवधमाला वाच व यासाठ  ित यासह रानावनात 
पळून गेला. राज वलासात कालपयत नांदले या ा कोमल िन सुंदर राज कशोर ला या 
रानोमाळ  भटक या या आ ण ितचा पाठलाग करणा  या मुसलमानां या सतत भया या, यातना 
कती द:ुसह झा या असतील! या लहानपणीचा मुसलमानां वषयी ितरःकार िन ेष, ित या 
आ ां या कथांव न आ ण ःवत: या अनुभवाने, ित या मनात खोलवर अं कले गेले असलेच 
पा हजेत. ितची आई राणी कमलदेवी द लीला मु ःलम सुलतान अ लाउ नाची आवडती 
प टराणी झाली; आ ण ती ितची ू य  आईच ितला ध न मुसलमान कर या या ूय ात 
आहे, हे ऐकून ितला कती द:ुख झाले असेल? या जाचातून सुट यासाठ  हंदधुमा या 
अिभमानाने काह  अंशी आप या व डलां या कलास बाजूस सा न ितने राजा रामदेवरावाचा 
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हंदधुमािभमानी िन शरू मुलगा शकंरदेव या याशी ल न लावले. पण ितचे ददुव ितथेच संपले 
नाह . मिलक काफूरने केले या हंदंवर लू  ःवा  यांत ती शेवट  पकडली गेली; आ ण ितला 
मुसलमानांनी बं दवान क न द लीला नेले. या वेळ  ित या मनाला अपमाना या 
कालकूट वषाने भरले या नांगीने वारंवार मू छत केले असलेच पा हजे! शेवट , द लीला 
पोच यावर ितला अ लाउ ना या थोर या मुलाशी - खजरखानाशी ल न लावावे लागले. 
देवलदेवीचे आ ण खजरखानाचे मोठे ूेम होते, असे काह  मु ःलम लेखक हणतात. पण, ती 
केवळ या Ôदरबार Õ लेखकांची चाटलताु  (खुषमःकर ) असली पा हजे, हे देवलदेवी या पुढ ल 
ू य  कृतीव न उघड होते! पण, अनुकूल संधी िमळेतो तर , या धूत हंदराजक येनेु  वरवर 
मुसलमानी धम ःवीकार यासारखे केले. पण ..... 
 ७१३. एव  या अ याचारांतून आ ण जाचांतूनह  ित या मना या दे हा  यात असले या 
हंद वा याु  देवतेची पूजा गु पणे अखंड चालू होती, हे ित या च रऽा या उ राधाव न ःप  
होते. 
 ७१४. अ लाउ ना या वड ल मलुाशी बळाने ल न लाग यानंतरह  त ण देवलदेवीचा 
मानिसक छळ थांबला नाह ; कारण, अ लाउ ना या मृ यूनंतर थो  याच दवसांत पु हा 
रा यबांती होऊन अ लाउ नाचा दसराु  मुलगा मुबार क ाने आप या या सुलतान झाले या 
वड ल भावाला आ ण या या काह  प ीयांचे डोळे काढनू  यांना, ठार मारले; आ ण ःवत: 
मुबार कच सलुतान झाला. यानेह  या या भावाशी ल न लावले गेले या देवलदेवीला िछनावून 
ित याशी ःवत:च ल न लावले! 
 ७१५. मुसलमानी सुलतानांची आ ण बादशहांची Ôस य परंपराÕ ह च होती. असे 
दसते क , माग या मेले या कंवा मारले या सुलताना या कंवा बादशहा या उ मो म 
बायकांशी आपण पु हा ल न लावायचे! 
 ७१६. अशा ूकारे, ती हंदराजक याु  देवलदेवी या वेळ या अ यु चपद  चढत 
सुलताना झाली खर ! पण, मुबार क वषयी अ यंत ितरःकार असले या, मनातून हंद ू
असले या, या राजक येस मुबार कशी बळाने शर रसंबंध ठेवावा लागला. ित या सोनेर  देहाची 
अशी सारखी वटंबना चाललेली असताह  या ववाहामुळे ितला एक अ यंत अनुकूल गो  माऽ 
घडनू  आली, ती अशी : 
 ७१७. सुलतान मुबार कला हे सुलतानपद दे या या खटपट त मु य आधार 
पूवाौमीचा हंद ूगुलाम आ ण नंतर बळाने मुसलमान केला गेलेला िन आता वाःतवात सा  या 
सुलतानी साॆा याचाच सेनापती िन ूमुख झालेला खुौखूान हाच होता. यातह  सलुतान 
मुबार क ाने सव कारभार आपण होऊन खुौखूाना या हाती दला; कारण, मुबार कला 
या या अ यंत घाणेर  या वषयवासनातून दसर कडेु  ल  दे यास वेळच िमळत नसे. याची 
एक खोड सांिगतली तर  पुरे. याला यांचा वेष घेऊन कलावंितणीं या संचासह या या 
मोठमो  या सरदारां या घर  जाऊन ःवत:च नाच याचा, तमाशे कर याचा अनावर छंद लागला 
होता. ामुळे, वषयी मुबार क हा या या यसनात गढनू  गेला असता याचा मु य ूधान 
आ ण मनातून आप या पूवाौमी या हंद वाचीु  ःमतृी जवंत असलेला खुौखूान आ ण तशीच 
मनोवृ  आ ण च रऽकथा असलेली ह  गुजराथ या राजाची क यका आ ण आताची मु ःलम 
सुलताना देवलदेवी ा दोन मूळ या गुजराथी हंद ूमनःवी य ंचा सा ातच न हे, तर घिन  
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प रचय, लोभ िन अ यो य व ास उ प न हावा इतका सहवास घड याची संधी उभयतांना 
िमळाली. ू यह ंची राजकारःथाने यांना एकदा एकांतात अिधकृतर या सुलताना या अंतरंग 
क ातसु दा करता येऊ लागली. 
 ७१८. ितथे यांचे हंद वा याु  ीने काह तर  मह वाचे कारःथान जमले असलेच 
पा हजे हे पुढे दले या वृ ाव न इितहासालासु दा गहृ त धरणे भाग आहे! 
 ७१९. याचे प हले िनदशक असे क , खुौखूानाने याचा मूळचा ूांत जो गुजराथ 
यावर आपला ःवत: या पूवाौमी या हंद ू प रया कंवा परवार हंद ू जाती या स या 
भावालाच मु यािधकार  नेमले होते. 
 ७२०. दसरेु  अ यंत मह वाचे िनदशक या यां या ःवत: या पूवाौमी या हंद ू
जातीचे लढाऊ यवसाय करणारे असे सहॐाविध लोक, िनदानप ी वीस ते तीस हजारांपयत 
तर , खुौखूाना या ःवत: या आ ेखाली असणा  या सुलतानी सै य वभागात ःवत: या 
संर णासाठ  हणून उघडउघडपणे द लीत याने आधीच िनयु  केले होते. 
 ७२१. ितसरे िनदशक : ा या या हालचाली अनेक मुसलमान सरदारांना आवड या 
नाह त. परंतु, यांनी आपला अंतगत हेतु इतका गु  ठेवलेला होता क , तो इतर कोणाला तर 
काय, पण ू य  देवलदेवीला आ ण खुौलूासु दा ःप पणे काह  तोपयत मनात गोचर 
झालेला होता क  नाह , हे िन तपणे सांगता येत नाह . या हेतूची धूसर आकृती माऽ यां या 
दयात हळूहळू साकारत चाललेली होती. 

 ७२२. चौथे िनदशक : सुलतान मुबार कसार या अगद  कुचकामी सुलतानाला सु दा 
उ साह देऊन खुौखूानाने द णेत झाले या व जत हंदं याू  उठाव या वेळ च दडपून 
टाक यासाठ  हणून द णेत मोठ  ःवार  कर यास उ ु वले; आ ण आपण ःवत: ससै य 
यां या हाताखाली ःवार वर गेला. या ःवार त हंदंचीू  अपार हानी झाली. यां या अपार 
लुट ची सुलतानी कोषात भर पडली. बहधाु , याच ःवार त देविगर या शकंरदेवा या मृ यूनंतर 
यांचाच नातलग राजा हरपाळ देव याने देविगर चे रा य बंड क न पु हा ूःथा पत केले होते; 
यासाठ  याचा पराभव क न जवंतपणी याचे कातडे सोलून याला सुलतानाकडनू  ठार 
मार याची अ यंत बूर िश ा दली गेली!! आ ण ःवधमर णासाठ  या राजकुलो प न 
हंदवीरानेु  ती भोगली! 
 ७२३. नंतर मुबार क ससै य द लीस परत गेला. खुौखूानाने मुसलमानी 
सुलतानासाठ  आ ण मु ःलम रा यासाठ  केले या ा ू य  पराबमामुळे आ ण हंदं याू  
व  वंसामुळे या या व द असले या मुसलमानी सरदारांनासु दा खुौखूाना या क टर 
मु ःलमपणा वषयी चकार श द काढ याचे धाडस करवले नाह . अिधकात अिधक ते इतकेच 
कुजबुजत क  हा खुौखूान सुलतान मबुार कला उखडनू  देऊन ःवत:च सुलतान हो याचे भय 
आहे; पण, तो मु ःलम सुलतानच असणार या वषयी माऽ, या या शऽूलाह  लवलेश शकंा या 
वेळेस आलेली अस याचे संभवनीय वाटत नाह . 
 ७२४. पण जर या वेळ ह  खुौखूाना या आ ण देवलदेवी या मनात पढु ल अचाट 
िन अ तु अशा हंदरा यबांतीचेु  बेत उ वलेले असतील तर तो गु  कट इत या अपूव द तेने 
गु  ठेवला गेला असला पा हजे. 
 ७२५. पुढे लवकरच मुबार कने खुौखूानाला द णेवर आणखी एक ूचंड ःवार  
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करावयास धाडले. पण मुबार क या याबरोबर गेलासु दा नाह . इतका अपार व ास 
खुौखूानावर याचा बसला होता. या ःवार त खुौखूानाने मलबार या हंद ू राजालाह  जंकून 
अपार लूट िमळ वली आ ण ती सुलतान मुबार क या नावाने! परंतु, याच ःवार त द णेत 
आ ह  वर िल ह याूमाणे मु ःलम साॆा या व द उठाव याचे उघड वा उघड - गु  कट 
हंदं याू  अनेक बाजूंनी िशजू लागले होते. वरंगळचे राजकुल, गुजराथेतील परा जत हंदराजकुलेु , 
िचतोड परत जंकून घेणारा वीर राणा हमीर इ याद  हंदरा यूमुखु , मोठमो  या 
शकंराचायासार या हंदं याू  मठसंःथानातून वावरणारे ूचारक धमूमुख यां यात आ ण 
सामा य हंदसमाजातहु  एक मु ःलम वरोधी लाट आ ण काह तर  खळबळ उड वणार  
अःवःथता ःप पणे उसळू लागली होती. या रा ीय अःवःथतेशी खुौखूानाचा काह तर  अ यंत 
भुयार  संबंध असावा, अशा, द ली या सुलतानापयत, खुौखूाना या शऽूंनी िननावी 
कागा याह  पोच वले या हो या. 
 ७२६. या वेळ या, मलबार वजे या खुौखूाना या आ ण एकंदर मुसलमानी 
साॆा या या हालचाली वषयी इतक  अपुर  आ ण उलटसुलट मा हती त कालीन तुटपुं या 
मु ःलम मंथकारांनी दलेली आहे क , यातील संगती पुढे घडले या कृ यांव नच काय ती 
लागेल िततक  लावावी लागते! एकदा तर, द लीत सुलताना या भर राजसभेत, अशी भूमका 
उठली क , खुौखूान हा याला िमळालेली द णेतील अपार सपं ी घेऊन द लीस या या 
शऽू या गोटात परत ये या या ठकाणी मलबारातूनच परःपरे को यातर  पर पात िसंधुमाग 
िनसटनू  जा या या बेतात आहे! एका मु ःलम मंथकाराने तर िल हले आहे क , खुौखूानाला 
बे  या ठोकून द लीला आणले! 
 ७२७. ा सव शऽूं या जा यांना एका मुसंड सरशी तोडनू  टाक याची धमक अंगी 
असणा  या खुौखूानाने अकःमात ् द लीस ससै य द ण वजे या या ऐ याने परत जा याचे 
उ ो षले. कारण द लीचे खडान ्खडा वृ  तेथेच टपून बसलेली याची गु  सहचा रणी पूव ची 
हंद ूराजक यका आ ण आता मु ःलम सॆा ी हण वणार  देवलदेवी याला कळवीत असलीच 
पा हजे! 
 ७२८. या या वेळ या मु ःलम मंथांची इं लश भाषांतरे जी थोड बहतु  झालेली 
आहेत याव न पिशयन वा अरे बयन न जाणणा  यांनाह  काह  मा हती िमळू शकते. बहतेकु  
मु ःलम लोक खुौखूानाचा उ लेख अ यंत ितरःकाराने आ ण अगद  चार-पाच ओळ त क न 
मोकळे होतात. कारण उघडच आहे. खुौखूानाने पुढे जे मुसलमानी स ेचे नाकच कापले होते 
ते श य मुसलमान इितहासकारांना अथातच अस  होते. तथा प, एक-दोन या वेळ या 
मु ःलम इितहासकारांनाह  खुौखूाना वषयीचे स य ते वृ  अगद च वपयःत करणे वा दडपून 
ठेवणे इ  वाटले नाह . यां या वशेषत: अलीकडेच उपल ध झाले या हःतिल खतांचा बराच 
उपयोग होतो. अगद  अवाचीन हंद ू इितहासकारांनी वर ल मुसलमानी जु या मंथांना ःवत: 
वाचून दलेले वृ ह  तसेच टाकाऊ आहे. मुसलमानी लेखकांनी खुौलूा दले या ÔहलकटÕ, 
ÔपाजीÕ इ याद  िश यांचाच काय तो या हंद ू लेखकांनी पुन चार केलेला आहे. पण या 
गो ीला दोन अपवाद सुदैवाने सापडतात. एक इितहासमहष  रयासतकार सरदेसाई आ ण दसरेु  
ौीयुत मुनशी. या दोघांनी माऽ, खुौखूाना या िन देवलदेवी याह  वषयी तुलना मक वृ  
देऊन, यांनी, शेवट  केले या हंदसाॆा यःथापने याु  महान ् बांतीची पुसट िन ओझरती 
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वाखाणणी कर याचा काह  ूय  केला आहे; पण, तो ूय  ःवत: या िनणयाला ःवत:च 
िभणारा, या बांतीचे खरे ःव प असे ठामपणे मळु च न समजणारा कंवा सांगू धजणारा 
असा अधावटच आहे! या वेळची हंदंचीू  बाजू सांगणारा असा लेखक तर कुणीह  िमळणे श य 
नाह ; कारण, या काळ  को या हंदंचीू  ःवतंऽ मते मांड याची छातीच होणे श य न हते. 
 ७२९. अशा ःथतीत, वर उ ले खले या मुसलमानी मूळ मंथातून यांची वृ े अंशत: 
परःपर वरोधी असताह  जे काह  सामजंःय काढता येते याव न आ ण खौुखूानाद  ूमुख 
य ं या या काळ  ू य  घडले या िन ववाद कृ यांव न जे िनंकष पटतात तेवढे देणे, 
इतकेच, ा इितहाससमी णासार या ूबंधात गोवणे श य आहे. 
 ७३०. वर सांिगत याूमाणे, खुौखूानह  आप या वजयी सेनेसह द णेतील अपार 
संप ी घेऊन द लीस गेला. परंत ुतो कशाला गेला? द लीलाच न हे, तर द णेतसु दा अशी 
एक राजक य भूिमका हंदरा यकारणीु  मंडळात अंत:ःथपणे ूसतृ झालेली होती क , द णेत 
मुसलमानां व द उठावणी क  पाहणा  या हंदूमुखांचेु  आ ण खुौखूानाचे काह  गु  
रा यबांित वषयक संगनमत चाललेले आहे. गुजराथेत खुौखूानाचा भाऊच वःतुत: रा यकता 
होता. सा  या राजपुतांना मसुलमानांचे भरतखंडावर या कालापुरते तर  अगद  ूथमच ःथापन 
झालेले एकछऽी साॆा य उलथून टाकून तेथे एकछऽी हंद ूसाॆा य ःथाप यास राणा हमीरने 
ूो सा हत केलेले होते. आ ण महदा य हे क , सॆा ी देवलदेवी या अिधकाराखाली सवात 
ूमुख असलेला सुलतान (सॆाट) मुबार कचा सेनापती िन कारभार  खुौखूान ालाच या 
राजपुत ूमुखांनी या हंदसाॆा य वषयकु  अ यंत धाडसी कटा या ूकरणी आप या व ासात 
घेतलेले होते! असला वरोधामय योगायोग इितहासालासु दा णभर तर  च कत के यावाचून 
राहत नाह ! व सनीय तर, तसे काह  अ तु घडेतो, वाटत नाह ! 
 ७३१. पण, तसे काह  घडू लागले खरे. या वेळेस, सॆा ी देवलदेवी या आ ण 
खुौखूाना या डो यात खरोखरच हंदसाॆा याचीु  अशी काह  तर  अचाट आ ण जवळजवळ 
मूलत:च असंभवनीय पण कोणा निृसंह य कारःथानाला िन पराबमालाच काय ती श य 
वाटणार  क पना िन योजना घोळू लागली खर ! 
 ७३२. पण, बा त: या या शऽूला वा िमऽाला कोणालाह  ितची उघड वा यता 
कर याचीसु दा सोय न हती! कारण, सा  या द णेतील हंदरा येु  याने बुडवून मुसलमानांची 
मांडिलक बन वली, याने अलीकडेच मलबारचे संप न हंदरा यु  उ वःत क न ितथे मु ःलम 
सुलतानाचा हरवा चांद फडक वला आ ण जो याच सुलतान मुबार क या मु ःलम 
िसंहासनापुढे ते सारे यश, उपायन (नजराणा) हणून अ प यासाठ च द लीस आला होता, तो 
सा  या भरतखंडाम  ये इितहासकालात अगद  ूथमच परधम य िन परक य साॆा याचे 
साॆा य, एकछऽ, तोलून धरणारा, ज माने हंद ूअसूनह  मुसलमान झालेला बाटगा, मु ःलम 
सुलतान मुबार कचा सरसेनापती, एकदम अशी कोणती य णीची कांड  फरवून या मु ःलम 
साॆा याचे हंदसाॆा यु  क न टाकू शकणार होता? तशी उघड शकंा घे याचे धाडससु दा 
कोणा क टर मुसलमानासह  करवले नाह ! ःवत: क टरातील क टर मुसलमान अस याचे 
आ ण मु ःलम साॆा याशी सग यात अिधक सुलतानिन  (रा यिन ) अस याचे स ग न 
कळेशापणे खुौखूानाने आ ण देवलदेवीने अगद  शेवट या णाधात धारण केले होते. याचे 
शऽू असले या हंदराजांशीु  याचे काह  अ यंत भुयार  लागेबांधे अस याची दाट शकंा 
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असले या क टर मुसलमानी उ चािधका  यांनाह  भय वाटे क , आप या नावाने उघडपणे तसा 
आरोप खुौखूानावर आपण द लीत भर कारभार  मंडळात सुलतानासमोर केला तर वर ल 
उलट पुरा याकडे बोट दाखवून सुलतान आपलेच दात पाडावयास सोडणार नाह . ह  भीती या 
या उ चािधकार  मुसलमानास मनातून चळचळा कापावयास लावीत होती. जी काह  गा  हाणी 
द लीस जनतेत पसरली कंवा सुलताना या कानापयत गेली ती इतक  िनराधार आ ण 
पूणपणे िननावी असत क  ती केवळ व नसंतोषी लोकांनी केले या कागा या कंवा 
उठ वले या ÔअफवाचÕ काय या कोणासह  वाटा यात. 
 ७३३. तो द लीला येताच या या मु ःलम शऽूं या तकाूमाणे याला सुलतान 
मुबार कने बे  या तर ठोक या नाह तच; पण, याने वा हले या सा  या संप ीने आ ण स ेने 
अ यंत संतु  होऊन साॆा या या कारभाराचे सैिनक  आ ण नागर  िन उरलेसरुले अिधकारह  
याला देऊन टाकले, आ ण जर कोणाला बे  या ठोक याच असतील तर या खुौखूाना या 
व द यांनी ह या तशा कागा या के या हो या, या मोठमो  या मु ःलम खानांना आ ण 
खानखानांना पद युत क न यांनाच काय या हो या! इकडे अ लाउ न या वेळेस याने जे 
अ यंत कडक िनबध हंदं व दू  केलेले होते ते खुौखूाना या कारभारात आधीपासूनच ढले 
होत होत आले होते; हंद-ूमु ःलम शेतक  यांची आ ण नाग रकांची अ लाउ नी पळवणूकह  
बंद झालेली होती. हंदंनाू  धािमक ूकरणीह  हायसे वाटू लागले होते! आ ण सवसामा य 
ूजाजनातील रा यकारभा  या वषयीचा ःवाभा वक असंतोषह  उणावत आला होता! आ ण या 
सव सापे  सु ःथतीचे ौये साॆा यीय रा यकारभाराचा या वेळचा मे मणीच असणारा जो 
खुौखूान यालाच लोक देऊ लागले. हळूहळू सुलतान हणताच लोकां या डो यांसमोर 
यसनमःत आ ण कुचकामी मुबार क राहत नसे, तर याचा सव कता-धता असलेला हा 
पराबमी िन ूजा ूय खुौखूानच उभा राह . आ ण ज या अंत:ःथ आ ण ूकट पा ठं याने तो 
हा अिधकार गाजवू शके, ती सुलताना, सॆा ी देवलदेवी! 
 ७३४. याने आप या रा यकारभारात हंदंनाू  अ लाउ ना या अ यंत जाचक 
धािमक करपाशातून िन अपमानातून इत या पुंकळ अंशी मु  केले या खुौखूानाला सव 
रा यांतील हंद ूलोक, तो अ ाप मुसलमान असला तर  आपला कोणी एक ऽाताच उदय पावत 
आहे असे समजू लागले. मुसलमान शेतकर , नाग रक इ याद  वगातह  करां या ढलाईपणामुळे 
खुौखूान लोक ूय होऊ लागला. आ ण मु य गो  हणजे या या सव भरतखंडभर 
गाजले या सैिनक  पराबमामुळे आ ण रा यसचंालनकौश यामुळे मोठमो  या मुसलमान 
सरदारांतील अनेकजण खुौखूाना या प ास िमळाले होते. 
 ७३५. इतक  अनुकूल प र ःथती पाहताच आपले अचाट कारःथान आ ण अ यंत 
साहसी मह वाकां ा फलिपू कर याचा मुहतू  अस यास तो हाच! इत या अनुकूलतेतह  जो हे 
साहस कर यास धजणार नाह  तो बुजरा पु ष कधीह  धजू शकणारा नसलाच पा हजे! असे 
मनात ठरवून खुौखूानाने आ ण देवलदेवीने आप या या अचाट रा यबांती या योजनेची 
उघडउघड घोषणा कर याचे ठर वले! ती रा यबांती न हती, तर साॆा यबांती होती! मतृ 
सुलतान अ लाउ ना या आ ण व मान सुलतान मुबार क या भरतखंडावर ल एकछऽी, 
अकुतोभय मुसलमानी साॆा यास उलथून पाडनू  याचे ठायी एका दवसात सा  या भरतखडंभर 
अकःमात हंदसाॆा यु  ःथापन करणार  ती महान ्साॆा यबांती होती! धािमक बांती होती! 
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 ७३६. अशी बांती पाचशे वष जर  रणांगणात हंद-ूमुसलमानांत महायु दे लढत 
ठेवली गेली असती तर ह  सा  य होणे दघटु  होते, हे िसंध या सात या शतकातील अरब 
ःवा  यांपासून तो ा चौदा या शतकातील सलुतान अ लाउ ना या कालखंडापयत या 
इितहासाव न िस द होतं! परंतु खुौखूाना या आ ण देवलदेवी या अलौ कक ूितभेने यां या 
हाती दले या या य णी या कांड नेच काय ती, ती साॆा यबांती िन धािमक बांती एकदाच 
का होईना, श य िन यशःवी क न दाख वली! 
 ७३७. सव साॆा य, ूथम शतकानुशतके लढत हंदंनाू  पूणपणे जंकून ा मु ःलम 
सुलतानशाह ने मुसलमानमय क न सोडले आहे ना? तर मग या एक  या मु ःलम 
सुलतानासच जंकून, ती सुलतानशाह  न  क न याचे िसंहासन मी हंदधुमा या नावेच जर 
बळकावून बसलो, तर ते सारे साॆा य एका झट यासरशी हंदसाॆा यु  झाले पा हजे! मु ःलम 
सुलतानाचा हंदसॆाटु  झाला पा हजे! ह च गो  काय ती जतक  अचाट साहसाची होती 
िततक च सापे त: या प र ःथतीत सुघड होती; श य होती! मूळची हंदराजक यकाु  देवलदेवी 
आ ण मूळचा हंद ूप रयाचा मुलगा आ ण आताचा खुौखूान यांनी भरतखंडा याच न हे, तर 
एकंदर इितहासातीलच एक अ तु चम कार घड वणार  य णीची कांड  फर वली ती ह च! 
 ७३८. आधी सगळ  अशा रा यबांतीला आवँयक ती कडेकोट यवःथा गु पणे 
क न, सुलतान मुबार कला, या या मुठ त तो मबुार क आपणहनू  पूणपणे सामावलेला होता 
या, खुौखूानाने वनॆ आ वभावाने वन वले क , “मी गुजराथहनू  जे सहॐाविध मा या 
जातीचे हंद ूलोक आणून द लीत ठेवलेले आहेत यां या मनात सःंकारपूवक आज मुसलमान 
हावयाचे आहे. पण नगरातून उघडपणे तसे कर यास क येक संकोचत आहेत; क येक भीत 
आहेत. तर , आज राऽी यांतील एका मो  या िनवडक गटाला मी इथे सुलताना या 
राजवा  यात आणून ठेवून मुसलमानी द ा हळूहळू देव वणार आहे.” या िनिम ाने खुौखूानाने 
या या हंदजाती याु  द लीत असले या शताविध िनवडक लढाऊ लोकांना राजवा  यातील 
सै यागारात आणून ठेवले. सन १३१९ या अंती एक दवस राऽीचा भर चालू होताच द ली या 
या राजवा  यात एकाएक  मोठ  गडबड चालू झाली, आ ण या कोलाहलात ू य  सुलतान 
मुबार क याला ठार मार यात आले! 
 ७३९. परंतु, या द ली या राजवा  यात मागेह  असेच बांतीचे अनेक कोलाहल 
झालेले होते... सुलतान अ लाउ न असाच ठार झाला होता, सुलतान मिलक काफूर याची 
ाच सुलतान मुबार कने अशीच भयंकर वाट लावली होती! अशा र पापांना प रिचत असलेली 

ती द लीची राजधानी या सकाळ  जागी होताच कुजबुजू लागली, Ôकाल राऽी असा भयंकर 
ूसंग राजवा  यात कोसळला तर  कोणता!Õ 
 ७४०. थो  याच अवधीत, एका राजक य घोषणेसरशी, एखा ा भूकंपासारखा 
साॆा यबांतीचा आ ण धािमक बांतीचा ध का सा  या राजधानीला गदगदा हलवू लागला क , 
काल राऽी, खुौखूाना या लोकांनी राजवा  यात मोठे बंड क न सुलतान मुबार कला ठार केले! 
यामागोमाग, दसरु  घोषणा झाली क , खुौखूानाने ःवत:च सुलतानपद धारण केले आहे! 

 ७४१. ा घोषणे या ध यासरशी उघड कंवा संघ टत अशी ूित बया माऽ, 
जनतेत, त काळ कुठेह  झाली नाह . सुलतान मुबार क ठार मारला जाताच याची सुलताना 
देवलदेवी ह याशी ा नवीन सुलतान खुौखूानाने ववाह लावला. ह  घटनाह  लोकां या 
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बांतीमय कुतूहलाचा वषय झाली; तर , सभय आ याची झाली नाह ! कारण, तीह  ढ  
द ली या पूव या सुलतानां या परंपरेची होती. कुतुबु ना या वधवांशी या यानंतर या 
सुलतानांनी आ ण सुलतान अ लाउ नाचा थोरला मुलगा खजरखान या या वधवेशी हणजे 
ाच सॆा ी देवलदेवीशी ाच सुलतान मुबार कनेह  ःवत: ल न लावले होते. याच परंपरेस 

ध न मुबार कची वधवा जी सॆा ी देवलदेवी ित याशी ूथमपासून अ यंत घिन  संबंध 
असले या आ ण ा रा यबांतीतील जी भागीदार ण होती या देवलदेवीशी ा न या सुलतान 
खुौखूानानेह  ववाह लावावा, यात काह  अिधक बांतीकारक आहे असे सुलतानी रा यातील 
कोणासह  त काळ वाट याचे आढळत नाह , हे साह जकच होते! 
 ७४२. परंतु ा घोषणां या पुढची जी घोषणा या राजवा  यांतील रा यबांतीला 
अकःमात एका अ तु, धािमक महारा यबांतीचे ःव प देणार  सुलतान खुौखूान आ ण 
ÔसुलतानाÕ देवलदेवी ां याकडनू  अिधकृतर या आ ण राजक य समारंभपूवक मो  या 
गाजावाजाने कर यात आली, ितने माऽ सा  या हंदःथानातीलु  राजा महाराजांपासून तो प रया-
परवारापयत, महार-मांगांपयत, केवळ हंदंनाचू  न हे, तर मुसलमानांनाह , प ह या वगास 
अ यानंदाचा, तर दसु  या वगातील क येकांना अितभयदािय वाचा, परंतु, सग यांना सार याच 
अ या याचा ध का बस यावाचून रा हला नाह ! ती अशा आशयाची घोषणा दनांक १५ ए ूल 
सन १३२० ला सुलताना या त ताव न, िसंहासनाव न ःवत: सुलतान खुौखूानाने केली - 
 ७४३. “आजपयत मला केवळ बला काराने मुसलमानाूमाणे बाटगे जीवन कंठणे 
जर  भाग पडले होते, तर  मी मूळचा हंदचाू  मुलगा आहे. माझे बीज हंदबीजु  आहे! आ ण 
माझे र  हंद ू र  आहे! याःतव आज मला ÔसुलतानÕ हणून समथ असे ःवतंऽ जीवन 
लाभले अस यामुळे मी ती मा या पायांतील बाटगेपणाची परधम य बेड  तोडनू  टाक त आहे 
आ ण उ ो षत आहे क , मी हंद ूआहे! आ ण आता उघडपणे या वःतीण िन अ व छ न 
भरतखंडाचा हंदसॆाटु  हणून िसंहासनावर चढलो आहे! याचूमाणे कालपयत ÔसुलतानाÕ 
हणवून घेणार  देवलदेवी, जी हंदराजक यकाु  असताह  बला काराने मुसलमानी सै याने 
रानावनात भटकत असता ित या या राजजनकापासून आ ण ितचा पती देविगर चा राजा 
याला मा न ितला िछनावून द लीला आणले आ ण सुलताना या अंत:पुरांत खजरखानाची 
बायको हणून जची वटंबना केली गेली आ ण पुढे जो सुलतान काल या रा यबांतीत ठार 
मारला गेला या मुबार कनेह  ज याशी बळाने ल न लावून एक बाटगी सलुताना हणून 
राब वली, ती आजची माझी सॆा ी ज माने, बीजाने आ ण र ाने मूळची राजकुलीन 
हंदवंशाचीचु  क या अस यामुळे तीह  यापुढे आप या बाट या मुसलमानीपणास िध का न 
आजपासून आपले जीवन हंदधुमाूमाणेच यतीत करणार आहे! ह  आमची दोघांची ूित ा 
आम या वगत आ ण बला कारजिनत बाटगेपणा या पापाचे प रमाजन करो!” 
 ७४४. अशा आशया या ा घोषणेचा त काल ूितवाद करणारा कोणीह  बलव र हंद ू
तर काय, पण मुसलमानह  िनघाला नाह . 

 एतदथ हंद ूसुलतान खुौखूानाला आता आ ह  Ô हंदसॆाटु Õ आ ण 
देवलदेवीला Ô हंदसॆा ीु Õ संबोधणार!

 ७४५. या हंदसॆाटानेु  याचे मूळचे अगद  लहानपणाचे हंद ूनाव माऽ घो षत केले 
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नाह ! बहधाु  याला ते आठवतच नसेल; आज तर ते मुळ च लु  झालेले आहे. आता, याने 
जे सॆाट य अिभधान घेतले ते Ôनािस नÕ हे मु ःलम भाषेतीलच होते! याचे कारण बहधाु  
असेह  असेल क , सा  या मुसलमानांना काय कंवा प  या न प्  या सुलतानां या मुसलमानी 
पद यांनाच सरावले या लाखो हंदंनासु दाू  सवच गो ीत एकदम बचक यासारखे होऊ नये. 
नािस न हणजे धमाचा र क असा काह सा अथ होतो. एतदथ या हंदसॆाटानेु  या 
घोषणेतच इतके माऽ ःप  केले होते क , या Ôद नाचाÕ हणजे धमाचा मी सरं क होत आहे 
तो धम मुसलमानी धम न हे! अथात ् तो हंदधुमच असला पा हजे! याःतव याचे नाव 
Ô हंदधुमर कÕ असे भाषांत रले तर  पुरे! 

ह  अ तु रा यबांती
 ७४६. ते सबंध वशाल भरतखंडातील मु ःलम साॆा याचे साॆा य एका दवसात 
जंकून याचे हंदसाॆा यु  क न सोडणार  धािमक िन राजक य बांती, अशी घड वताच या 
हंदसॆाटानेु  मागे मलबार या ःवार त हंदरा यु  बुडवून जी अपार संप ी सुलतान मुबार क या 
रा यकोषात आणून ओतली होती ती आ ण या सुलताना या पूव या अपार सपं ीचीह  यात 
भर घालून ती बहतेकु  याचे जे सहॐाविध, ःवजातीय सै य उभारले होते यां यातील 
सैिनकांत वाटनू  दली! याचूमाणे एकंदर साॆा यातील हंद-ूमु ःलम अशा उभय जातीं या 
सैिनकांचेह  वेतन वाढ वले. सैिनकवग अशा ू य  लाभामुळे संतु  क न याने साॆा यात 
पूव या कोण याह  सुलतानाने या सवलती आ ण सुधारणा शेतकर  आ ण सामा य हंद-ू
मु ःलम नाग रकांना उपभोगू द या न ह या, या याने चाल ू के या. याचमा य हंद-ू
मु ःलम नाग रकांना उपभोगू द या न ह या, या याने चालू के या. याचूमाणे याने 
धािमक छळापायी बं दवासात टाकलेले सहॐाविध हंद ू बं दवान आ ण पूव या सुलतानास 
अ ूय वाटले हणूनच केवळ बं दगहृात टाकलेले शताविध मुसलमान बं दवानसु दा 
बं दगहृातून मु  केले. या सव कृ यांमुळे साॆा यातील हंदंतू तर काय, पण मुसलमानांतह  
हा हंद ूसॆाट Ôधमर कÕ लोक ूय झाला. 
 ७४७. याचूमाणे ू येक मु ःलम सुलतानामागून सुलतानाने हंदंवरू  ज झया, 
यां या याऽांना बंद , तीथःथानांना बंद  इ याद  या या धािमक अपमानाःपद अट  
लादले या हो या, यांपासून याने हंदंचीू  त काळ मु ता केली, हे सांगणे नकोच! अथात ्
य चयावत हंदजनतेतु  आपला कोणीतर  ऽाताच अवतरला आहे, अशी मु तेची िन आनंदाची 
भावना उचंबळली यात काय आ य! 
 ७४८. हा हंदसॆाटु  मलबारम  ये सा  या द णेचा वजेता हणून, पण खुौखूान या 
नावाने, मु ःलमपणा या पांघ णाखाली, जे हा लढत होता, ते हापासूनच, या रा यबांतीची 
िनयोजना या या डो यात ळू आ ण जुळू लागलेली अस यामुळे, केवळ या याच आधारावर 
अवलं बणारे मसुलमानी रा यािधकार  िन सै यािधकार , जे यानेच उदयास आण वले होते, ते 
सव अथातच तो हंदसॆाटु  धमर क (नािस न) सुलतान हणून उ ो षत झा यानंतरह , 
आप या ःवाथासाठ , आ ण यांचा म सर िन ेष करणारे पुरातन मु ःलम खान, िनजाम, 
नवाब जे होते या ःवधम य मुसलमानांपासून आपले र ण कर या या बु द नेह , या 
हंदसॆाटा याु , धमर का या ःवािम वाशी राजिन  रा हले! कारण, अनेक हंदरा यांतूनु  या 
या हंदराजां याु  सै यात कंवा सरदार यांत एकिन  सेवा कर याची सवय गे या दोन-चार 
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शतकांम  ये राजक य संिमौणामुळे मुसलमानांनाह  लागलेली होती! हंदराजांचीु  राजक य सेवा 
ह , अगद  पूव , मुसलमान हंदःथानातु  आले ते हा, जी इःलामी धमबा  गो  समजली जात 
असे, ती या काळापयत मुसलमानांतून न  झालेली होती; आ ण तीह  मुसलमानी धमास 
ध नच असू शकते, अशी राजक य समजूत मुसलमानांतह  ढ होत आलेली होती! याची 
उदाहरणे या मंथात पूव  येऊन गेलेली आहेत आ ण पुढेह  येतील. अथात ् हंदराजां याु  
हाताखाली, कतीह  मोठा राजक य अिधकार घेणे, जर  मुसलमानी धमबा  नसले तर  अनेक 
क टर मौलाना मौलवी या कृ यास आप दम य आ ण मुसलमानी राजस ेखाली ठेवले या 
एखा ा सु ं गाूमाणे समजून मनात जळत असत! हंद ूतर अगद  पूव पासूनच मुसलमानां या 
सै यात मुसलमानां या बाजूने लढ याने हंदधुम बुडतो असे मानीतच नसत! केवळ 
मुसलमानांबरोबर खाणे पणे केले कंवा मुसलमान यांशी शर रसंबंध ठेवले हणजे, काय तो, 
यांचा हंदधुम बुडतो, अशी यांची हंद वाचीु  आ मघातक या या असे. 
 ७४९. आपले हंद वु  घो षत करताच, ा हंदसॆाटानेु  तेथेच वसावा घेतला नाह ; 
तर, ते ू य  मुसलमानां या सम  िनभयपणे कायवाह त आण यास आरंिभले. सॆाटा या 
राजवा  यातील, हणजे द ली या बादशहाचा दवाण-ई-आम आ ण दवाण-ई-खास यांसार या 
मु ःलम संःकृती या गाभा  यातील प वऽ ःथानीह  आता हंदमूत चीु  आ ण हंददेवांचीु  लगोलग 
ःथापना कर यात आली. राजवा  यातील सव पूजा-अचा आ ण सॆाटाचे धािमक वधी 
हंदधुमाूमाणे होऊ लागले! कुराणातील आयते लु  होऊन हंदंचूे मंऽघोष िन भजने दमदमूु ु  
लागली! ःवत: हंदसॆाटु  आ ण या या या पूव पासून हंदचू रा हले या िन राजवा  यात 
पहारा देत असले या शतावधी ःवजातीय सैिनकां या सश  पतृना या हंदं ू या न या 
देवमूत चे पूजन आ ण संर ण कर त हो या. राजधानीतून तर हंद ू नाग रकां या आ ण 
वशेषत: हंद ूसैिनकां या उ साहाला पारावार न हता! पूव  एखाद  हंद ू राजधानी जंकताच 
याूमाणे आबमक मुसलमान तेथ या मं दरातील मूत  फोडनू  टाकून यां या मिशद  बनवीत 
याचूमाणे आ ण याच याये ू याबमण क न ा ू याबमक हंदंनीू  मिशद  मिशद तूनच 
नवीन नवीन देवमूत  ःथा पत के या आ ण मिशद ंची मो  या समारंभाने मं दरे बन वली आ ण 
ती मंऽघोषांनी दमदमूनु ु  जाऊ लागली! हंदंचूे मं दर मुसलमानी आबमक यात गायी मा न 
जे हा ॅ वीत, यां या मिशद  बनवीत, ते हा परधमस हंणुते या याधीने लीब बनले या 
एकंदर हंदसमाजा याु  मनात या मनात अपमाना या िन द:ुखा या इंग या कशा दंश कर त 
असतील, याची काह  क पना, या सलुतानशाह या राजधानीतील लाखो मु ःलम धम म  
मुसलमानांनाह , या हंद ू परवारा या धािमक सश  ू याबमणामुळे, ते हा, येऊ शकली 
असलीच पा हजे! 
 ७५०. अशा हंदंनीू  केले या अपवादा मक सश  धमबांती या खवळले या उ साहात 
काह  मुसलमान लेखक आरो पतात याूमाणे कुराणा द मु ःलम धममंथांचीह  “ वटंबना” 
झाली अस यास असेलह . नालंदा या सा  या व ापीठाला आग लावून, हंदंचूे सहॐाविध 
धममंथ जळत रा हलेले असता, जे मुसलमान काफरां या धममंथां या या होळ ला फद फद  
हसत तेथे शेकत बसलेले होते, यांना, “गाझी” समजणा  या मसुलमानांना, तर , द ली या 
या मु ःलम धमा या व  वंसक कृ यांना दो ष याचा लवलेश अिधकार उरलेला न हता! याचे 
जे हंद ू प रया अनुयायी होते यांची, या हंदसॆाटानेु , पूव या सुलतानां या त ण प ी, 
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मुलीबाळ  इ याद  या मु ःलम या हो या यांना यां या इ छेने हंद ूक न यां याशी 
ल ने लावून दली. 
 ७५१. परंतु, ापुढे जाऊन मुसलमान आबमक जसे कोणतेह  हंदरा यु  पादाबांत 
करताच ल ाविध हंदंनाू  श बळाने बाटवीत असत, मं दरे धडाधड पाड त वा जाळ त असत, 
सहॐाविध हंद ू यांना बला का न गुलाम कर त असत, हंदंचीू  लूटमार आ ण सरसकट 
कापाकापी कर त असत, तसले धािमक वा आिथक श ाचार या Ôधमर कानेÕ रा यात तर 
काय पण द लीतह  मुसलमान जनतेवर केले, असे मुसलमान इितहास-लेखकांनीह  काह  
उ ले खलेले नाह .  
 ७५२. अथात ् जर याने मसुलमानां या वर ल नेहमी या अ याचाराचा सूड 
घे यासाठ  हंद वाचाु  अिभमान ध न मसुलमानांवर तसेतसे ू याचार केले असते तर ते या 
बांितकारक हंदसॆाटालाु  अिधक गौरवाःपदच ठरले असते! या या हंदजातीचाु  दरारा अ हंद ू
आबमकांना पूव  कधीह  बसला न हता इत या बलव रपणे बसला असता! अ याचाराची नांगी 
तसतसे ू याचारच काय ते ठेचू शकतात, हे आ ह  ÔपूवाधातÕ ःप  केलेलेच आहे. 
 ७५३. परंतु या Ôधमर कानेÕ (नािस नाने) हेह  श ाचार मुसलमानांवर जे केले 
नाह त, याचे मु य कारण, ःव-परप  बलाबलाची जाणीव न वसरणार  याची राजनीित-
पटताु , हेच काय ते, असले पा हजे! जर याला हंदःथानातीलु  उ या हंद ूसमाजाचा आ ण 
या काळ  व मान असले या हंद ूराजांचा लगोलग िन स बय पा ठंबा िमळाला असता, जर 
याने द लीला जशी बाटले या सहॐाविध हंदंचीू  यां याच इ छेने सामुदाियक शु द करणे 
केली, मिशद ंची मं दरे बन वली, इ याद  धािमक बांितकारक घटनांपुरता तर  उघड पा ठंबा 
देणार  उठावणी हंदःथानातीलु  राजपुता यापासून द णेपयत या रा यकि य नगरानगरांतनू 
िन तीथ ेऽातून हंदंनीू  उघडपणे केली असती; आ ण हंदसाॆा याचीु  ाह  फरवली असती, 
तर मुसलमान आबमक जशी हंदंचीू  ससेहोलपट अ याचारांनी कर त, तशीच, हंदंचाू  सूड, 
अ याचारांनी सा  या रा यात ठक ठकाणी, या Ôधमर काÕनेह  श बळाने, उगवीत लाखो 
मुसलमानांचीह  ससेहोलपट केली असती!  
 ७५४. परंतु हंदःथानभरु  हंद ू राजांनी आ ण लोकांनी या हंद ू रा यबांतीला तसा 
उघड-उघड स बय पा ठंबा दला नाह . यांना मनांतून माऽ सािभमान िन अपार हष झालेला 
होता आ ण मुसलमानी सुलतानशाह चे नाकच कापून टाकले, या वषयी Ô हंदर कालाु Õ सव 
हंदसमाजु  आ ण हंदराजेु  जर  ध यवादच देत होते तर  ू य  उठावणी अशी कोणीह  केली 
न हती. हंदसाॆा यु  ःथापनेला अशा अ यंत अनुकूल असले या संधीचाह  हा जो 
अवसानघातक पणा केला गेला याचे एक कारण हे होते क , हंदंनाू  सभय शकंा वाटे क , 
अ तु बांती झाली खर ; पण ती टकेल का? नाह तर ती कोलमड यास ितला आ हा स बय 
पा ठंबा देणा  यांचाह  स यानाश झा यावाचून राहणार नाह ! हणून हंद ूसमाज नुसता वाट 
पाहत रा हला. दसरु  गो  अशी क , द लीकडे चाललेली मुसलमानांची सामुदाियक शु द करणे 
ह  तर  हंदसमाजालाु  ध य हणून कुठे वाटत होती? या काळ या हंदंचाू  धम Ôशु दबंद Õ 
हा होता! Ôशु दकरणÕ हा न हता! Ôपरधमस हंणुताÕ हा यांचा स ण वकृती याु  
यािधमःततेमुळे धम होता! मिशद  पाडणे कंवा मसुलमानांना बळाने शु द करणे हा न हता! 
अशा ू याचारांना हंदचू एकंदर त महापाप समजत! ते हा हंदसमाजचु  ा धमबांती या 
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व द उठाव करणार नाह  हे तर  कुठे िन त होते? मग मुसलमानां या वरोधाची गो च 
बोलायला नको!  
 ७५५. अशा ःथतीत, द लीम  ये याने केलेली धमबांती आ ण रा यबांती ह च 
मुळ  इतक  धाडसाची आ ण मुसलमानी राजस ेचे नाकच कापून टाकणार  घटना होती क , 
अ खल भारतीय हंदसमाजातु  िततक  तर , उठावणी स बयतेने पच व याची श  आ ण धाडस 
आहे, इतके जर  िस द झाले तर  ूःतुत पुंकळ साधले! मग पुढचे पाऊल, पुढची संधी 
िमळताच, यशःवीपणे घेऊच घेऊ. स  याच तुटेल इतके ताणणे ौयेःकर नाह . अशा ववेकानेच 
काय ते या “धमर काने” (नािस नने) द लीतील कंवा रा यांतील मुसलमानांवर 
कोणताह  अिधक धािमक श ाचार केला नाह . 
 ७५६. उलट याने, ७४६ या प र छेदात सांिगत याूमाणे, या या रा यातील 
मुसलमानी सै याला, शेतक  यांना, नाग रक ूजाजनांना हंद ूूजेूमाणेच नवीन सवलती आ ण 
कराची सूट समानतेने दली. यातह , जे मुसलमान रा यािधकार  कंवा मुसलमान 
धमािधकार  मनातून, या हंदप ीयु  धमबांती वषयी, चडफडत असावेत असा यास संशय येई 
यांना तो, यां याशी राजिन  असले या मुसलमानी अिधका  यांसार याच अ यंत मू यवान 
भेट  वारंवार धाडनू  आ ण स मानाने वागवून आपले िमंधे क न ठेवी. 
 ७५७. या राजनीितपट वामुळेु , एवढ  मोठ  धमाध मुसलमानां व द, हंदधुमबांित 
आ ण रा यबांती झालेली असताह , या हंदसॆाटाचेु  रा यात, ूथम ूथम, म हनोगणती 
कोणतेह  मुसलमानांचे बंड तर सोडाच, पण दंगेधोपे सु दा झाले नाह त. ते या हंदसॆाटाचेु , 
सारे रा ययंऽ मुसलमान सुलताना या वेळेूमाणेच, सुरळ तपणे चालले होते. राजःव (महसूल) 
कंवा कर कंवा खंड या ूांताूांतांतून द लीस बनबोभाट येत हो या. ू य  द लीम  ये, 
राजमंडळा या राजसभांसाठ  (दरबारासाठ ) मोठे-मोठे मुसलमान सामंत, सेनानी, सरदार िन 
अिधकार ह  ा हंद ू सॆाटा या आ ेसरशी राजवा  यात येऊन, या छऽचामरा द 
हंदराजिच हां याु  दैद यमान ूभावळ त, िसंहासनावर आ ढ झाले या, हंद ू सॆाटा या 
राजसभांत (दरबारात) आपाप या िनयत मयादेूमाणे, उप ःथत राहत असत. ा मोठमो  या 
मुसलमान सरदारांपैक , या वेळ या मुसलमान इितहासकारांनीच दले या नावातून, केवळ 
वानगीसाठ , खाली काह  नावे देत आहो. ऐन-उल-्मु क मु तानी, युसुफ साफ , हतीम खान, 
कमलु न सूफ , फ क न तघलख, मुगलट  महंमद शाह, बहराम अन या, युकलाखी, होशगं, 
काफूरसाहेब अस या या काळ या मुसलमान धडांची उप ःथती आ ण बहतेकु  ूांतां या 
सुभेदारांची, ूशासकांची आ ण मु ःलम सै या या ठक ठकाण या िश बरांतील मु ःलम 
सेनानींची लेखी मा यतापऽेह , या हंदसॆाटा याु  सेवेस सादर झालेली अस यामुळे, सा  या 
रा यात मुसलमानी समाजात अशांतता अशी कोणतीच कुठे म हनोगणती ूादभवलीु  नाह !  
 ७५८. इकडे, हंदराजांनीु  राजपुता यापासून तो मदरेपयतु  बहधाु  पूव या गु  
कराराूमाणे, या हंदसॆाटा याु  ा बांती व द कोठेह  चकार श द काढला नाह . इतकेच 
न हे तर, ा द ली या हंदबांतीचाु  लाभ घेऊन आपआपली हंदरा येु  ठायी ठायी पु हा 
ःवतंऽपणे चाल व यास आरंभ केला. यांचा मु य दोष हा घडला क , यांनी अशा अ यंत 
अनुकूल संधीस एकऽपणे िन एकमुखाने एककि य हंदःवाु तं याची आ ण साॆा याची घोषणा 
िन ूःथापना केली नाह !  
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 ७५९. ा प र ःथतीत, या हंदसॆाटाचेु  रा ययंऽ ूथम ूथम जर  सरुळ त चाल ू
लागले तथा प, तो चाणा  सॆाट Ôधमर कÕ हे प के जाणून होता क , या 
हंदसाॆा यबांतीचाु  मु य आधार इतर कोण याह  उपांगांवर अवलंबून नसून तो अवलबंत 
होता केवळ या या बाहबलावरचु  काय तो! याःतव, याने याचे जे सहॐाविध िनवडक 
हंदसै यु  राजधानीत आणवून ठेवलेले होते, याची ज यत िस दता ठेवली होती; आ ण 
रा यातीलह  मु यमु य संर ण किांवर या या अ यंत व ासू हंदसै यां याु  आ ण 
व ासा या शपथा घेतले या मु ःलम सै या याह  पतृना (पलटणी) यु दा या िस दतेत स ज 
ठेवले या हो या. कारण, सॆाट Ôधमर कÕ (नािस न) हा मनातून पुरतेपणी जाणून होता 
क , आज जर  रा यातील मुसलमान सवऽ आप या क ात वागत असले आ ण आप याशी 
राजिन ा य वीत असले तर  आज ना उ ा यां यातील कोणता तर  विोह  मुसलमानी गट 
उ प न होऊन ा आप या हंदबांती व दु  सश  ूितबांती कर याचा उठाव के यावाचून 
राहणार नाह !  
 ७६०. ःथलाभावामळेु, म  यंतर या इतर घटना गाळून इतके सांगणे पुरे आहे क , 
एकह  दवस जे रा ययंऽ सुरळ त चालू शकेल असे कोणालाह  वाटणे दघटु  होते, तेच 
मुसलमानांची सुलतानशाह  उलथून देऊन या Ôत ताÕसच हंदसॆाटाचेु  िसंहासन बन वणा  या 
आ ण जवळजवळ सा  या भरतखंडावर फडकत असलेला मु ःलम हरवा चांद उखडनू  टाकून, 
या साॆा यावर हंदु  वज फडक वणा  या, ा अ तू िन अत यपणे यशःवी झाले या, 
हंदधुमबांतीचे आ ण रा यबांतीचे रा ययंऽ एक दवस न हे, एक म हना न हे, तर यूनािधक 
एक वषपयत सुरळ तपणे चालत रा हले! साॆा यातील ल ाविध, ÔअमीरÕ असो वा गर ब असो, 
य चयावत ्मुसलमान या हंदसाॆा याचेु  ूभु व िनमूटपणे मानीत रा हला, वषभर तर  या 
हंदसॆाटा याु  राजा ा मोठमोठे मु ःलम ूांतािधप आ ण या हंदसॆाटाचीु  आ ापऽके सार  
मु ःलम जनता िशरसावं  मानीत रा हली. हेच या काळ या हंद-ू इितहासाला भूषणभूत 
असणारे अ वःमरणीय असे एक महदा य होते.  
 ७६१. आ ण या काळ या आ ण आजपयत या हंद ूइितहासाला दषणाःपदू  असणारे 
दसरेु  महदा य जे होते ते हे क , इत या भूषणाःपद असणा  या हंदसाॆा यबांतीचाु , 
धमबांतीचा आ ण या या िनमा या या हंदसॆाटु  Ôधमर काÕचा उ लेख सु दा हंद-ू
इितहासात कृत पणे तर सोडाच, पण ठळकपणेह  केला जाऊ नये! आ ण जे काह  दहा-पांच 
श द मुसलमानी इितहासा या अनुकरणाने उ ले खले गेलेले आहेत, ते या या ग  िनंदेनेच 
काय ते बरबटलेले असावेत! 

िघयासु न तघलख
 ७६२. परंतु, हे आ याचे प हले वष गेले न गेले तो मुसलमानांतील उ चािधकारावर 
असणा  या एकदोन य ंनी, या हंदसॆाटा याु  स ेचे जोखड मसुलमानां या मानेव न फेकून 
दे याचे कारःथान रच याचे धाडस केले. “मुसलमानांचा सुलतान, हा एक, धमाने उघड उघड 
हंद ू हणून िसंहासनावर असावा, मुसलमानांचे बादशाह  त त को या हंदसॆाटाचेु  िसंहासन 
हावे, हा सा  या जगातील इःलामचा अस  उपमद आहे; एका ÔकाफरापुढेÕ आ हा 
मुसलमानांना मान लववून गुडघे टेकून सलाम करणे भाग पडावे, ा इःलाम या वटंबनेचा 
अंत कर यासाठ  आपण सा  या मसुलमानांनी जहाद, धमयु द पुकारलेच पा हजे,” अशी 
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िचथावणी गु  पऽके धाडनू  िन त डोत ड  काह  धमाध मौलवी मिशद -मिशद तून मु ःलम 
समाजाला गु पणे देतच होते. पण, उघड उघड बंडा या नेतृ वाचे धाडस करणारा कोणीह  
बलव र मुसलमान अमीर, सेनापती वा अिधकार  असा पुढे येईना, ते धाडस कर याचे दािय व 
शेवट  िघयासु न नावा या द ली या सुलताना या हाताखालील, पंजाब ूांतावर नेमले या 
ूशासकाने िन ूांतसेनापतीने, ःवत: या अंगावर घे याची मह वाकां ा धारली. सुलतान 
नािस ना या हाताखाली असले या मोठमो  या मु ःलम सेनानींना िन ूांतािधका  यांना या 
अथाची गु पऽके धाड याचा याने ूय  चाल वला. ःवत: िघयासु न ाने सॆाट Ôधमर कÕ 
(नािस न) ाला आपला सुलतान हणून मा यता दलेली होतीच. आ ण या सुलतानी 
सेवेतच तो सलुतानी सै या या एका वभागाचा सेनानी हणून पजंाबवर ूांतािधकार  नेमलेला 
होता. याचा एक मुलगा द लीलाच नािस ना या हाताखाली अिधकार  होता. िघयासु नाने 
या आप या मुलाला काह  िनिम  काढनू  भेट स बोला वले. तो पंजाबम  ये िघयासु नाला 
अंत:ःथपणे भेटताच द लीतील सार  बार क मा हती याने वचा न घेतली. सुलतान 
अ लाउ नाची ह या झा यानंतर, या या मुलां-नातवांना ठार मारले गे यामुळे कंवा डोळे 
काढनू  िनकामी के यामुळे,  अ लाउ नाचा राजपदाह वंशज असा कोणीह  कुठेह  उरलेला 
नाह , हे िघयासु नास न क  कळले ते हा याला अिधकच अवसान चढनू  याने उ ो षले क , 
याअथ , सलुतान अ लाउ नाचा कोणीह  वंशज उरलेला नाह , याआथ , या या त तावर 
कोण या तर  समथ अशा मुसलमान पु षालाच अिधकार असू शकतो. ा काफर हंद ू
प रयाचा तर या त तास ःपश होता कामा नये. या काफराने माग या सुलताना या 
राजवा  यात असले या सग या वधावा आ ण मुलीबाळ  ूभिृत मु ःलम यांची, केवळ 
मुसलमानांवर सूड घे यासाठ , या या जाती या या प रयांना (भं यांना) मोठमोठे अिधकार 
याने दलेले आहेत, यां याशी ल ने लावून दली आहेत; आ ण या सव राजकुटंबीयु  
मु ःलम म हलांना हंद ूक न घेतलेले आहे, अशा या पापी हंद ूकाफराला मुसलमानां या 
सुलतानी त ताव न खाली खेच याचे साहस या अथ , कोणीह  मुसलमान कर त नाह , 
याआथ , मीच तो अिधकार गाज व याचे दािय व आपणावर घेत आहे.  
 ७६३. या या या बंडा या गु प ऽकांना ूथम बहतेकु  मुसलमान उ चािधका  यांनी 
िनषेिधले, काह ंनी तर सॆा  Ôधमर काÕ याच (नािस न या) हाती ती पऽके नेऊन दली. 
पण आधीपासूनच अशा बंडाचा संभव ओळखून असणा  या या हंदसॆाटानेु  न डगमगता 
िघयासु ना या ा उठावणीला त काळ िचरडनू  टाक याची सैिनकिस दता केली. याला 
सुलतान हणून मानणा  या अनेक मु ःलम सेनानींनी याची मु ःलम सै ये या याच सेवेस 
सादर केली. या Ôबादशाह Õ सै यातील हंद वभागु  तर या या  वजाखाली ूाणपणे लढ यास 
िस द होताच.  
 ७६४. शेवट  िघयासु नाने या या ःवत: या हाताखाली जो सुलतानी सै याचा 
वभाग सरसीमे या िन पंजाब या संर णासाठ  ठेवलेला होता, या मु यत: मु ःलम 
सै या या बळावरच द लीवर चालून जा याचे ठर वले. यात काह  हंद ू सैिनकह  होते. 
िघयासु न द लीवर चालून येतो आहे हे कळताच हंदसॆाु  Ôौी धमर कÕ ह  (सुलतान 
नािस न हाह ) आपले सारे सुलतानी सै य घेऊन या यावर चालून गेला. हंदसॆाटासहु  
मोठमोठे मु ःलम सेनानीह  आपाप या मु ःलम सै यासह रणांगणांत या या आ ेखाली 
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लढ यास िनघाले होते. सुलताना या सै याची आ ण िघयासु ना या सै याची गाठ पडताच 
प ह या दवशी सुलतान नािस ना या सुलतानी सै याचा वजय झाला. िघयासु नाला 
रणांगण सोडावे लागले. पण, याने धीर सोडला नाह . आता कचरलो तर माझा स यानाश 
ठरलेलाच आहे; जयाची िन जवाची काह  आशा धा रं यातच आहे, असा िनवाणीचा िन य 
क न िघयासु न पु हा लढाईची फळ  बांधून उभा रा हला. याच दवशी िघयासु ना या 
सुदैवाने सुलताना या सै यातील एक-दोन मुसलमान सेनानींनी हंदसॆाटाचाु  आय या वेळ  
व ासघात कर याचा कट क न ते आ ासन िघयासु नाला गु पणे दले. ते हा अिधकच 
उ े जत होऊन िघयासु न आपण होऊन सलुतान नािस ना या ( हंदसॆाटु  Ôौी 
धमर कांÕ या) सै यावर तुटनू  पडला. या रणधुमाळ त सुलताना या हाताखाली वर 
उ ले खले या काह  मु ःलम सै य वभागांनी आय या वेळ  व ासघात के यामुळे सुलतान 
नािस ना या सै याचा पूणपणे पराभव झाला. ते हा रणांगणातनू तो सॆाट Ôौी धमर कÕ 
(नािस न) िनसटनू  द लीस िनघाला. परंतु िघयासु नह  वजयो मादाने सरळ द लीवरच 
चालून गेला. या पाठलागात अशरण अवःथेत हा सॆाट Ôौी धमर कÕ शेवट  शऽू या हाती 
सापडला!  
 ७६५. वजयी िघयासु नाने बं दवान केले या सुलतान नािस नाला आप या समोर 
आण वले आ ण सुलतान मुबार कचा खून के याचा आरोप या यावर ठेवून याला ठार 
मार याची िश ा दे याचा चंग बांधाला. ते हा याला िघयासु नाने शेवटचा ू  हणून 
वचारले क , Ôराजकारणाचा अथवा सुलतानपदाचा ू  सोडला असता एक य  या ना याने 
मुबार कचा य श: खून कर यासारखा याने तुझा एखादा वैय क अपराधा केला होता क  
काय?Õ ते हा या बंद वान नािस न खुौखूानाने अशा आशयाचे उ र दले क  Ôअथात!् 
मा या कोव या वयापासून या नीच िन यसनमःत द ानेु  मा या शर रावर जे अस  असे 
समसंभोगा द लिगक बला कार केले आ ण मा या जीवनाची वटंबना केली यांची चीड 
येऊनच मी ूित ा केली होती क , ा वैय क अ याचारांचा संिध सापडताच सूड 
उग व यासाठ  मी या द ाचाु  जीव घेत यावाचून राहणार नाह !Õ 
 ७६६. यानंतर िघयासु नाने या बं दवान हंदसॆाटालाु -नािस नाला त काळ ठार 
कर वले!!  
 ७६७. हंदसॆाटु  Ôौी धमर कÕ (नािस न) याचा असा शोकपयवसायी अंत झाला! 
पण हंदंचाू  पूवपरंपरागत द लीचा शेवटचा हंदसॆाटु  जो वीरवर पृ वीराज यालाह  शेवट  
लढाईत मुसलमानांचे हातून पराजय झा यानंतर शऽूंनी असेच ठार मारले होते!  
 ७६८. आ ण पंजाबचा ौी गु  वीरवर बंदा? याने मुसलमानांना धारेवर ध न, 
अनेक वजय िमळ व यानंतर, तो असाच लढाईत मु ःलम बादशहा या हातात जे हा पडला 
ते हा याला पंज  याम  ये हंॐ पशूू माणे बंद केले गेले; आ ण तापले या सांडसाने या या 
देहाचे मांस उपसून काढनू , याचा मुसलमानांकडनू  अन वत छळ केला गेला नाह  का?  
 ७६९. पण असे अनेक हंदवीरावतंसु  शेवट  परा जत झाले हणून यांचे ते ते 
हंदधुमाथ केलेले बिलदान आ ण या वषयीची यां यासंबंधीची कृत ता वसरेल असा कोणीह  
हाडाचा हंद ू िनघेल काय? कारण, अशां याच ःमतृी रा ाची ःफूितःथाने युगानुयुगे होऊ 
शकतात!  
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 ७७०. हे हंदसॆाटु  Ôौी धमर कÕ! तुझेह  हे बिलदान हंदराु ाचे असेच एक 
ःफूितःथान आहे! तु या वषयी तु या काळ या कंवा यानंतर या हंद ू प  यांनी कृत तेचा 
उ चार एका श दानेह  केला नाह , तुझी ःमिृतसु दा ठेवली नाह , या आ हा हंदं याू  
कृत नतेचे ूाय  घे यासाठ च या मथंात तुला हे ःवतंऽ ूकरण आ ह  वा हलेले आहे!!  
 ७७१. जर तू मुसलमान सुलतान हणूनच रा हला असतास तर कुतबुु नासारखे 
कंवा िघयासु नासारखे ते बहतांशु  भरतखंडाचे मु ःलम सुलतानपद या या गुलाम 
घरा याूमाणे कंवा खलजी घरा याूमाणे तुला आप या घरा यात वंशपरंपरा ठेवता आले 
असते. पण, तू हंदधुमाचा आ ण हंदरा ाचाु  अिभमान ध न या मु ःलम सुलतानपदाचीच 
Ôशु दÕ केलीस, त ताचे ÔिसंहासनÕ केलेस आ ण मु ःलम सुलतानपदावर थुंकून हंदसॆाटु  
अशीच आपली ःवत:ची पदवी उ ो षलीस.  
 ७७२. सॆाट पृ वीराजानंतर ू य  द ली या िसंहासनावर हंदसॆाटु  हणनू 
चढ याचे धाडस तूच केलेस! अ यंत ह नद न हंद-ूकुटंबातु  ज म झाला असता, मु ःलम शऽूंनी 
लहानपणीच बाटवून मु ःलमांचा गुलाम क न टाकले असता तू आप या शौयाने, कतृ वाने, 
सैिनक  पराबमाने आ ण कारःथानपट वानेु  सुलतानांचा सुलतान झालास आ ण हंदधुमाचा 
डं डम सा  या भरतखंडात दमदम वलासु ु ! हे तुझे एका ीने अलौ कक असलेले च रऽ 
हंदरा ासु  आ ण जगतासह  इितहास ेऽाम  ये ÔसाधारÕ सांग याचे कत य या ूकरणात आ ह  
यथाश य िततके केले आहे!  
 ७७३. ा हंदरा यबांतीचेु  खरे वैिशं य ते हेच क , हंद ू मुसलमानां या, 
शतकानुशतके चालले या, महायु दमािलकेत सश  राजक य आघाड वर हंदराु  जर  एकंदर त 
जशास तसे लढत मुसलमानांना पु न उरले आ ण शेवट  याने मुसलमानी रा यस ेचे पूण 
उ चाटन केले; याचूमाणे, या महायु दाची जी दसरु  आघाड , हणजे हंदधुमावर ल 
मु ःलमांनी केलेली सश  आबमणे होती, या सश  धािमक आघाड वर माऽ, हंदरा ालाु  
एकसारखी हार खावी लागली. याचे कारण आ ह  पूवाधात स वःतरपणे वव रलेच आहे. 
शु दबंद  इ याद  आ मघातक  ढ ं या शृखंला आ ण स ण वकृतीसार याु  याधी ां यापायी 
हंद,ू मुसलमानी धमावर, सश  धािमक ू याबमण क  शकले नाह त! पण, हंदसॆाु  Ôौी 
धमर कÕ ाने राजक य आघाड ूमाणेच मुसलमानी धमावरह  जशास तसे या यायाने 
सश  धािमक ू याबमण केले! ७४९ व ७५० ा प र छेदात व ण याूमाणे, हंदंनाू  
मुसलमान जसे बळाने बाटवीत तसेच, मुसलमानांनाह , भर द लीत, ौी धमर काने 
(नािस नने) सश  बळाने, शेकडो मुसलमानांना हंद ूक न घेणारे सामुदाियक शु दसमारंभ 
केले. हंद ू यांना बला का न जसे मुसलमान बेधाडक बाटवीत याचूमाणे हंदंनीहू  
मुसलमानी सलुताना या भर अंत:पुरात िश न, यां या अनुकूल झाले या मु ःलम यांना 
हंद ूक न घेऊन आप या हंद ूअनुयायांशी यांची ल ने लावून दली! मुसलमान बळाने मं दरे 
पाड त, तर ौी धमर काने या बांती या वजयो साहात मिशद ंचीच मं दरे बन वली! अशा 
अनेक ूकारे सश  बळाने हंदंवरू  जसे जसे धािमक अ याचार पूव  आ ण नंतरह  मुसलमान 
कर त असत यांचा सूड घे यासाठ  तसेतसेच सश  ू याचार मसुलमानी धमावर क न ा 
बांितकारक धािमक आघाड वरह  मुसलमानांची धळूधाणा कशी उडवून ावी हे स बयपणे 
हंदंनाू  ौी धमर काने इत या मो  या ूमाणावर आ ण इत या यशःवीपणे प ह यांदाच 
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दाखवून दले. मुसलमानांना जर प ह यापासून धािमक आघाड वर असे र टे खावे लागते तर 
ते श बळाने हंदधुमावर घाव घालतेच ना! इतके ते या हंदंनीू  मुसलमानी धमाला द लीस 
हाणले या प ह या सश  फटका  यासरशी हाद न गेले होते! हेच हंदसॆाटु  ौी धमर काने 
(खुौखूानाने) केले या हंदरा यबांतीचेु  खरे वैिशं य होय!  
 ७७४. अथात ् ा िच ऽले या च रऽाला ÔसाधारÕ हणून आ ह  जे वर हटले आहे ते 
हेतुत:च हटले आहे. य प, आ ह  प र छेद ७०८ म  ये तु या वषयी बरा श द असा एखादा 
अपवाद सोडता, कोणीह  िल हलेला नाह  असे दाख वले आहे, तथा प, तु या वषयी या या 
वसंगत उ लेखातूनच जे सुसंगत वृ  अनुमानता येते तेह  तु या धमवीर वाला पोषकच आहे. 
याःतव, तु या ा ूकरणात आ ह  िच ऽले या च रऽाला य प लेखी वा त ड  असा 
त कालीन ÔआधारÕ नसला, सबळ पुरावा नसला, तर ह , इितहासातील अशा ू ी आ ण 
दैनं दन यायिनणयांतूनसु दा लेखी वा त ड  पुरा यांनाह  ूसंगी खोटा पाडणारा असा जो 
प का नैबिधक पुरावा मानला जातो या पुरा यांचा, तु या या च रऽाला, आ हास िन:शंक 
असा आधार िमळालेला आहे. तो पुरावा हणजे Ôप र ःथतीचा पुरावाÕ (Circumstantial 
evidence)!!  

प र ःथितूामा य
 ७७५. ू य  अनुमान, आ वा य, उपमान इ याद  जी ूमाणे तकशा ात आधार 
हणून मानलेली आहेत या सवापे ा काह  ूकरणी प र ःथितूामा य हे ौे  समजले जाते. 
वशेषत: ऐितहािसक कारःथाने आ ण कट यां वषयी क याचा हेतु िन भावना अनुमान यास 
प र ःथतीचे ूामा य circumstantial evidence हाच ूबळतम आधार मानला जातो 
आ ण मानला गेला पा हजे. आरो पतां या ःवत: या ःवा र ने िलहनू  दले या ःवीकारो ह  
(confessions) प र ःथितूामा याने या छळाबळाने िलहनू  घेत या आहेत, असे जर 
अनुमानता आले तर ते या लेखांचे ू य  िन लेखी ूामा यह  खोटे पाडले जाते!  
 ७७६. हे तुझे च रऽ तु या त ड या श दापे ा कंवा तु या वषयी या समकालीन 
कंवा तदनंतर या इितहासलेखकां या लेखांपे ाह  ा सवतोपर  तकशु द असले या 
प र ःथती-ूामा यावरच मु यत: आधारलेले आहे. एतदथ ते साधार आहेच आहे! तुझे बोल 
नसले तर  तझुी ू य  कृती, कायच अिधक बोलक  आहेत.  
 ७७७. ा हंदसॆाटु  ौी धमर काचा भाऊह  मोठा लढव या िन कतृ ववान होता. 
याचेह  हंद ूनाव उपल ध नाह . कारण, तोह  लहानपणीच मु ःलमांकडनू  बाटवून गुलाम केला 
गेला होता. जे हा या हंदसॆाटानेु  याला गुजराथचा ूांतािधप हणून नेमले ते हापासून 
यानेह  हंद वाचाु  उघड ःवीकार िन पुरःकार केला. गुजराथेत मुसलमानी रा य उलथून 
पाड यासाठ  हंदंचाू  मोठा उठाव याने केला. याने हंदंपैकू  लढाऊ असे वीस-पंचवीस सहॐ 
ःवत: या परवार जातीचे लोक द लीस आप या भावा या, हंदसॆाटा याु  सैिनकसाहा यासह  
धाडनू  दलेले होते, याचा शेवट कसा झाला ते कळत नाह . यालाह  हंदं याू  इितहासात 
मानाचे ःथान िमळाले पा हजे.  
 ७७८. आ ण या प र ःथितूामा या या आधारेच या हंदसॆाटा याु  वर ल 
रा यबांती या गु कारःथानातील जी कतृ वशाली सहका रणी होती हे िस दच होते आ ण जी 
द लीची ती हंदरा यबांतीु  यशःवी झा यानंतर ू य  हंदसॆा ीु  झाली, या यादवराज-प ी 
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महाराणी देवलदेवीलाह  िभ न प र ःथतीत िभ न ूकार या अस  यातना जर  हंद वासाठु  
सोसा या लाग या, तर  शेवट  ले छ शऽूं या अ याचारांचा ितने सूड घेतला. यासाठ , 
तीसु दा, एखा ा जोहार करणा  या देवी पि नीसारखीच हंदजातीतीलु  एक वीरांगना मानली 
गेली पा हजे!  
 ७७९. ितचा शेवट काय झाला हे कळत नाह . या काळ या एका मु ःलम लेखकाने 
इतके काय ते िल हलेले क , िघयासु न सुलतान झा यानंतर, याने ितची च रताथापुरती 
काह  ःवतंऽ सोय क न दली होती.  

पण हे बिलदान यथ गेले नाह !
 ७८०. याूमाणे हंदसॆाटु  धमर क आ ण याचे वर व णलेले दोन झंुजार सहा यक 
ांचे या आ यकारक हंदरा यबांतीतु  बिलदान झाले खरे; पण या बिलदानाने हंदरा ाचेु  
याकाळ  िततकेच आ यकारकपणे मनोबळह  वाढले. कारण, ू य  द लीत हंदसाॆा यु  
धािमक ं यासु दा ःथापन होऊन उणेपुरे एक वषपयत सा  या भरतखंडातील मु ःलम 
रा यांना, नबाबांना आ ण मु ःलम जनतेला आप या तरवार या क ात ठेवू शकले. ह  
वःतु ःथती पाहनू  भरतखंडभर पसरले या हंदराजां याु  िन हंदजनते याु  मनावर जे मु ःलम 
राजक य ौे वा या आभासाचे दडपण गेली क येक शतके पडलेले होते याचा अकःमात 
च काचूर झाला. आपण सवानीह  असेच थोडेसे साहस केले तर मुसलमानांची रा यस ा 
ठोकर ने उडवून देऊ, अशी ूबळ ःवजातीयिन ा आ ण ःवधमिन ा हंदरा ातु  अकःमात 
संचरली. ौी धमर काचे (नािस नचे) बिलदान १३२१ या सनात झाले आ ण लगोलग सा  या 
राजःथानातील हंदरा येु  आ ण द णेतील हंदरा येु  उघडपणे मु ःलमां या साॆा यस े व द 
बंड क न उठली. इतकेच न हे, तर द लीचे क येक ःथािनक मु ःलम सुभेह  या ूांतात 
आपापली ःवतंऽ मु ःलम राजघराणी ःथाप याःतव मु ःलमां या द ली या साॆा या व द 
यु दे क  लागली. अंती मु ःलम साॆा यस ा दबुळ होऊन, ौी धमर का या बिलदानानंतर 
अव या पंधरा-सोळा वषा या आत हंदंचाू  हा ूचंड रा ीय उठाव यशःवी होऊन हंदंचूे एक 
बिल  िन पणूपणे ःवतंऽ असे वजयनगरचे हंदरा यु  कसे ःथापन झाले, हे सव वृ  पुढ ल 
ूकरणातून द दिशले जाईलच. 
 

ूकरण ६ वे
मु ःलम साॆा यस े या अिंतम इितौीची अथौी

 ७८१. हंदसॆाु  ौीधमर काला ठार मार यानंतर लगेच िघयासु न तघलखाने 
ःवत:च सुलतानपदावर सन १३२१ त आरोहण केले आ ण तशी ाह  साॆा यभर पसर वली. 
येथून खलजी राजवट संपनू तघलख सलुतानांची राजवट चालू झाली. 
 ७८२. िघयासु न हा वृ दच होता. याने रा यकारभारात मुसलमानांना सौ यतेने 
वाग वले. पण आ य असे क , तो ःवत: एका हंद ूजाठ ी या पोट  ज मलेला असताह  
मागील ू येक मु ःलम सुलतानांइतकाच हंदंचाू  धािमक छळ कर यात याने उणे पडू दले 
नाह . हा िघयासु न सन १३२६ म  ये मरण पावला.  
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 ७८३. िघयासु नाचे मागून याचा मुलगा महंमद तघलख, जो Ô व Õ या नावाने 
इितहासात ूिस द आहे, तो सुलतान झाला. याला एकदा द णेस देविगर  येथे आपली 
राजधानी आण याची लहर आली. त काल याने देविगर चे नाव पलटनू  मुसलमानी 
परंपरेूमाणे ितला दौलताबाद असे नाव दले. वरंगळला मु ःलमांनी आधीच सुलतानपूर असे 
नाव दलेलेच होते. परंत ु द लीहनू  देविगर स राजधानी आणताना याला इतका ऽास झाला, 
या या रा या या राजःव वभागाची (महसूल वभागाची) आधीच इतक  ददशाु  उडालेली होती 
आ ण द णेत मु ःलमरा या व द उठावाचे इतके स बय कट चालू झाले होते क , या सव 
आिथक आ ण राजक य पेचांनी संऽःत होऊन ा महंमद Ôवे  यालाÕ पु हा राजधानी द लीलाच 
परत ने याची लहर आली. या अस या उलाढालीत को  यावधी पयांचा आ ण सहॐावधी 
जीवांचा चुराडा उडाला. याने राजःव (महसूल) वभागाची यवःथा लाव यासाठ  म  येच 
तां याची नाणी चाल ूकेली. यायोगे तर या या रा यकोषाची धुळधा च झाली. शेतकर  आ ण 
इतर जनता कर देत नाह , असे या या मनाने घेतले आ ण सै याकडनू  स ने करांची 
उगराणी (वसुली) कर या या आ ा याने सोड या. पण मुसलमानी ूजेला सौ यतेने वागवून 
हंदूजेकडनु ू  तेवढ  ती उगरणी अ यंत अमानुष बूरतेने चालू केली. मगृयेत रानांतील सव 
पशूनंा हाका न जसे क डनू  धारतात आ ण यांची सरसकट पारधा करतात अगद  तसेच 
अनेक हंद ूगावांना सश  मु ःलम सै याचा गराडा घालून हंदंचीू  सरसकट कापाकापी केली 
गेली! या अमानुष छळाने हंदंचीू  गावेची गावे आ ण कनोजसारखे समृ द ूांतह  ओस पडले!! 
 ७८४. तथा प, मु ःलम सुलतानांमागून सुलतानां या शतकानुशतके चालत आले या 
ा अशा हंदंवर लू  रावणीय अ याचारांचा ता पुरता का होईना, पण नायनाट करणारा एक 

ÔरामबाणÕह  हंदरा ा याु  भा यातून याच वेळ  सुटला!  
 ७८५. सा  या भरतखडंाचे एकछऽी मु ःलम साॆा य ःथापन कर याची जी रावणीय 
मु ःलम मह वाकां ा प र छेद ६८७ म  ये सांिगत याूमाणे अ लाउ ना या सन १३०८ ते १० 
या थो  या आगेमागे सफल होत आली होती ती अशी सफल होता होताच अकःमात ् वफल 
झाली. कारण हंदसॆाटु  ौी धमर काने माग या ूकरणी सांिगत याूमाणे या अ खल 
भारतीय एकछऽी मु ःलम साॆा या या छऽदंडावरच प हला ूबळ ूहार जो केला यासरशी ते 
मु ःलम एकछऽ कोलमडू लागलेच होते. इत यात हंदं याू , वशेषत: द णेतील 
हंदराजश याु  या उठावाचा उ लेख माग या ूकरणात शेवट  केलेला आहे या उठावाचा 
ूबळ ःफोट होऊन यासरशी ते परधम य िन परक य मु ःलम दाःयाचे अ खल भारतीय 
कोलमडू लागलेले छऽ पुरतेपणी कोसळून िछ न व छ न होऊन गेले!! 

नवे हंदरा यु
 ७८६. कारण सन १३३६त मुसलमानी स े या उरावर पाय देऊन वजयनगरचे 
ःवतंऽ, समथ आ ण एक नवे हंदरा यु  या वे  या सलुतान महंमदा या डो यांसमोरच या या 
मु ःलमीय सॆाटस ेला ू या हान देत ःथापन झाले!!! याचे स वःतर वृ  पुढ ल ूकरणात 
येणार आहेच.  
 ७८७. आ ण या वर ल घटने या कंिचत कालानंतर मुसलमान मुसलमानांतील 
राजस ेसाठ  या आपसांत अगद  यां या पैगंबरा या काळापासनू यादवी यु दे एकसारखी 
चालत आलेली असत, या फुट रपणा या वृ ीमुळे द ण हंदःथानातीलु  मुसलमानांनी हसन 
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बहामनी या नावा या पुढा  या या नेतृ वाखाली द ली या मु ःलम साॆा या व द बंड केले. 
हसन बहामनीस या बंडात यश िमळाले आ ण तो ःवत:च सन १३४७म  ये बहामनी रा याची 
ःथापना क न आपणांसच ःवतंऽ सुलतान ह वू लागला.  
 ७८८. आप याकड ल या असं य अधावट लोकात अशी एक समजूत आहे क , 
मुसलमान लोक राजक य कंवा धािमक ल  यात नेहमी एकजुट ने असतात, यां यात 
आपसाम  ये कंवा मु ःलमेतरांशी लढताना यादवी अशी कधी माजतच नाह , फुट रपणा हा 
दगुणु  मुसलमानात मुळ च नसतो - ती समज कती खुळ , पर याचे नसते ःतोम माज वणार  
आ ण ःवक य हंदजातीलाु  नसता उणेपणा देणार  असते, ती कती बनबुडाची आहे, हे या 
उदाहरणांव न ःप  होते! ा मंथातह  अशी अनेक उदाहरणे मागे आलेली आहेत आ ण पुढेह  
येणार आहेत. मुसलमान जाती या जागितक इितहासातून तर ती पावलोपावली आढळून 
येतात. 

अखडं साॆा यस े या मु ःलम-ःव नाचे  
भयंकर अध:पतन आ ण व  वंस 

 ७८९. एखा ा इितहासाची िगयारोहकाने अश यूाय असणा  या मह वाकां े या भरात 
हमालया या अ यु च िशखरावर सवाआधी आपला  वज रोव यासाठ  चढत चढत Ôहेच ते 
अ यु च िशखरÕ हणून मो  या वजयो मादाने भल याच उ च िशखरासार या दसणा  या 
ःथली पाय ठेवावा आ ण वजयाचा एकछऽीय असा तो  वज रोवू जावा, तोच अ यु च 
िशखरासारखे दसणारे ते िशखर को या अचल िशलाःतंभाचे बनलेले नसून केवळ एका 
हमरािशचा साचतसाचत गोठलेला मूळचा एक ठसूळ हमःतंभच काय तो अस यामुळे या 
िगयारोहका या मह वाकां े या भारानेच खळ दशी कोसळावा आ ण तो िगयारोहक या 
मह वाकां ेसह हमालयाव न अकःमात घस न घरंगळत या एकछऽी वजया या तुक  या 
तुक  यासु दा को या खोल वनाशा या गतत कोसळावा याूमाणे सबंध हंदःथानवरु  
मु ःलमांची एकछऽी राजस ा ःथापन कर या या मुसलमानी मह वाकां ेची फसगत होऊन 
ददशाु  उडाली! सा  या आिशयातील मुसलमानां या अरब ते मंगोिलयापयत या रा ांनी 
हंदःथानवरु  ःवा  यांमागून ःवा  या क न शतकानुशतके घनघोर िन बूरतम संमाम सतत 
चाल वला आ ण शेवट  सुलतान अ लाउ ना या राजवट त सन १३१० या आगेमागे बहतांशु  
हंदःथानु  जे हा या सुलताना या एकछऽी राजस ेखाली आला ते हा असे वाटले क  ती 
मुसलमानी मह वाकां ा आता सफल होणारच होणार! पण मागे सांिगत याूमाणे सात-आठ 
वषा या आत सुलतान अ लाउ नाने गाठले या मह वाकां े या िशखराव न हंदं याु  
पुन जी वत पराबमा या ू याघातासरशी ती मु ःलम राजस ा कोसळून जी खाली पडली ती 
पु हा काह  या िशखरापयत सु दा के हाह  वर चढू शकली नाह ! हंदंचेू बळ Ôूितपत ्
चंिरेखेव विधंणूÕ च होत गेले!! 

महंमद तघलखचा मृ यू आ ण नंतर
 ७९०. हा ÔवेडाÕ महंमद सन १३५१ म  ये मरण पावला. या या मागे याचा 
चुलतभाऊ फरोजशहा तघलख हा या िछ न व छ न झाले या द ली या सुलतानी स ेचा 
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अिधपती झाला. याची आई दपलपूर येथील राजपूत राजा मलभ ट  यांची मुलगी होती. 
जे हा फरोजशहा या बापाने या राजपूत क येस मागणी घातली ते हा राजा मलभ ट ने ितला 
दे याचे नाकारले. यामुळे या राजा मलभ ट वर फरोजशहा या बापाने ःवार  केली, आ ण 
तेथील हंदंचाू  अतोनात छळ मांडला. हा आप या रा यातील हंद ू बांधवांचा छळ आ ण 
आप या जनकाचा, राजा मलभ ट चा छळ केवळ आप यासाठ  हावा हे या राजक येलाच 
पाहावेना ते हा ितने ःवत: होऊन या मु ःलम फरोज या बापाशी ल न लावले. हा ितचा 
कनवाळूपणा जर  वाखाण यासारखा असला तर  तो ित या पतकुृळाला कलंक लावणारा होता. 
जर ितने एखा ा पि नीसारखा धमाथ बळ  जा याचा माग चोखाळला असता तर ितचे जीवन 
आ ण ितचे कुलोतह  ध य झाले असते! 

मुसलमानांतील धमॅम
 ७९१. मुसलमानांतह  धमभोळेपणा कुठवर गेलेला असे आ ण या धमा या 
ःथापने या वेळेस अरबःथानाकड ल लोकांत या या धमभोळेपणा या कंवा धमवेडेपणा या 
लोकसमजुती ूचलीत हो या यांची ूित बंबे मुसलमान लोकांत या वेळेपासूनच कशी अढळ 
पडत गेलेली होती याची क पना ये यासाठ  इितहासात न दलेली या तघलखां या काळातील ह  
एक गो  इथेच जाता जाता सांगू. वर उ ले खले या वे  या महंमदा या हातून जी जी व  
धमकृ ये आ ण ूजेचा छळ झाला होता ( हंदूजेचाु  जो हंद ू हणून धािमक छळ झाला तो 
अथातच मुसलमानी धमसंमत मानला तर ) या अ यायी भूिमका, दंड इ याद  सव 
अपकृ यां वषयी यांची भरपाई क न ते मूळ कागदपऽ कंवा यां या शासनीय मूळ या न द  
इ याद  पुरावा महंमदा या ःवत: या तशा कागदपऽासह महंमदा या शवपे टकेत याची 
मृ यूनंतरची उ र बया करताना फरोजशहाने महंमदा या थड यांतच पु न टाकला. कारण 
या लेखांना पाहनू  आ ण यांची भरपाई के या या पाव या पाहनू  महंमदा या दंकृ यां वषयीु  
ई राने शेवट या यायालया या दवशी महंमदाला मा करावी! फरोजशहासार या या 
वेळे या सुिश त आ ण सुलतान असणा  या मुसलमान समाजा या उ च य ंपासून तो 
सामा य जनतेपयत मुसलमानांची ह  अशी परलोक वषयक एक धािमक हण वणार  अढळ 
ौ दा होती! 
 ७९२. फरोजशहाने ःवत:स जर  हंदःथानचाु  सुलतान हणून आरंभी हणवून 
घेतलेले होते तर  द ली या आसपास या काह  ूदेशांना सोडनू  जकडे ितकडे हंद ूआ ण 
मुसलमान समूहचे समूह या सुलतानाची स ा झुगा न देत चालले होते. द णेकडे तर 
द ली या सुलतानांचे जोखड उघडपणे फेकून देऊन वजयनगरचे व यात हंदरा यु  ःवतंऽच 
झाले होते. अशा ःथतीत सार च सलतनत गमावून बस यापे ा अगद  आटो यात येऊ शकेल 
इतका तर  ूदेश बळकट ध न ठेवावा आ ण जे हातातून िनसटले याचे राजक य वैर 
शम व याकर ता याचे ःवातं य मा य क न टाकावे, असा प का िन य क न सुलतान 
फरोजशहा तघलख याने शेवट  द णेतील बहामनी रा य आ ण मुसलमानी स ेचे हाडवैर 
करणा  या आ ण ितला थेट हंदःथान याु  बाहेर हाकलनू दे याचा मनोमन िनधार केले या हंद ू
नरवीरांनी या कालीच ःथापन केलेले जे वजयनगरचे हंदरा यु ; याचेह  राजक य ःवातं य 
मा य केले! 
 ७९३. अशा र तीने सुलतान अ लाउ ना या काळ  सन १३१०-१३३२ या संधीस 
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बहतांशु  भरतखंडावर तीनशे वषा या सतत चालले या हंद-ूमु ःलम महायु दाचा प रणाम 
हणून मुसलमानांची ःथापन होत आलेली साॆा यस ा तशी ःथापन होताहोताच ःवत: या 
सुलताना या वंशजालाचा हंदं याू  ूबळ ूितरोधास शरण जाऊन या यावनी स ेचा अंत 
करावा लागला! मु ःलमां या होत आले या अ खल भारतीय साॆा याची पु हा के हाह  न 
सांधू शक याइतक  तोडमोड होऊन आता हंदं याू  त कालीन ःवातं यस ेची पुढे के हाह  न हटू 
शकणार  मुसलमानांवर ल राजक य चढाई चालू झाली! 
 ७९४. खरे पा हले असता मु ःलमां या साॆा यस ेचा, या फरोज तघलखाने द णेचे 
राजक य ःवातं य ःप पणे जे हा वर द याूमाणे मा य केले, ते हाच खरा अंत झाला! 
मु ःलम साॆा या या मह वाकां ेलाच फरोजशहाने मूठमाती दली! 

हाच ू य  पुरावा
 ७९५. मागे ७७३ ते ७८० ा प र छेदाम  ये, आ ह  आजवर या हंद ू
इितहासलेखकां या ल ात न आलेले जे स य सांिगतले आहे क , हंदसॆाटु  ौी धमर क 
(नािस न) ाने भर द लीत जी हंदंचीू  धािमक आ ण राजक य अशी मुसलमानी स ेवर 
दहेरु  चढाई केली आ ण वशेषत: हंदंवर लू  धािमक अ याचारांचा मुसलमानांवर तसे तसेच 
धािमक ू याचार क न सूड उग वला, या मुसलमानांना धाक बस वणा  या हंद ूबांतीमुळे 
मु ःलमां या अ खल भारतीय साॆा यस े या मह वाकां ेस धुळ स िमळ व याची ू य  
कामिगर  करणार  ह  राजक य उठावणी झाली! हे स य ा ू य  द ली या सुलतानानेच, 
फरोजशहा तघलखानेच मा य केले या ा वजयनगरा या नवीन ःथापन झाले या हंद ू
रा यासह सा  या द णे या ःवातं याव न सूमाण िस द होत आहे! 
 ७९६. सुलतान फरोज तघलखाने िन पायाने द णेकड ल आप या राजस ेची 
शरणिच ठ  िलहनू  दली खर ! तर  या या हाती द लीसारखी जी मोठमोठ  नगरे होती 
यात हंदंचाू  धािमक छळ याने अतोनात चाल वलेलाच होता. हंदंनीहू  पण हौता यासह  न 
िभणार  ःवधमर णाथ ूितरोधाची कशी िचकाट  चाल वली होती याचे अनेक ूकार या 
अनेक उदाहरणांतील हे एक या काळचे हणून उदाहरण तर  ःथालीपुलक यायाने 
द यावाचून राहावतच नाह . ते मु ःलमांनीह  सांिगतलेले उदाहरण असे :- सुलतान फरोज हा 
हंदंतहू  ॄा णांचा वशेष ेष कर . तो हणे, Ôॄा ण हे हंदधुमा या दगाचीु  क ली आहेतÕ. 
ॄा णांनी फरोजने पु हा बस वले या ज झया करा व द मोठ  चळवळ क न ूितवाद केला. 
यांनी राजवा  यासमोर बसून सामुदाियक उपोषणे केली आ ण अ नूवेश क न आ मह या 
कर याचा िन य ूकट केला, पण सलुतानाने यां याकडे ल च दले नाह . ते हा पुंकळ 
ॄा ण ऽःत होऊन तसा ऽागा क न मृ यूमुखी पडले. शेवट  इतर जाती या हंद ूलोकांनी 
अशा ःवधमािभमानी ॄा णांसाठ  कर भरला आ ण यां या जवाचे र ण केले! 
 ७९७. परंतु एका ॄा णाची गो  याहनहू  हौता याने रसरसलेली आहे. द ली 
नगरात हा वृ द ॄा ण उघडपणे मूत ची पूजा कर त असे. आता फरोझ तघलखा या रा सी 
राजधमाूमाणे या या रा यात मूत ची पूजा कर याची स  बंद  असे. पण या आ ेचा 
िनषेध कर यासाठ  या ॄा णाने आप या घरा या अंगणात अगद  ूकटपणे सव हंदंनाू  
बोलावून आप या मूत चा मोठा उ सव करावा. शेवट  अनेक मुसलमान बायामुलेह  या मूत चे 
भ  झाले. ा ॄा णाचा देव भ ास पावतो अशी कथा दरवरू  पसरली. एका लाकड  फळ वर 
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रंगीत िचऽे काढनू  यांची तो या ूकट ःथलीह  पूजा कर . ह  बातमी थेट सुलताना या 
कानावर गेली. शेवट  या ॄा णास या या या मूितसु दा पकडनू  सुलतानाने आप यासमोर 
आण वले. नंतर याने सव उलेमांना (मुसलमानी धमशा यांना) जम वले आ ण वचारले, Ôया 
ॄा णास काय िश ा ावी?Õ यांनी उ र केले, Ôया ॄा णाने मसुलमान झाले पा हजे. नाह  
तर यास जवंत जाळून टाकावे.Õ ॄा णास ती आ ा िमळताच याने मरण प करले! भर 
द लीत राजसभे या अगद  समोर एक लाकडाचा ढ ग रचून या ॄा णाचे हातपाय बांधून 
यास या ढगावर ठेवले आ ण यावर ती िच ऽत मूत ची फळ ह  ठेवली. मुसलमानी 
रा सांनी या ढगा  यास चहबाजूंनीू  आग लावून दली. तर  तो ॄा ण मुसलमान हो यास 
मा य होईना. थो  याच णांत ती आग चहकडनू ू  भडकली. पण उःसऽ ह  न हणता तो 
ॄा ण या मूत ला नमःकार कर तच रा हला! णाधात वालांनी या धमिन  ॄा णास 
ःवाहा केले!! 
 ७९८. हा हंद ेषीु  सुलतान फरोझ तघलख सन १३८८ म  ये मरण पावला. 
फरोझ या मृ यूनंतर या या उर यासुर या रा यात एकच अंदाधुंद  माजली. एकदा तर 
एकाच वेळ  रा यावर अिधकार सांगणा  या फरोज या दोन नातवंडात कलह होऊन द ली 
नगरात दोन टोकांना फरोझचे दोन नातू महमुदशहा िन नसरतशहा एकाच वेळ  दोन ःवतंऽ 
सुलतान हणून रा य क  लागले. अध  द ली एकाची राजधानी अध  द ली दसु  याची 
राजधानी!! 

तैमूरलंगाची ःवार
 ७९९. अशा ःथतीत दर याू  समरकंदचा सुलतान आ ण इितहासात कु यात 
असलेला तैमरुलंग ाची हंदःथानवरु  धाड पडली. 
 ८००. तैमुरलंग हा तुक होता. तो धमाने ूथमत: मुसलमान न हता. याने बगदाद 
जंक यानंतर तेथील मुसलमानी मंथसंमह साफ जाळून टाकला होता आ ण अनेक ठकाणी 
मिशद ह  जाळ या हो या. तो सन १३६९ त समरकंदचा राजा झाला. याने चगीजखानाचा 
आदश पुढे ठेवून मॉःकोपासून आ नेयेस अफगा णःतानपयतचे जगता या वःतीण ूदेशातील 
स ा वस राजमुकुट जंकून घेतले. एका ःवार त याचा पाय मोड याने याला ÔलंगÕ (लंगडा) 
हे टोपण नाव िमळाले. नंतर याची ी हंदःथानकडेु  वळली. पण ती इतर ूदेशाूमाणे 
नुसती राजस े या िन वजयो मादा या लोभानेच काय ती न हे, तर हंदःथान वषयीु  या या 
मनात एक दसु  या ूकारचा द घ ेष उ प न झाला होता हणून! कारण, म  यंतर  याने 
मुसलमानी धम ःवीकारला होता. या या मूळ या व  वंसक ःवभावात या नवीन धमाचे एक 
नवे भूतच संचार यासारखे झाले! तो आप या आ मच रऽात हणतो, “भारतावर ःवार  
कर याचा माझा उ ेश तेथील काफर हंद ूलोकांना ठार मारावे, यां या मूत चा व  वंस करावा, 
यांना इःलामी धमाची द ा ावी िन अ ला या दरबारात ÔगाझीÕ हे पद िमळवावे असा 
आहे.” 
 ८०१. ते हा, लगेच इ. सन १९३७ त याने भारतावर ःवार  केली. याचे हाताखाली 
एकंदर न वद सहॐ सै य होते. तो पानपतपयत येऊन थडकला. तथा प, या याशी लढ यास 
कोणीह  आलेले नाह  असे पाहनू  तो थेट द लीवर चालून गेला. तेथे द ली या सुलतानाचे 
नावे काह  सै य लढावयास आले. परंतु, याचा बोलता बोलता पराभव झाला. एक मनोरंजक 

 136



गो  माऽ येथे सांग यासारखी आहे क , अ या अ या जगताला जंकत आलेले तैमूरचे हे 
िनढावलेले ूचंड सै य, या याशी लढावयास आले या या सुलताना या य:क त ्सै यात, 
हंदःथानातीलु  ह ी हे ूचडं ूाणी ूथमच सामोरे आलेले पाहनू , काह  वेळ भयभीत होऊन 
गेले होते. अथात लौकरच ते सावरले. सुलताना या सै याची दा दाण होताच तैमूरचे सै य 
द लीत भयंकर लुटालूट िन कापाकापी कर त सुटले. यामुळे ल ाविध लोक ूाणास मुकले. 
तैमूरची हंदर तृं णाु  द लीस अशी थोड शी शांत होताच तो पुढे िमरत िन ह र ारकडे वळला. 
वाटेत याने ठक ठकाणी मूत चा व  वंस केला. ह र ारास याने हंदं याू  सरसकट 
कापाकापीची पराका ा केली. केवळ हंदधुमाचा याग न कर या या कठोर िन प वऽ 
िन यापायी या हंद ूजातीवर क येकदा आ ण कती अघोर ूसंग गुदरले याची उदाहरणे 
कोठवर ावी! थोड यात इतके सांगून टाकू क , ह र ारहनू  हा नररा स तैमूर िशवािलकपहाड, 
नागरकोट, ज मू ा उ रे या मागाने हंदर ाचाु  असाच सडा पाड त आ ण हंद ूदेवःथानांचा 
असाच व  वंस कर त जात असता यास बातमी कळली क , याची मूळची राजधानी जी 
समरकंद ितकडे या या व द मोठ  बंडाळ  माजलेली आहे. ा वृ ामुळे तो रागाने िन 
िचंतेने वेडावून जाऊन एकदम याला या या ूचंड सेनेसह भारत सोडनू  समरकंदकडे जाणे 
भाग पडले. 
 ८०२. तैमुरलंगा या ा ूलयात उरलीसुरली तघलख घरा याची स ा बुडनू  गेली. 
नंतर उ र हंदःथानातु  केवळ अंदाधुंद  काय ती उरली. या अंदाधुंद त स यद नावा या 
घरा याने द ली या नामधार  सुलतानाचे पद बळकावले होते. 
 ८०३. ते हा, ा वेळेस मुसलमानी स ेची ह  दगतीु  पाहनू  राजःथानचे हंदधुमाचे 
िचरंतन संर क जे ःवतंऽ राजपुत राजे, यांनी चांगलाच उठाव केला, आ ण वशेष हणजे 
यांना नेहमी जे करावे लागे याूमाणे आप या राजपुता यातीलच गडकोटांचे ःवातं य 
सांभाळून ःवःथ न बसता या वेळ  यांचे काह  धुरंधर पुढार  हंदंचाू  मुसलमानां या 
िनरिनरा या सुलतानांनी बळका वलेला ूदेशह  मु  कर त चालले. तसे पा हले असता पूव ह  
यां यापैक  काह ंनी हंदंचीू  काशी, ूयाग इ याद  मोठमोठ  ेऽःथानेह  मुसलमाना या 
हातातून जंकून घेतली होती. पण!... मुसलमानी स ा जशी यांनी हसकूनु  दली याचूमाणे 
या या ेऽांतून वसलेली मु ःलम वसतीःथाने आ ण यांची मिशद  ूभतृी मोठमोठ  धमकिे 
यांचे काह  िनब जीकरण क न टाकले नाह ! जसे हंदं याू  मुसलमानांनी जंकले या ःथानात 
मुसलमानी जेते हंदंचीू  सरसकट कापाकापी क न आ ण हंदंचीू  तीथ ेऽे यांचा व  वंस क न 
तेथे तेथे हंदंचूे िनब जीकरण कर त! पण हंद ू तसे कर त नसत, हणूनच जे हा जे हा 
मुसलमानी आबमणे पुन: पु हा उ रेकडनू  खाली येत, ते हा-ते हा ःथािनक जवंत सोडलेले 
आ ण नांदत ठेवलेले हे मसुलमान, घरात बाळगून ठेवले या सापाूमाणे पु हा या मु ःलम 
आबमकांचे सहा य बोलावून या या तीथातील, ेऽातील, नगरातील हंदंचीू  ददशाु  उडवून 
देत! पण तसे न कर या या या आ मघातक  उदारपणा या याधीने राजपूत वजेते मःत 
झालेले होते ते तसेच होते! ( ा वषयावर ल स वःतर चचा ा मंथा या प र छेद ५१९ ते 
५२१ आ ण ५३९ ते ५५० ांम  ये कर यात आलेली आहे. ती वाचकांनी पु हा अवँय पहावी.) 

राणा कंुभ
 ८०४. ा काळातील राजपुतांचा धुरंधर पुढार  राणा कंुभ हा वशेष उ लेखनीय आहे. 
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िचतोड याच काय, पण हंदःथानातीलु  पराबमी िन यशःवी हंद ूधुरंधरांपैक  हा राणा कंुभ एक 
तेजःवी नेता होऊन गेला. याने या या शेजार याच बलवान ्आ ण द ली या साॆा यातून 
फुटनू  िनघालेला माळ याचा मुसलमानी सुलतान महंमद खलजी यां याशी यु द छेडनू  
सुलतानपूरजवळ या लढाईत याची रग पुरती जर वली. राणा कंुभा या हाती शेवट  
माळ याचा सुलतान महंमद खलजी हा जवंत सापडला. पण Ôस ण वकृतीु Õ या याधीने 
पछाडले या इतर हंद ूवीरांूमाणेच राणा कंुभाने ते कृ य ऽयांचे भूषण आहे असे समजून 
या माळ या या सुलतानाला पु हा जवंत सोडनू  दले! जर किचत राणा कंुभ या मु ःलम 
सुलताना या हाती जवंत सापडला असता तर? पृ वीराजाूमाणे राणा कंुभाचेह  डोळे काढनू  
या मु ःलम रा सी राजनीतीूमाणे याला ठार मारले गेले असते! आ ण खरे पा हले असता 
अशा रा सी ल  यात अशी रा सी राजनीतीच हतूद असते आ ण हणूनच ध य असते! 
 ८०५. या वेळ या हंदं याू  इितहासात ह  लढाई इतक  लोको र मानली गेली क , 
ित यातील यशा या गौरवाथ राणा कंुभाने िचतोडला एक भ य आ ण कलावान असा 
Ôक ितःतंभÕ उभारला. तो अ ाप अविश  आहे. याचूमाणे गुजरातचा सुलतान कुतुबु न याने 
कंुभलगडावर ःवार  केली, ते हा याचाह  राणा कंुभाने पूण पराभव केला. शेवट  सुलतान 
कुतुबु न याला राणा कंुभाशी संधी क न जीव वाचवावा लागला. 
 ८०६. कंुभा या मागेह  राजपुता यात इतके कत आ ण वीर पु ष गाजनू गेले क , 
यां या प  यांचे ःवतंऽ इितहासच िल हले जावेत! पण आमचे आजकालचे परधा जणे इितहास 
मुसलमानां या आ ण युरोपीय परक य रा ां यासु दा इितहासानेच काय ते पछाडलेले असतात. 
यांना या हंद ूगौरवा या इितहासाचीच तेवढ  अडचण वाटते! वःतुत: ते यां या ःवतंऽ 
संशोधना या अभावाचे िन अ ानाचे ोतक असते. सुदैवाने या काळ या हंदं याचू  वीरौीने 
रसरसलेले ूामा णक िन ूासा दक ÔरासोÕ माऽ यऽतऽ उपल ध आहेत. पृ वीराज रासो, हमीर 
रासो, छऽसाल रासो, असे अनेक रासो - पदब द, लहानमोठ , ऐितहािसक, हंद ू कवींनी 
िल हलेली वीरका ये आजह  उपल ध आहेत. पण यांची नावेसु दा या इितहासकारांना मा हती 
असतील-नसतील! यातह  आजकाल या िशलालेखां या संशोधनात राजपुता यातीलच न हे पण 
अनेक ठकाण या िग रकुहरांतून ऐितहािसक िशलालेख सापडत आहेत. यांचाह  या हंद ू
वीरपु षांचा इितहास िलहनू  काढ यास मोठा अढळ आधार िमळ यासारखा आहे. पण ते काय 
एखा ा मो  या शासनसंःथेत ूमाणावर कर याचा काळ स  याचा तर  दसत नाह ! तसा तो 
येईतो, िनदान लहानमो  या संःथांनी कंवा य ंनी तर , ते, संशोधनकाय नसले तर , 
संकलनकाय, हाती घेऊन पुंकळ अंशी पार पाडणे श य आहे. या आशेला पवतासारखा अढळ 
पा ठंबा ावयास एक  या राजवा  यांचे नाव उ चारणे परेु आहे! 

लोद  घराणे
 ८०७. स यद घरा याचा शेवट सन १४५० म  ये झा यावर पुढे काह  दवस लोद  या 
अफगाण वंशा या घरा यातील ःवत:स सुलतान हणवून घेणारे काह  पु ष द लीला नावाचे 
रा य क न गेले, यात िशकंदर लोद  ाने इ. सन १४८८ ते १५१७ पयत रा याची काह शी 
सावरासावर केली. हा िशकंदर लोद  एका हंद ू ी या पोट  ज मलेला होता. तथा प ू येक 
मु ःलम अिधका  याूमाणे याने हंदंवरू  माऽ अगद  करड  ी ठेवली होती. म  यंतर या 
अंदाधुंद त हंदंनीू  पु हा चालू केले या यां या मोठमो  या याऽा िशकंदरने पु हा बंद के या. 
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इतकेच न हे, तर सा  या पवणी या दवशी नद तीथावर ःनान कर याचीह  बंद  केली. तर ह  
हंद ूलोकांचे ूितरोधक बिलदान इतरऽ जसे चालत आले होते तसेच चालू रा हले. उदाहरणाथ, 
ा खालील एका ूाण यागी महापु षाचे वृ  सांगणे परेु आहे. 

 ८०८. लखनौकड ल एका गावी बु द नावाचा एक ॄा ण राहत असे. कोणताह  
या य िन सदाचार  धम मनापासून आचरला असता ई रास सारखाच मा य आहे असे याने 
ूितपा दले. यासाठ  मुसलमानांनी यास फार ऽास दला. या ॄा ण ूचारकाने ःवत:चा 
मतूचार इत या ूभावीपणे चाल वला क , लखनौ या काझीनेह  हात टेकले. शेवट  
अिधका  यांनी तो तंटा सलुतानाकडे पाठ वला. ते हा िशकंदरखानाने नऊ व ान मौलवींकडनू  
या ॄा णाशी वाद कर वला. पण तो ःवधमिन  स यूित  ॄा ण आपले मत सोड ना. 
ते हा ःवत: सुलतानाने Ôमुसलमान हो; नाह  तर िशर छेद होईलÕ, अशी धमक  दली. तीह  
या हंद ूधमवीराने धुडकावून दली ते हा याला ठार मार यात आले! 

राणा संग
 ८०९. हा िशकंदर लोद  सन १५१७ म  ये मेला आ ण या यामागून याचा मुलगा 
इॄा हम लोद  हा या नाममाऽ उरले या द ली या सुलतानपदावर बसला. या काळ  
वःकळ त झाले या मु ःलम राजस ेला राजपुतांनी मरणूाय क न सोडले होते. या वेळ  
यांचा पुढार  िचतोडचा पराबमी राणा संग होता. राणा संगाचा वबम पाहनू  लहानसहान 
मु ःलम संःथािनकां या पायाची आग मःतकात जात असे. यापैक  ईडर या मुसलमान 
ठाणेदाराने आप या दारात एक कुऽा बांधून याचे नाव संगराणा ठेवले. या नावाने तो या 
कु यास हाक मार . मुसलमानां या अनेक माकडचे ा कानावर आ यामुळे संगरा याने यांची 
सरसकट खोड मोडनू  टाक यासाठ  मो  या सै यासह ईडर ूांतावर चाल केली. ठक ठकाणी 
मुसलमानांचा खरपूस समाचार घेतला आ ण हंदंवरू  केले या अ याचारांचा पुरेपूर सूड उग वला. 
या सा  या आजूबाजू या ूदेशातील हंद ूलोकांना माऽ ा ःवार चा कोणताह  ऽास झाला नाह . 
उलट ई रानेच ा राणासगंा या पाने आपला ऽाता धाडला आहे अशा भ भावाने सारे हंद ू
लोक या यावर ूस न झाले. मुसलमानांवर ठक ठकाणी असे वजय िमळवून आपला 
यशोदंदभीु ु  वाजवीत िन क ित  वज फडकवीत संग राणा िचतोडास सन १५५९ ला परत गेला. 
रतनभोर, गागरोन, का पी, िमलसा िन चंदेर  हे भाग मुसलमानां या हातून सोडवून राणा 
संगाने आप या रा यास जोडले. 

खनोली या लढाईत सुलतान इॄाह म लोद चा राणा संगाने केलेला पराभव
 ८१०. अशा ूकारे वःकळ त झाले या मु ःलम राजस ेला राजपतुांनी अगद  
मरणूाय क न सोडले होते. ह  ःथती पु हा सुधरावी हणून सव बळ एकवटनू  सुलतान 
इॄा हम लोद ने सव राजपुतांचा या काळ  पुढाकार घेतलेला पराबमी िचतोडचा राणा संग 
ाचेवर आपण होऊन ःवार  केली. राणा संगा या सै याची गाठ सुलतान इॄा हम या सै याशी 

खानोली येथे पडली; आ ण या खानोली या िनकरा या लढाईत राणा सगंाने सुलतान 
इॄा हम या सै याची दाणादाण उड वली आ ण इॄा हम पराभव पावून द लीस परत गेला. 
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बाबरची ःवार
 ८११. अशा संकटात लाहोरचा सुभेदार दौलतखान लोद  इतर अनेक मु ःलम 
पुढा  यांसह ःवत: या अ ःत वा वषयीच भयभीत झाला होता. यांनी शेवटचा उपाय हणून 
अफगा णःतानात या वेळ  रा य कर त असले या श शाली बाबराला हंदःथानातु  राणा 
संगाचे पा रप य कर यास सहा य दे याची ूाथना केली. बाबरालाह  अशीच संधी हवी होती. 
कारण बाबर तैमुरलंगाचा वंशज हणवीत असून हंदःथानवरु  आपला औरस अिधकार आहे 
असे समजे. ते हा बाबर हा सन १५२६ म  ये ससै य सुभेदार दौलतखान लोद  या या 
साहा यास धावून आला. 
 ८१२. इकडे हे संयु  मु ःलम सै य आपणावर चालून येत आहे हे पाहताच 
गभगिळत झालेला सुलतान इॄा हम लोद  ाने हंदःथानातीलु  सव हंद-ूमुसलमान सुलतानांत 
िन राजांत वजयी झाले या रा यधुरंधर िचतोडचा हंद ूमहाराजा राणा संग ास आप या 
साहा यास बोला वले. वःतुत: सुलतान इॄा हम लोद चाह  राणा संगाने अलीकडेच मोठा 
पराभव केला होता. पण ूसंगी हवा तो अपमान िगळून हंदंनाहू  ूसंगी शरण जा याची 
मुसलमानांना के हाच लाज वाटत नसे. दसरेु , आप याकडे असलेली जी बाजार  समज क  
मुसलमान मसुलमानांशी कधी लढत नाह त कंवा यां या आपसात राजस ेसाठ  लढाई 
झालीच तर यांतील कोणताह  मुसलमान प  दसु  या मुसलमानी प ाशी लढ यासाठ  हंदंचूे 
साहा य काह  मागत नाह , ा दो ह  बाजार  समजुती कती खो  या आहेत, हे आ ह  मागे 
या मंथात दाख वलेच आहे आ ण पुढेह  दाख वले जाईल. याचेच हे सुलतान इॄा हम लोद चे 
कृ यह  एक अ यंत ठळक उदाहरण आहे. हंद ूराणा संगाचे सहा य घेऊन सुलतान इॄा हम 
लोद  या या रा यावर चाल क न आले या मु ःलम बाबराशी पानपत येथे सन १५२६ म  ये 
लढला. परंत ु रणांगणांत इॄा हम लोद च ठार झाला आ ण याचे सै य उधळले. ते हा 
िन पायाने राणा संगानेह  रणांगण सोडनू  दले आ ण अवतीभोवती सांगाती येईल या 
राजपुतांसह भटकत भटकत रानावनांतून रजपूत सै याची पु हा उभारणी क न बाबरावर 
फ न तुटनू  पडावे अशा क सा  य ूय ात तो मनःवी यो दा महाराणा संघ खटपटत असता 
या वनवासातच सन १५३०म  ये द:ुसा  य रोगांना बळ  पडला! हंदंचाू  या काळचा मुकुटमणी 
िनखळला!! 

म गल वंशाची द लीत ःथापना
 ८१३. इकडे बाबराला वजय िमळताच याने याला हंदःथानातु  बोला वणा  या 
पंजाब या मुसलमान सुभेदाराचीह  द लीचे सुलतानपद बळका व याची इ छा धुळ स िमळवून 
ःवत: आपणच द लीचे सुलतानपद सन १५२६ म  ये बळका वले. तेथूनच द ली या म गल 
बादशाह चा आरंभ झाला. 

या काळ या उ र हंदःथानातीलु  उर यासुर या ूांतांमधील  
काह  समी णीय घटना

 ८१४. िसंध - अरबां या हातून िसंधला हंदंनीू  परत जंकून घेत याचा उ लेख पूव  
केलेलाच आहे (प र छेद ३२५ व ३६७). या हंद ूसुमेर रजपुतां या हाती िसंधची स ा सन 
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१३३६ पयत होती. सन १३३६ त जामआफरा नामक या रजपुतांचा राजा ःवतंऽपणे तेथे रा य 
कर त होता. द ली या सुलतानां या आ ण ा हंद ूराजकुला या लढाया सार या चालले या 
असत. १३३६ ते १३८० पयत तेथील हंद ू राजा जाम ितमाजी ाने रा य केले. यानंतर 
याचाच राजपुत भाऊ रा यावर बसला. पण अनेक वकृतींमुळे याचा मितॅंश होऊन तो 
आपण होऊन मुसलमान झाला! 
 ८१५. बंगाल - महंमद घोर ने जे हा द लीचे िसंहासन िन याचे असे सन ११९२म  ये 
जंकले ते हा याने याचे अनेक पराबमी सरदार आजूबाजूचे हंदूदेशु  जंकावयास धाडले. 
यातील बख यार खलजी ा या या सरदाराने बहार िन बंगाल या ूांतावर ल हंदराजस ाु  
उलथून टाकून मुसलमानी रा य या ूांतात सन ११९५ या आसपास ूथमच ःथापले. 
बहारम  ये याने हंदंचाू  वशेषत: यातील बु द संूदायाचा जो छळ केला आ ण यांना 
बला काराने बाट वले याचा उ लेख या मंथात ३५३ व ३५४ ा प र छेदात केलेलाच आहे. 
ा ूसंगीच जे जग ूिस द नालंदा व ापीठ तेथे पाच शतकांहनू  अिधक काळ नांदत होते 
या प वऽ व ापीठाचा स यानाश या रानट , अघोर  िन व  वंसक वृ ी या मुसलमानी 
सेनापतीने केला. तेथील या वशाल, अमू य, असं य अशा ूचंड मंथसंमहालयास या 
मुसलमानांनी आग लावून दली. असे हणतात क , ती आग सहा म हनेपयत जळत होती! ती 
भःमसात ्होईतो मुसलमानांनी ती वझवू दली नाह ! श बळ नसले तर शा बळच काय पण 
धमबळह  कती पंगू ठरते याचे हे आणखी एक दयिावक उदाहरण आहे! 
 ८१६. या जळत असले या ूचंड मंथसंमहालयात वै दक, बु द, जैन इ याद  धमाचे 
असं य पू य मंथ होते. पण याचे र ण कर यास न वै दक देवता आ या, न ू य  बु द, 
िन जन! भ ांचे ू य  श बळ हेच देवांचे श बळ असते!  
 ८१७. शेवट , बंगालम  ये या वेळेस रा य कर त असले या हंदं याू  शेवट या 
सेनवंशीय राजाचा पाडाव क न बख यार खलजीने बंगाल हःतगत केला आ ण ितकडेह  
हंदंनाू  बळाने बाट व याचे अिभयान (मोह म) चाल वले. 
 ८१८. द ली या मु ःलम सुलताना या बंगालवर चालत असले या ा स े व द 
द लीचे मु ःलम सुभेदारच मधूनमधून बंड क न ःवत:सच बंगालचे सुलतान हणून 
ःवतंऽपणे रा य कर त. यापैक  सन १३४७ त फक न नामक सरदाराने बंड क न 
बंगालवर आपले ःवतंऽ मु ःलम रा य ःथापन केले. ते हापासून १५७६ पयत हे अफगाण 
सुलतानच रा य कर त होते. म  यंतर , सन १३८६ या आसपास, हे अफगाणी रा य कंस 
नामक एका हंद ूजमीनदाराने पादाबांत केले आ ण बंगालवर हंदस ाु  ःथापन केली. तो राजा 
कंस सन १३९२ म  ये मरण पाव यावर याचा मुलगा जतम ल ास बंगालचे रा य ूा  
झाले. पण तऽःथ हंदंचाू  या काळचा अकतपणा असा क , या हंद ू जतम ल राजास 
वपर त बु द  होऊन याने ःवत:स मुसलमानी धम ःवीका न जलालु न असे नाव धारण 
केले! आ ण हेह   यानात ठेव यासारखे आहे क , या ंकृ यासाठ  याला शासन देणारा एकह  
हंद ू या सबंध बंगाल ूांतात िनघाला नाह ! ते मुसलमानी रा य यांनी िनमूटपणे ःवीकारले. 
 ८१९. आणखी एका वेळ  एका कतृ ववान आ ण धमािभमानी हंद ूजमीनदारानेह  
अशीच बांती जवळजवळ घडवून आणली होती. पण ितचाह  शेवट  असाच वचका झाला. 
बंगालम  ये या मोज या हंद ूवीरांनी ल छां व द अशा िनकरा या उठाव या के या या 
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सवात हंद ूःवातं य धुरंधर यो दा आ ण राणा ूताप, बाबाबंदा इ याद  भारतीय हंदवीरां याु  
मािलकेत स मािनला जावा असा एकमेव पु ष हटला हणजे जशोधरचा महाराजा ूताप द य 
हा होय! याचे काय ेऽ वःतीण न हते तर , आ ण शेवट  यासह  ितकड ल हंदसमाजा याु  
ूबल पा ठं या या अभावी जर  अपयश आले असले तर , हंद ूःवातं या या इितहासात याचे 
नाव संःमरणीय आहे! 
 ८२०. काँमीर - ा समी णा या मंथात ा ूकरणा या कालखंडात काँमीर या 
इितहासासंबंधी ःथलाभावामुळे इतकेच सांगणे पुरे आहे क , खाली उ र हंदःथानात याु  
गुजराथ ूभिृत ूांतांतून मुसलमानांचे कतीह  उप याप चालू असले, आ ण यांची वृ े या 
मंथात अवँय िततक  उ ले खलेलीच आहेत, तथा प, काँमीरम  ये इ. सन चौदा या 
शतकापयत हंद ू रा यच कधी ूबळपणे तर कधी मंद पण ःवतंऽपणे नांदत होते. तेथील 
शेवटचा हंदराजाु  सेनदेव या नावाचा होता. ा काँमीर या हंदराजा याु  राजतरंिगणी या 
नावाचा इितहास क हाणपंड त या व ानाने िल हलेला आहे. येथे इतकेच काय ते उ ले खले 
पा हजे क , ा सेनदेवाने शहामीर कंवा िमझा नावाचा कोणी मसुलमान आप या राजसभेतील 
अिधकारावर नेमता नेमता याला मु य ूधान केले होते. सेनदेवा या मृ यूनंतर, अनेक 
हंदरा यां याु  इितहासात घडले याूमाणे येथेह  घडनू  ाच मुसलमानाने आधीपासून रचले या 
कारःथाना या बळावर काँमीर या हंदरा याचाु  व ासघाताने अंत केला. आ ण शेवट  
शमसु न नावाची पदवी धारण क न तो या रा याचा ःवामी झाला! 
 ८२१. अथात शेवट  सगळे हंदःथानु , जसे हंदंनीू , मुसलमानां या हातून परत 
हसकावून घेतले, याचूमाणे, आ हा हंदं याू  िशखांनी आ ण डोमांनी, केवळ काँमीरच, 
मुसलमानां या हातून परत हसकावून घेतले इतकेच नाह  तर यापुढे एका बाजूला लडाख 
आ ण दसु  या बाजूला िगल जतपयत चढाया क न तेथेह  हंदु  वज रो वले!... पण ते अनेक 
रणांगणे गाज व यानंतर यथासमय काह  शतके पुढे! 
 

ूकरण ७ वे
वजयनगर या वजयशाली न या ःवतंऽ हंदरा याचीु  ःथापना

 ८२२. वाचकां या अनुसंधानासाठ  मागील ूकरणातील काह  घटनांचे कालदशक सन 
आरंभीच उ ले खणे आवँयक आहे. द णेवर परक यांची आ ण वशेषत: परधम यांची प हली 
ःवार  अशी जी झाली हणजे सुलतान अ लाउ नाने केलेली सन १२९४ म  ये देविगर वर जी 
केली तीच ःवार  होय. यानंतर अ यंत कटो वकट वरेने एकामागून एक अशा मुसलमानी 
सुलतानां या मािलक काफूर आ ण खुौखूान ा पराबमी, बूर आ ण सहॐाविध हंद ूलोकांना 
बळाने बाट वणा  या सेनापतीं या ूचंड अशा सन १३१८ पयत तीनचार ःवा  या द णेत 
झा या. या पंचवीस वषा या आत मुसलमानांनी सारा द ण देश पादाबांत क न टाकला 
आ ण पाचसहा मोठमोठ  ूाचीन आ ण ूबळ हणून गाजत असलेली देविगर  ते 
मलबारपयतची हंदरा येु  रसातळाला नेली!.... हे गे या ूकरणात व णलेले ऐितहािसक स य 
हंदरा ा याु  ःवािभमानास जतके हण वणारे आहे आ ण आप या इितहासातील एक 
लां छनीय आ य आहे िततकेच ा रा सी ल छ शऽूं या ूलयासार या अनावर वेगाने 
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उफाळले या सेनासागरास अगःतीूमाणे एका आचमनात पऊन टाकून या दा णा य 
हंदवुीरांनी द ली या सुलतानी स े या पुढ ल अव या दहा बारा वषातच िचंध  या उडवून 
टाक या आ ण हंदरा ाचेु  द णेत तर  पुनिनमाण करणारे एक वजयशाली असे वजयनगरचे 
नवे हंद ूसाॆा य उभारले! - ह  ऐितहािसक घटनाह  इतक  भूषणाःपद आहे क  ितचा आपले 
हंदरुा  जतका अिभमान वाह ल िततका थोडाच होणार आहे! 
 ८२३. कारण मुसलमानांनी सार  द ण सन १३१८ त पादाबांत कर या या आधीच 
या काळ  मलबारवर ःवार  क न आले या यां या ूबळ सेनापतीशी - खुौखूानाशीच 
द णेत पु हा हंदस ाु  लगोलग ःथापन कर याची ददु य मह वाकां ा धारण करणा  या काह  
हंद ू पुढा  यांनी लागेबांधे बांध यास ूारंभ केला होता. सेनापती खुौखूानाचे मनात द लीस 
जाऊन तेथील सुलतानाला ठार मा न ःवत:च सुलतानपद घे याचे गु  बेत चालले होते. पण 
या साहसी िन भयंकर कारःथानात याला सुलताना या क टर इःलामिन  सरदारांचे साहा य 
िमळणे अश य होते. पण हंद ूसंःथािनकांचे िन सरदारांचे स बय वा िन ंबय साहा य िमळणे 
माऽ श य होते. कारण खौुखूान हाच यावेळ  याला ःवत:ला बळाने मढ व यात आले या 
मु ःलमपणा या कात  यास फाडनू  तोडनू  उघडउघड आप या मूळ या हंदपणातू  ूकट हो यास 
आतूर झालेला होता. यामुळे द णेतील तेव  यातच मुसलमानांनी पादाबांत केले या हंद ू
समाजा या धुरंधरांशी याचे काह तर  सहकायाचे अ यंत गु  खलबत चाललेले होते, अशा 
चुग या थेट द ली या मु ःलम सुलताना या दरबारापयत आतून आतून पोहोचत हो या. ा 
सव ूकरणांचे संभावनीय, श य आ ण िस द ते वृ  सम वत क न तो सुसंगत इितहास 
गे या ५ या ूकरणातच आ ह  सांिगतला आहे, तो वाचकांनी वाट यास पु हा पाहावा. 
(प र छेद ७०७ ते ७८०). ःथलाभावी येथे खालील ऽोटक वृ  देणे या काळ या इितहासा या 
समी णापुरते पया  आहे. 
 ८२४. यादव कुळातील संगम नावा या एका गहृःथाचे मलुगे ह रहर िन बु क हे 
अनाग द  राजा या पदर  होते. देविगर  आ ण वरंगळवर ल अ लाउ ना या राजवट तील मागे 
उ ले खले या मुसलमानी ःवा  यांनंतर या धुमाकुळ त अनाग द या राजाचाह  मुसलमानांनी 
पराभव केला. अनाग द  ह च कंवा ित या जवळपास वालीची क ंकंधा नगर  होती अशी 
दंतकथा आहे. अनाग द या राजाचा पराभव के यानंतर ह रहर िन बु क या त णांना ध न 
मुसलमानांनी द लीला सन १३२७ म  ये नेले आ ण यांना बाटवनू मुसलमान केले. पुढे या 
मुलांचे वृ  आ ण तेज पाहनू  ःवत: सुलतान महंमद तघलखने हंदंशीू  लढ यासाठ  जी नवीन 
ःवार  द णेत जा यास धाडली या मु ःलम सै यासह यांनाह  ूमुख पदे िन अिधकार 
देऊन पुढे सन १३३१ म  ये धाडले. पण द णेत येताच..... 

बहधाु  पूवसंकेताूमाणे
 ८२५. यांची, या वेळचे, संके रा या शंकराचाय पीठाचे अिधकार  असताह  
राजकायधुरंधर असलेले ौी व ार यःवामी यां याशी भेट झाली. ते हा ःवत: शकंराचाया या 
हःतेच, यापूव  बळाने मसुलमान केले या या, तेजःवी त णांना शु द क न परत हंद ू
धमात घे यात आले. या त णांनी नवे हंद ू सै य उभा न, जी मु ःलम सेना यां या 
हाताखाली हंदंशीू  लढ यासाठ  हणून द णेत आलेली होती, ित यावरच उलटनू  ितला धुळ स 
िमळ वले. नंतर, व ार यःवामी - संके रचे हे शकंराचाय यां या िन या वेळचे इतरह  
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धुरंधर हंद ू पु षां या एकमताने तुंगभिे या काठ , द ली या मु ःलम सुलतानाची कंवा 
कोण याह  मु ःलमाची स ा नसलेले संपूणपणे ःवतंऽ िन सावभौम असे नवे हंदरा यु  
ःथाप याचे ठरले. याची राजधानी तुंगभिे या काठ  हंदं याू  वजयाचे ोतक असे वजयनगर 
नावाचे नवे नगर बसवून तेथे ःथाप यात आली. या रा याचे आिधप य ौी ह रहर यांनाच 
सन १३३६ त दे यात आले आ ण ःवत: ौी व ार यःवामी याचे मु य ूधान झाले. 
 ८२६. या सव घटनां वषयी इितहासकारांना आजपयत बहधाु  न उकललेले एक कोडे 
येथे उलगडनू  सांिगतले पा हजे; ते, हे क , महंमद तघलख हा जर  वेडा हणून इितहासात 
उ ले खला जातो तर  तो वेडा नसून फार तर याला वेडसर हणता येईल. याने द लीहनू  
देविगर स राजधानी आण याचा जो बेत केला तो सु दा अगद  वेडाची एक लहर हणून 
सांिगतला जातो तसा न हता, तर द णेत सुलतानांनी जे नवीन वजय संपादन केलेले होते ते 
पुरतेपणी पचवून टाक यासाठ  म  यवत  राजधानी आ ण तीह  द णेत या व जत 
ूदेशाजवळ असेल तर ितकडे सुलतानाची स ा अिधक ूबळपणे नांद वता येईल, या मु य 
वचाराने याने राजधानी द णेत देविगर ला ने याची वल ण धडपड केली - याला केवळ 
वेडाची लहर आली हणून न हे! आता देविगर ला राजधानी आण यानंतर लवकरच पु हा 
द लीला राजधानी ने याची यास जी ÔलहरÕ आली आ ण यापायी लोकांचे अतोनात हाल 
झाले तीह  महंमद तघलखाची केवळ लहर न हती. खर  गो  अशी होती क , सुलतानाची 
सावभौम स ा, जी द णेस अलीकडेच दहावीस वष ःथापन झा यासारखी वाटली होती ती 
तेथील हंदंनाू  अस  िन मानहानीची वाटनू  ती उलथून टाक यासाठ  सव हंदराजांचीु , 
धमगु ं ची आ ण हंद ूजनतेची मोठ  िस दता गु  र तीने चाललेली होती, आ ण या सश  
उठावणीचा धाक मुसलमानां या सै यालासु दा पडलेला होता. अशाच ःफोटक प र ःथतीत 
आपण ःवत: या बंडखोर हंदं याू  जा यात जाणूनबुजून गुंतून राहावे हे ूसगंी ूाणघातकह  
ठरणारे आहे, ह  खर  वःतु ःथती सुलतान महंमद तघलखा या  यानात आली; आ ण 
हणूनच याने देविगर  सोडनू  राजधानी परत उ रेकडे लांब ने याचा बेत तडकाफडक  
िस द स नेला - केवळ याला ÔलहरÕ आली हणून न हे! हंदं याू  वाढ या श श ची भीती 
ह  या या ा उलटसुलट वेडा या लहर ं या ग धळास आ ण घाबरगुंड स कारण झालेली होती! 
 ८२७. आणखी एका मह वा या घटनेचे कोडे या ूकरणी बहतेकु  इितहासकारां या 
ल ातच आलेले नाह ; पण, ते न डावल याइतके आ यकारक आहे - ते, हे क , संगम 
नावा या यादवकुलीन या गहृःथाचे ह रहर िन बु क हे त ण पुऽ मुसलमानांनी पकडले ते 
गहृःथ अनाग द या िन वरंगळ या राजाचे िनकटवत  संबंधी होते. यामुळे, हे याचे पुऽह  
या राजघरा याशी संल न होते. यांना ध न द लीस नेऊन जे मुसलमान कर यात आले ते 
महंमद तघलखाने यांचे हे राजक य मह वह  वचारात घेऊनच होय. अनेक हंद ूराजांवर असा 
बळाने मुसलमान केले जा याचा ूसंग आलेला होता. पण अशा भयंकर संकटातून यापैक  
कोणी सुटले तर  यांना परत हंद ूहो याची काह  आशा नसे. कारण शु दबंद ! या वषयी चचा 
या पुःतका या पूवाधात ४५७ ते ४६६ ा प र छेदांम  ये केलेलीच आहे. तर ह , ह रहर, आ ण 
बु क या दोन हंद ू त ण वीरांम  ये बळाने मुसलमान के यावरह  परत हंद ू हो याची जी 
धमक िनिमली गेली आ ण व ार यासार या शकंराचायानी शु द व द त कालीन जनमत 
िन किलयुग-वजा दक ू  पण ढ शा े अगद  ताठ व द असताह  या दोघांना शु द 
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क न घे याचे जे धाडस केले आ ण अनेक हंद ू धुरंधरांनी या नवीन उपबमाला उचलून 
धरले, याची ूेरणा हंदंमू  ये कोण या कारणाने अशी दरवरू  संचरली? 
 ८२८. याचे सरळ उ र, याच घटने या केवळ दहाबारा वषा या आधीच, हंदसॆाटु  
धमर काने (नािस नाने), जी अभूतपूव रा यबांती िन धमबांती, भर द लीत केली, तीतच 
सापडते! कारण सुलतान नािस न हाह  मूळचा हंद!ू बळाने बाटवून मुसलमान केलेला! पण 
अ लाउ नाचा िन या या मुलाचा या यावर वशेष लोभ जडनू  याला खुौखूान ह  पदवी 
देऊन चढवीत चढवीत शेवट  याचे हाताखाली मोठे मु ःलम सै य देऊन सेनापती हणून 
द वर ःवार  कर यास सुलतानाने धाडले, इतके साम य हाती येईतो या खुौखूानाने 
ॄा या कार  मुसलमानीपणच पाळले, पण ःवार हनू  द लीत परतताच याने अकःमात 
मु ःलम सुलतानाला ठार मा न ःवत: आपण मूळचे हंद ू होतो आ ण तोच धम परत 
ःवीकार त आहोत, असे उ ोषून Ô हंदसॆाटु Õ हणून द ली या िसंहासनावर आरोहण केले! 
इतकेच न हे, तर शताविध बाट वले या हंदंचीू  शु द  केली, मिशद ंची मं दरे केली! मुसलमानी 
साॆा य आ ण मुसलमानी धम या दोह वरह  हंद वाचीु  अशी अपूव चढाई करणा  या या 
हंदसुॆाटा या सा  या भारतभर खळबळ उड वणा  या ा बांती या बात या आधीच पसरले या 
हो या. अथात जे हा ह रहर िन बु क यांना मुसलमान क न द लीस तीनचार वष सलुतान 
महंमदाने िनब द क न ठेवलेले होते ते हा द लीस घरोघर या हंदसॆाटा याु  
हंदधुमबांती या अव या दहाबारा वषापवू  घडले या या अपूव घटनेची चचा चाललेली यांनी 
ऐकली असलीच पा हजे, आ ण ित याच ूेरणेने यांनाह  मुसलमानां या हातून पु हा सुटनू  
द णेस ससै य परत याची अश यूाय घटना श य कर याचा हाच गु  माग आपणह  
अनुसरावा असे वाटले असले पा हजे! याूमाणे यांनी मु ःलम सुलतान महंमद तघलख याचा 
व ास पूणपणे संपादनू आपण दोघेह  क टर मुसलमान आहोत, असे यास भास वले असले 
पा हजे! हणूनच सुलतान महंमदाने या ह रहर-बु कांना सै या या या वभागाचे सेनापितपद 
दले! या वेळ  महंमद तघलख देविगर हनू  राजधानी द लीस परत आणता झाला ते हा 
याने द णेत आप या मागे सुलतानी स ा सांभाळणारे असे पुरेसे मु ःलम सै य ठेवलेले 
न हते. यातह  द णेकड या संभा य हंद ू उठावा या बात या आ या. ते हा या दोघा 
द णेकड या राजकुटंबाशीु  िनकट संबंध असणा  या त णांनाच ते आता क टर मु ःलम झाले 
अस याने मु ःलम सै यासह द णेत मु ःलम स ा पु हा ूबळ कर यास धाडावे, तसे 
यो जले. या ह रहर-बु कांना हवी होती तीच संधी िमळा याने या दोघांनीह  ते काय पार 
पाड याचा वडा अगद  आवेशाने उचल याचे बा ा कार  भास वले. बाटले या हंदंनाू  मु ःलम 
स ा वाढ व यास धाड याचा द ली या सुलतानांचा हा ूघातच होता आ ण असे ूयोग मिलक 
काफुराद  अनेक उदाहरणांत यशःवीह  होत असत. सलुताना या या वर ल आ ेूमाणे मु ःलम 
सै य घेऊन द णेतील हंदराजांु चे बंड मोडनू  काढ यासाठ  हणून द णेकडे ह रहर िन बु क 
जे गेले ते थेट यां या मूळ वरंगळ ते अनाग द  या ूदेशातच येऊन उतरले. 
 ८२९. बहधाु  द णेत ये या या आधीच या बंधूंनी यां या गु  बेताची िन मनीषेची 
सूचना ःवामी व ार य िन इतर हंदराजमंु डळ यांना कळ वलेलीह  असली पा हजे. 
सुलताना या हातावर तुर  देऊन िनसटनू  द णेत ते जे आले आ ण पु हा हंदधुमात जे 
उघडपणे ूवेश करणार होते; ती ूेरणा ू य  हंदसॆाटु  धमर क (सुलतान नािस न) 
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या या द लीतील धमबांतीमुळे द णेतील राजमंडळात आ ण शकंराचायाद  धमगु तह  
आधीच संचारलेली होती. यामुळे ह रहर आ ण बु कांनाह  समारंभपूवक शु द क न घे याचे 
ःवामी व ार य ूभतृी हंदधुमधुरंधरांनी वीरवर ह रहर आ ण बु क यां या संमतीने ठर वले. 
 ८३०. Ô हंदसॆाटु  ौी धमर क (नािस न) याने द लीस केले या रा यबांती या 
ूचंड ूयोगाचे प रणाम दरवरू  झालेÕ असे जे आ ह , मागे पांच या ूकरणाचे शेवट , हटले 
आहे ते कती यथाथ आहे; हे, या महान घटने या वजयनगर या या रा यबांतीवर झाले या 
या प रणामांव नह  िस द होईल; आ ण तर ह , या महान घटनेचा उ लेख, आजवर 
इितहासकारांनी, काह  तु छ लां छनाःपद श दांनीच काय तो केलेला असावा ह  गो  आजचे 
इितहासमंथ, हंदु  नस यामुळेच, असे काह  ूकरणी तर  अगद  आंधळे झालेले आहेत, हेच 
िस द करते! 
 ८३१. वजयनगरचे हे नवे हंदरा यु  ःथापणा  या हंद ू पढ या कतृ वाचा जतका 
गौरव हंद ू इितहासात हावयास हवा आहे िततका अजूनह  झालेला नाह . ौी माधवाचाय 
अथात संके रचे शकंराचाय ौी व ार यःवामी यांचेच उदाहरण या! हा अलौ कक पु ष 
महान रा यबांतीकारक कसा होता हे वर सांिगतलेच आहे. परंतु िततकाच तो धमबांतीकारकह  
होता, हे यांनी या वेळे या ढ Ôशा ासÕ झडका न केले या ह रहर िन बु क यांसार या 
राजपु षां या शु द व न ःप  होते. याचूमाणे, ानातह  तो या काळ या व ानांचा 
मुकुटमणी होता. यांनी संःकृत भाषेत अनेक वषयांवर अनेक मंथ िल हले. यातील 
सवदशनसंमह आ ण पंचदशी हे सु व यात आहेत. खरोखर, आ शकंराचायानंतर असा 
शकंराचाय शृंगेर पीठावर तर काय, पण कोण याह  धमपीठावर आ ढलेला आढळत नाह ! 
यातह  नवीन ःथापन झाले या या हंदरा याचाु  राजा जो पराबमी वीर ह रहर याचे मु य 
ूधान व ःवीका न ते रा य ूाथिमक अवःथेत असले या अ यंत कठ ण प र ःथतीत सा  या 
मुसलमानां या छातीवर वाढवून दाख व यात यांनी जे रा य यवहार  नैपु य िन कूटनीती 
ूकट केली यास तर दसरु  तोडच सापडणार नाह ! याूमाणे, राणा ूताप, राजा छऽसाल, 
गो वंदिसंह, चैत य, बंदाबैरागी इ याद  हंदरा ातीलु  या काळ या महापु षांची नावे आपणा 
हंदं याू  त ड  ळलेली आहेत, याूमाणे, या वजयनगर या रा यकालातील वर ल व ार य 
ःवामी, वीरवर ह रहर, बु क, महाराजािधराज पदवी धारण करणारे दसरेु  ह रहर, आ ण यांचे 
ूधान सायणाचाय - जे व ार य ःवामींचे बंधू होते आ ण यांनी वेदांवर आजह  अिधकृत 
मानले जाणारे महाभांय िल हले, महाराजािधराज कृंणदेवराय, आ ण या वेळ या 
आ दलशाह , िनजामशाह  इ याद  मुसलमानां या महारा ातील पाची सलुतानांचा वारंवार 
पराभव करणारा पण अंती सव मुसलमान सुलतानांनी एकऽ होऊन केले या ःवार तह , 
रा सतंगड या संमामात या याशी शेवटपयत अिभमुख लढत असता शऽूकडनू  याचा 
िशर छेद केला गेला तो, Ôद त छेदो ह नागानां ा यो िग र वदारणेÕ या यायाने, 
महाराजािधराज रामरायह , ांची नावेह  आम या हंदरा ा याु  इितहासातील महापु ष हणून 
सवतोमुखी ळली पा हजेत! परंतु आज उ र हंदःथानातीलु  हंदंनाू  या नावांचा बहधाु  प ाह  
नसतो. आ ण इकडे द णेत सु दा सहॐांत एखा ा हंदलाचू  ती पुसटपणे ऐक यासारखी 
वाटतात, ह  ल जाःपद ःथती पालटली पा हजे. 
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बहामनी रा याची ःथापना
 ८३२. वजयनगरचे हंदरा यु  ःथापन होऊन द ली या सुलताना या सावभौम स ेचे 
तुकडे तुकडे द णेत पाड यात आले, हे पाहाताच सुलतान महंमद तघलखाने पूव  देविगर हनू  
द लीला राजधानी परत नेताना द णेकड ल मु ःलम स ेचा कारभार पाह यासाठ  हसून गंगू 
नावाचा जो एक ूबळ सुभेदार मागे ठेवला होता, यानेह  याचा धनी असले या या 
द ली या मु ःलम सुलताना व दच बंड केले आ ण नमदेखाल या कृंणेपयत या ूदेशाचा 
सुलतान हणून आपली ःवत:चीच घोषणा क न एक ÔबहामनीÕ नावाचे ःवतंऽ मु ःलम रा य 
सन १३४६ म  ये ःथापले आ ण गुलबगा येथे आपली राजधानी केली. वजयनगर या हंदरा यु  
ःथापनेनंतर अव या दहा-अकरा वषानी हे बहामनी मु ःलम रा य ःथापन झा यामुळे सा  या 
द णेतील द ली या सुलतानाची स ा उखडली जाऊन द णेत दोन ूमुख रा ये काय ती 
उरली, एक हे बहामनी रा य, व दसरेु  वजयनगरचे. बहामनी हे नाव या हसन गंगूने जे 
धारण केले या या दोन उपप ी इितहासात ूचिलत आहेत. हा हसन पूव  गुलाम असताना 
द ली या एका गंगू नावा या ॄा णा या घर  चाकर हणून रा हलेला होता. या गगंू 
ॄा णाने या या एकिन  सेवेवर सतंु  होऊन आ ण याची कंुडली पाहनू  याला आशीवाद 
दला होता क , Ôतू के हातर  राजा होशीलÕ. ते ऐकताच हषभर त होऊन हसन आपणा 
ःवत:ला हसन गंग ू हणून हणवून घेऊ लागला आ ण खरोखर च द णेचे राजपद हाती 
येताच तो आप या ॄा ण ध याचा ूसादच आहे असे भावून याने या आप या रा याचे 
नाव Ôबहामनी रा यÕ असे ठेवले. दसरु  उपप ी काह जण सुच वतात ती ह  क , इराणात या 
बहामनी नावा या एका राजकुलाशी आपला संबंध आहे, असे हसन गंगूला वाटत असावे हणून 
याने आप या या रा यास बहामनी असे हटले. पण मग तो ःवत: या नावात हसन गंगू 
असा या ॄा णा या नावाचा उ लेख माऽ शेवटपयत जो कर तच राह ला तो का? आ ण 
याचा इराणात या बहमनी राजकुलाशी संबंध होता याला तर  पुरावा असा काह च नाह ! 
 ८३३. ा बहामनी रा याची सीमा वजयनगर या तुंगभिा नद या सीमेशी िभडलेली 
होती. यामुळे, या दो ह  रा यांत सारखी यु दे चालू रा हली. पण यांना वजयनगर या 
हंदरा याचाु  आ ण तदनुषंगे या बहामनी रा याशी या या झाले या यु दांचा, यां या 
इितवृ ांचा इितहास अिधक स वःतरपणे वाचावयाचा असेल यांनी पुढ ल दोन पुःतके अवँय 
वाचावीत - १) The Forgotten Empire, २) The Never to be Forgotten Empire. 
प हला मंथ एका ॄ टश व ानाने िल हला असून दसराु  याला काह  अंशी ू यु र देणारा 
संशोधना मक मंथ दसु  या एका व ानाने िल हलेला आहे. 
 ८३४. कारण, हा सव इितहास सांग याचे ःथळ हा मंथ न हे. हा मंथ इितहासमंथ 
नसून इितहासाचे एक समी ण आहे, हे आ ह  ूथमपासूनच सांगत आलो आहोत. तथा प 
समी णापुर या तेव  या काह  उ लेखनीय घटनांचे कथन येथे कर त आहोत. 

वजयनगरची बांधणी
 ८३५. वजयनगर ह  राजधानी या ःथली ःथाप याचे व ार य ूभिृत धुरंधर हंद ू
ने यांनी ठर वले ते तुंगभिे या काठचे ःथळ ःथाप यशा ा या िन सैिनक  ीनेह  अशा 
बळकट प रसरात िनवडले गेले होते क , परक य त  ूवासीह  या संःथापकां या सैिनक  
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िश पशा ीय ीची ूशसंा करतात. या ःथळा या ित ह  बाजूंनी उंच टेक  या आहेत आ ण 
चौ या बाजूस खोल नद  आहे. यामुळे, तेथे ःथापले या या राजधानी या वशाल नगरास 
एकूकारे िनसगानेच ूचंड तटबंद  उभार याूमाणे सुर तता आणलेली होती. ा नगराभोवती 
एका या आत दसराु  असे अनुबमे सात बळकट तट बांधलेले होते. या ू येक वभागात 
एकाहनू  एक अशी भ य िन शोिभवंत मं दरे, भवने, ूासाद आ ण जलाशय िनिमलेले होते. 
या सव भवनांवर, मं दरांवर आ ण मु य राजूासादावरह  मोठमोठे सुवणकलशमं डत भगवे 
 वज फडकत. कारण वजयनगर रा याचा अिधकृत  वज, जो हंदरा ाचाु  परंपरागत भगवा 
 वज होता, तोच भगवा  वज होता! 

 ८३६. या सव मं दरांम  ये जे अ यंत भ य, ूकांड आ ण वःतीण मंद र होते ते 
ौीनिृसंहाचे मंद र होय! वजयनगर या िसंहासनाचे कुलदैवतच निृसंह हे होते! हंदःुथानात 
निृसंहाची देवालये विचतच आढळतात. परंतु वजयनगर या या या राजांनी आपले 
कुलदैवत, आपले उपाःय, आपला आदश अनेक देवांतून आ ण दैवतांतून निृसंह अवतार हाच 
िनवडला, यांची ूितभा िन समय ता ह  िन:संशय वाखाण यासारखी होती. 
 ८३७. कारण, या काळातील हंदंचाू  बु दकालापासून अितरेक  अ हंसे या खुळापायी 
सौ य, नेभळट िन सोिशक होत आलेला समाज आ ण यां यावर तुटनू  पडले या 
मुसलमानांचा धमाध, बूर िन नशृसं रा सी समाज, यां या संघषात ूसंगोिचत ू याघातक 
कूटराजनीती आ ण शऽूस थरकाप वणारा बूर पराबम ांना हंदं याू  अंगी ःफुर वणारे जागतृ 
दैवत जर आ हा हंदं याू  पुराणांतर  कोणते एखादे आढळणारे असेल तर ते ौीनिृसंहाचेच होय! 
   ोज त ते मूढिधय: पराभवं! भव त माया वषु ये न माियन:॥  
  सा  वाचार: साधुना ू युपेय:॥ मायाचार  मायया बािधत य:॥ 
निृसंहाची कथाच सांगते क  ू हादा या स ण वकृतीनेु  न हे, 

तर तो बूर रा स बूर कूटनीतीनेच मारला गेला!
 ८३८. हर यकँयपूला ौीशकंराने Ôतुला दवसा कंवा राऽी, ना आत ना बाहेर, 
आकाशात वा पृ वीवर, श ाने वा अ ाने, पशु वा मनुंय कोणीह  मा  शकणार नाह Õ 
इ याद  जे वर दले होते, या सवावर जशास तशा पुढ ल अनुबमे वःमयकारक तोड  काढनू  
हर यकँयपूला सं  याकाळ , उंब  यावर ओढनू , मांड वर उताणा पाडनू , ःवत: या करकच 
नखामांनी याचे पोट फाडनू , ना पूण नर ना पूण पश ुअसे निृसंह ःव प घेऊन या देवा या 
शऽूला ठार केले! या दु  दै या या अंगातून उडणा  या र ा या कारंजाने या या सा  या देहास 
र ःनान घडले आहे, या या भयंकर िसंहगजनांनी सारा ॄ ांडकटाह गडबडनू  गेला आहे 
आ ण या या बोधा व , उभारले या िन उगारले या आयाळा या सटाने अबाळ वबाळ 
दसणा  या िसंहःव पास पाहनू  देवह  भयाने थरथर कापत, Ôशांत हो! शांत हो!Õ हणून ूाथना 
क  लागले आहेत अशी ती निृसंहाची अबाळ वबाळ मूत च ा संघषसंकुल रा सी जगात या 
रा ाला जगावयाचे असेल याने आपले उपाःय दैवत हणून आ ण रा ीय पराबमाचा आदश 
हणून आप या रा मं दरात पू जली पा हजे!  

 ८३९. या कथेत आणखीह  एक अ युदार मम अनुःयूत आहे. हे वर ल िसंहासारखा 
िनदय िन अिनवाय पराबम करणा  या ा निृसंहावताराचे मूत ःव प जर  असे अबाळ वबाळ 
असले तर  यांचे अंत:करण हे नराचे आहे, मानवतेचे आहे याचा तो बूर पराबमह  
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मानवते या वकासाला अ यंत आवँयक असाच आहे, अिनवाय हणूनच आहे. कारण देव, 
दै य, दानवाचाह  थरकाप उड वणारे या अ यायी, लोकूपीडक िन देविोह  हर यकँयपूचे 
पोट फाडनू  याला ठार करणारे अ युम कृ यह  देवपूजक हणून दैवी, यायी अशा 
ू हादासार या स जनां या र णासाठ च अप रहाय हणूनच काय ते आच रले गेले होते! 
मानवी स णां याु  वकासासाठ च मानवांना जी दबळेपणा याु  शापाने पंगू बन वते अशा 
अ हंसेचा ूसंगी बूर हंसेनेह  बळ  घेतला पा हजे - तेच मानवी वकासाथ अशा ूसंगी 
स कम, स दम असते! जगातील मनुंयजाती या या काळ या अपूण वकासा या पातळ वर, 
रा सी हंसेने आ ण ःवाथ  मह वाकां ेने पछाडले या रा ारा ा या शऽुधुमाळ या प र ःथतीत 
हंदरा ालाहु  आपले अ ःत वच न हे, तर अ जं य वह  ःथा पत कर यासाठ  निृसंहासारखेच 
उपाःय दैवत असले पा हजे होते! 
 ८४०. वजयनगर या राजांनी िनवडले या ा ौीनिृसंहा या उपाःय दैवताचे जे भ य 
मंद र वजयनगर ा राजधानीत उभारले होते असे जे आ ह  सांिगतले आहे, ते जसेचे तसे 
आज अ ःत वात नाह . मुसलमानांनी वजयनगर जे हा उ वःत केले ते हाच या रानट  
व  वंसकांनी ते निृसंहाचे राजमंद रह  पाडनू  तोडनू  न ूाय क न सोडले. तथा प, अशा अ यंत 
भ नावःथेतह  या देवालयातील ौीनिृसंहा या मूळ मूत चा जो अवशेष आजह  दसतो आहे 
याव नह  या मूत या मूळ या भ य, भयंकर िन ूचंड ःव पाची क पना येते. ते 
ौीनिृसंहाचे देऊळह  या या मूळ ःव पात आ ण मूळ वैभवात कती ूकांड, ःफूितदायक 
आ ण हंदःथानातीलु  मोठमो  या देवालयातह  आप या अूितमतेने उठून दसणारे असले 
पा हजे, हे  यानात येते!  

वजयनगर या राजाने बहामनी सुलतानाचा केलेला पराभव
 ८४१. वीरवर ह रहर या या मृ यूनंतर वीरवर बु क हा वजयनगर या िसंहासनावर 
बसला. हा बु करायह  पराबमी आ ण ू याबमक होता. याने ःवत: या घरात बसून घराचे 
नुसते संर णच केले नाह , तर मुसलमानांवर ू याबमणे क न सन १३७४ चे आगेमागे 
बहामनी रा याचा सुलतान मजा हदशाह याचा मोठा पराभव केला. 
 ८४२. ा वीरवर बु काने चीन या राजाकडेह  िश मंडळ पाठ व याचा उ लेख 
सापडतो. सन १३७९ म  ये हा पराबमी राजा बु क मरण पावला. या वेळ  याची गभवती 
असलेली रा ी गौर  ह या पोट  ज मलेला याचा मुलगा ह रहर दसराु  हा आप या पैतकृ 
िसंहासनावर बसला. या या राजवट त मुसलमानांवर हंदंनीू  वारंवार वजय िमळवून 
वजयनगर या रा याचा वःतार केला. ते हा ह रहराने मो  या समारंभाने ÔमहाराजािधराजÕ ह  
पदवी धारण केली. माधवाचायाचे ( व ार य ःवामींचे) बंधू ौी सायणाचाय, हे ा 
महाराजािधराज ह रहराचे मु य ूधान होते. सु  ा नावाचे याचे ूिस द सेनापती होते. 
ह रहरा या प टराणीचे नाव म लं बका इसग गु ड असे होते. महाराजािधराज ह रहरा या 
राजवट त वजयनगर रा याचा वःतार पुंकळच वाढलेला होता. गोमंतकह  या याच 
राजस ेखाली नांदत होता. ा ह रहर महाराजा या सन १३९१ तील एका ताॆपटात Ôगोवािभधां 
क कणराजधानीमÕ् असा उ लेख केलेला आहे. 
 ८४३. ा मंथाम  ये वजयनगर या कंवा कोण याह  राजकुलातील पुऽपौऽा दकांची 
नामावली कंवा स वःतर वृ ांत देणे अश य िन अनावँयक आहे. हणून एवढेच सांगतो क , 
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दसु  या ह रहरा या मागून जे राजे झाले तेह  वजयनगरचे वैभव टक वणारे िन वाढ वणारेच 
झाले. यांम  ये एक अपवादाःपद िन काह  अंशी खुळचट िन दबळु  राजा झाला याचा ददवीु  
उ लेख केला पा हजे. याचे नाव देवराय असे होते. तो सन १४०६ त गाद वर आला. 
मुसलमानां व द तो जळफळतच असे. पण मु ःलमांना हाणून पाड यासाठ  याने जी व  
तोड काढली ती अशी क , मुसलमानी सुलतानां या हाताखाली जशी हंदसै येु  यांचे चाकर 
हणून लढतात याूमाणे आपणह  आप या सै यात मसुलमानी सैिनकांची भरती क न 
आपले सै यबळ वाढवावे! याूमाणे याने अनेक मुसलमानांची सै यात भर केली, पण याचा 
दबळु  ःवभाव पाहनू  ते मसुलमान इतके शेफारले क  भर राजसभेत ते र तीूमाणे महाराजांना 
मुजरा करेनासे झाले आ ण उ ामपणे हणाले: “आम या धमाूमाणे एका Ôअ लालाÕ सोडनू  
कोणापुढेह  आ ह  मान वाकवीत नाह .” ते हा यां या समाधानासाठ  देवरायाने आप या 
िसंहासनापुढे एका उंच पीठावर कुराणाचे पुःतक ठेवले. यामुळे ःवत:चा मान राहनू  मु ःलम 
कुराणास मुजरा करतात, राजास न हे, असे बा त: दसे. याचूमाणे मुसलमानांना ूस न 
कर यासाठ  या राजाने वजयनगरला एक मशीदह  बांधली. अशा शेफा न ठेवले या मु ःलम 
सैिनक चाकरांनी भर लढाईत देवरायाचा व ासघात केला, हे सांगणे नकोच. 
 ८४४. याचे ू यंतर लगेच थो  या दवसांत दसून आले. या वेळ  फरोजखान हा 
बहामनी सुलतान या मु ःलम रा यावर होता. या याशी झाले या अनेक यु दांत शेवट  
देवरायाचा पराभव झाला आ ण मुसलमानां या रा सी ढ ूमाणे फरोजखानाने संधी करताना 
देवरायाने आपली मुलगी फरोजला दली पा हजे, ह  अट घातली. िन पायाने देवरायाने ती 
मा यह  केली. ह  रजपुती क यादानीय शरणागतीची खोड सुदैवाने द ण या इितहासात दहा-
पांच दबळु  राजांनीच काय ती या दोनशे-तीनशे वषात अनुसरलेली आढळते. अथात ् हेह  
 यानात ठेवले पा हजे क , मुसलमानांवरह  हंदंनूी जे मोठमोठे वजय या काळात िमळ वले 
या वेळ  शरण आले या कोण याह  मु ःलम सुलतानाला वा बादशहाला याची मुलगी या 
वजे या हंदराजालाु  दली पा हजे, अशी अट काह  कोण याह  हंद ू राजाने घातली नाह ! 
कारण उघडच आहे! कोणी मुसलमाना या मुलीशी ल न करता तर हंदराजाचु  मुसलमान 
होऊन जाता! हंदं याू  ा धािमक दगुणाचेु , ा Ôस ण वकृतीचेु Õ दंप रणामु  हंदंनाू  कसे भोगावे 
लागले ते शु दबंद वषयक ूकरणातून या मंथा या पूवाधात स वःतरपणे सांिगतलेले आहे 
(प र छेद ४१३ ते ४६६). 

हंदंनीू  मु ःलमांचा केलेला पराभव िन उगवलेला सूड!
 ८४५. तथा प, देवराया या मृ यूनंतर िसंहासनावर आ ढ झाले या राजांनी या 
पराभवाचे उ टे काढनू  हंदरा याचाु  ूभाव सव मसुलमानी रा यांवर पु हा पाडला. वशेषत: 
१४१७ साली फराजखानाने तेलंगण या ूदेशावर जी ःवार  केली तीत मुसलमानां या मु य 
व झरालाच ठार मा न मुसलमानांची हंदंनीू  अगद  दाणादाण उडवून दली आ ण पूव या 
वैराचा सूड उग वला! 
 ८४६. इ. सन १४६० या आसपास वजयनगर या राजकुलांत स े वषयी तंटे-बखेडे 
माजले. ती संधी साधून व पा  या नावा या राजा या राजवट त शा व नरिसंह नावा या 
या या ूबल सरदाराने याला गाद व न काढनू  टाकून सव स ा आप या हाती घेतली आ ण 
रा याची घड  नीट बसव यासाठ  ूय  केले. मूळ या यादवकुलीन संगम घरा याचा ा ूकारे 
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शेवट झाला. 

युरो पयन रा ांची हंदंवरू  धाड पडते
 ८४७. याच कालखंडात युरोपातील पोतुगीज लोकांना हंदःथानचाु  जलमाग सापडनू  
यांचा हंदःथानातु  राजकारणीय ूवेश झाला! तो ूवेश वजयनगर या रा यात जर  न हता 
तर  हंदःथान याु  द ण टोकाला सामु न (झामोर न) राजा या ूदेशात झाला. या काळ  
अगद  ु लक भासणार  ह  घटना येथे कालबमणासाठ  नुसती उ लेखून ठेवलेली आहे. पण 
ित याच मागोमाग अनेक युरो पयन रा ांची नवी टोळधाड हंदःथानवरु  पडणार  होती. या 
समम ूकरणाचा परामष िन समी ण यथासमय ःवतंऽ ूकरणातून या मथंात पुढे केले 
जाईलच. 

महाराजा नरेश
 ८४८. येथे वजयनगर या कथानकाचा धागा हाती यावयाचा हणजे हे सांिगतले 
पा हजे क , एक-दोन प  यांतच वर ल शा व नरिसंहा या दसु  या राजकुलाचाह  अंत होऊन 
नरेश नावा या या या सेनापतीने इ. सन १५०७ म  ये या वेळ या राजाचा वध क न 
वजयनगरा या िसंहासनावर आप या ितस  या घरा याची स ा चालू केली. या ित ह  
रा यक यात एक यात या यात समाधानाची गो  आढळून येते ती ह  क , मु ःलम 
सुलतानांची रा ये चार  बाजंूना या हंदमहारा याचाु  ूाण घे यास टपून बसलेली असताह  
आ ण या दोघा मु ःलम प ांत यु देह  सतत चाललेली असताह  वजयनगर या ा 
रा यबां या हंद हंदंतचू ू  होत रा ह या. यांत परक य मुसलमानांना हंदंतीलू  या वा या 
प ास आपले सहा य दे या या िमषाने मु ःलम स ेचे बोट या हंदं याू  घरगुती कलहात 
िशरक व याची संधीसु दा या मु ःलम सुलतानांना िमळाली नाह  कंवा ते साहसह  यांना 
करवले नाह ! 

बहामनी मु ःलम रा याचे तुकडे पडतात
 ८४९. वर ल ितसर  रा यबांती वजयनगर या रा यांत हो यापूव च वजयनगर या 
शऽुःथानी असणारे बहामनी मु ःलम रा य भंगून जाऊन याचे पाच तुकडे पडले. बहामनी 
सुलतानांनी नमदेखाली तुंगभिेपयतचा ूदेश ूथम जंकून घेतलेला होता. पण वजयनगर या 
ूबळ हंदरा याशीु , या मु ःलम सुलतानां या रा याची सीमा कृंणा-तुंगभिा यांतील दआबातु  
अगद  खेटनू  अस याकारणाने यां यात वारंवार यु दे होत. यात वजयनगर या हंदराजांनीु  
मु ःलमांवर जे वारंवार वजय िमळ वले यायोगे गोमंतकासारखे अनेक ूदेश जंकून आप या 
हंदरा यासु  जोडले. ओ रसापयत वजयनगर या ÔरायांचीÕ स ा वाढत गेलेली होती, यामुळे तर 
ती बहामनी मु ःलम सुलतानशाह  आधीच दबळु  झाली होती. यातह  ितचे शेवटचे सुलतान 
टाकाऊच िनघाले. तथा प, महंमद गवान नावाचा याचा शेवटचा वझीर जो झाला तो यां या 
ीने कतबगार िन लढाऊ असा होता. या या ूामा णक सेवेने, पराबमाने िन शहाणपणाने ते 

मु ःलम रा य कसेबसे सन १४८४ ते १५२६ पयत टकले. परंतु या मुसलमानी सुलताना या 
दरबारातील महंमद गवानाचे शऽु व करणा  या मु ःलम सरदारांनीच अगद  वृ दपणी महंमद 
गवानाला ठार मारले. हे  यानात ठेव यासारखे आहे क , महंमद गवान हा कतीह  थोर पु ष 
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असला तर  जवळजवळ सव मु ःलम स ाधा  यांूमाणे याने बहामनी रा यात हंदंचाू  छळ 
कर यात काह  हातचा राखनू ठेवला नाह . तथा प, तो जो ठार मारला गेला तो हंदं याू  हातून 
न हे; तर या या मु ःलम सहका  यांकडनचू  होय! 
 ८५०. महंमद गवाना या मृ यूपूव च बहामनी सुलतानाची राजधानी बदर येथे गेलेली 
होती. महंमद गवाना या मृ यू या आगेमागेच ती दबळु  बहामनी मु ःलम स ा पुरती कोसळून 
पडली आ ण ितचे एकामागून एक असे पांच तुकडे झाले. ते असे :- 
  १) वजापूरचे आ दलशाह  रा य  
  २) व  हाडचे इमादशाह  रा य (१४८४-१५०३) 
  ३) गोवळक  याचे कुतुबशाह  रा य 
  ४) अहमदनगरचे िनजामशाह  रा य (१४८९-१६३७) 
  ५) बेदरचे बेर दशाह  रा य. 
 ८५१. ा मूळ बहामनी सुलतानशाह चे पांच तुकडे जे पडले यांत हंदंनीू  वशेष 
ल ात ठेव यासार या दोन घटना तर  सांिगत या पा हजेत. प हली घटना ह  क , वर दसु  या 
बमांका या व  हाड या इमादशाह चा जो उ लेख केलेला आहे ितचा संःथापक हा मूळचा एक 
तेलंगी ॄा णच होता! ाचा बाप वजयनगरात राहत असे. वजयनगराशी मुसलमानां या 
झाले या एका लढाईत या तेलंगी ॄा णाचा हा मुलगा मुसलमानां या हाती लागला. 
मु ःलमांनी या या दु  ढ ूमाणे या ॄा ण मुलास बं दवान क न यास बाटवून 
मुसलमान केले आ ण आप याबरोबर नेले. तो पुढे महंमद गवाना या कृपेने हळूहळू मो  या 
यो यतेस चढला. शेवट  याने सन १४८४ म  ये बहामनी रा यातून फुटनू  ःवतंऽपणे पण 
मुसलमान हणून - इमादशहा असे नाव धारण केले आ ण याची नेमणूक या सु यावर 
झालेली होती या व  हाडचा सुलतान हणून तो ःवतंऽपणे रा य क  लागला - पण 
मुसलमान हणूनच!  
 ८५२. दसरु  ल णीय घटना हणजे बहामनी रा या या पडले या तुक  यांपैक  वर 
उ ले खले या चौ या बमांका या नगर या सुलतानशाह ची ःथापना ह  होय. वजयनगरास 
ित म पा ब ह  (भैरव?) नामक एक ॄा ण होता. ित म पा या मुलाला अहमदशहाचे 
वजयनगराशी यु दे चालले असता मु ःलमांनी बं दवान क न आणले आ ण यास मुसलमान 
केले. याचे नाव अहमद असे ठेवले. ा बाट या अहमदाची एका मो  या मु ःलम सै या या 
वभागावर पढेु नेमणूक होताच या या आधारे सन १४८९ त बहामनी रा यातून फुटनू  
अहमदनगर येथे याने ःवतंऽ मु ःलम सुलतानशाह ची ःथापना केली. या या िनजाम या 
पदवीमुळे ती सुलतानशाह  िनजामशाह  या नावानेच ूिस द पावली. याने जंकले या 
ूदेशातच सुूिस द िशवनेर  गड हा होता. या ूदेशातच दौलताबाद िन जु नर ांचे दर यान 
वंकर हणून खेडे होते. ते यास राजधानी कर यास सोयीचे वाट याव न, या याच अहमद 
या नावाव न या खे  यास अहमदनगर असे नाव याने दले आ ण तेथे सन १४९४ त 
राजधानी केली. 
 ८५३. ा मु ःलम रा याचे हे जे तुकडे पडले ते मु ःलमां या आपसांतील 
यादवीमुळेच मु यत: पडले हे ल ात घे यासारखे आहे. मूळ या बहामनी सुलतानशाह ने 
वजयनगर या हंदरा याचाु  व  वंस कर याची ूित ाच केलेली होती. पण लढता लढता 
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बहामनी सुलतानशाह चेच मु ःलमां या ःवत: या दौब याने आ ण कलहापायी पाच तुकडे 
पडलेले पाह यास हंदंचूे जे वजयनगरचे महारा य टकून रा हले आ ण यानंतरह  या पाची 
मु ःलम रा यां या तुक  यांशी रणांगणात ठाण मांडनू  हंदप ा याु  वतीने अनेक वष झंुजत 
रा हले होते! िनदान पुढची पाऊणशे वष तर  या पाचह  मु ःलम स ांना पु न उरले होते! 
 ८५४. मूळ बहामनी मु ःलम सुलतानशाह तील कोणीतर  मु ःलम सरदार ूबळ होई 
आ ण मूळ या सुलताना व द बंड क न आपणा ःवत:सच सुलतान हणवून घेई, आ ण 
आपले वेगळे रा य ःथापी. अशाच बमाने ते पाची मु ःलम सुलतान िन यांची मु ःलम रा ये 
िनिमली गेली होती. मुसलमान लोक आपसांत लढत नाह त, ह  अनेकांची हंदं व दू  हणनू 
िमरवली जाणार  ूौढ  कती वायफळ आहे, ाचे हे बहामनी रा यातील यादवीचे आणखी एक 
ढळढळ त उदाहरण आहे! इतकेच न हे, तर यां यातील कलहात काह  मु ःलम सुलतान 
दसु  या मु ःलम सुलतानांना हाणून पाड यासाठ  या हंदं याू  ूबळ अशा वजयनगर या 
रा याचे सहा यह  अनेक ूसंगी घेत असत, ह  वःतु ःथती आ ह  खाली उ ले खणारच 
आहोत. मुसलमान आपापसातील कलहांत हंदंचूे साहा य घेत नाह त ह  आ  यताह  कती 
िनमूल आहे, हे वजयनगर या सहा यासाठ  मु ःलम सुलतान अनेकदा कसे भीक मागत 
असत ाव नह  ते ःप  होते! 

महाराजािधराज कृंणदेवराय
 ८५५. वर उ ले खले या वजयनगर या नरेश राजा या ÔतुळुवीÕ घरा यातच 
कृंणदेवराय हा ूभावशाली िन पराबमी महाराजा इ. सन १५०९ ते १५३० पयत रा य क न 
गेला. तो व ान असून याचे भाषण चतुर िन लाघवी असे. हणून, मो  या पं डतांवर सु दा 
तो आपला ूभाव पाडू शकत असे. संःकृत, तेलगू, तामीळ िन क नड व ांना या या 
राजसभेत उदार आौय िमळत असे. या या राजसभेत आठ क वौे  होते. यांना अ द गज 
असे हणत. तो ःवत: मंथकार होता. याने िल हलेला Ôआमु ामा यदाÕ हा तेलगू मथं 
ूिस द आहे. महाराजा कृंणदेवराय हा व ेूमाणेच िश पाचाह  मोठा भो ा होता. 
वजयनगर येथील ू यात राममंद र यानेच बांधले. इतकेच न हे, तर या या सा  या 
रा यात ठक ठकाणी शेकडो गड, कोट, मं दरे, गोपुरे, मठ िन धमशाळा याने बांध व या 
हो या. याने ॄा णांना िन देवालयांना उदारहःते दाने दली. वागणुक त स यता, संभाषणात 
पट वु , राजकारणात सु वचार िन दरदिश वू , तसेच शऽूं या ूकरणी शौय िन कठोरता या 
गुणांनी याचे च रऽ वभू षत झाले होते. पा ा य िन इतर परक य इितहासकारांनी एकमुखाने 
महाराजािधराज कृंणदेवरायाची Ôएक थोर िन अन यसाधारण रा यकताÕ अशी ूशसंा केलेली 
आहे. 
 ८५६. महाराजा कृंणदेवराय हा स जनांशी जसा सौ यपणाने वागे याचूमाणे 
या या धमशऽूंशी आ ण रा शऽूंशी तो यु दात कठोरपणे आ ण पराबमाने झंुज देई! याला 
वजापूर या आ दलशाहाशी झाले या िनकरा या यु दाम  ये वजयौीने माळ घातली. 
आ दलशहाचा पराभव के यानंतर महाराजा कृंणदेवरायाने संधी करताना या संधी या अट  
मा य करावयास भाग पाडले या ल छां या तोपयत या िमर व या जाणा  या डोलाचा इतका 
च काचूर करणा  या आ ण हंदंचूे वचःव ःथापणा  या हो या क  मुसलमानांनी ती शरणागती 
मो  या क ाने ःवीकारली. 
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 ८५७. याचे सै यबळह  ूचंड िन श मान ्होते. यात सात ल  पायदळ, बावीस 
हजार घोडेःवार िन पाचशे एकाव न ह ी सदो दत स ज असत.  
 ८५८. महाराज कृंणदेवराय या राजवट त वजयनगर या वैभवाचा आ ण साम याचा 
कळस झाला. या या राजसभेत आले या अनेक परदेशी ूवाशांनी िल हले या या या िन 
या या रा या वषयी या वःततृ वणनाव नच हे िन ववादपणे िस द होते. या या 
ःव पा वषयी सु दा क येक ूवाशांनी उ लेख केलेले आहेत. तो दस यातच देखणा, 
कतृ वशाली आ ण पाहणा  यां या मनावर छाप पाडावी असा तरतर त दसत असे. 
 ८५९. तो ःवत: वैंणव असूनह  इतर सव हंदंतीलू  बहसं यु  वै दक प ाला आ ण 
अ पसं याक जैन, िलंगायत, महानुभाव इ याद  इतर सव पथंीयांना स हंणुतेने आ ण 
परःपरांचा येणारा वरोध श य तो टाळ या या कुशल सामंजःय वृ ीने सा  या हंदंमू  ये 
एका मतेची भावना जोपासीत असे. वजयनगर या रा या या ःथापनेपासूनच शकंराचाय 
व ार य ःवामी, सायणाचाय इ याद  धुरंधर ने यांनी हंदंतीलू  सव पंथांना परःपरांत 
कोणताह  कलह सहसा येणार नाह , अशीच समतेची आ ण स हंणुतेची नैबिधक राजनीती 
अंगीकारलेली होती. लोकांत धमूचारानेह  आपण सव हंद ूआहोत, अशा ःवधमािभमाना या 
आ ण रा ािभमाना या ऐ य भावनेला बळकट  आणली जात होती. परदेशी ूवासीह  या 
धमस हंणुतेचा आ ण समतेचा उ लेख मो  या कौतकुाने करतात. 

वजयनगर या हंदराु याचे वैभव
 ८६०. वजयनगर या नाग रक आ ण धािमक ःवातं या वषयीच न हे, तर या 
रा या या एकंदर वैभवा वषयी आ ण पराबमी ूभावा वषयीह  राजक य ूवाशांनी असेच 
गौरवाचे उ ार काढले आहेत. उदाहरणाथ, पोतुगीज ूवासी दआतु  बाब स हा जे हा 
वजयनगरा या रा यात काह  दवस राहनू  गेला ते हा तो या रा याचे एकंदर वैभव पाहनू  
थ क झाला. तो िल हतो : “ वजयनगर या मागातून सव रा ा या िन सव धमा या असं य 
लोकांचा घोळका चाललेला ीस पडतो. नाना देशातील अनेक यापार  िन देशातील अ यंत 
उ चवण य लोक येथे गोळा होतात. अगद  मरू देशासार या दर याू  िन परक य लोकांपासून तो 
अनेक देशांतील यांना यांना येथे यापार करणे आ ण राहणे आवडते असे असं य लोक 
येथील पेठापेठांतून अितशय मोकळेपणाने आ ण सुर त र तीने राहतात. कोणापासूनह  यांना 
कसलाह  उपिव होत नाह ; कंवा ते कोठून आले, ते कोणता पंथ पाळतात, कंवा ते मु ःलम, 
यहदु  वा भःती वा उ चवण य दरव नू  आलेले हंद ूआहेत या वषयीह  कोणी आ ेप घेत 
नाह त. तथा प, या सवा याच संबंधात नैबिधक ीने कडक याय पाळ यात येतो आ ण 
संर ण दे यात येते.” 
 ८६१. इराण या शहाने पाठ वलेला वक ल अ दलु रझाक याने तर “अशा ूकारचे 
नगर पृ वी धुंडाळली तर  पाहावयास िमळणार नाह ” असे ःप पणे हटले आहे. “राजा या 
ूासादास लागूनच चार वःतीण र ां या िन मो यां या प यवीिथका (बाजारपेठा) हो या. 
सुवण र -मौ कांनी या नगरातील येते-जाते सहॐाविध नाग रक अलंकृत झालेले असतात,” 
असेह  परक य ूवाशांनी िल हलेले आहे. पोतुगीज ूवासी पोएस हणतो, “ वजयनगरचा 
वःतार रोम नगराइतका मोठा आहे”. 
 ८६२. वजयनगरचे हंदसाॆा यु  हे महाराजािधराज कृंणदेवराया या राजवट या 
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आधीपासूनच सा  या द णेत अ यंत ूबळ हणून गाजू लागले होते. द णेत नमदेपासून 
कृंणा नद पयत मु ःलमांचे एक सोडनू  पांच सुलतान जर  रा य कर त होते तर ह  या 
सुलतानां या बहतेकु  कुलांत ू येक  भावाभावांचे तंटे चालूच असत आ ण ू येका या घरातील 
ह  घरची गाद  कोणी यावी या वषयी तंटेबखेडे चालत असतानाच या मु ःलम सुलतानांची 
आपआपसांतील यु देह  चालूच असत. मु ःलमांची आपापसांत माजलेली ह  यादवी 
वजयनगर या बळकट िन रणश शाली हंदसाॆा या याु  प यावरच पडली आ ण सदैुवाने 
या सुवणसंधीचा हंदसाॆा यु वःताराकडे आ ण मु ःलमांची खोड मोड याचे कामी उपयोग 
क न घे याची बु द सु दा या वेळ या हंद ू राजकारणी ने यांम  ये ू विलत होती. यामुळे 
मु ःलम सुलतानांना वजयनगर या या Ôरायां याÕ साहा यावाचून वा अनुमतीवाचून द णेतील 
राजकारणात ःवतंऽपणे पाऊल टाकता येत नाह से झाले होते. मुसलमानी राजां या 
आपापसांतील भांडणात वजयनगर या हंदराजांचेु  आप यासच साहा य िमळ व यासाठ  जो तो 
मु ःलम गट धडपडत असे. पूव  एकदा वर उ ले खले या या दबळु  िन कंिचत वेडसर 
असणा  या राजा देवराया या वेळेस वजयनगर या भर राजसभेत उ च पीठावर कुराण 
ठेव यासारखी जी मु ःलम अनुनयाची भीितगंडज य ःतोमे माजली होती ती य चयावत ्झाडनू  
टाकून हंदमनु  मुसलमानांस महाराजा कृंणदेवरायापासून क:पदाथ लेखू लागले होते. बहधाु  
मुसलमानां या अनुनयासाठ  िन ःवत: या परधमस हंणुतेचा टभा िमर व यासाठ  पूव  
हंदराजेु  आपण होऊन मुसलमानांना आप या राजधानीत मिशद  बांधून देत असत! पण आता 
तशा स हंणुतेची कापु षता झडका न हंदसै येु  मुसलमानी ूदेशावर ःवार  क न मुसलमानी 
राजधा यांतील बांधले या मिशद  ू याचार हणून, सूड हणून धडाधड पाड त चालले होते! 
स ण वकृतीचाु  ÔसोसाळूपणाÕ सोडनू  जशास तसेचा ÔठोसाळूपणाÕचा खरा स णु ूदशवू लागले 
होते!  
 ८६३. महाराजा कृंणदेवरायाचा मृ यू सन १५३७ म  ये झाला. याचे आधी थो  या 
वषापूव  द लीत बाबराचा ूवेश झाला होता. राणा संगह  याचा समकालीन होता. या यामागे 
याचा भाऊ अ युतदेव हा राजा झाला. अ युतदेवरायाचा सालुव ित म या नावाचा ूधान 
होता, तोच पढेु रा याची सार  सूऽे हलवीत होता. अ युतदेवराय सन १५४२ त मरण पावला. 
यानंतर याचा एक मुलगा अ पवयातच मरण पाव याने याचा पुत या सदािशवराय हा 
रा यावर आला. पण या सदािशवरायास ते रा य िमळवून दे याचे कामी मु य ूधान आ ण 
रा यचालक जो ित म याचा मुलगा रामराय याचे ूय  इत या मो  या ूमाणावर कारणीभतू 
झालेले होते क , थो  याच दवसात सव स ा ूबळ िन रा यकता हो यास यो य असले या 
रामराया या हाती पूणपणे गेली. ा रामरायासच रामराजा असे हणतात. 

वीरो ंस धमवीर राजा रामराय
 ८६४. ा रामराया या पराबमी राजवट तह  महारा ातील पाची मुसलमान सुलतान 
या या ूतापी सै याचा लाभ यां या आपापसांतील सदो दत चालणा  या भांडणात आपाप या 
प ास घे याचा ूय  वारंवार कर त असत. जर  ौी रामरायाची ूवृ ी क टर हंद विनु  आहे 
आ ण सवच मुसलमानांना ते व ासघातक  आ ण हंदिोहु  समजून सा  या मसुलमानी स ांचा 
सारखाच ेष करतात आ ण यांना (मु ःलमांना) तु छपणे वाग वतात हे ा सा  या मु ःलम 
सुलतानांना मनातून माह त होते, तर ह  यांना ा हंदधुुरंधराचे पाठबळ िमळ व यावाचून 
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आपले एक  या कोणाचेह  चालणार नाह , हे प के अनुभवास आलेले होते.  
 ८६५. सन १५४३ म  ये नगरचा िनजामशहा िन गोवळक  याचा कुतुबशहा या दोघा 
सुलतानां या मनात यांचे शऽु व करणा  या वजापूर या सुलतान आ दलशहाची खोड 
मोड याचे आले. ते हा यांनी या ौीरामराजालाच या कामी पुढाकार घे याची वनंती केली. 
याूमाणे या ऽवगाने जूट क न वजापूरवर ःवार  केली. या ःवार म  ये हंदसै यानेु  वजापूर 
रा यातील मसुलमानांची नुसती लांडगेतोड केली. वशेष गो  हणजे ह  क , आ ह  या मंथात 
ठक ठकाणी हंदं याू  या घातक दगणुांचीु  िनंदा केलेली आहे (प र छेद ४२१ ते ४६६) या 
स ण वकृती याु  याधीपासून हंदमनाचीु  मु ता झालेली आहे, हे मुसलमानां याह  चांगलेच 
ू ययास आले. कारण, यु दा या धािमक आघाड वरह  हंदंनीू  मु ःलमांवर चढाई क न 
मु ःलमांनी, जी हंदमं दरेु  पूव  पाडली होती यांचा वचपा घे यासाठ  अनेक ठकाणी अनेक 
मिशद ह  उ वःत के या. या मु ःलम वःतीतनू पूव  हंदंचाू  छळ होत असे कंवा 
मु ःलमांकडनू  हंदं याू  यांना बटक  हणून वाग वले जात असे तस या वःतीतील 
मु ःलमांची घरेदारे जाळून पोळून भःमसात केली. हंदं याू  अशा धािमक ू याचारांनी 
मुसलमानी समाजात एक नवीनच धाक उ प न झाला! पूव ूमाणे मु ःलम समाज हंदंनाू  
क  या-मुंगीूमाणे बेधडक तुडवीनासा झाला - तर एखा ा जवंत सापाूमाणे हंद ूसमाजाला 
वचकू लागला. ा यु दात थो  याच अवधीत वजापूर या आ दलशहाने िनजामशहा आ ण 
या या साहा यास आले या सवाची काह तर  समजूत काढनू  शरणागती प करली. 
 ८६६. तथा प, या ता पुर या तडजोड ने मुसलमानी सुलतानांतील भांडणे काह  
सदो दतची िमटली नाह त. सन १५५७ म  ये वजापूर या आ दलशहाचे मनात याचे क याणी 
िन सोलापूर हे दोन दगु नगर या िनजामशहाने जे िगळले होते याचे श य डाचतच होते. ते 
दगु परत घे यासाठ  िनजामावर ःवार  कर याचे न क  क न या कामी आपणांस सहा य 
ावे हणून वजयनगर या ौी रामराजास आ दलशहाने गळ घातली. याूमाणे आता 
वजापूरचे मु ःलम सै य आ ण वजयनगरचे या या सहा यास हणूनच गेलेले हंद ूसै य 
एकऽ होऊन नगर या िनजामी ूदेशावर चालून गेले. आपले सहा य येताजाता या चार  पांची 
मु ःलम सुलतानांनी यांची भांडणे लढ व यासाठ  मागावे या क पनेनेच यां या मनात 
मु ःलमांहनू  वरचढपणाची भावना आ ण भुजांम  ये वीरौी संचरलेली असे अशा या वेळ या 
वजयनगर या हंद ू सै या याच न हे, तर ितकड ल एकंदर हंद ू समाजा याच मनातील 
मुसलमानां वषयीचा पूव चा भीितगंड न  झालेला होता, हे सांगणे नकोच. यामुळे, वर 
उ ले खले या माग या वजापूरकरांशी झाले या यु दाूमाणेच या िनजामशहाशी छेड या 
गेले या यु दातह  हंद ुसै याने िनजामा या ूदेशातील मु ःलमांचे, यांनी केले या हंदंवर लू  
पूव या अ याचाराचे उ टे धािमक आघाड वरह  अिधकच कठोरपणे िन वःततृ ूमाणावर 
काढले! केवळ मु ःलम सै याशी लढतानाच न हे, तर वाटेने जाताना या सा  या ूदेशात 
मु ःलम समाजा या पूव या यां या हंदंशीू  वाग यात येणा  या अरेरावी वागणुक चा वचपा 
काढनू  यांची यथे छ लुटालूट केली. यांनी जशी हंदमं दरेु  ठक ठकाणी पाडलेली होती तशाच 
यां या मिशद ह  ठक ठकाणी हंदंनीू  पाडनू  धुळ स िमळ व या. लढायांतह  मु ःलमां या 
सै यांना आप या पराबमाने हंदंचीू  सै ये उधळून देत चालली. 
 ८६७. या चाळ स प नास वषातील हंदं याू  ा मुसलमानांवर धािमक ू याबमण 
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करणा  या कठोर वतनामुळे ितकड ल एकंदर मु ःलम समाजच भयभीत होऊन गेला. आता या 
मु ःलम समाजा या मनात हंदं वषयीू  भीितगंड उ प न झाला - तेच उलट हंदंनाू  िभऊ 
लागले! आ ण हंदलोकु  आम यावर मोठा अ याचार कर त चाललेले आहेत, बूरपणे वागत 
आहेत, आम या धमाचीसु दा नाह  ती वटंबना कर त आहेत, असा एकच आबोश 
मुसलमानांनी हंदःथानभरु  कर यास आरंभ केला! 

वजयनगरचा व  वंस
 ८६८. वर व णले या राजा रामरायाने िनजामशहा या केले या पराभवानंतर आ ण 
वशेषत: हंदंनीू  मुसलमानी धमावरह  अंशत: चढ वले या नवीनच ू याबमणानंतर 
द णेतील या चार -पांची सुलतानांचा आ ण एकंदर मु ःलम समाजाचा थरकाप उडाला. 
आ ण भीतीज य संतापाने ते अ यंत ु धा झाले. आप याला आपली रा ये टकवायची 
असतील आ ण मुसलमान हणून जगावयाचे असेल तर आपण सव सुलतानांनी आपली सव 
वैरे वस न वजयनगर या या मदो म  हंदराजावरु  सवानी िमळून िनकराची चढाई केली 
पा हजे. कारण, आपणांपैक  कोणाह  एक  यादकु  या सुलतानी सै याला हे हंदंचूे माजलेले 
रा य हार जाणार नाह , हे अनेक वेळा आप या ू ययास येत आहे, असा वचार क न ा 
धाडसी कायाचे पुढार पण ःवत: वजापूरचा आ दलशहा िन याचा वजीर खजरखान यांनी 
ःवीकारले. खजरखानाने ःवत: िनजामशहा, कुतुबशहा ा सुलतानां या भेट  यां या 
राजधानीत जाऊन घेत या. सा  या मह वा या मुसलमान सरदारांनी, सेनापतींनी, 
मु लामौलवींनी सवऽ जहादचा (धमयु दाचा) ूचार क न सवाना एक ऽत केले. या मु ःलम 
सुलतानांचे ऐ य श य तो अगद  हा दक िन अभे  हावे हणून या सुलतानांनी आप या 
मुली एकमेकांस देऊन आपसांत र संबंधह  जोडले आ ण अशा कडेकोट िस दतेनंतर या संयु  
सुलतानांची सै ये वजयनगरवर चालून गेली. 
 ८६९. इकडे राजा रामरायह  काह  ःवःथ बसला न हता. याला मु ःलमां या या 
कटाचे वृ  सारखे कळतच होते. या राजपु षाचे वय यावेळ  स र वषाचे होते, तर ह  याची 
मु ःलमांशी लढ याची खुमखुमी या या भर ता यात होती िततक च ते हाह  तीो होती. 
यानेह  न डगमगता आप या सै याची कडेकोट स जता केली. या या ित म लराय िन 
यंकटा ि ा दोन शरू बंधूं या हाताखाली दोन मो  या सेना स ज क न आप या दोहो बाजूचें 
संर णाथ उ या के या आ ण आपण ःवत: सेनािधप य ःवीका न तो सै या या म  यभागी 
उभा ठाकला. 
 ८७०. ा हंद-ूमु ःलमानां या अट तट या सै याची गाठ तािलकोटजवळ 
रा सभुवनला शबुवार द. २ जानेवार  सन १५६५ ा दवशी पडली. दो ह  प ांकडे पुंकळ 
तोफा हो या. सै या या पुढे साखळ ने बांधून या सा  या तोफा उ या के या हो या. लढाईस 
त ड लाग यानंतर काह  वेळ घनच कर यु द माजून मुसलमानांची फारच धांदल उडाली, असे 
मु ःलम इितहासकारह  हणतात. ते पाहनू  िचडनू  गेलेला आ ण आता कंिचत जर  कोणताह  
अंगचुकारपणा झाला तर  आप यासु दा सा  या मु ःलमांचे मरण ओढवलेच आहे असे पाहनू  
सुलतान हसेनु  िनजामशहा हा म  यभागा या राजा रामराया या फळ वर बेधडक कोसळला 
आ ण हंदंचीू  फळ  फोडनू  राजा रामराया या अंगावर धावला. या िनकरा या ूसंगी न क  
काय झाले या वषयी इितहासकारांत एक मत नाह . कोणी हणतात, राजा रामराया या पदर च 
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असले या एका मु ःलम सैिनकाने व ासघात क न राजा रामरायाचा िशर छेद केला. कोणी 
हणतात, राजा रामराय पालखीतून उत न सै या या म  यभागी र खिचत िसंहासनावर बसून 
सैिनकांस यां या शरू वाूमाणे मोठमोठ  सुवणाची िन र ांची पा रतो षके वाट त होता आ ण 
सै यास सारखे उ ेजन देत होता. कोणी हणतात क , लढाई हातघाईवर येताच मुसलमानांनी 
राजा रामराया या पालखीवर एक मदो म  ह ी घातला िन याचा पाडाव केला. ते काह  
असले तर  हे पुढ ल वृ  माऽ एकमते मा य आहे क  राजा रामराय मुसलमानां या गरा  यात 
सापडताच यांनी राजा रामरायाचा िशर छेद केला आ ण िनजामशहा या आ ेने महाराजाचे ते 
र बंबाळ मःतक एका मो  या भा या या टोकावर खोचून सा  या सै यात मुसलमानांनी 
िमरवीत नेले. ते भयंकर ंय पाहताच हंदंचाू  धीर खचला आ ण मुसलमानांनी तमुुल 
जयजयकार क न चोहोबाजूंनी मो  या हातघाईची एकच चढाई केली. 
 ८७१. तथा प, या भयंकर ग धळातह  राजा रामरायाचे बंधू िन सेनापती 
ित म लराय याने राजकुटंबातीलु  अनेक पु षांसह वरा क न रा याची राजधानी वजयनगर 
गाठली, आ ण मु ःलम सै य तेथे पोच याआधीच होती न हती तेवढ  सार  रा यसंप ी 
साडेपाचशे ह ींवर लादनू आ ण इतर उरलेसुरले, सै य, घोडेःवार इ याद  बळ सांगाती घेऊन 
थेट द णेकडे धाव घेतली. थो  याच काळाने या हंद ूसै याचा पाठलाग कर त वजयाने धुंद 
झालेले सुलतानह  सै यासह वजयनगरात घुसले. वजयनगरचा मु ःलमांनी नुसता पाडावच 
न हे, तर मु ःलम बौया या परंपरेस ध न केवळ व  वंस क न टाकला. मोठमोठ  मं दरे, 
गोपुरे, ूासाद, शोिभवंत उ ाने, प यवीिथक, ूचंड पुतळे मु ःलमांनी बौयाने धडाधड धुळ स 
िमळवून दले. मंथागाराची जाळूनपोळून राख क न टाकली. कोट  कोट  पयांची लूट केली. 
मु ःलम लेखकच मो  या तो  याने सांगतात क , जी ूलयंकार  आग हंदं याू  या 
अमरावतीतु य राजधानीस मु ःलमांनी लावली ती पाच-सहा म हने जळत होती, असा या 
वजयनगरचा व  वंस या मु ःलम रा सांनी केला! 
 ८७२. तर ह , येथे ह  गो  पु हा ूामु याने उ ले खलेली पा हजे क , ा 
वजयनगर या हंद ूसै याने वर द याूमाणे काह  वष आधीच या मु ःलम सुलतानाचे जे 
पराभव केले होते आ ण यां या ूदेशात धािमक आघाड वरह  मु ःलमांनी हंदंवरू  केले या 
धािमक अ याचाराचा सूड उग व यासाठ  मु ःलम धमावरह  काह  यथायो य असे ू याचार 
केले होते यांची ूित बया हणून वजयनगरचा मु ःलमांनी अशा बूरपणे व  वंस केला, असे 
जे काह  उथळ लेखक िल हतात कंवा स ण वकृित याु  याधीने ऽःत झालेला हंदसमाजाचाचु  
एक याड वभाग अशा चाक वरचे जे रडगाणे नेहमीच गात असतो, ते मुळ च समथनीय ठरत 
नाह . 
 ८७३. अगद  आजकाल जो इितहास शाळेतील मुलांना िशक वला जातो याचे हंद ू
लेखक जे हणतात याचा सारांश असा क , “ वजयनगर या रामरायाने बचा  या मु ःलमांचा, 
यां या सुलतानांचा ःवा  या क न जो धािमक छळ केला, यां या मिशद  पाड या, यांची 
घरेदारे जाळली, या हंद ूसै या या अ याचारांनी सारे मुसलमान िचडनू  गेले आ ण हणूनच 
काय तो मु ःलमांनी वजयनगरचा असा भयंकर व  वंस केला.” 
 ८७४. परंतु ा स ण वकृतीनेु  याड झाले या हंद ू लेखकांना इतके दसेना क , 
ःमरेना क ए महंमद गझनी, महंमद घोर , तैमुरलंग, बाबर जे अनेक अ याचार  मु ःलम 
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आबमक हंदःथानावरु  चालून आले या सवाचे हंदंनीू  आधी काय वाकडे केले होते? 
हंदःथानबाहेरु  जाऊन हंदंनीू  यां या कती मिशद  गझनीला जाळ या हो या? यां या कती 
मु ःलम राज यांना बला का रले होते? आ ण कती ल  मु ःलम बायकांना हंदंनीू  बटक  
बन वले होते? मुसलमानी धमावर कोणते अ याचार हंदंनीू  या या काळ  ूथम आबमणे 
क न केले होते क  यांचा सूड उग व यासाठ  हणूनच काय ते ते िचडलेले मुसलमान 
ू येक  या या वेळ  धािमक आबमणे कर यासाठ  हंदःथानवरु  चालून आले? अहो! या 
महंमद गझनवी या तैमुरलंगासार या ू येकाने यां या भरराजसभेत ःवत: ूित ा के या 
न ह या का क , “आ ह  हंद ूकाफरांचा समूळ नाश कर यासाठ च, यांचा वांिशक िशर छेद 
कर यासाठ च, कंवा यांना बळाने मु ःलम कर यासाठ च काय ते मु यत: हंदःथानवरु  
चालून जात आहो!” 
 ८७५. या वजयनगरा या व  वंसा या चालू ूकरणीसु दा इतके पा हले क  पुरे क , 
मूळ जे हा अ लाउ न, मिलक काफूर आ ण यांची मु ःलम सै ये द णेवर चालून आली, 
याचे आधी तर, द णे या हंदंनीू  यां यावर उ रेत जाऊन, कोणतेह  धािमक अ याचार 
के याचा उ लेख मु ःलम लेखकांनाह  कर याची छाती झालेली नाह  ना? मग सारे मु ःलम 
आबमक द णेतील हंदंवरू  ःवा  या क न देविगर , वरंगळ ते मदरेपयतु  आम या सा  या 
राजधा यांचा व  वंस अगद  वजयनगर या व  वंसासारखाच कर त का गेले? हंदधुमाची 
वटंबना आ ण असं य हंद ू ी-पु षांचा धािमक छळ या मु ःलम नररा सांनी का केला? 
अथात हंदंनीू  यांची काह  आधीच धािमक आगिळक केली होती हणून न हे; तर हंदंचाू  
उ छेद करणे हाच आपला Ôमु ःलम धमÕ होय, अशी यांची या वेळेची Ôधमिन ाचÕ होती 
हणून होय!  

 ८७६. या वेळ या, या काळ या आधी या आ ण नंतर याह  मु ःलम लेखकांचे 
अगद  िन:संकोचपणे, हणजे िनल जपणे घेतलेले ठाणच मुळ  असे आहे क , “काफरांचा 
उ छेद करणे हे आ ह  आमचे मु य धमकत य समजतो. काफर हंदंचीू  रा ये जंकणे, 
यां या राज यांना बला कारणे, इतर ल ावधी काफर यांना बटक  बन वणे, आ हांला 
वाटतील ितत या हंदंनाू  गुलाम बन वणे, बाक यांना सरसकट कापून टाकणे, हंदं याू  
राजधा या, मूित, मंथ, देवालये ह  सव जाळून पोळून भःमसात करणे, इ याद  ूकारची जी 
स कृ ये आमचे मुसलमानी ÔगाझीÕ धमवीर कर त आले ती कृ ये या काफरांना यां या 
अ य पापासाठ  धम यायाूमाणेच केलेले दंड होते! या पु यकृ यांनाच हे काफर जे हा 
अ याचार हणून हणतात ते हा ःप पणे सांगावे लागते क , ते दंड अ याचार न हतेच, तर 
सदाचार होते! इःलाम या ू येक एकिन  अनुयायाचे काफरांना श य ते हा असा दंड देणे हे 
आ  धमकत य आहे! पण... 
 ८७७. “पण, या काफर हंदंनीू  या आम या या य दंडकृ यांना अ याचार हणावे 
आ ण आ हा मुसलमानां या व द या अ याचारांसाठ  आम या स धमावरह  तसे तसेच 
ू याचार करावयास धजावे, आ ह  यांची पापी मं दरे जाळली हणून यांनी आम या मिशद  
जाळा यात, हा कोण रा सी बूरपणा आहे! हा माऽ खरा अ याचार आहे!” 
 ८७८. या काळ या मुसलमानांची Ôधमिन ाÕच अशी अस याने ते वजयनगर या 
हंद ू रा यावर जे चालून गेले ते मु यत: ते हंदंचूे रा य होते आ ण ते लोक मुसलमान 
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हो यास नाकार त होते हणूनच काय ते होय! जर  वजयनगर या हंद ूसै यानी या काळ  
मुसलमानांवर वारंवार ःवा  या क न मु ःलमांनी हंदधुमावर केले या अ याचारांचा सूड 
घे यासाठ , यां या मिशद  पाडनू , घरेदारे जाळून, यांची लुटालूट क न तसतसे ू याचार 
आ ण ू याघात मुसलमानांवर केले तसे केले नसते - तर सु दा ते हंद ूहोते या अपराधासाठ  
हणूनच काय ते ते सव मु ःलम सुलतान, जर यांना तशी अनुकूल संधी सापडली असती तर 
वजयनगरवर तसेच चालून जाते, वजयनगराचा तसाच व  वंस करते! 

मु ःलम सै ये वजयनगराहनचू  मागे कां फरली? 
 ८७९. खर  वःतु ःथती ह  होती क , राजा रामरायाचे राजवट त या काळ या हंद ू
सै याने आ ण एकंदर हंदसमाजानेु  परक यांची आबमणे ÔसोसाळूपणानेÕ सोस याचे सोडनू  
उलट या मु ःलम आबमकांवरच तशी तशी धािमक ू याबमणे कर याची Ôठोसाळू वृ ीÕ 
ःवीकार यामुळेच वजयनगरचा व  वंस के यानंतर ते मु ःलम सलुतान द णेत पुढे जा यास 
धजले नाह त! 
 ८८०. वर सांिगत याूमाणे, राजा रामरायाचा भाऊ जो सेनापती ित म लराय तो 
आधीच वजयनगरहनू  ससै य िनसटनू  द णेत गेला होता आ ण तेथे समरांगणाचे ठाण 
मांडनू  बसला होता. मुसलमान पुढे येतेच, तर यांची गाठ सेनापती ित म ल या सै याशी 
पडती! अंशत: ा धाःतीनेच मु ःलम सुलतान िमळाले तेवढे पदरात पाडनू  घेऊन 
वजयनगरहनचू  ससै य परत फरले.  
 ८८१. दसरेु  कारण असे होते क , वजयनगरला यांना हा वजय िमळाला न 
िमळाला तोच या मु ःलम सुलतानांची आपसांतील जुनी भांडणे पु हा वकोपाला गेली. 
आपआपसांत याचे िशया िन सुनी या मु ःलम धमपंथां या कलहाने नेहमीच वैमनःय 
माजलेले असे. ामुळे हंदं व दू  ह  णमाऽ झालेली यांची एक  भंगून ते आपसात पु हा 
लढू लागले. थो  याच वेळाने या मु ःलम सुलतानांचे उ रेकड ल ूबल शऽू जे मु ःलम म गल 
बादशाह या शाहजाहानाने िन औरंगजेबाने यां यावर ःवा  या के या. ते हा ा नगर या, 
वजापूर या, गुलब या या इ याद  सव सुलतानांना महारा ात या काळ च बलवान होत 
चालले या मरा  यांचे सहा य घे यावाचून ग यंतर उरले नाह . उ रेकडनू  मु ःलम म गल 
बादशाहां या बलव र सै याने जजर कर त आणले या आ ण आतून ःवत: या सहा यास 
हणूनच या मु ःलम सुलतानांनी बोल वले या हंदं याू  मराठ  सरदारांनी पोख न काढले या 
महारा ातील ा सव मुसलमानी सुलतानां या स ा एकामागून एक न  होत चाल या! 

ूतापशाली शहाजी
 ८८२. या सव मराठ  सरदारांत अ यंत ूमुख हणजे भोस यां या कुळातील ूतापी 
आ ण हंदंचीू  स ा ःथाप याची सु  मह वाकां ा या या दयात सदैव तळपत रा हलेली होती 
तो शहाजी हा होय. वजयनगर या पाडावानंतर जे सेनापती ित म ल ूभिृत हंद ू राजपु ष 
द णेकडे िनसटनू  गेले होते यांनी सन १५६७ त पेनुक  यास ःवतंऽ हंदरा यु  ःथापन केले. 
ित म ला या प ात याचा मुलगा ौीरंग ाने सन १५७९ त आपली राजधानी चंििगर  येथे 
नेली. 
 ८८३. वःतुत: वजयनगर या मु य हंद ू साॆा याचीच ह  या रणधुमाळ त 
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उडालेली शकले होती. या साॆा याचे ठक ठकाणचे जे ÔनायकÕ (सुभेदार) होते, यापैक च 
एक-दोन नायक ःवतंऽपणे रा य क  लागले. काह ंनी ÔपाळेदारÕ हणून जंजी, तंजावरकडे 
लहानसहान हंद ू संःथाने ःथा पली होती. एकंदर त वजयनगर या व  वंसानंतरह  
वजयनगरचा खालचा रामे रपयतचा सारा ूदेश ःवतंऽ हंदस े याचु  हाती होता. पुढे या 
सवावर वजापूरकर सुलतानाचे नांवापुरते नाव घेऊन वजापूरचा सेनापती हणून, शहाजी 
राजांनी वःतुत: आपली ःवत:चीच अिधस ा ःथा पली आ ण यांना हळूहळू एकसू ऽत केले. 
अहमदनगर ते अगद  रामे रपयत या ू येक मु ःलम राजस ेत गाज वले या पराबमामळेु 
द ली या म गल स ेपासून ा बुड या वजापूरकरांसार या मरणो मुख सुलतानापयत 
शहाजीचा राजक य ूभाव, हंदंचाू  प पाती हणून लौ कक आ ण धाक सवऽ पसरलेला होता. 
सा  या द णेत तर राजकारणाम  ये तो कर ल ती पवू दशा ठरत असे. एका त कालीन हंद  
कवीने केले या क वतेचा पुढ ल अथाचा चरण सवतोमुखी झालेला होता क  पृ वीचे िनयमन 
द णो रचे हे दोन द पाल कर त आहेत. Ôउत शाहाजहाँ इत शाहजी है।Ô उ रेत शहाजहान 
आ ण द णेत शहाजी!  
 ८८४. अशा र तीने शहाजीने द णेतील वजयनगर या व  वंसानंतरची लहानसहान 
पण ःवतंऽ हंदसंःथानेु  जी उरली होती ती मुसलमानी सुलतानां या नावे जंकावी ह  गो  
हंदमनालाु  ूथमदशनी कतीह  खटकली तर  हे कठोर स य  यानी घेतले पा हजे क , या 
प र ःथतीत ा सव मु ःलम सुलतानांना उ छेदनू एक ऽत असे एक मोठे हंदरा यु  पु हा 
ःथा प यासाठ च ती सार  व जत िन वखुरलेली हंदसंःथानेु  आप या हाती शहाजीने एका 
मुठ त जी आ ली यामुळेच या मु ःलम सुलतानांचा तो नावापुरता सेवक हणवीत गेला 
यांनाह  दरारा वाटावा इतका तो ूबळ होऊ शकला आ ण सलुतानाचा अं कत हणवीत 
असताह  एखा ा ःवतंऽ हंदराजा याु  थाटाने हैसूर येथे राहनू  रा यकारभार चालवू लागला. 
या या हाती एक ऽत झाले या या हंदबळा याु  आधारामुळे थो  या काळानंतर पुढे एका 
ःवतंऽ, समथ आ ण द वजयी हंदसाॆा याचीु  संःथापना करणा  या पण एक उपिवी त ण 
हंद ूपुंड हणूनच काय ते मु ःलम सुलतानांना अ ूय झाले या शहाजी या एका पुऽाला, या 
अपे त ÔपुंडाईÕचे एका अ जं य ÔबंडाईÕत पांतर कर याइतके सहा य तो शहाजी गु पणे देऊ 
शकला. शहाजी या ा पुऽाचे नाव कालबमासाठ  येथेच आगाऊ न सांगताह  वाचकां या 
दयात वजेसारखे चमकून गे यावाचून राहणार नाह  हे िन त. 

 ८८५. अगद  अशाच प र ःथतीमुळे मागे पांच या ूकरणात सांिगत याूमाणे सन 
१३१६ ते १३३२ म  ये ःवत:चे हंदबलु  िस द नस यामुळे खुौखूानाने द ली या मु ःलम 
सुलताना याच सव सै याचे आिधप य ःवत: मु ःलम हणूनच चालवून, द णेतील आपण 
होऊन सहसा एकऽ न होणा  या मोठमो  या हंदराजांनाु  जंकून मु ःलम सुलताना या 
रा याचाच भाग हणून बळाने एकऽ केले, आ ण मग ःवत: या हंद ूउठावणीची गु  िस दता 
पुर  झा यावर या मु ःलम सुलतानाचा द लीला रातोरात वध क न, द ली या त तावर ल 
ÔमुसलमानीÕ एवढ  पाट  तेवढ  उखडनू  टाकून, यावर Ô हंदसॆाटु Õ हणून ःवत:च आरोहण 
केले! आ ण खलजी सुलतानांचे ते अ खल भारतीय होत आलेले मु ःलम साॆा याचे साॆा य 
एका दवसात हंदसाॆा यु  क न सोडले. पु हा, पुढे थो  याच अवधीत वीरवर ह रहर िन बु क 
हे मुसलमानां या हातात पडनू , बाट वले जाऊन, द लीत बं दवासात सडत असता, क टर 
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मु ःलमपणा या बुर याखाली ाच कौ ट यनीतीने ूथम द ली या सुलतानाचा यांनी व ास 
संपा दला. या याच मु ःलम सै यासह आ ण संप ी या आधाराने याचेच मु ःलम सेनापती 
हणून द णे या बंडखोर हंदंवरू  मु ःलम साॆा य ःथाप यासाठ  द णेवर चाल क न 
आले! परंतु द णेत येताच यो य संधी साधून या हंद ूबंडखोरांनाच िमळून, शु द करणाने 
ःवत: हंद ू होऊन यांनी ते वजयनगरचे ूबळ िन ःवतंऽ हंदसाॆा यु  ःथा पले! ाच 
कौ ट यनीतीने आता शहाजीनेह  वजापूरकरां या सै याचा आ ण रा यकोषा या बळावर जंजी, 
तंजावरपयतची हंद ूसंःथाने जंकून वजापूर या मु ःलम सुलतानाची अं कत हणूनच एकऽ 
केली आ ण हळूहळू हंदंचीू  सै यसं या वाढवीत वाढवीत संिध सापडताच वजयनगर या 
पाडावा या पाठोपाठ एका न या, पूव या सव हंदशु ं या पे ा ूबळतर आ ण अंितम 
हंद वजयाचेु  भा य ज या ललाट  वधाता सुवणा रांनी अं कत कर त होता अशा या 
उद यमान महारा ीय हंदश याु  संभवाची या संकटसमयकाली श य ती ती पूविस दता 
शहाजी कर त होता!  
 ८८६. ा सव घटनां या ूभावामुळे वजयनगर या व  वंसाचा आघात दधारु  
असताह  हंदरा ा याु  दद यु  िन मह वाकां ी इ छाश ने तो पचवून टाकला. मुसलमानां या 
पदर  तर या वजयनगर या पाडावामुळे कोणताह  भ वत य पालट यासारखा ल यांश मुळ च 
पडला नाह . 
 
 

ूकरण ८ वे
इसवी सना या सोळा या शतका या अतंापयत आ ण नंतर

 ८८७. येथपयत हंद ीनेु  हंदरा ा याु  इितहासाचे समी ण वर दले या काळापयत 
केले. तथा प या सोळा या शतकातील काह  समी णाह अशा आनुषंिगक घटना उरले या 
आहेत. यांचा आ ण नंतर या काह  संब द घटनांचा परामष या ूकरणात घेत आहोत. 

हंदःथानवरु  युरो पयन जलदःयूंची (चा यांची) टोळधाड
 ८८८. हंदःथानवरु  जे प हले युरो पयन भ न रा  चालून आले ते पोतगुीजांचे होय. 
समुिाने हंदःथानातु  ये याचा सरळ माग ूथमत: Ôकेप ऑफ गुडहोपÕ ला वळसा घालनू 
पोतुगीजां या वाःको द गामा ा िसंध ूपयटकाने शोधून काढला. याला सु दा हा िसंधुमाग, 
तेथपयत जे हंद यापारु  समुिमाग जात-येत असत यां यापैक  एका नौयान पुढा  याने 
दाख वला होता. सन १४९८ त वाःको द गामा हंद महासागरातून हंदःथान याु  प म 
तटावर ल कािलकत ा िसधंु ारास (बंदरास) पोचला. याने ूथमत: यापाराचे िनिम  पुढे 
केले. परंतु पोतुगीज कंवा यां या मागोमाग आले या सव युरो पयन रा ांचा, Ôआ ह  यापार 
करावयास आलो आहोतÕ असे सांग याचा ूघात हा केवळ बहाणा असे; यापारा या 
बुर याखाली श य तर हंदःथानातीलु  ूदेशांवर आपाप या राजस ा ःथाप याचा यांचा 
अंतगत हेतू असे. या धोरणाने लगोलग सन १५०० या वष  पेि  अ वा रस कँॄल हा 
पोतुगीजांचा एक िसंधुसेनानी तेरा लढाऊ जलयानाचे नौदल घेऊन हंदःथानवरु  सश  ःवार  
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क न आला. ूथम कोचीनकडे जाऊन तेथील हंदराजाशीु  याने स य केले. कारण तेथे 
पोतुगीजां या आधीपासूनच मु ःलम यापा  यांनी आपले ूःथ ःथापलेले पाहनू  पोतुगीजांनी 
आधी यां याशीच लढ यास ूारंिभले. पोतुगीजांचे मुसलमानांशी मूळचेच हाडवैर होते. पवू  
ःपेन-पोतुगालवर मुसलमानांनी जे भयंकर धािमक आ ण राजनैितक आबमण केलेले होते 
याचा या मंथा या पूवाधात ५९३ ते ५९८ ा प र छेदांत उ लेख केलेला आहे. पुढे सन 
१५०९ म  ये अ बुकक याची हंदःथानातीलु  पोतगुीजां या स ेवरचा मु य ग हनर हणून 
पोतुगाल या राजाने पाठवणी केली. यानेच सन १५१० त वजापरू या मु ःलम सुलताना या 
हातून गोवे आ ण या या आसपासचा ूदेश जंकून घेतला. ाच अ बुककने पोतुगीजांचे 
वाःत य हंदःथानातु  हावे हणून पोतुगीज लोकांना हंद ू मुलींशी ूसंगी बळानेह  ववाह 
कर यास उ ेजन दले. याच काळात हंद ूलोकांना बळानेह  बाटवून भःती करणे हे आपले 
मु य धमकत य आहे, असा पोतुगीजां या धमािधका  यांनी आमह ध न पोतुगाल या 
राजाकडनू  तशी आ ा सोड वली. राजस े याच बळावर पोतुगीजांनी तेथील हंद ू ी-पु षांवर 
यांना बाट व यासाठ  कोणकोणते भंयकर अ याचार, बला कार, छळ केले यांचा िनदश याच 
मंथातील, प र छेद ५०८ ते ५१५ म  य केलेला आहे, तो वाचकांनी पु हा एकदा अवँय 
वाचावा. 
 ८८९. या पोतुगीजां या धािमक अ याचारांना मु य पुरोगामी िन पुरो हत जो सट 
झे हअर याला या काळचे ूपी डत हंद ूलोक सैतानालाह  लाज वणारा ÔसटÕ हणत! तो 
सन १५४० म  ये हंदःथानातु  आला होता. हा सट झे हअर आप या ा हंदंनाू  छळ या या 
रा सी पराबमा वषयी ःवत:च एका पऽात िल हतो क , Ôआमचे हंदंनाू  भःती कर याचे काय 
अितशय वेगाने फैलावत आहे. आम या ूचारकाला पाहताच हंदं याू  खे  यापा  यात आम या 
भयाने पळापळ  चालू होते. इतके कडक उपाय आ ह  जे हंद ू भःती होणार नाह त यांना 
दंड करताना योजतो. नगरातील ौीमंत हंदंचीू  शार रक मारासाठ  लांडगेतोड करतो. यांची 
संप ी हरावनू घेतो, मूत  फोडनू  टाकतो, देवालये पाडनू  टाकतो, चाबका या फटका  याखाली 
यांची शर रे सोलून काढतो.....Õ यांना अशी पऽे समम पाहावयाची असतील यांनी याच 
मंथातील ५१२ ते ५१५ हे प र छेद पाहावेत. याने आ ण या या मागे आले या 
धमूचारकां या शतावधी पाियांनी िन सैिनकांनी िमळून केले या रा सी छळापायी अग णत 
हंद ूलोकांना भःती केले! असं य हंद ूलोक ा पोतुगीजां या छळापायी आ मह या क न 
मरणी म न गेले! पण यांनी आपला हंदधुम सोडला नाह ! पोतगुीजांनी हळूहळू द व, दमण, 
सा ी, वसई, चौल, मुंबई ह  प म िसंधुतटावर ल ठकाणे, मिास जवळ ल सट होम आ ण 
बंगा यातील हगळु  ह  ठकाणे हःतगत केली. पैक  मुंबई हे गाव पोतगुाल या राजाने, 
इं लंड या राजाने पुढे ःथापन झाले या ॄ टश ईःट इं डया कंपनीस ूितवष  दहा प डां या 
भाडेप टयाने देऊन टाकले. उरलेला वर ल बहतेकु  ूदेश मरा  यांनी पोतुगीजांकडनू  लढायांत 
हसकावून परत घेतला. एक गोमांतकाचा तेवढा मह वाचा भूभाग यां या हाती शेवट  उरला 
होता. 
 डच : पोतुगीजां या मागोमाग हाँलंडमध या डच लोकांनी हंदःथानातु  ूवेश केला. 
यांची डच ईःट इं डया कंपनी इ. सन १६०२ त ःथापन झाली. पंरतु, हंदःथानातु  यांचा जम 
काह  बसला नाह . जावा, सुमाऽाकडे माऽ यांना अनुकूल प र ःथती सापडली. यामुळे, यांनी 
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ितकडेच आपले ूःथ वाढ वले. ितकडेह  इंमज लुडबूड क  लागले होते. पण अंबोयना बेटात 
डचांनी इंमज यापा  यांचे एकदा सरसकट िशरकाण क न टाकले. ते हापासून ितकडे डच 
िनरंकुशच झाले. 
 इंमज : इंमजांची ईःट इं डया कंपनी जर  सन १६०० म  ये ःथापन झाली तर  
हंदःथानातु  यांची प हली वखार सन १६०८ म  ये उघडली गेली. जहांगीर बादशहाने सन 
१६१३ त इंमजांना सुरत वखार काढ यास अनु ा दली. पुढे इ. सन १६८९ त या ईःट इ डया 
कंपनीची काह  भानगड होऊन ितचे एकःव (म ा) इं लंड या शासनाकडनू  काढनू  घे यात 
आले. यामुळे दसरु  एक इं लश यापार  मंडळ  हंदःथान याु  यापारासाठ  ःथापन झाली. 
पण अशा ःपधपासून इं लश रा ाचे अ हतच होते असे अनुभवून या दो ह  कंप या सन 
१७०७ म  ये एकऽ झा या. 
 ८९०. या अथ  इंमजां या ा Ôईःट इं डया कंपनीÕचे पांतर एक-दोन शतकां या 
आतच एका परक य भ य Ôइं डयन एंपायरÕ ( हंदःथानचेु  साॆा य) म  ये होणारे होते याअथ  
यां या या वःतीण इितहासाचा ऊहापोह येथे ा ूाथिमक प रचयातच करणे अनावँयकह  
आहे िन अश यह  आहे. यातह  इं लशां या मरा  यांशी समरांगणावरच श ा ां या 
खणखणाटात, तोफां या गडगडाटात आ ण साॆा यां या देवघेवी या पैजा लावून अनेक 
गाठ भेट  पुढे होणा  या आहेत; याअथ  याच वेळ  या वषयी जी चचा अवँय िन श य ती 
क . 
 ृच : हंदःथानातु  पोतुगीजां या अनुकरणाने या अनेक युरो पयन रा ांनी यापार 
आ ण रा य वःतार कर यासाठ  ूय  केले या सवात ृच लोकांचा बमांक कालानुसार 
अगद  शेवटचा लागतो. कारण ृच ईःट इं डया कंपनीची ःथापना अगद  इ. स. १६६० म  ये 
झाली. पंरतु यां या यापाराची भरभराट माऽ झपा  याने झाली. यातूनह  हंदःथानु म  ये 
लहानसहान ूदेशच न हेत, तर एक साॆा यचे साॆा य आपणास ःथापता येईल; ह  
मह वाकां ा इकड ल प र ःथती पाहनू  जर ूथम कोणा युरो पयन पु षा या मनात आली 
असेल आ ण याूमाणे याने मो  या ूमाणावर हंदःथानातीलु  राजकारणात ससै य उलाढाली 
चालू के या असतील तर या ृचांचा हंदःथानातु  आलेला सेनापती ड लेु  ानेच होय! 
या या खालोखाल अशीच मह वाकां ा या या मनात उ वली तो इं लशांचा जो एक 

ÔउनाडÕ मुलगा सैिनक हणून हंदःथानातु  आला, पण जो लवकरच आप या धाडसाने यांचा 
सेनानी झाला तो हंदःथानातीलु  इं लश साॆा याचा पाया घालणारा लॉड लाई ह हा होय! 
या दोघां याह  क पनेतील मूळ अटकळ ह  होती क , हंदःथानातीलचु  सैिनकांना युरो पयन 
प दतीचे संचिलत िन संघ टत (drilled and disciplined) सिैनक ूिश ण देऊन यांची 
सै ये येथ या येथेच फार थो  या काळात आपणास उभारता येतील आ ण यां या नेतृ वासाठ  
काह  थो  या ूमाणात जाितवंत युरो पयन सै य आ ण सेनानी यां यात ठेवले क , या हंद  
सै या या बळावरच आपण हंदःथानातु  आपली रा ये उभा  शकू! या यां या ूयोगांना केवढे 
यश पुढे िमळाले ते यथाकाल समी यात येईलच.  
 ८९१. येथे ृचांसंबंधी तर  थोड शी चचा करणे पुरेसे आहे. कारण ृचां या आ ण 
इं लशां या हाताखाल या अशा सै यांची आपापसांतच काह  यु दे जर  हंदःथानातु  झाली 
आ ण हंदःथानातीलु  रा यारा यांमधील कलहांचे वेळ  एका प ाला इंमजी सै याचे सहा य 
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िमळाले क , या या वप ाचा प  ृच सै याने हटकून यावा, अशी ःपधा जर  काह  काळ 
चालली तर  शेवट  ृचांची बाजू लगंड  पडली. यातह  युरोपम  ये इंमज-ृचां या यु दात 
ृचांचा पराभव झा यामुळे इकड या ृच स ेचे चालकह  असमथ झाले. पु हा ृचां या 
रा य वःतारासाठ  हंदःथानातु  जवापाड प रौम केले या ड लेु , बसुी, सृां ूभिृत पुढा  यांना 
यां या ःवदेशातच ृच जनतेकडनू  िन अिधका  यांकडनू  वाईट वागणूक िमळाली. यांचे 
कोणीह  करावे तसे कौतुक वेळचे वेळ  केले नाह , यांना पा ठंबाह  दला नाह . इकडे ृचांची 
ह  हंद  सेना एकदा-दोनदा मरा  यां याह  व द गेली होती आ ण या टकर त हंद  
ृचस ेचे मःतक चांगलेच घायाळ झाले होते! पढेुपुढे ृचांचे ःवतंऽ रा य हंदःथानातु  
ःथापन हो याची अश यता दसून आ यानंतरह  ृचांचा हंद  रा यांना आ ण यातह  
वशेषत: मरा  यांना एका वषयात पुं कळ उपयोग झाला. कारण इं लश लोक यांचे 
युरो पयन संचलन आ ण नवीन तोफा ूभिृत श ा े कोणा हंद  रा यास िशक व यास कंवा 
दे यास उ सुक नसत. पण ती व ा िन साधने ृच लोक माऽ हंद  रा यांना यथा ःथत 
ि यलाभ कंवा भूिमलाभ झाला तर, आ ण यातह  ते हंद  रा य ॄ टशां या व द लढत 
असेल तर, उ सुकतेने देत असत. वशेषत: मरा  यांनी ा युरो पयन संचलना या आ ण 
तोफाबंदका दु  उ कृ  श िनिमती या व ेचे अप रहाय व आ ण ौे व लवकरच ल ात घेऊन 
अनेक ृच सेनानींना यां या वैय क संबंधाने आप या सेवेत ठेवलेले होते. इॄा हमखान 
गारद  हा मरा  यां या उ र या आ ण पुढे पािनपत या लढाईतील ूचंड तोफखा यावर ल 
अिधकार  ृचां या तोफखा यातच िशकून या व ेत ूवीण झालेला होता. पुढे महादजी िशंदे 
यांनी तर ड  बाँयने आ ण पेतांव ूभिृत ृच अिधका  यांसच आप या पलटणीचे आ ण 
तोफखा याचे मु य अिधकार  नेमून युरो पयन पलटणीसारखेच आप या ःवदेशी लढाऊ 
पलटणींना िश ण देऊन एक आपले चतुरंग सै यच उभारले. ा सै या या दरा  यामुळेच 
महादजीला सारे वप ीय उ र हंदःथानु  वचकून रा हलेले होते आ ण क येक लढायांत 
महादजीला शऽूवर मात करता आली. परंतु काह  काळाने हंदःथानातु  वावरणा  या लढावू 
युरो पयन रा ांनी आपसात एक हंदःथानपुरताु  अिल खत करार केला क , कोणाह  देशी 
रा याचा कोणाह  युरो पयन रा याशी यु दूसंग उ व यास या वेळ  या देशी रा याचा प  
घेऊन कोणाह  युरो पयनाने आप या पलटणीचे सहा य या हंद  रा यास देऊ नये. ामुळे, 
पुढे इं लशांशी िशं ांची लढाई जंुपली असता, िशं ां या सेवेम  ये सहॐावधी पयांचा पगार 
खात असले या ा ड  बाँयने या हाताखालील पलटणींना िन तोफखा याला घेऊन ड  बाँयने 
याने िशं ांचे वतीने लढ याचे ःव छपणे नाकारले. मरा  यांनाह  आपला असा व ासघात हे 
मराठ  सै यातील पगार  युरो पयन अिधकार  के हातर  करतीलच हे कळत होते. यासाठ , 
मरा  यांनीह  ःवत: युरो पयनांसार या उ म तोफा िन बदंकाु  ओत याची िनमाणालये 
(कारखाने) आ ण यांचे ÔपलटणीचेÕ विश  संचलनाचे ूिश ण देणारे ःवत:चे ःवदेशी 
अिधकार  िस द कर यासाठ  यथाश  ूय  चाल वलेलेच होते. पण, यासार या यु दसंकुल 
काली अशा सग याच आनुषंिगक गो ींक रता अगद  अडनू  बसणे मूखपणाच झाला असता. 
जाटासार या दु यम रा यांतूनह  ृचांनी िशक वले या संचलनद  पतृना (पलटणी) ठेवू 
लागले होते. िशखांनीह  पुढे पलटणी उभार या. एवीतेवी हंदःथानातु  ृचां या लढाऊ 
अ ःत वाचा उपयोग ॄ टशां या राजस ेचे घोडे ठक ठकाणी अडवून ठेव यास पुं कळच झाला 
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आ ण ृचांचा तसा उपयोग क न घे यात मराठे, टपू, शीख ूभिृत ःवदेशी रा यांनीह  फारशी 
हेळसांड केली नाह . 

द णेवर एकसहाच जगातील झाडनू  सा  या  
लुटा  अ हंद ूरा ांचा दहेरु  मारा

 ८९२. या काळ  वर दले या अनेक युरो पयन रा ां या ःवा  या हंदःथानवरु  
झा या या काळ  या समुिमागच झा या. यामुळे यांचे ूचंड आघात प हली दोनशे वष 
तर  द ण हंदःथानलाचु  आ ण यातह  केवळ मराठ  स ेलाच सोसावे लागले आ ण 
ूितकारावे लागले. याचेपूव  एक  या उ र हंदःथानलाु  सहा-सात शतके सा  या आिशयातील 
म गल, तुक, अफगाण, अरब, इ याद  सव लुटा  आबमकां या आ ण धमाधते या रा सी 
उ मादाने फुरफुरले या मुसलमान रा ांचे ूलयंकर आघात सोसावे लागले होते आ ण 
शतकानुशतके ूाणपणाने ूितकारावे लागले होते. पुढे आिशयातील ती सार  मु ःलम रा े िन 
बबर जाती द णेलाह  पादाबांत कर यासाठ  ित यावर कोसळली. ते सारे शऽू ःवा  यांमागून 
ःवा  या कर त असतानाच आ ण यां याशी दा णा य हंदरा येु  र बंबाळ यु दे झंुजत 
असतानाच या मु ःलम धमछळापायी उ रेूमाणे सहॐ-सहॐ हंद ूःवधम र णाथ ूाणापण 
कर त असतानाच ा द ण हंदःथानवरु  समुिाकडनू  ह  नवी युरो पयन रा ांचीह  भयकंर 
टोळधाड पडली! केवळ उ र-प म व उ र-पूव दशेनेच न हे, तर यासमवेतच प म 
दशे या आबमक भ न जगताचीह  या द ण हंदःथानवरु  ूचंड टोळधाड येऊन कोसळली! 
भूमागानेच न हे, तर िसंधुमागानेह  जगातील सार  लढाऊ, लुटा , आबमक, धम म  मु ःलम 
आ ण भ न रा े एकसमयाव छेदेक न द णेतील हंदरा यांचाु  आ ण हंदधुमाचा नायनाट 
क न टाक यासाठ  आपाप या आसुर  ूेरणेनेच या णी तुटनू  पडलेली होती!!!  
 ८९३. उ र हंदःथानलाु  केवळ आिशयायी मु ःलम रा ांनाच त ड ावे लागले. तेह  
काय त डाचे न हते! रा सांशी झंुज देणा  या देवांनीह  थकून जावे इतके ते उ रेतील हंदधुम, 
हंद वु  िन हंदराु  र णा या कायासाठ  ूाणांितक िन शतक यापी यु द जे उ रेकड या 
हंदंनीू  झंुजत ठेवले, ते अ तू िन संकटसंकुल होतेच होते! पण या सग या मु ःलम रा ांशी 
आ ण यासमवेतच या समुिमाग चालनू आले या दराु धष, मु ःलमांहनहू  हंदधुमाचा ेष 
करणा  या आ ण हंद ूलोकांना भःती बन व यासाठ  कृपाणाची िन बूरतेची पराका ा करणा  या 
पोतुगीजाद  समुिमाग तटुनू  पडले या युरो पयन भ न रा ांशीह  एकाच वेळ  ते दहेरु  
महायु द लढत ठेव याची पाळ  केवळ द ण हंदःथानवरचु  पडली आ ण द णेतील हंदंनीू , 
यातह  वशेषत: हंदं याू  संमामातीलह  अ  वयूपद धारण केले या मरा  यांनी या सव 
दशांनी उसळले या शऽूं या लाटांना एकाक  थोपवून धरणार  वीरौी आ ण दद यु  साहस 
दाख वले! मु ःलम आ ण पोतुगीजां या सश  धािमक आघाड वर सहॐाविध हंद ू ी-पु ष, 
बालकांचे धमाथ ूाणदान होत असतानाच यु दा या राजक य आ ण सांमािमक आघाड वरह  
द णेत या ा हंदवीरांनीु  आिशयाई, युरो पयन िन िश सार या आ ृकन अशा जगातील 
झाडनू  सा  या आबमक अ हंद ू रा ांशीह  हे जे सश  महायु द झंुजत ठेवले ते जागितक 
इितहासातह  वशेष वाने उ लेखनीय आहे!  

 

 166



हंद ू वबमा द य हेमू
 ८९४. राणा संगा या नेतृ वाखाली अनेक रजपूत आ ण काह  मुसलमान रा यांची 
सै ये एकऽ होऊन, राणा संगाचीच न हे, तर िचतोड या राजवंशाचीच जी द ली या 
िसंहासनावर हंद ू साॆा याची पुन: ूित ा कर याची िचरंतन मह वाकां ा ःफुरत आलेली 
होती ित या ईषने कनवाह येथे बाबराशी तुंबळ यु द होऊन धमवीर राणा संगाचा अंितम 
पराभव झाला आ ण बाबराने द लीस म गल बादशाह ची ःथापना केली. पुढे बाबर सन १५३० 
म  ये मरण पावला. याचा पुऽ हमायूनु  हा बादशहा झाला. परंतु या यावरह  लवकरच सरू 
घरा याचा संःथापक शेरशहा याने वजय िमळवून द ली पादाबांत केली. यामुळे हमायूनु  हा 
क येक वष इराणा द देशांत वनवासात फरत होता. ा सव घडामोड ंचे स वःतर वृ  दे याचे 
या समी णा मक मंथात काह  कारण नाह , ःथळह  नाह . इथे इतकेच सांिगतले हणजे परेु 
आहे क , बादशहा शेरशहा या वंशातह  बंडे, ह या इ याद  मु ःलम राजवशंा या ठरा वक 
घालमेली होऊन शेवट  महंमद आ दलशाह हा बादशहा झाला. 
 ८९५. ा महंमद आ दलशहाने आपला सव कारभार हेमू नावा या एका कतृ ववान 
हंद ूव जराचेच हाती सोप वला! हेमूनेह  आप या हंदधुमास लवलेशह  ध का लागू न देता 
बादशाह ची सव स ा आप या हातीच गुडंाळून घेऊन स मपणे चाल वली.  
 ८९६. परंतु, हमायून याु  म गल प ा या इतर मुसलमान सरदारांना ती घटना 
श याूमाणे बोचू लागली. म  यंतर  सन १५४२ त हमायूनलाु  वनवासात असताच अकबर हा 
पुढे भावी सॆाट होणारा मुलगा झाला. हमायूननेु  इराण या राजाचे सैिनक साहा य घेऊन 
हंदःथानवरु  ःवार  केली. या या व द गेले या या या भावाचे डोळे काढनू  आ ण इतर 
शऽूंनाह  कडक शासन क न हमायूननेु  द लीह  परत जंकून घेतली. परंतु बादशाह पद असे 
या या हाती येते न येते तोच इ. सन १५५६ म  ये हमायूनु  राजवा  यातील संगमरवर  
सोपानाव न ( ज याव न) पाय घस न मरण पावला. यामळेु, हंदःथानातु  पु हा जकडे 
ितकडे अराजकता बळावली आ ण दंकाळहु  पड यामुळे सवऽ वैराण झाले. या वेळ  सरू 
घरा यातील हमायूननेु  पराभूत केलेला शेवटचा बादशहा जो महंमद आ दलशहा तो वाय येकडे 
पळून गेलेला होता. पण, याने या कतृ वशाली हंद ू व जरा या हाती सा  या राजस ेचा 
कारभार पूव  दलेला होता तो हेमू माऽ ा संधीचा काह तर  लाभ घे यासाठ  द ली या 
ूदेशातच टकून होता.  
 ८९७. ा हंद ूवीर पु षा वषयी याचे पूव चे कंवा नंतरचे अगद  अ पःव प तेवढेच 
वृ  मुसलमानी इितहासांतून िल हलेले आहे. हंद ूइितहासकार असा या वेळेस होणेच दघटु  
होते आ ण जे पुढे झाले यांनीह  ःवतंऽपणे असे ा हेमू वषयी काह च सांिगतलेले नाह . परंत ु
मागे पाच या ूकरणात हंदसॆाटु  धमर क (नािस न) ाचे वषयी याूमाणे यांनी 
केले या ू य  कृ यांचीच सा  इतर कोण याह  कागद  लेखांपे ा अिधक ूमाणाह धरलीच 
पा हजे हे आ ह  दाख वले आहे, तशाच अखंडनीय ूमाणांतह  ा वीरवर हेमूचाह  जो इितहास 
देता येतो तो आ ह  देत आहो.  
 ८९८. या कामी हेमूची ईषा हंदसाॆा याचीु  असतानाह  याला म गल मसुलमानां या 
आ ण वशेषत: बाबर प ीयां या व द गेले या अनेक अफगाणी मु ःलम सरदारांचे साहा य 
िमळत गेले. 
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 ८९९. ा िनयो जत हंद-ूःवातं ययु दाचा आराखडा आख यात आ ण ती मूळ ःफूत  
हेमू या मनात जागतृ हो यातह  पूव  होऊन गेले या हंदसॆाटु  ौी धमर का या 
(नािस न या) च रऽाचाच आदश हेमू या पुढे असला पा हजे. ौी धमर का या या महान ्
ूय ात य प याला ःवधमासाठ  लढत असता मोठे अपयश आले, ूाणह  गमवावे लागले, 
तर ह  या अपयशामुळे कंवा याचे नंतर राणा संगा द रजपूत महावीरां या ाच 
मह वाकां ेपायी कनवाह येथे बाबराशी लढता लढता झाले या पराभवामुळे कंवा या याह  
आधी शतशत समयी ाच हंदसाॆा यस े याु  मह वाकां ेपायी ल ाविध हंद ू ी-पु षांना 
भोगा या लागले या भयंकर यातनांपायी, झंुजा या लागले या भयंकर लढायांपायी कंवा 
आ मापणाथ पेटले या जोहारां या िचतांमुळे - हंदजाती याु  अंतरा यात ती मु ःलम स ा 
उलथून टाकून हंदसाॆा यस ाु  सव भारतात ःथापन कर याची जी साहसी ईषा, पुन:पु हा 
वझून जात असताह , पुन:पु हा भडकून उठणा  या जवंत वालामुखीूमाणे सळसळतीच 
सळसळत रा हलेली होती! तीच ा समयी ा वीरवर हेमू या मह वाकां ी हंदमनातु  उफाळून 
आली. वर सांिगत याूमाणे अूगटपणे यु दाची स जता क न जे मुसलमान सरदार याला 
मोगलां व द िमळणार होते यांचे आ ण यां या हंदसै यांचेु  एकसूऽीकरण क न अकःमात 
तो हेमू द लीवर ःवार  क न आला. द लीस तो पूव  वजीर असता या याच हाताखाली 
राबलेले सारे हंद-ूमु ःलम अिधकार , राजकारणी आ ण वशेषत: हंद ू लोक कोणताह  
हण यासारखा वरोध न करता या या पूव या व जराती या दरा  या या ूभावानेच याला 
शरण गेले. मोगल साॆा याची मु य राजधानी जी द ली तीच याने जंक यामुळे जकडे 
ितकडे खळबळ उडाली. 
 ९००. हेमू हा ज मजात हंद ूहोता. तो सुलताना या राजवट त आप या पराबमाने 
चढतचढत अिधकारपदावर गेला. शेवट ह , आप या वैय क हंदधुमास लवलेश ध का लागू न 
देता याने हंद ू हणूनच या दबलु  सुलतानाचे वजीरपद पटकावले िन सार  बादशाह  मुठ त 
ठेवली. आता तर याने उघडपणे हंद वाचाु   वज उभारला होता! सा  या मु ःलम 
सुलतानशाह स उ छेदनू हंदसाॆा याचीु  उघड उठावणी केली होती! यामुळे सा  या क टर 
मु ःलम जगतात “इःलामी सलतनत बुडाली! तोबा तोबा! िन वळ काफरशाह  झाली!” असा 
एकच हाहाकार झाला! 
 ९०१. द ली जंकताच ःवःथ न बसता वीरवर हेमूने लगोलग द ली या Ôबादशाह Õ 
त तावर उघडपणे आ ण गाजावाजाने ःवत: या हंद वाचीु  घोषणा कर त आरोहण केले. आ ण 
याने ःवत: Ô वबमा द यÕ ह  पदवी धारण केली! थोड  ःथरःथावर क न तो ससै य पुढ ल 
ूदेश हःतगत कर यास बाहेर पडला. याने पूव  मु ःलम सुलतानाचा वजीर असता मु ःलम 
सुभेदारांची कंवा इतर बंडे मोड याचे काय  पंधरा-सोळा लढाया जंकले या हो या. यामुळे 
याचा समरपट वाचाु  आ म व ास दद यु  झालेला होता. तो िनभयपणे द लीहनू  जो िनघाला 
तो साॆा यातील अगद  दसराु  जो द ज यु  दगु हणून समजला जाई या आ ेावरच ःवार  
क न याने तो आ ेाचा दगु आ ण ते नगर सपा  यासरशी जंकून घेतले! 
 ९०२. या वेळ  बादशहा अकबर हा तेरा-चौदा वषाचा होता. याचे पालक व आ ण 
रा यचालक व ब हरामखान हा मु य वजीर कर त होता. या ब हरामखानाने हेमूची बातमी 
ऐकताच ूथमत: या हंदं याू  ूबळ उठावणीचाच नाश केला पा हजे असे ठर वले. पण 
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राजपुता यापासून तो द णेपयत अनेक लहानमोठ  हंद ू िन मु ःलम रा ये द ली या या 
नवीन ःथाप या गेले या म गल बादशाह या व द बंडे क न उठलेली होती. हणून यांचा 
िन:पात ूथम करावा आ ण तोवर बाल बादशहाला - अकबराला - लांब काबूलला नेऊन ठेवावे, 
असा ब हरामखानाला इतर मु ःलम कारभा  यांचा आमह होता. पण या धूत ब हरामखानाने 
ःप  सांिगतले क , हेमूने उ ो षत केले या हंद ूसाॆा या या ूबळ उठावणीचा ूथम नायनाट 
केला पा हजे. याूमाणे ब हरामखान सुस ज सै य घेऊन हेमूवर चालून आला. याने बाल 
अकबरास काबूलला न धाडता सै यासह ःवत:समवेत घेतले होते. वबमा द य हेमू या िन 
ब हरामखाना या बादशाह  सै याची गाठ पानपतजवळ पडली. वबमा द य हेमूचे सै यह  
मो  या वीरौीने लढले. लढाई हेमूनेच जंकली, असाह  रंग दसू लागला. पण इत यात 
ह ीव न लढत असले या वबमा द य हेमू या डो यांत ब हरामखाना या सै यातून सुटलेला 
एक बाण सऽूसू कर त िशरला. या आघातासरशी हेमू बेशु द होऊन अकःमात ह ीखाली 
कोसळला. या या सै यात जे मुसलमानी वभाग होते ते जवळजवळ भाडोऽीच होते आ ण 
ःवत: वबमा द य हेमू कोसळताच हंद ूसै यातह  एकच ग धळ उडाला. ब हरामखानाने ते 
पाहताच िनकराचा ह ला केला आ ण हेमू या सै याची वाताहत क न घायाळ हेमूस जवंत 
पकडले. वबमा द य हेमूला अकबर बादशहापुढे उभा क न ब हरामखानाने सांिगतले क  
बादशहानेच ा काफराचा ःवहःते िशर छेद करावा, पण बाल अकबराचे मन तसे कर यास 
धजेना. ते हा संत  झाले या ब हरामखानानेच ःवत:चे ख ग उपसून हेमूचे िशर त काळ 
धडापासून वेगळे केले.  
 ९०३. वबमा द य हेमूचे हे बिलदान इतर कोण याह  हंद ू हता याूमाणेचु  
हंदधुमा या आ ण हंदरा यलआमी याु  गौरवासाठ च, सौभा यासाठ च होते! हंद ूरा ाने या या 
गौरवःमतृीपुढे आपले मःतक कृत तेने सदो दत लव वले पा हजे. ददवानेु  याचे नाव 
हंदरा ातु  आज ूचिलत असले या इनिमन साडेतीन हता यां याु  आ ण वीरा यां या ात 
असले या पावननामावळ त रा वीर हणून मुळ च ःमरले जात नाह ! ठ क आहे. नाह  तर 
नाह ! पण अशा या कृत न हंदजातीतीलु  कोट  कोट  आ म वःमतृ जीवांनी नसले तर  हंद ू
जातीने, हंदरा ानेु  सामुदाियक र या तर  हे  यानात ठेवले पा हजे क , मुसलमानां या हातून 
हंदरा ालाु  मु  क न हंदसाॆा यु  ःथाप याची मह वाकां ा जी प  या न प्  या जवंत 
रा हली आ ण शेवट  मुसलमानी राजस े या िचंध  या िचंध  या उडवून ित या ूेतावर आपला 
यशःवी भगवा झडा उभा  शकली, ती हंदराजस े याु  वजयाची मह वाकां ा या वबमा द य 
हेमूसार या आज वःमतृ असले या अनंत धुरंधर धमवीरां या आ ण धाडसी 
Ô द ली िपदिल सवांÕ या रणय ात झंुजत पडले या ूाणाहतीं याचु  अ नावर सतत पु  होत 
रा हली हणूनच होय! 
 ९०४. येथेच आ ह  आमची ह  ौ दांजली वबमा द य महान ् हेमू या ःमतृीला 
वाहतो! आ ण ःथलाभावामळेु पुढचे कथासूऽ हाती घेतो. 
 वीरांगना राणी दगावतीु  : ब हरामखान अकबराला घेऊन थेट द लीस गेला. 
ब हरामखान आ ण अकबराने िमळून खाली वा हेरपयत सव बंडखोर ूदेशांना पु हा अं कत 
केले. लवकरच ब हरामखानाचे आ ण अकबराचे पटेनासे होऊन अकबराने सव रा यकारभार 
आप या हाती घेतला (सन १५६०). ते हा ब हरामखानाने अकबरा व द बंड केले. परंतु यात 
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याचा पराभव झाला. अकबराने तर ह  यास जीवे न मारता म केस धाडनू  दले. पण 
वाटेतच ब हरामखाना या एका जु या शऽूने यास ठार मारले.  
 ९०५. इ. स. १५६४ त ग डवानांतील नावाजलेला ःवतंऽ रजपूत राजा वीर नारायण 
याजवर अकबराने ःवार  केली. राजा वीर नारायण अ पवयी होता. पण याची आई राणी 
दगावतीु  हने शरण न जा याचे ठरवून अकबरा या बादशाह  चतुरंग सै याशी यु द ठाणले. 
या शरू हंद ूराणीने श यतोवर बादशहा या सै यास पुढे सरकू दले नाह . आप या राजदगातु  
सश  झंुज देत ितने आप या हंदःवातं याचेु  र ण केले. शेवट  जे हा अकबरा या अनेक 
पट ने मो  या असले या सै यापुढे आपला िनभाव लागणार नाह  असे ितला वाटले ते हा ितने 
काय केले? शरण गेली? ी हणून मेची िभ ा मािगतली? कंवा इतर काह  राजपतू 
यांनी अधूनमधून केले तसे अकबराकडे राखी धाडनू  मला भिगनी माना आ ण जीवदान ा, 

अशी हताश िन कोडगी लगट केली? न हे! न हे! मुसलमानां या हाती पडले या हंद ू
राज यां या शीलाची लांडगेतोड क न ते रा स कशी िनल ज आ ण िनदय िचरफाड करतात 
ते शेकडो उदाहरणांव न ठाऊक असले या या वीरांगना दगावतीु  राणीने तसे काह एक न 
करता शेवट या पेटले या रणकंुडातच आप या अनेक सहकार  यांसह देहाचा होम केला! 
तर ह  राजा वीरनारायण यानेह  मुसलमानांशी लढाई चालूच ठेवली. पण शऽू या ूचंड बलापुढे 
काह  कालानंतर लढणे याला अश य होऊन बसले. शेवट  याचे रा य म गल रा यास 
जोड यात आले. 
 ९०६. अकबराने नंतर राजपुतातील लविचक ःवभावाचे जे जे राजे आढळले आ ण 
मुसलमानांशी प  या न प्  या लढ याचा यांना उबग आलेला होता अशा काह  हंद ूराजांशी 
अ यंत ःनेहाची आ ण यांना म गल साॆा यात गौरवाने वाग वले जाईल अशा अिभवचनांची 
िम ठास बोलणी चालू केली. या अकबरा या धोरणाला अनुकूल असताह  हे लविचक रजपूत 
राजे िचतोड या रा यांचा परंपरागत बाणेदारपणा पाहनू  पु हा पु हा आपला म गल स ेशी 
ःनेहसंबंध जुळ व यास कचरतात, लाजतात आ ण िचतोडचे महाराणा तर आपले अ ःत व 
मा य कर यास क टर वरोध कर याचे सोड त नाह त, असे पाहनू  अकबराने ूथमत: 
िचतोडचाच प छा पुर व याचे यो जले. पण काह  केले तर  सामदामाने िचतोड आपले 
ःवातं य गम व यास िस द होत नाह , हे पाहनू  सन १५६७ त अकबराने िचतोडवर ःवार  
क न यास वेढा दला. या वेळ  बाबराशी लढले या व यात राणा संगचा मलुगा उदयिसंह 
हा िचतोडचा राणा होता; परंतु याचे अंगी आप या पूवजां या पराबमाचा लेशसु दा नस याने 
तो रानावनात पळून गेला. पण िचतोडची सार  राजस ा या या या एका नाय कणी या 
हातात एकऽ झालेली होती, ितने सा  या राजपूतात पराबमाचे ःफुरण संचर वले. िचतोड या 
मोठमो  या सरदार जयम ल, प ट आ ण इतर राजपूत पुढा  यांनी उदयिसंह पळून गेला तर  
मोगलांशी तुंबळ यु द चालूच ठे वले. पढेु जयम ल िन प ट हे दोघे रणात राजपुतांची हंद ू
वीरजाती अिधकच िचडनू  उठली. सव सैिनकांनी रणात ूाणावर उदार होऊन एकच Ôहरहर 
महादेवÕ केला! मुसलमानां या मुंड यां या राशी पड या. या रणिनकरात आपले राजपूत 
यो दे बहतेकु  कापले गेले असे दसताच िचतोड या वीरपरंपरेूमाणे सव राजपूत यांनी 
आधीच रचलेली ूचंड िचता पेटवून दली आ ण आप या ःवधमाचा जयजयकार कर त 
जवावर उदार होऊन मलुालेकरांसु दा तटाव न या िचतेत पटापट उ  या घेत या! हंद ू
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वीरांगना भःम होऊन गे या, पण दु  ल छांचा यांनी ःवत:स ःपश होऊ दला नाह ! हा 
िचतोडचा ितसरा जोहार होय.  
 ९०७. पण, हंदप ातु  एवढा हाहाकार उडालेला पाहनहू  आज या लाचार हंद ू
इितहासकारांनाह , जो परम उदार, हंदमुसलमानां याु  एक साठ  तळमळणारा, हंदंनाू  पूव  
कोण याह  मुसलमानी राजाने वाग वले नसेल इत या उदारतेने वाग वणारा, केवळ मुसलमानी 
ÔरामराजाÕच असा जो म गल बादशहा वाटतो तो हंदंमू  ये हाहाकार उडवून देणारा अकबर हाच 
होय!  
 ९०८. परंतु िचतोड या ी-पु ष-बालकां या ा ह याकांडानेह  समाधान न पावलेला 
अकबर िचतोड या र बंबाळ नगरात िश न जे उरले-सुरले हंद ूनाग रक आबांत कर त होते 
या सव हंदपु षांचीु , आ ण  यानात ठेवा! - हंद ू यांचीह  याने सरसकट कापाकापी केली. 
तीस सहॐ राजपूत हंद ूया एका िचतोड या यु दात मृ यूमुखी पडले! नंतर माणसांूमाणेच 
िचतोडचे दगडध डे इ याद  िनज व पदाथह  मुसलमानांचे शऽूच आहेत असे वाटनू  क  काय 
या रा सी व  वंसकाने, बादशहा अकबराने, हंदंचीू  देवळे, मं दरे, राजवाडे, घरेदारे इ याद  
उभे दसेल ते ते धडाधड पाडवून मातीला िमळवनू दले. िचतोड या नगरदेवी या देवळाचा, 
मूत चा आ ण सव प रसराचाह  तसाच वनाश क न तेथील नगारे, दवे, दंदभीु ु  (नौबती), 
दािगने, ारे इ याद  सव ूचंड वा मू यवान वा हंद ूयु  पदाथ ितकडे आ ेास धाडनू  दले. 
िचतोड या हंद ूराजधानी या अशा अमानुष नायनाटाने याची धम म  पपासा थोड शी शांत 
झा यावर तो मु ःलम बादशहा अकबर या Ôस कृ याÕने ःवत:स गाझी हणवीत द लीस 
परत गेला! 
 ९०९. आ ण इकडे ा आप या राजधानी या आ ण रा या या व  वंसाचा ूितशोध 
घेता न आ याने चार वष रानावनात भटकत रा हलेला राणा उदयिसंह रा यॅंशा या द:ुखाने 
सन १५७२ त मरण पावला!  

हंदकुलभूषणु  राजा ूतापिसंह
 ९१०. उदयिसंहाचा मुलगा राणा ूतापिसंह तो लगोलग िचतोड या अ ःत वात 
नसले या का पिनक िसंहासनावर बसला! तथा प, झाडनू  सा  या जाितवंत राजपुतां या 
दयातील धमवीर वाचे िन अद य पराबमाचे िसंहासनच याला अ पले गे यामुळे तो राणा 
ूताप एखा ा स यस य राणा ूतापाूमाणेच िसंहासनाधी र शोभू लागला! तो राणा 
राजपुतांचा परंपरागत राणेपणाचा बाणा ूाण गेला तर  न सोडणारा असाच िनघाला. अनेक 
यातना सोसून, याने अकबराशी अपमानाःपद िमऽ व न करता, या अ यंत ूबल मु ःलम 
बादशहाचे ःवधमःवातं यासाठ  शऽु व करणेच भषूणाःपद िन हंदजीवनाचेु  िन हंदनपृ वाचेु  
खरे साफ य आहे, असे तो मानता झाला!  
 ९११. याने मुसलमानां या हाती िचतोड नगर पडलेले अस यामुळे इतर 
नगरमामांतून आपली फरती राजधानी या संकटकालात आप यासमवेत भटकवीत नेली आ ण 
मु ःलम सै या या स ेखालून हळूहळू पुंकळ ूदेश मु  क न ःवत:चे एक जवास जीव 
देणारे सै यह  उभारले. या या ा काळातील पराबमाचे आ ण रणूसंगाचे वणन रोमहषक 
असताह  ःथलाभावी येथे देता येत नाह .  
 ९१२. शेवट , याचा ूभाव इतका वाढला क , ू य ी अकबरालाच आपले बादशाह  
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सै य राणा ूतापचा नायनाट कर यासाठ  धाडावे लागले. या वेळ  अकबरास शरण गेलेला 
जयपूरचा राजा मानिसंग िन बाटलेला रजपूत सरदार महाबतखान ा सरदारांसह ःवत: 
राजपुऽ सलीम हा अकबर बादशहाचे आ ेव न राणा ूतापावर चालून गेला. ाच वेळ  ती 
अ यंत िनकराची गाजलेली हळद घाटाची लढाई झाली. लढ या या आवेशात राणा ूतापने 
आपला घोडा सरळ सलीम या ह ीवर घातला आ ण या इितहासूिस द चेतक घो  यानेह  न 
डगमगता सलीम या ह ी या स डेवरच झेप घेऊन आप या टाचा रो व या. बजली या 
चमकेूमाणे एका णात सलीम या कंठा या इत या जवळून राणा ूतापचा तेजःवी ख ग 
चमकून गेला, इतका जवळून क  सलीमला अंधेर च यावी, आ ण याने मागे यावे. आप या 
वारातून शऽू िनसटला असे पाहताच णाधात राणा ूताप घोडा परत घेऊन पु हा रणांगणात 
घुसून दसेनासा झाला.  
 ९१३. राणा ूतापिसंह या अिनण त लढाईतून जो िनसटला तो या यासमवेत 
या या इत याच िनकराने आ ण या याच ा पराबमानेच उ ु  झाले या िचतोड रा यातील 
सहॐाविध राजपूत वीरां या समूहासह सा  या मेवाडभर मुसलमानांचा नायनाट कर त 
वकृयु दाचा (गिनमी का याचा) धुमाकूळ घालीत चालला. एक िचतोड नगर तेवढे सोडनू  याने 
मेवाडचे सारे रा य ःवतंऽ केले. शेवट  राणा ूतापने आपली फरती राजधानी उदेपूर येथे 
ःथरःथावर केली, ती माऽ शेवटपयत अकबरा या हाती पडली नाह . अकबराने राणा ूतापशी 
मैऽी कर याचेह  अनेक धूत ूय  केले, पण, राणा ूताप काह  के या यांना बळ  पडला 
नाह . या या राजवट त इतके अ तू, रोमहषक, ःवदेशािभमान िन ःवधमािभमान यांनी 
रसरसले या आ ण सामा य मेवाड  राजपूत नाग रकांपासून तो या मेवाड या अलौ कक 
महारा यांपयत या कृ यांपयतचे ूसंग घडलेले आहेत क , यांचे, आम या हंद ू त णांनी 
रामायणातील कंवा महाभारतातील वीरो मां या आ यानांूमाणेच धमबु द ने पाठांतर केले 
पा हजे. सुदैवाने राजपूत वीरभाटांचे असे रसरसलेले ÔरासोÕ अगद  भूषण कवी या काळापयतचे 
अ ा प उपल ध आहेत. यांना मा  यिमक शाळांतून तर  अप रहाय वाचनीय पुःतके हणून 
नेमले गेले पा हजे. अशा या आम या Ôसमी णा मकÕ मंथात यांचे उतारे दे यालासु दा ःथल 
नाह . आ ण आता मा या या सर या िन मावळ या जीवनात वेळह  उरला नाह . हा थोर 
हंदकुलभूषणु  राणा ूतापिसहं लवकरच सन १५८१ त मरण पावला. 

पंजाबात एका नवीन हंदश चाु -शीख संूदायाचा उदय
 ९१४. पंजाबमध या ौी गु नानक ा नावा या एका साधु पु षाने पंधरा या 
शतका या शेवट  शेवट  एक धमपंथ ःथापला. याचे जेवढे अनुयायी होते, िशंय होते, यांचा 
लवकरच एक संघ बनला. ते ःवत:ला ौीगु  नानकाचे िशंय हणून ÔशीखÕ असे हणवून 
घेत. ौीगु नानक हा ःवत: गहृःथाौमीच असून ई राची आराधना आ ण जनसेवा ह  
भ मागानेच सुसा  य असते, असे तो सांगे. मनुंयमाऽ हा भ मागाचा अिधकार  आहे. या 
काळ  पंजाबात काय कंवा भरतखंडभर काय, मुसलमानांनी हंदधुमाचा एकच उ छेद मांडलेला 
होता आ ण मुसलमानी साॆा य ःथाप यासाठ  लढाया िन यु दे यांचा मुसलमानांनी धुमाकूळ 
मांडला होता. यांना भरतखंडभर हंदरा यक यानीु  आ ण जनतेने समरांगणात नेटाचा 
ूितकारह  चाल वला होता. अ लाउ नासार या होऊ घातले या साॆा याचे तुकडे तकुडे 
उडवून हंदंनीू  वजयनगरसारखे ःवतंऽ िन ूबळ हंद ूरा यह  पु हा ःथापन केले होते, हे सव 
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पूव  कथन केलेलेच आहे. राजपुता यांत, ग डवनात हंदराजां याु  पराबमी सै यांनी 
मुसलमानांची वारंवार धूळधाण उडवून दली होती.  
 ौी गु नानक : पंजाबात माऽ मुसलमानां या राजस ेला ूबळ आ हान देणारा हंद ू
असा कोणी उरला न हता. अशा प र ःथतीत ौी गु नानक पंजाबात उपदेश देऊ लागला क  
हंद ू आ ण मुसलमान हे दोघेह  ई रा या ीने सारखेच आहेत, दोघेह  मा या या 
भ मागाने गेले असता मो  पावू शकतात. दोघेह  भाऊ भाऊच आहेत. मा या पंथात हंद ू
आ ण मुसलमान असा भेद मी मानीत नाह , असे जर  ौी गु नानक जीव तोडनू  सांगत होता, 
तर  या या िशंयवगात सहॐांतून एखाददसराचु  मुसलमान िशंय आढळून येई. इतर सव 
हंदचू हंद ू या या पंथात होते. ःवत: ौी गु नानक हा जातीने वैँय (बिनया) होता. ौी 
गु नानक सन १५३८ म  ये मरण पावला. याला जर  ःवत:चे पुऽ होते तर  ते या या 
मताला अनुकूल न हते. याने (गु नानकाने) आपला िशंय अंगद याचीच आप या मागून 
आप या पंथा या गु पदावर ःथापना केली. तथा प, या या मरणापयत ौी गु नानका या 
पंथास एक भ पंथ, भजनी संूदाय एवढेच ूमुख ःव प होते आ ण यांची सं याह  
राजकारणा या ीने अगद  उपे णीय होती. तथा प या या काह  वचनांतून हंद ूलोकां या 
या वेळ या द:ु ःथती वषयी शोकमय उ ार िनघालेले आहेत. उदाहरणाथ,  

   ऽयांह  धरम छो डयां, ल छ भाखा गह ।  
   सृ ी सब इकवण हईु , धमक  गित रह ।  
   नीलवण के कपडे पहने, तुरक पठाणी अमल भया॥  
 ९१५. अशी अनेक चरणे या या नावावर याची हणून लोकांत ढ आहेत. इतर 
हंदसंतांूमाणेचु  गु  नानकानेह  समाजातील अनेक भाब  या िन वेडगळ चालीर तींचा िनषेध 
केलेला आहे. 
 ९१६. गु  अंगदानंतर ितसरा गु  अमरदास िन सन १५७४ त चौथा गु  रामदास हे 
झाले. याची िन अकबर बादशहाची भेट झाली असे हणतात. बादशहाने गु  रामदास यांना 
एक वःतीण भूमी ÔइनामÕ हणून दली. याच भूमीवर गु  रामदासने एक सुंदर सरोवर 
आ ण याचे काठ  एक मं दर बांधले. तेच आजचे ÔअमतृसरÕ होय! गु  रामदास सन १५८१त 
वारला. पांचवा गु  अजुनम ल हा झाला. या याच राजवट त िशखांची वाढ झपा  याने होऊ 
लागली. कारण, यांना अमतृसर येथे सावजिनक कि िमळाले होते. यातह  गु  अजुनाने 
आप या ा वाढ या पंथाला एक पंथाचा मु य असावा एव  यासाठ  ौी गु नानकाची श य ती 
वचने एकऽ क न आ ण यासह त कालीन इतरह  काह  संतांची वचने गोवून सव िशखांना 
ूमाण हावा असा एक मंथ िनमाण केला आ ण यासच Ôगु मंथÕ कंवा Ôआ दमंथÕ असे नाव 
दले. ा मंथात कबीराची वचने आहेत, महारा ातील संत नामदेव तीथयाऽेस पंजाबात गेले 
असता यां या भ मागाचा आ ण अभंगांचा ितकडे पुंकळ ूचार झाला होता. ौी 
गु नानकांची िशकवण िन संत नामदेवांची िशकवण ह  समानच आहे असे पाहनू  संत 
नामदेवां याह  काह  मराठ  क वता गु मंथात गो वले या आहेत. हा मंथ ूाकृतात आहे. ाच 
ूाकृतास स  या पंजाबी हणतात. या काळ  केवळ शा ीय वषय िल ह यासाठ च जचा 
व ानवग बहधाु  पंजाबकडे उपयोग कर त िन यामुळे जला Ôशा ी िलपीÕ असेच हणत, या 
देवनागर त मुळातच तो मंथ िल हलेला न हता. आप या इकडे याूमाणे अगद  
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कालपरवापयत मोड  िलपी वापर त याूमाणे, पंजाबात या पऽ यवहारा द सामा यजनां या 
यवहारांत जी िलपी वापरली जाई या ूाकृत िलपीतच तो मंथ िल हला गेला. ितला साधारण 
लोकांत लुंडोमुंड  असे हणत. परंतु, गु मंथ या िलपीत िल हला गे यानंतर शीख लोकांनी 
गु ं नी ःवीकारलेली िलपी हणून ितचा वशेष गौरव हावा याःतव Ôगु मुखीÕ असे या 
िलपीला हण यास आरंभ केला.  
 ९१७. जहांगीर बादशहा झा यानंतर याचा वड ल मुलगा खुौ ू ाने बादशहा व द 
बंड केले. खुौ ूपंजाबात पळून गेला. यावेळेस शीख गु  अजुनदेवाने यास आप याकडे उत  
दले. यामुळे चवताळून जहांगीर बादशहाने अजुनदेवास पकडनू  याचा वध केला. िशखां या 
इितहासात मुसलमानांशी लढताना ःवधमासाठ  आप या ूाणांचे बिलदान करणारा गु  अजुन 
हाच प हला वीर गु  होय! याच गु  अजुनदेवा या काळ  शीख लोकांत एक ःवतंऽ संघटना 
बांध याची ईषा उ प न होऊन ू येक शीख पंथीयाने एक ठरा वक धािमक कर गु स दलाच 
पा हजे अशी प दती चालू केली गेली आ ण पंथात सैिनकश ह  वाढावी हणून सैिनक 
अघाड ह  उघड यात आली.  
 ९१८. या गु या वधामुळे िशखांत मुसलमानां व द वेषाची लाट गु पणे वाढत 
चालली. यां या अनुयायांत वशेषत: लढव या हंद ूजाट जाती या शेतकर  लोकांचाच या 
काळ  आ ण शेवटपयतह  भरणा झालेला होता. हे हंद ूजाट या पंथात सामावलेले आ ण 
सबळ अस याने या पंथा वषयी पंजाब या स वच हंद ूलोकांत ममतेची आ ण एका मतेची 
भावना होती. िशखात जसजसा म गला या धािमक छळापायी हंद ू हणून, हंदचुे संर क 
हणून, शीख पंथाचे क टर अनुयायी हणून सैिनक ूवृ ीचा िन संघटनेचा ूसार होत गेला, 
तसतसा यां या पंथाकडे एक उपिवी हंद ूसैिनककि या ीने म गल सरकार कटा ाने पाहू 
लागले. 
 ९१९. अजुनचा पुऽ गु  हरगो वंद याने लवकरच बादशहास कर दे याचे नाकारले. 
ते हा याला ध न बादशहाने बारा वषपयत कारागहृात क डले. पुढे सुटका होताच याने या 
वेळचा म गल बादशाहा जो शहाजहान याचे व द उघड बंड केले तर ह  याकडे मोठेसे 
मह वाचे वरोधी कि हणून न बघता एक लहानसे बादशाह  सै य शहाजहानने धाडले. परंतु, 
संमाम येथे अकःमात शीख इत या वेषाने लढले क , या मु ःलम सै यपथकाचा पराभव 
झाला. यामुळे, पंजाबातील हंदंनाू  जर  आ य आ ण आनंद वाटला तर  बादशाहाने काह  
ितकडे वशेष ल  दले नाह . गु  हरगो वंद सन १६४५ त मरण पावला. या यानंतर हरराय, 
हर कशन िन तेजबहादरु असे गु  झाले. पण, ा गु पीठाला खरे तेज आ ण नैितक साम य 
असे वःतुत: गु  तेजबहादरा याु  धमकाय  केले या दैद यमान बिलदानानेच चढले. गु  
तेजबहादरु हा आनंदपूर येथे वाःत य कर . हंदंनाू  बळाने मुसलमान केले जा याचा अ याचार 
पंजाबात ठक ठकाणी वारंवार घडत असे. अशा वेळ  गु  तेजबहादरानेु  आ ण या या शीख 
सैिनकांनी मुसलमानांचा ूितकारह  अनेकदा केलेला होता. इत यात नररा स औरंगजेबाने सव 
हंदजगतासचु  मुळापासून उपटनू  काढ याचा अघोर िन य केला. सा  या भरतखंडभर या या 
या दंकायाचाु  हंदजगतानेहु  घोर वरोध मांडला. तोच, काँमीर येथील समम ॄा ण वगावर 
औरंगजेबाने धमातरा या तलवार ची धार ध न आ ा सोडली क , काँमीर या ौे  समज या 
जाणा  या सव ॄा णांनी एक तर मुसलमान हावे, नाह  तर काफरांवर औरंगजेबाने लादलेला 
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अस  कर यांनी ावा. ते हा, ितकडे हाहाकार उडाला. अशा ूसंगी गु  तेजबहादरानेु  एखा ा 
धैयमे सारखे हंदंनाू  सांिगतले, “देऊ नका! ःवधमासाठ  ूाण सोडा, पण ःवधमास सोडू 
नका!” हंद ूलोकांनी अशी बाणेदार उ रे दे यास ूारंभ करताच औरंगजेब िचडनू  गेला आ ण 
याने ौी गु  तेजबहादरालाु  पकडनू  आणून िश ा सांिगतली क , “तू एक तर मुसलमान हो, 
नाह  तर मृ युदंडास िस द हो!” ते हा धमवीर गु  तेजबहादरानेु , “ हंदधुमाचा याग मी 
के हाह  करणार नाह , तुला वाटेल ते कर, जा,” असे बाणेदार उ र दले. ते हा अिधकच बु द 
होऊन औरंगजेबाने शीखगु  तेजबहादराचाु  त काल िशर छेद केला. ती गो  सन १६७५ त 
घडली. ाच बिलदानूसंगी गु  तेजबहादरासमवेतु  याचे क येक हंद ू िशंयह  धरले गेले 
होते, या सवानीह  मुसलमानी धम ःवीकार याचे नाकार यामुळे यांचेह  भयंकर हाल क न 
क येकांचा िशर छेद कर यात आला, तर काह  ठळक हंद ू वीरा यांना करवतीने यांची 
मःतके दभंगु  क न ठार मार यात आले. ा हंद ूहता यांतचु  ौी भाई मितदास हेह  मारले 
गेले. ा मितदासां या कुलास भाई ह  ूेमळ पदवी शीख गु कडनू  अ पलेली होती. ा 
हता माु  भाई मितदासां या कुलात आपले पंजाबमधले अवाचीन हंदरा भु  भाई परमानंद हे 
ज मलेले होते. ाच वीर गु चा पुऽ हणजे पु यूताप हंदरा वीरु  ौी गो वंदिसंह हा होय! 
 ९२०. हंदरा वीरु  ौी गु  गो वंदिसंह :- शीख संूदायास अ रश: ख गाचे पाणी 
चढवून याचा एक पोलाद  लढाऊ िन दभु  दगु कर याचे मह काय जे केले आ ण यायोगे 
िशखां या पंजाबातील महाराजा रण जतिसंगा या काळची ूबळ िन ःवतंऽ अशी हंदराजस ाु  
िन धमस ा ःथाप या या हंदरा कायाचीु  मूळ ूेरणा जर कोणी इत या बलव रपणे दली 
असेल तर ती ौी गु  गो वंदिसंह ानेच होय! हे स य वशद वणा  या ौी गु  गो वंदिसहां या 
- याला शीखच न हेत तर सारे पंजाबीय हंद ू या काळ सु दा ूेमाने दशम बादशहा हणत. 
कारण, तो गु  नानकापासून दहावा गु  होता. जीवनातील अनेक पराबमी आ ण रोमांचकार  
घटनांपैक  ःथलाभावी एकच घटना जर  येथे सांिगतली तर  पुरे आहे.  
 ९२१. गु  नानकानंतर ू येक मो  या धािमक संूदाया या ूकरणी जे घडते तसे 
घडनू  गु  नानकां या िशंयांम  ये अनेक पंथोपपंथ पडले, पण, ते सव िशंय हंदसमाजाचेु  
जीवनच जगत होते. ल ने, काय इ याद  सव सामा जक यवहारांत ते हंदसमाजापासूनु  
कोण याह  ूकारे वलगलेले न हते. हंदसमाजातीलु  ू येक संूदायाूमाणे यांची हणून 
काह  धािमक मते असत. गु मंथात नामदेव, कबीरसु दा अनेक हंदसंतां याु  वाणी (वचने) 
ःवत: नानका या वाणीसमवेत एकऽच दले या आहेत; आ ण गु  नानकापासून तो यांचा 
आ  मंथ वाचताना िशखां या धमपीठातून या सव वाणींना सारखेच प वऽ समजून 
अ ापपयत तसाच वाचला जातो. गु  नानका या एका पुऽानेच एक पंथ काढलेला होता. असे 
उपपंथ िनघता िनघता जे हा िशखांवर हंदधुमा या र णासाठ  हणजेच शीखधमा या 
र णासाठ  मोगलांशी लढताना वर सांिगत याूमाणे िशखांचेच एक श स ज दल उभारावे 
लागले ते हा काह  काळाने गु  गो वंदां या मनात ःवरा य ःथाप याची मह वाकां ा जागतृ 
होताच याला एक Ôगु याÕ जीवास जीव देणारे, सश  यु दालाच वाहनू  घेणारे आ ण अ यंत 
संघ टत असे एक िशखांतूनच िनवडलेले ःथायी सै य ःथापावे, असे वाटू लागले. 
 ९२२. ते हा गु  गो वंदिसंहाने सवसामा य िशखांची एक मोठ  महासभा बोला वली. 
अशा ूसंगा वषयीची या ूसंगा या आगेमागे िशखांनी िल हले या प मय मंथातून हंदं याू  
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पुराणातील रसभ रत वणना या प दतीवर वणने केलेली आहेत. पण, यांतील इितहासास 
ध न असलेला तेवढाच सारांश येथे देतो.  
 ९२३. िशखांची महासभा भर व यानंतर गु  गो वंदाने वचारले क , ःवधमासाठ  
ूाण याग कर यास के हाह  िस द असणा  या आ ण सै यातच आपले जीवन यवसाय हणून 
घाल व यास िस द असणा  या िशखांचे एक ःथायी सै य मला उभारावयाचे आहे. तर  या 
कडक ोतास अंगीकारणा  या िशखांनी मला आपली नावे कळवावीत. पुढे तशा िशखांतून गु ं नी 
ःवत: ूथमत: पाच िशखांची िनवड केली. यापैक , ू येक िशखाची ूवृ ी पोलादाूमाणे 
तेजःवी िन धारदार असली पा हजे, हे त व यां यात बंब व याक रता या िनवडक पाचांचा 
प हला संक प जो कर यात आला तो हणजे एका धारदार पोलाद  खं  यास (लहान ख गास) 
पा याम  ये काह  मंऽ हणत ढवळून ते मं ऽत पोलाद  पाणी या िशखा या डो यावर िशपंडले 
जाई. नंतर आप या कट ला याने सदो दत कृपाण बांधलेच पा हजे, हा दसराु  िनयम याला 
पाळावा लागे. याने आप या शर रावरचे केस के हाह  कापता कामा नयेत; याचूमाणे याने 
सदो दत लंगोटबंद (क छधार ) असले पा हजे आ ण हातात याने घेतले या लढाऊ ोताचे 
ूतीक हणून एकेक पोलाद  कडे आ ण केसात एक कंगाह  (फणी) धारण केली पाहजे. केश, 
कंगा, क छ, कडे आ ण कृपाण ह च अशा ू येक ोतःथ लढाऊ िशखाला धारण करावी 
लागणार  पाच िच हे होत. यांनाच पाच क के हणतात. शीख समुदायातून ा विश  
वीरदलात या वर ल ूकार या ोतःथ िशखांना गु ं नी या वेळेपासून ःवत: िनवडनू  घेतले 
याच शीख दलास ÔखालसाÕ हे पुढे भारतभर ूिस द स आलेले नामकरण ूा  झाले. खालसा 
हा श द उद ूआहे. याचा मूळ अथच ÔिनवडलेलेÕ असा आहे. 
 ९२४. ा खालसा सैिनकांची वाढ इ ांकापयत होताच गु गो वंदाने पंजाबात लहान 
लहान हंद-ूमुसलमान संःथािनकांना िन ूदेशांना जंकून कंवा लुटनू  घे याचा उपबम 
चाल वला. अथातच तो या वेळचा मोगल बादशाह आ ण गु  गो वंदा या प याला, ौी गु  
तेजबहादरांनाु  - हंदधुम न सोड यासाठ  ठार मारणारा दु  शऽू औरंगजेब याने गु  
गो वंदालाह  पकडनू  आण यासाठ  म गल सै य पंजाबात धाडले. या याशी या चकमक  
ÔखालसाÕ सै या या झा या, यामुळे गु ने ःवत:सच आनंदपूर या गडात क डनू  घेतले. 
म गलांनी त काल गु ला वेढा घातला. गु समवेत जे खालसा सै य गडातून लढत होते 
यांतच गु चे दोघे अठरा वषा या वर ल व दोन आतील वीरपुऽ होते. आप या सै यास 
उ ेज यासाठ  िन पुऽांचीह  पर ा पाह यासाठ  या पराबमी गु ने एके दवशी आप या या 
दोन पुऽांस ससै य गडाबाहेर पडनू  मोगलांशी लढ यास धाडले. या असम लढाईत याचे 
दो ह  पुऽ मारले जात असता या अलौ कक वीर प याने Ôवाह! वाह!Õ हणून सारखा 
जय  वनी चालू ठेवला होता. राऽ होताच लढाई िन याूमाणे थांबली आ ण ते आलेले खालसा 
सै य चो नमा न गडात पु हा घुसले. पण या खालसा (िनवडक) सै यातील अनेकांचा धीर 
माऽ बाहेर रणांगणावरच सुटलेला होता. ते पाहनू  गु ने सवाना ःप पणे सांिगतले क  यांना 
आपला जीव वाच व यासाठ  मला सोडनू  खालसातून बाहेर पडायचे असेल यांनी त काल तसे 
करावे. मी माऽ विचत या गडाबाहेर पडनू  लढाई अशीच चाल वणार आहे. ते हा या अगद  
Ôिनवडले यांÕतीलह  (खालसांतीलह ) अनेक शीख गु सेवेची यागपऽे देऊन गु  गो वंदाला 
सोडनू  रातोरात गडाबाहेर िनघून गेले. लवकरच राऽी काळोखात गो वंदिसंह या या उरले या 
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दहा बारा वषा या आतील दोन मुलांसह सप ीक या यासमवेत रा हले या ूामा णक खालसा 
पीरांनाह  िनरोप देऊन, मुसलमानी वे  यातून क याबाहेर िनसटला.  
 ९२५. गडातून या ददुवी राऽी या गाढ अंधारात आप या या दोन लहान मुलांसह 
ौीगु  गो वंदिसंह सप ीक जंगलात भटकत चालले असता शेवट  यांची िन यां या या दोन 
मुलांची ताटातूट होऊन ती लेकरे मसुलमानां या हाती पडली. या द ांनीु  या दहा-बारा 
वषा या आतील लेकरांनाह  Ôतु ह  एकतर हंदधुम सोडनू  मुसलमान हा, नाह  तर आ ह  
तु हांला भयंकर हाल क न मा न टाकूÕ अशी धमकावणी दली. ते हा िसंहा या छा याूमाणे 
िनभयपणे गजत यांनी हंदधुमाचा याग कर याचे अमा य क न Ôआ ह  ःवधमाथ मर यास 
िस द आहोतÕ असे उ र दले. संबु द मुसलमानी अिधका  यांनी िश ा दली क , “या 
काफरा या मुलांना िभंतीत िचणून ठार मारा.” अथात, या दोघा ताठ उभे रा हले या वीर 
कुमारां या भोवती वटांवर वटा रचून ग यापयत चुनेर  प क  िभतं उभार यात आली आ ण 
गळा दाबून ूाण घेणा  या शेवट या िशळा ठेव या या आधी पु हा एकदा वचार यात आले, 
“ए काफर, हंदधुम छोडते हो या नह ?” Ôनह ं, नह ं, कदा प नह Õ दाबले या आवाजात जतके 
उंच गजता येईल ितत या उंच ःवरात ते दोन छावे हंदधुमाचा जयजयकार कर त असतानाच 
चु याम  ये यां या मुखमःतकांना गाडनू  टाकणा  या शेवट या वटा मु ःलम दै यांनी रचून 
टाक या.  
 ९२६. हंद ूइितहासातील हंदधुमाथ केले या बिलदानाचे जे अमर भूषणाःपद ूसंग 
आहेत यांतच गणना कर यासारखा हाह  ूसंग आहे! िशखां या पटलावर तो ूसंग जसा 
या भाषेत र ा या रंगाने िच ऽला गेला आहे, असे यांनी िल हले या इितहासात िन का यात 
आढळते. याचेच वर दलेले सं  वणन ह  एक पुसट छाया आहे. इितहास या ीने ती 
बूर घटना स य आहे. पण ती वर ल का या या रंगातच व णलेली काय ती आढळते. 
 ९२७. कुमार हक कतराय : याच कालात कुमार हक कतराय नावा या एका हंद ू
मुलाने शाळेतील पाट पूजे या दवशी देवीचे एक िचऽ पाट वर काढले होते. ते पाहताच या 
घोर अपराधासाठ  (!) मु ःलम अिधका  यांनी या लहान मुलास मुसलमान हो याची िश ा 
दली. याने ती नाकारताच याला ठार मार याचा धाक दाख व यात आला. तोह  याने 
धा यावर बस व यामुळे आ ण आपला हंदधुम सोड याचे नाकार यामुळे यास ठार मार यात 
आले. या वीर हंदकुमाराचीु  ःमतृी हंदलोकांतु  पजंाबभर आजह  ूितवष  एखा ा धािमक 
सणासारखी पाळली जाते.  
 ९२८. गु  गो वंदांचा अंत : गु  गो वंदिसंहा या मुलांना वर उ लेख के याूमाणे 
ठार मार यानंतर पंजाब या रानावनात भटकत असता गु  गो वंदाने औरंगजेबास एक याची 
काह शी मनधरणी करणारे पऽ िल हले. राजकारणात हे डावपेच चालायचेच. बादशहानेह  याचे 
उ र दले, शेवट  काह  तडजोड होऊन गु  ग वंदिसंहाने पंजाब सोडनू  बाहेर जावे, असे काह से 
ठरले. ते हा गु  गो वंदिसंह हंडत हंडत महारा ात नांदेड येथे जाऊन रा हले. तेथे यांचे 
कमचार  असणा  या दोघा पठाण युवकांनी कट क न ते िनजले असता यां यावर ख ग 
चाल वला. या झटापट त जे ूाणघातक घाव गु  गो वंदाला लागले यातच यांचा अंत 
झाला. 
 ९२९. गु  ग वंदिसंह ांचे लहानपण पंजाबात गेले नसून यां या सुर ततेसाठ  
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बहारात पाटणा येथे यतीत झाले होते. यामुळे यांना ितकड ल हंद  भाषेचा लळा लागलेला 
होता, िन तीत यांनी पुढे व ाह  संपादन केली होती. यांनी यांचे िल हलेले Ô विचऽ 
नाटकÕ या नावाचे आ मवृ , हा मह वाचा मंथ, या हंद तच िल हलेला आहे, गु मुखी हणजे 
पंजाबी भाषेत न हे. यांनी चं डकेवरह  अनेक वीररसपूण क वता िल हलेली आहे. ू य  
Ôख गालाÕ तर यांनी चं डकेचे ूतीक हणून गौरवून यावर एक लहानसे ःतोऽ रचले आहे. 
याचे आम या इतर मंथातूनह  आ ह  वीररस लुत काह  उतारे Ôजय तेगमÕ् (जय ख गम)् या 
मथ याखाली दलेलीह  आहेत. या दशम गु ची हणजे वीर गु  गो वदंिसंहाची वाणी 
हंद म  ये अस यामुळे आ ण यांनी खालसा पंथाला दलेली द ाह  नानक-परंपरानुगत शीख 
सनात यांना िततक शी चत नस यामुळे सव िशखांचा िमळून मागे जो उ ले खलेला आ दमंथ 
आहे यात इतर नऊ गु ं ची वाणी एकऽ केलेली असताह  या दशम गु  गो वंदिसंहाचे तेवढे 
रंथ समा व  केलेले नाह त. या अंतगत कलहामुळेच खालसापंथाने Ôदशम मंथÕ हणून गु  
ग वंदांची वाणी तेवढ  एकऽ केलेली आहे.  
 ९३०. दसरु  एक मह वाची गो  तेवढ  हंद वु  ीने येथे सांिगतली पा हजे क  
खालसा पंथा या उ प ीमुळे िशखांत सहजधार  िन केशधार  असे दोन पंथ ूचिलत झालेले 
आहेत. सहजधार  हे केवळ नानकपंथी आचार पाळतात. ते केस ठेवत नाह त. इतर Ôक केÕ ह  
पाळतातच असे नाह . सहॐाविध हंद ूलोक, जे शीख-आचारह  पाळतात ते, याच सहजधार  
पंथात मोडतात. परंतु, हे  यानात ठेवले पा हजे क , िशखांना वीरवृ ीचे पोलाद  रसायन पाजून 
जर कोणी यांना जवंत, लढाऊ िन पंजाबातील ूबळ मु ःलम स ेचेह  श बळाने पूण 
उ चाटन करणारे हंद ूउपरा  घड वले असेल तर ते ौीगु  गो वंदिसंहानेच होय! 
 ९३१. ौीवीर बंदा बैरागी : हंदरा ा याु  इितहासात अमर झाले या वीरा यात आ ण 
हता यातु  याचे नाव के हाह  गाळता कामा नये तो पंजाबात अ याचार  मुसलमानांवर 
हंदंचाू  सूड घेणारा प हला ू याचार  आ ण नुसता पराबमीच न हे, तर ू याबमी असा हंद ू
पु ष हटला हणजे वीर बदंाबैरागी हा होय! ौी गु  गो वंदिसंह पंजाब सोडनू  गे यानंतर 
महारा ात नांदेड येथे जे हा ःथाियक झाला ते हा ितकडे ू यात असलेला जो एक वैंणव 
साधु बाबा बंदा बैरागी याची िन गु  गो वदांची एकदा भेट झाली. पुढे हळूहळू गु ने 
पंजाबम  ये हंदं याू  उडाले या ददशेचेु , मुसलमानांनी बला काराने चाल वले या हंदं याू  
मु ःलमीकरणाचे, गु  गो वंदिसंहा या ःवत: या कुलावर कोसळले या अनथाचे आ ण यांनी 
ःवत: केले या यु दाचे ममभेद  वृ  बैरागी बंदाला वव न सांिगतले. आप या चार पुऽांचा जो 
सूड घेईल असा हंद ूपंजाबात कोणीच उरला नाह , ह  गु  गो वंदिसंहांची द:ुखद गाथा ऐकून 
बैरागी बंदाचे र  तापून गेले. यांनी आपले पूवाौमीचे धनुंय-बाण हाती घेतले. गु  
गो वंदिसंहाने आप या सव िशंयांना िच ठ  दली क  बंदाचे सवतोपर  साहा य करा. ती 
िच ठ  घेऊन हंदंवरू  केले या अ याचारांचा, मुसलमानांवरह  तसेच ू याचार क न, सूड 
घे याचा कृतिन य केलेला हा हंद ूवीर पंजाबकडे गेला. 
 ९३२. पण काय करावे! ःथलाभावासाठ  आ ण आता अिधक िलखाण िल हणे 
आ हाला कोण याह  ूकरणी अश य झा यामुळे जे काह  िल हले आहे या या समारोपापरुते 
िलहनू  आता हा मंथ सपं वणे भाग आहे. नाह  तर बाबा बंदाने मुसलमानांची पंजाबात 
उड वलेली ससेहोलपट, याने केलेला िशर छेद, मुसलमानांनी हंद ू यां या केले या 
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वटंबनेचा घेतलेला जशास तसा सूड, या सर हंदला गु  गो वंदिसंहाचे लहान दोन पऽु 
मुसलमानी िभंतीत िचणून मारले या सर हंद नगराला जंकून घेऊन यातील मुसलमानी 
वःती जाळून टाकून मुसलमानी सरदारां या बायकामुलांसु दा भर उ हात अनवाणी 
काढ वले या िधंड , आ ण मुसलमानांनी ःवधम न सोड यासाठ  हंदंचूे केले होते तसेच 
मुसलमानांचेह  केलेले अस  छळ, ांचे आ ण सा  या पंजाबात हंद-ूराजस ेची याने पटलेली 
यशःवी वाह  याचे सं  वणन तर  आ ह  केलेच असते. ा मंथा या पूवाधात ूकरण 
सहाम  ये हंदंनीहू  तुरळक ूसंगी मसुलमानांवर धािमक ःव पा या केले या ू याचारांनी 
मुसलमान समाजाचाह  भयाने कसा थरकाप उडे, ते दाख वलेच आहे. बाबा बंदानेह  पंजाबात 
तशाच ू याचारांनी मुसलमानांचा थरकाप उड वला. शेवट  द ली या बादशाहाने पंजाबवर मोठे 
सै य धाडले. वृ यु दा या (गिनमी का या या) प दतीने वीर बंदा या सै यपथकांनी या 
मुसलमानी सै याचा अनेक ठकाणी पराजय केला. पण या धुमाकुळ त वीर बंदा बैरागी 
ःवत:ला हंदंचाू  सेनापती असे जे हणवी याचे ÔखालसाÕ पंथातील शीख लढव यांना मोठे 
वैष य वाटू लागले. ते वाढता वाढता वीरबंदाने एक ऽत केले या हंदं याू  सै यात फाटाफूट 
होऊन खालसा पंथाचे शीख या ूतापी सेनानीला वीर बंदा बैरा याला सोडनू  गेले. पण या 
एक  या खालसा पंथात काह  मुसलमानांना जंक याची धमक न हती. यामुळे, मोगलां या 
सै याचे बळ वाढनू  एका िनकरा या लढाईत तो पराबमी सेनानी वीर बंदा बैरागी, या या 
एकुल या पुऽासह आ ण िनकट या सहका  यांसह मुसलमानां या हातात सापडला. वीर बंदा या 
अंगात काह  अ तू जाद ूभरलेली आहे अशी भाबड  भीती बहतेकु  मुसलमानांत भेदरवीत असे. 
बंदा वीराला पकडनू  बे  या ठोक या तर  या जादनूे वेळ -अवेळ  मांजर बनून भर सै यातून 
िनसटनू  जातो अशी समजसु दा मोठमो  या मु ःलम अिधका  यांची झालेली असे. यामुळे, या 
जादपायीू  पाहता पाहता तो पळून जाईल या भीतीने भला मोठा लोखंड  पंजरा क न यात 
यास इतर अनेक पाडाव केले या हंद ूबं दवानांसह क डनू  मो  या मु ःलम सैिनकपथकासह 
द लीस धाडनू  दे यात आले. द लीला याला बादशहासमोर जे हा आण यात आले ते हाचा 
तो भयंकर ूसंग!! वीर बदंा, याचा एकुलता एक लहानसा पुऽ आ ण याचे शभंर एक िशंय 
यांचे, ते हंदधुम सोड नात हणून झालेले अस  छळ िन ह या, ते वा हलेले र ाचे पाट! बंदा 
वीराला तर िशर छेद न करता केवळ छळापायी ठार मार या या हेतूने लाल लाल तापले या 
सांडसाने भोसकून भोसकून या या शर रातील मांसाचे उपसलेले लचके! हे सव अघोर वणन 
कर यास येथे ःथळ नाह ; पण ू येक कृत  िन अ यासू हंदनूे ते वणन िशखां या आ ण 
ःवत: मुसलमानां या त कालीन िल हले या मंथातून आहे िततके तर  अवँय वाचावे! 
 ९३३. आ ह  िल हला होता तो िशखांचा इितहास : आ हाला द:ुख वाटते क , आ ह  
िल हले या िशखां या इितहासातूनच ते वाचावे, असे आज आ हास सांगता येत नाह . याचे 
कारणह  येथे थोड यात सांिगतले पा हजे. इं लंडमधून साधारणत: सन १९०९ म  ये 
रा यबांती या उलाढालीत आ ह  ृा सम  ये जे हा गेलो ते हा ौीमती मॅडम कामा यां या 
घर  एक-दोन म हने होतो. तेव  या वेळात आम यापाशी संम हले या साधनांना उपयोजून 
आ ह  िशखांचा दोनशेएक पानांचा साधार िन र  सळसळ वणारा इितहास मराठ त िल हलेला 
होता. िशखां या वा यातील अगद  ूथम िल हलेले पुःतक हणून जे समजले जाते या Ôभाई 
बाळाक  जनमसाखीÕ हणजे गु  नानका या ू य  जीवनाची भाई बाळा नावा या िशंयाने 
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िल हलेली गाथा ा पुःतकापासून तो दशम गु या दशममंथापयत बहतेकु  मूळ िलखाणांचा 
अ यास केलेला होता. िशखांचा किनंगहॅम ूभिृत इंमजी इितहास तर वाचलेलेच होते. महाराजा 
रण जतिसंगाने पंजाबातून मुसलमानांचे रा य उखडनू  देऊन जे शति ु(सतलज) ते िसंधूपयत 
आ ण वर ज मू-का ँमर पयत वःतारलेले नवे हंदरा यु  ःथापले आ ण जयपाळ िन 
अनंगपाल यां या ूाचीन पराभवांचा सडू उग वला, या महारा या या ःथापनेपयतचा वृ ांत 
आम या मंथात आ ह  आणलेला होता. पण आ हास आजह  ह  गो  मनात बोचत आहे क , 
या इितहासाचे ते हःतिल खत बहधाु  इंमजां या हातात पडनू  आज न  झालेले असावे! 
नाह तर या या हाती आ ह  ते िलखाण छाप यासाठ  गु पणे हंदःथानातु  धाडले होते यांनी 
येता येता इं लश आर कां या पोिलसां या झडती या भीतीने समुिाःतृ यंतु केलेले असावे! 
अथातच, तो आमचा मराठ  मंथ ूकािशत हो याचे आधीच लु  झालेला आहे. न च झालेला 
आहे!! 
 ९३४. तर ह , याला ौी बंदा वीरा या िन या या या हंद ूसैिनक पथका या अमर 
हौता याची ती भीषण कथा वाचावयाची असेल याने आमची या ूसंगावरची अंदमानात 
िल हलेली जी एक क वता आजह  उपल ध आहे, ती तर  वाचावी. 
 ९३५. वीर बंदा या िशंयांमधील आ याियकेूमाणे बंदा वीराला तो मेला असे 
समजून, शेवट , याचा देह या मु ःलम रा सांनी एका उ कर  यावर द ली बाहेर फेकून 
दलेला होता. पण, या या काह  िशंयांनी अ तू वनःपती यास खाव व यामुळे तो शु द वर 
आला आ ण या िशंयांनी यास लगोलग गु पणेच पंजाबात नेले. पुढे याचे एक गु पीठच 
ःथापन झाले आ ण शेकडो शीख याचे अनुयायी हणून ÔबंदईÕ या नावाने ते गु  पीठ बदंा 
वीरा या वंशाकडे अजूनह  नांदवीत आहेत. पुढ ल रामिसंग गु ं या कुका शीख संूदायाूमाणेच 
ते ःवत:ला क टर हंद ूसमजतात. 
 ९३६. बंदा वीरा या मृ यूनंतर खालसा िशखातील आ ण खालसा या उपपंथा या 
बंदई, सहॐधार  इ याद  इतर िशखांतील कोणाह  शीख संूदायाचे पंजाबात राजक य आ ण 
सैिनक बळ असे काह  वष उरले नाह . जकडे ितकडे फाटाफूट! परंतु, उलटप ी बंदा वीरापयत 
लढता-लढता मुसलमानांचीह  राजक य स ा मोडकळ सच आ यासारखी झाली होती. द लीसह  
तीच ःथती होती. परंत ु सा  या हंदःथानातु  या वेळ  बळावर चालले या हंदं याू  न या 
धुरंधर श ची - मरा  यांची - सैिनक िन राजक य मह वाकां ा माऽ बळावत चालली होती. 
माऽ, ू य  द लीहनू  पंजाब ते मलुतान, काँमीर, कंदाहार ूांतापयत मोगल बादशाह  
नावापुरती तेवढ  उरलेली होती. ठक ठकाणचे पु डगु ड आपाप या टो यांसह पुंडाई तेवढ  
माजवीत होते.  
 ९३७. यानंतर, िशखां या स ेची वाढ कशीकशी होत गेली आ ण शेवट , महाराजा 
रण जतिसंगा या पंजाब ते काँमीर पयत या सा  या ूांतात मुसलमानी रा याचा अंत होऊन 
हंद ूःवातं याचा पुन दय कसा झाला, ते सव वृ  याच ःथळ  नुसते सूिचत करणे काय ते 
श य आहे. कारण या Ôसमी क मंथाÕचा जो संक पत काळ आहे यापुढ ल काळात या 
ऐितहािसक घटना घडत आहेत. 
 ९३८. तथा प, दोन-तीन वधेये माऽ या पजंाबी इितहासातील काळा वषयी येथे 
सूऽ पाने काय ती सांगणे श य आहे िन अवँयह  आहे. 
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 (अ) पंजाबमधील मुसलमानांची राजस ा उलथून टाकून याला ःवतंऽ कर याचा 
प हला यशःवी ूय  मरा  यांनी केला. िशखां या इितहासात काय कंवा एकंदर उथळपणे 
िल हले या भारतीय इितहासातून काय, िशखांनी पंजाबातून मुसलमानी स ा ूथमत: उखडनू  
दली असा जो ढला समज ूचिलत आहे तो चुक चा आहे. िशखांची राजस ा जे हा अगद  
उ कषास पोचली होती ते हाह , ते शेजार या द लीलासु दा पूणपणे जंकून घेऊ शकले 
नाह त, हे िन ून सांग यात िशखांचा उणेपणा दाख व याचा मुळ च उ ेश नाह . पण, 
मरा  यां या ख  या रा ीय पराबमाला खो  या बढाया मा न उणेपणा आणू पाहणा  या िनंदकांची 
त डे तेवढ  बंद कर याचा हेतू आहे. पंजाबात या पंजाबात तर  मुसलमानी बादशाह  उलथून 
पाडनू  महाराणा रण जतिसंगा या रा यासारखे ःवतंऽ हंदरा यु  ःथाप याचे ौये एकंदर त 
मु य वेक न आम या शीख संघटनेलाच आहे हे िन ववाद. पण पु याहनू  िनघून खाली 
तंजावरपयत आ ण वर िसधंू िन िसंधु याह  पलीकडे हंदरा ाचाु  लढता िन चढता  वज नेऊन 
रोवणा  या आ ण द ली या मु ःलम बादशहाला तथाकिथत बादशहा क न सोडणा  या 
मरा  यां या ूचंड पराबमाला या सात शतकां या कालखंडा या हंद-ूइितहासात तर  तोड 
नाह , हेह  पण िन ववादच आहे! 
 (आ) नेपाळचे ःवतंऽ हंदरा यु  : आप याकडे िल ह या गेले या बहतेकु  भारतीय 
हण वणा  या इितहासमंथांतून कंवा शालेय पुःतकांतून इतर सव भारतीय ूदेशांचा उ लेख 
असतो. पण आ य असे क , नेपाळ या ूदेशाचा िन तेथील शरू हंदरा याचाु  नावापुरता सु दा 
उ लेख नसतो. जणू काय नेपाळ हा भारतीय हंदरा ाचाु  कोणीच लागत नाह ! पण वःतुत: 
जतका महारा , पंजाब कंवा मिास हे ूदेश हंदरा ाचेु  अ व छेदनीय अंश आहेत िततकाच 
नेपाळ हाह  अ व छेदनीय अंशच आहे. या ूांता या कंवा उपूांता या राजस ा ूसंगी 
िनरिनरा या असतील; परंतु, रा  असे, हे सव उपभाग ा हंदरा ाचाचेचु  अंगभूत आहेत, 
हंदरा ाशीु  ते एकजीव झालेले आहेत. हंदःथानातीलु  इतर ूांतांवर आिशयातील मुसलमानांची 
आ ण युरो पयन ल छांची या गे या नऊ-दहा शतकांत अनेक आबमणे आ ण सतत यु दे 
झाली, पण, सुदैवाने नेपाळम  ये माऽ या ल छांचा राजक य कंवा धािमक ःव पाचा 
िततका उपिव होऊ शकला नाह . एकंदर त हंदधुम िन हंदःवातं यु , ल छांचे तसले उपिव 
हाणून पाडनू  नेपाळम  ये ःवतंऽपणे नांद ूशकले. ामुळे खरे हटले असता, हंदरा ांचाु  नेपाळ 
हा भाग एक उ मांशच समजला गेला पा हजे. आ ण आप या हंदरा ा याु  इितहासात 
नेपाळला मानाचा िन ूित ेचा प हला ूणाम केला गेला पा हजे! पण वःतुत: आप या 
ववेकशू यतेमुळे प रणाम उलटाच झालेला आहे. आम या इतर भारतीय ूांतातील 
पारतं या या िचखलात नेपाळ तला गेला नाह , याचा ा उलाढालीशी संबंध आला नाह  
हणूनच, आप या ा उथळ भारतीय इितहासमंथात नेपाळचे नावह  चुकतमाकतच येते कंवा 
येतच नाह ! 
 ९३९. हा ःवािभमानशू य वपयास िनरःत कर यासाठ  आ ह  नेपाळ या 
आंदोलनाची एक हंदसंघ टतु  ःवतंऽ चळवळच सन १९२४ त अंदमानहनू  सुटताच हंदःथानभरु  
चाल वली होती; हे ूिस दच आहे. याच वेळ  Ôनेपाळ  आंदोलनाचा इितहासÕ हे ःवतंऽ 
पुःतकह  आ ह  िल हले आहे आ ण यात नेपाळ या पराबमी इितहासाचे आ ण यांनी 
केले या अखंड िन यशःवी हंदःवातं यु  संर णाचे वृ  दलेलेच आहे. ा समी णा मक 
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मंथात माऽ ःथलाभावी ते वृ  दे याची श यता  आता उरली नाह . आवँयकताह  िततक शी 
नाह . गे या दहा शतकां या ूारंभी, नेपाळात, ूथम आम या नेवार  हंदंचूे रा य होते. 
यानंतर जकडेितकडे राजपुता यांतून मु ःलमां या उपिवाने जे पराबमी राजपु ष मेवाडातून 
इतरऽ भा योदय कर यास िनघून गेले यातीलच एक पराबमी राजपूत नेता आप या 
अनुयायांसह हमालया या नेपाळकड या ूांतात िशरला. याने एक छोटेसे ःवतंऽ हंदरा यु  
ःथापले. पुढे, होता होता, ा राजपुतांनी खाटमांडपयतू  ूदेश यापला व ते नगर आपली 
राजधानी केली. ते ूबळ हंदरा यु  यांनी ःथापन केले तेच आजचे हे नेपाळ  रा य होय. 
भारतीयांचे िच  नेपाळ या मह वाकडे आ ण हंदरा ाचेु  नेपाळातील हंदंशीू  असले या 
एका मते या िन एकजी व वा या ना याकडे वेध यासाठ  इतका काय तो नेपाळ या 
इितहासाचा नामो लेख इथे पुरे आहे! हे राजपूत क टर गोर क अस यामुळे यांना हळूहळू 
गोरखा हेच जाितवाचक नाव पडले. 
 ९४०. येथे कालबमाने, पुढचे असले तर , हेह  सांगून टाकतो क , भारतावर इंमजांचे 
रा य असताना सव जगात जे सहॐाविध गुरखा सैिनक इं रजां या सै यात सेवेस रा हलेले 
होते यांनी युरोपातील दो ह  महायु दांम  ये शौय गाज वले आ ण इं लंडातील, अमे रकेतील 
आ ण जमनीतीलह  उ कृ  सैिनकांना च कत करावे असे सैिनक नैपु य िन पराबम दाख वला. 
यामुळे, आज सा  या जगात गुरखा सैिनक हणजे उ कृ  सैिनक अशी हणच पड यासारखे 
झाले आहे.  
 (इ) अकबराचे उ रजीवन - अकबराने या या पूवजीवनात हंदधुमाचा िन रा यांचा 
उ छेद कर यासाठ  जी बूरता िन जे अ याचार केले यांचे वर या मंथात केलेले अगद  सं  
उ लेखसु दा हे िस द करावयास पुरेसे आहेत क , रा सी धमवेडाने िन हंद ेषानेु  अकबरह  
िततकाच पछाडलेला होता, जतका एखादा अ लाउ न वा औरंगजेब पसाळलेला होता.  
 ९४१. अकबर हा इतर म गल कंवा मु ःलम आततायींूमाणे न हता, तर तो 
हंदधुमाचा ेष न करणारा, याय ूय, हंद ू कंवा मुसलमान असा ुि भेदाभेद न मानणारा 
समतेने रा यकारभार चाल वणारा, असा एक थोर म गल बादशहा होऊन गेला आ ण हणून 
हंद ूलोकांनी या या वषयी अपार आदर िन कृत ता मानली पा हजे, असा युरो पयनांनी िन 
हंद ूलोकांनी िल हले या आजपयत या इितहासमंथातून एकसुराने अकबरा वषयी जो जयघोष 
सतत चालत आला आहे तो केवळ परक य इितहासकारांनी मायावीपणे आ ण ःवक यांनी 
दाःयूवण लांगूलचालक िन ववेकशू यर तीने चाल वलेला आहे. आ हा हंदंनाू  एकतर आदर, 
पू यभाव राणा ूतापाशी दाख वता येईल कंवा याचा शऽू जो अकबर या याशी दाख वता 
येईल. आ हाला या दोघांचे सारखेच मम व कसे मानता येईल? देवाची आ ण दै याचीह  
पूजा एकऽच कशी बांधता येईल? राणा ूतापसार या हंदराजांचेु  ःवातं य हरावून यां यावर 
आप या दाःयाचे जोखड बळाने लादणारा आ ण हंदधुमाचा मानभंग कर यासाठ  या 
हंदराजांनीु  आप या मुलीसु दा मला द या पा हजेत, मा या जनानखा यात क ब या 
पा हजेत, अशा उघडउघड अ याचार  माग या क न यांचा बूर उ छेद करणारा धमाध 
मु ःलम अकबर कुठे आ ण आप या हंदरा ाचेु , रा याचे आ ण धमाचे र णाथ लढत लढत 
ूाण याग करणारे आमचे राणा ूताप, राणी दगावतीु  यां यासारखे सहॐाविध हता मेु  आ ण 
वीरा मे कुठे! 
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 ९४२. दसरेहु  मह वाचे वधेय (point) आम या भाब  या िन लांगूलचालक बहतेकु  
हंद ू लेखकां या अ ाप  यानात आलेले नाह , ते हे क , अकबर हा सव ूजाजनांना समतेने 
वाग वणारा आ ण एकंदर मनुंयमाऽातील समतेचा मोठा पुरःकता बादशहा होऊन गेला, असे 
जे ते शाळेतूनसु दा िशक वतात तेह  अगद  अत य आहे. मुसलमानांची वा ात ःतुती 
कर या या खोड चा तो प रणाम आहे. कारण, अकबर हा म गल सॆाट होता. म गल 
साॆा याचा जो जो दास होणार नाह  याचा याचा बूरपणेसु दा नायनाट कर यास तो 
कचरत नसे, मग तो मुसलमान का असेना. आता सारे मुसलमान काह  म गल न हते. उलट 
अफगाण िन तुक सुलतानां या हंदःथानातु  असले या सुलतानशा ाच अकबराने वनाशनू 
म गल बादशाह  वाढ वली. यामुळे, ते म गलाचा क टरपणे ेष कर त. हणजे हंदरा या याु  
व दच न हे, तर अकबर हा या या ःवत: या म गल बादशाह  करता इतर कोण याह  
वैय क मह वाकां ी बादशहाूमाणे लढत होता. रा य वःतार त होता. अथात ् तो सव 
मुसलमानांनासु दा समतेने वागवीत न हता. अनेक मुसलमानांची रा येसु दा याने बुड वली, 
तुड वली. केवळ ःवत:ची एक  याची बादशाह  टकावी ाच उ ेशाने काय ते अकबराने या या 
उ रजीवनात हंदंवरु  ज झयासारखे अगद  उ ोभक धािमक कर लादले नाह त कंवा सश  
लाखो हंदंनाू  सरसकट मुसलमान कर याची अिभयाने (मो हमा) काढली नाह त. हंद ू
मुसलमानांना समतेने वागवावे हा यामागे मु य उ ेश मुळ च न हता. पण, हंदंवरू  असे 
ू य  धािमक अ याचार जे हा जे हा मुसलमानी सुलतानांनी मागे केले ते हा ते हा यांचे 
झालेले भयंकर प रणाम या या डो यांसमोर होते. तशा ूपीडक िन धमाध मु ःलम 
सुलतानशा ा या शा ाच के हा के हा हंद ूअसंतोषा या आगीत भःम झा या हो या! ासाठ , 
अकबराने या या उ रजीवनात याची ती जवळजवळ सा  या उ र हंदःथानवरचीु  ःवत:ची 
एक  याची बादशाह  शांतपणे नांदावी हणून, हंद ूकाय, मुसलमान काय, अशा एकंदर ूजेस, 
कर, वैय क याय इ याद  ूकरणी एखा ा औरंगजेबापे ा पुंकळ अिधक सौ यपणे िन 
िन पिवीपणाने वाग वले. हंद-ूमुसलमानां या धमिनरपे  एका मते या आ ण समते या 
भावनेने न हे, कंवा मनुंयमाऽा या ःवतंऽतेला आदर यासाठ ह  न हे! कंवा हंदधुम हा 
ÔकाफरधमÕ होता अशी यांची अंतगत भावना न हती हणून तर न हेच न हे!  
 ९४३. पण ऐ हक राजस ेत ःवत: सवस ाधीश, सॆाट, अगद  अरेराव झा यानंतर 
अकबराची दद यु  मह वाकां ा याह पुढे धाव घेऊ लागली. लोकांचा ऐ हक सॆाट झालो, पण 
पारलौ कक मीच आहे, मी जगाचा पैगंबरह  झालो पा हजे, ह ह  इ छा या या मनात जागतृ 
झाली. या ीने याने Ôद ने इलाह Õ नावाचा एक हंद ू िन मुसलमान या दो ह  धमाहनू  
वेगळा असा धम काढ याचा घाट घातला. पण यातह ,  यानात ठेव यासारखे असे क , 
हंदंनाू  माग या मु ःलम सुलतानांनी कंवा पुढे औरंगजेबाने जसे बला काराने मुसलमान 
बन वले तसे ते करणे अश य वाटनू  कारःथानाने अकबराने या द ने इलाह ारे हंदधुमाचा 
उ छेद कर याचाच ूय  केला. कारण या धमाचा मु य ÔपैगंबरÕ अकबर हाच मानावा लागे. 
नुसते जयगोपाळ तर सोडाच, पण नमःकार हणूनह  भागत नसे, तर या अकबर  धमात 
गेले या हंदंनाू  ूथम वंदनेतच Ôअ ला हो अकबरÕ असेच हणावे लागे! या धमाची भाषाह  
पिशयन अरे बकच होती. एकंदर त इतके सांगणे पुरे आहे क , अकबराची, मनुंयजातीचा 
पारलौ कक सॆाट बन याची ह  सवाई शेख महंमद  मह वाकां ाह  धुळ स िमळाली. कारण, 
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या या या न या धमात आधी कोणी फारसे हंद-ूमुसलमान गेलेच नाह त; आ ण जे 
त डपुजेपणापुरते अकबराचा धम मानीत तेह  अकबर मरताच कुठ या कुठे बेप ा झाले!  
 ९४४. तथा प, या काळ या जगताम  ये जे जे थोर बादशाह, सॆाट, रा यकत 
युरोपात, अ ृकेत वा आिशयात होऊन गेले, याम  ये, एवढा कारःथानी, िनयंऽक, पराबमी, 
साॆा याचा वजेता िन िनयंता, व ेचा, कलाकौश याचा भो ा, काह  इितहासकारां या 
मताूमाणे याला ःवत: एक अ रह  िल हता-वाचता येत न हते, पण याने मोठमो  या 
मंथकारांना पदर  बाळगून नामां कत मंथांची रचना कर वली असा अकबर हाह  एक थोर 
बादशहा होऊन गेला. इतक  याची सापे  ःतुती इितहास क  शकेल. तो जतका मोठा होता 
िततका याला आ ह ह  मोठा हणतो; पण यापुढे जाऊन आ हा हंद याू  ीने तो परक य, 
परधम य, अ याचार  िन अधम होता, यासाठ  आ हा हंदंनीू  याचा िध कारह  केला पा हजे. 
 

ूकरण ९ वे
आले! मुसलमानी राजस ेचे कदनकाळ मराठे आले!

 ९४५. वःतुत: इितहास हटला हणजे तो घड या घटनांना अगद  हडकु या 
ग ासार या रोक  या िन  भाषेत सांिगतला गेला पा हजे, अशी सवसाधारण समज आहे. 
ती बहतांशीु  स यह  आहे. जे केवळ का पिनक िन का यमय आ ण जे केवळ घ टत िन 
अ रश: घडलेले याचे वणन हे िभ निभ न ूकारचे असलेच पा हजे. याचे उ कृ  
य करण सालंकृत का य कंवा हडकुळे कथन ा भाषा-ूकारानेच होऊ शकते. केवळ 
घटनांचे संवत देणे, अमुक मनुंय मेला, अमुक ज मला, अमक  लढाई झाली, ा ÔसंवतातÕ 
मोठे अवषण (दंकाळु ) पडले इ याद  नुस या घ टतांचे-घटनांचे रोकडे टपण हा इितहासाचा 
मूलाधार असला तर  ते टपण हणजेच काह  इितहास न हे. याला संवतावली (सनावली) 
हणता येईल. परंतु िनभळ इितहासात आ ण का यातह  काह  ूदेश असा असतो क , तो 
इितहास िन का य यां या संयु  िमौणानेच यथाथपणे य वला जाऊ शकतो. यावाचून 
या ूसंगा या वणनाला जवंतपणाच येत नाह . अशा ूसंगी, इितहास हा अकःमात आपण 
होऊनच का यमय होतो. अशा ूसंगी अगद  पुराणातील अ तू पकांचा, दै वक वणनशलैीचा 
अवलंब के यावाचून या घटनांचे अलौ कक व यथाूमाण अशा रसरशीतपणे रंग वले जातच 
नाह . मनुंयाला सा  या घटना जशा या तशा ग  भाषेत सांगता येतात. पण मनुंयाची ूकृती 
िन ःवभावच असा घड वला गेला आहे क , उ कट, भ य, द य, अलौ कक अशा कोण याह  
भावनांना रसरसून सोडणार  घटना, ती अगद  यथावत ्घटना असली तर , सा  या श दांत,  
ग ात, सांगवतच नाह . यांत ती मावतच नाह . ते हाच तर मनुंय अकःमात ्खदखदनू 
हसतो, कळवळून रडतो, आनंदाने नाचतो, संतापाने खवळून जातो, हणजेच उ कट भावने या 
भाषेतच तो बोलू लागतो. अशा उ कट भावनेची नैसिगक भाषा हणजेच का य! मग ते ूसगंी 
ग ातह  असू शकेल. उपमा, उ ूे ा, पके इ याद  अलंकार आभूषणांनी एखा ा 
राजराजे रासारखे ते ग ह  बहुधा वनटलेले असते. 
 ९४६. Ôिनषाद व दा डजदशनो थ: ोक वमाप त यःय शोक:॥Ô  
 ह  या आ  कवीचीच सा  नाह  का क , मूळ ोकाचा, का याचा, ज मच मुळ  
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सा  या श दात न मावणा  या अ यु कट भावनेत झाला! 
 ९४७. पण ऐितहािसक, अलौ कक घटनां या भावना मक वणनात ह  एवढ  
सावधानता माऽ अवँय पाळली पा हजे क , यायोगे या मूळ घ टतांचे ःव पच वकृत न 
झाले पा हजे. साधार इितहासाचे ःव प या यथोिचत भावना मक आरशातूनह  ःप  दसले 
पा हजे.  
 ९४८. या भारतीय इितहासा या काळा वषयी ा मंथात आपणांस आता चचा 
करावयाची आहे तो काळह  हंदरा ा याु  ीने अशा काह  अलौ कक, दय हलवून सोडणा  या 
घ टतांनी बहरलेला आहे क , यांना व णताना भावनांची का यमय भाषाच काय ती जवंतपणे 
िन यथाथपणे यांचे य करण क  शकेल! 
 ९४९. ा मंथा या गे या आठ या ूकरणात हंद-ूमुसलमानांचे सहा शतके चाललेले 
महायु द साधारणत: इसवी सन सोळावे शतक उलटनू  जाऊन सतरा या शतकात ूवेशले होते, 
पण ती शतके उलटनू  गेली तर  सा  या आिशयातील अरब, अफगाण, पठाण, तुक, म गल 
इ याद  सा  या मुसलमान जातीं या या भीषण धािमक-राजक य आबमणांनी वारंवार जजर 
झाले असताह  हंदराु  या सतरा या शतका या ूारंभापयत उ रेत काय कंवा द णेत काय 
नामशेष झाले न हते! न हे, तर रणांगणातच घायाळ ःथतीत का होईना, पण झंुजत रा हले 
होते! उलट सन सातशेपासून तो सन १६०५ म  ये अकबर मरेतोपयतची ह  दहा शतके 
हंदरा ांशीु  सारखे झंुजता-झंुजता सा  या आिशयातील वर ल शऽुप ीय मु ःलम रा ांचेच 
आबमक बळ ीण होत चालले होते. आ ह  ूकरण सहाम  ये भारतभर पस  पाहणा  या 
Ôमुसलमानी स े या इितौीची अथौीÕ या मथ याखाली उ ले खलेली ती अथौी इसवी 
सना या चौदा या शतकापासूनच कशी होत चालली होती आ ण वजयनगरसार या वजयशाली 
नवन या हंदरा यांचीु  ःथापना हो याची श यता कशी िनमाण होत चालली होती, हे स य वर 
दाख वलेच आहे. 
 ९५०. हंदंचूे तेच पुन जीवनसाम य वाढत जाता जाता शेवट  आ ह  आता या 
इसवी सना या सतरा या शतकाला पोचलो आहोत या णास हंदं याू  या विधंण ु
साम याचे धुरंधर व अंितमत: य चयावत ् भारतभर जो क  शकेल असा एक अपूव िन 
अलौ कक हंदवंशु  इितहासगभ पौरा णक भाषेतच बोलावयाचे तर ूादभव याचीु  भारता या 
अिध ाऽी देवतेलाच िनकड लागली! ूाचीनकाळ  शक-हणा दू  ल छांचा िन:पात कर याची 
अशीच िनकड भारता या अिध ाऽी देवतेला जे हा लागली ते हा ितने अबू पहाडावर एक 
महाय  क न चार भारतीय वीर पु ष िनमाण के याचे चांदभाट आप या महाका यात 
Ôअ नकुलाची कथाÕ या कथेत सांगतात. परतु ददुवाने ा, आ ह , या काला वषयी िल हतो 
आहो या, सन सतरा या शतका या, काळात भारतावर गुदरले या हंद-ूमु ःलम महायु दात 
मु ःलम राजस े या समूळ उ छेदनासाठ  केवळ चार दैवी वीर पु ष उ प न क न 
भाग यासारखे न हते. या कायासाठ  एक दैवी वीर पु षांची जातीची जाती उ प न करावयास 
हवी होती. याःतव महाकवी चांदभाटा या पौरा णक पण इितहासगभ पकातच बोलावयाचे 
हणजे भारता या अिध ाऽी देवतेने सा  या भरतखंडावर ी टाकली. दहा शतकांवर चालले या 
या हंद-ूमु ःलम महायु दाचा एकदाचा अंत क न मु ःलमां या राजस ेचे अंितम िनदालन 
क न टाक यास बहतांशीु  समथ अशी हंद ू रा वीरांची जातीची जाती उ प न कर यास 
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जा व य य भूमी ती ह च होय, अशा कायास अबूचे ते लहानसे य कंुड कसे पुरणार, असे 
मनात आणून या भारता या संबु द अिध ाऽी देवतेने मंऽोदकाचे िसंचन द णेत स ाि वरच 
केले! आ ण अकःमात स ाि  पवतचा पवत पेटनू  उठला! अ नक लोळावर अ नक लोळ 
भडकत चालले! आ ण यातून शताविध-सहॐाविध-ल ाविध सश  वीरपु षांचे समूहचे समूह 
जातीची जाती, रा कुलचे रा कुल ूादभवलेु ! यातील याने याने या वालां या 
मािलकांतूनच एकेक वाला उपटनू , ितचाच आप या हातात भगवा  वज क न, मुसलमानी 
राजस े या समूळ िनदालनासाठ  ते सा  या भारतभर Ôहर हर महादेवाÕचा रणघोष कर त चढनू  
चालले! ा रा कुलाचे नाव, Ôिशवकालो प न महारा Õ! 

सा  या जगातील अ हंद ूशऽूंशी एकटा हंद ूमहारा  झुंजला!
 ९५१. ाच काळ  ा दशशतक यापी हंद-ूमु ःलम महायु दा या रण घाईतच असा 
ूसंग भारतावर आ ण यातह  महारा ावर गुदरला होता क , तसा जीवावरचा ूसगं 
जगातीलह  तुरळक रा ांवरच काय तो गुदर याचे इितहासातून आढळते! सा  या आिशयातील 
अ याचार  मु ःलम रा े भारतावर एकाच वेळ  उ रेकडनू  कशी तुटनू  पडली होती ते सांिगतले 
आहेच. पण या आिशयातील अरब, पठाण, तुक, अफगाण, म गल ूभिृत मु ःलम रा ां या 
समवेतच ा काळ  वशेषत: द णेवर समुिातून पोतुगीज, डच, ृच, इंमज ा ूबल िन 
आबमक युरो पयन रा ांचीह  धाडची धाड हंदरा ाचाु  िन हंदधुमाचाह  उ छेद कर या या 
ूित ेने येऊन कोसळली होती आ ण जवळजवळ एक  या या Ôय ो थत िशवकालो प न 
महारा ालाÕच ा जगातील सव लुटा  अ हंद ूरा ां या भयंकर आबमणांना एकाक  त ड देणे 
भाग पडले! यातून जगा या इितहासातील एक दिमळु  आ यकथा ह  क , ा Ôय ो थत 
महारा ाÕने या जगातील सव अ हंद ू रा ां या सव भीषण आबमणांना यशःवीपणे ट कर 
दली आ ण ते या सव परशऽूंना पु न उरले!! द ली या बादशाह  त ताचे तुकडे तुकडे 
उडवून या वेळ या मु ःलम राजस ेची सग या हंदःथानातु  अंितम इितौी केली! 
 ९५२. महारा ा या ा अलोकसामा य पराबमाची गाथा ित या स यःव पात आता 
महारा ातील लोकांना तर  साधारणत: प रिचत झालेली आहे. रानडे, राजवाडे, खरे, 
इितहासाचाय सरदेसाई इ याद  थोर इितहाससंशोधकांना िन लेखकांना मरा  यां या इितहासाचे 
हे स य, द य िन भ य भारतीय ःव प ूकट व याचे ौये आहे. पण एका रान  यांचा अपवाद 
सोडला तर इतरांचे मंथ मराठ त आहेत. मराठ वाचून जगातील इंमजी इ या द इतर भाषांतनू 
मरा  यांचे इितहास िल हलेले आहेत, पण ते मुसलमान, पोतुगीज, इंमजा द आम या पूव या 
शऽूंनी जाणूनबुजून आ ण भारतातील आम या िभ न ूांतीय देशबंधूंनी बहतांशीु  अ ानाने, 
अगद  वकृत ःव पात िल हलेले आहेत. 
 ९५३. याःतव मला तर  अगद  व ािथदशेपासून महारा ाचा हा िशवो रकालीन 
इितहास या या आतापयत या संशोिधत झाले या ःव पात इंमजीत िल हला जावा, हणजे 
जगाचेह  डोळे उघडतील, असे उ कटतेने वाटत होते. पण ूथमपासनू आमचे ःवत:चे काय ेऽ 
कत य हणून आ ह  इितहासकालापे ा वतमानकाळा या काल ेऽातील ःवरा ा या शऽूशी 
झंुजणे हेच ठर व यामुळे ॄ टश वरोधी रा यबांती या क लोळात आ ह  गुरफटनू  गेलो. 
याःतव आ हाला अंदमानातून सुटनू  येईतो महारा ा या जु या इितहासा वषयी तसे काह  
िल ह यास वेळच िमळाला नाह . पु हा, केवळ इितहासासच वाहनू  घेतले या सरदेसायांसार या 
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ौ देय इितहासकारांनीच हे काम हाती घेणे अिधक ौयेःकर िन ौम वभागा या ीने 
सोयीःकर असेह  वाटनू  तशी खटपट आ ह  अधूनमधून कर त होतो. 

सरदेसाई ःवत:च मला भेटतात
 ९५४. उ लेखानुरोधे अगद  त ड च आली हणून या वषयीची एक आठवण येथेच 
सांगून टाकतो. आ हाला सरदेसायांना भेट याची अगद  त णपणापासून इ छा असे. कारण 
यांचेच इितहास आ ह  सारखे वाचीत होतो. पण आ ह  रा यबांतीकारक; ते एक उ चपदःथ 
राजसेवक, मग ते बडो ा या संःथािनकासार याचे का असेनात! पु हा ते ूौढ; आ ह  लहान. 
पुढे आ ह  अंदमानात गेलो आ ण सन १९२४ म  ये तेथून सुटनहू  आलो. आम या 
बांतीकालातील अनेक कृ यांना सरदेसाई पराबम हणून गौर वतात, असे आ ह  त डोत ड  
अ◌ैकत होतो. ते हा र ािगर स आ ह  होतो तोपयतह  सरदेसायांनी इंमजीम  ये मरा  यांचा 
इितहास िलहावा अशी आ हांला तळमळ वाटे. तसे त डोत ड  िनरोपह  आ ह  यांना अनेक 
वेळा धाडले. पण लेखी पऽ असे काह  धाडवेना. कारण आमचे अ र हणजे वःतवाची 
ठणगी. एखादेवेळ  यां यासार या सरकार  अिधका  या या घराला ती आगच लावून ावयाची! 
अशी उदाहरणे आम या बांतीकारक चळवळ त घडतह  होती. हणून आपले चुप बसलो. एके 
दवशी र ािगर स आमचे घर , ौीयुत नाना पटवधान यांचे जे घर आ ह  भा  याने घेतले होते 
या घर , दार उघडनू  एक वृ दसे गहृःथ आत आले. Ôकोण?Õ हणून वचार त आ ह  
आदराथ  थोडे उ थापनह  दले. ते हणाले, Ôमी, तो बडो ाचा सरदेसाई. इितहास िल हतो 
हणून आपणास ठाऊक असलेला.Õ आ ह  एकदम चमकलो. Ô हणजे? रयासतकार क  
काय?Õ ते हणाले, ÔहोयÕ. ते हा मी, Ô व ाथ  असतानाच यांचे ूिस द झालेले मुसलमानी 
रयासत हे मोठे पुःतक कसे वाचले आ ण ते हापासून आप या वषयी कसा आदर वाटत आला 
आहे, हे सांिगतले. आपली आजपयतची सगळ  पुःतके मी वाचून काढली आहेत. पण माझी 
आपणांस आमहाची एक वनंती आहे. मी अनेक देशात िन मराठ  नसले या हंद  व ानांत 
वावरलो आहे. पण यांना मरा  यां या इितहासाची थोरवी तर काय, पण पुरती जाणीवसु दा 
नसते, असे पा हले आहे. अनेकांम  ये तर मरा  यां वषयी एक ूकारचा ेषह  आढळतो. हणून 
आपण िल हले या मराठ  इितहासाचे संकलन केलेला, अिधकृत, एकटाक , साधार िन 
आटोपशीर असा इितहास आपण ःवत: इंमजीत िलहावा, हणजे महारा ीय नसले या 
जगालाह  तो स यःव पात कळेल.Õ यावर यांनी Ôते काय आता दसु  यांनी कोणी करावेÕ असे 
हटले. मी हटले, Ôनाह . आजतर  तसे काय करणारे आपणच एक अिधकार  लेखक मला 
दसता. वयोमानाने आपणांस जड गेले तर  हे शेवटचे काय सुवणकलश हणून तर  हाती 
यावे. होईलह  पुरे; आपणास द घायुंयाची देणगी दलेली दसतेच आहे! पण असा इंमजी 
इितहास िल ह यास आरंभ तर  त काल करावा.Õ नंतर सा  या औपचा रक गो ी झा यावर मी 
यांना जाताना गौरवून हटले क , Ôअशा थोर इितहासलेखकाचे दशन आज मला झाले याचा 
मला आनंद वाटतो.Õ ते हा माझे वा य पुरे होते न होते तोच ते हणाले, Ôछे छे! खरा आनंद 
वाटतो मला! आ ह  काह  झाले तर  इितहासलेखक. पण आपण इितहासकार, इितहास 
घड वणारे! आपण इितहास घड व यावर तो टपनू ठेवणारे आ ह . मी खरोखरच आज 
आपणांस इितहासकत हणून भेटावयास आलो!Õ नंतर आ ह  एकमेकांचा साभार िनरोप 
घेतला.  
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 ९५५. ह  गो ह  येथेच सांगणे उिचत होईल क , आम या वर ल भेट नंतर 
इितहासकार सरदेसाई ांनी पंधरा-वीस वषानी का होईना, पण यां या जीवनाचे एक प रप व 
फल हणून शेवट  मरा  यांचा वःततृ इितहास तीन खंडांम  ये इंमजी भाषेतच िल हला! 
 ९५६. अंदमानातून इ. सन १९२४ या वष  सुटनू  येताच मला राजकारणात काह  
ू य पणे कर याची बंद  झाली आ ण ःथलब दतेमुळे संचारबंद ह  पाळणे अिनवाय झाले. 
ते हा र ािगर त या र ािगर त डांबले या आम या या अ ःत वात मंथा दक साधने जवळ 
नसली तर  हे िशवो र महारा ा या असामा य पराबमाचे आ ण मुसलमानी राजस ेला 
िनदाळून यांनी केले या हंदरा ा याु  वमोचनाचे वैिशं य साधारणपणे महारा ाबाहेर या 
ूांतीय आ ण पररा ीय जगतास िनवेदावे याःतव इंमजी भाषेतच; मरा  यां या वःततृ आ ण 
ववतृ (detailed) इितहासावर नसला तर  या इितहासाची आम या कोनातून िच क सा 
करणारा एक तसा समी क मंथ ःवत:च िल ह याचे आ ह  ठर वले. इतकेच न हे तर १९५२ 
फेॄुअर या आत तो मंथ पूणपणे िलहनहू  टाकला. 

हंदपदपादशाहु
 ९५७. या इंमजी मंथाचे नावच मुळ  Ôमरा  यांचा इितहासÕ असे न ठेवता 
Ô हंदपदपादशाहु Õ हे ठेवले. अशासाठ  क  आम या मते एकंदर त मराठे जे लढले ते केवळ 
महारा ासाठ  लढले नाह त, आप या घरकुला या परसूसाठ  कंवा शेतीवाड साठ  केवळ लढले 
नाह त, तर यांचा ओढा मूलत:च हंदधुम आ ण हंदराु  - याचा महारा  हा एक भाग 
हणूनच काय तो तो श द यां या त ड  ळला होता - यांना मुसलमानां या दाःयातून मु  
क न सा  या हंदःथानभरु  हंदरा यु  Ôःवरा यÕ ःथापणे हाच होता! द ली या मु ःलम 
बादशाह ला धुळ स िमळवून ितथे हंदपदपादशाह चेु  हंदधुम महामंद र उभारणे, ह च या 
नवमहारा ा या इितहासाची ूमुखतम िन ूबलतम अंतगत ूेरणा होती! ौी समथानी 
य वले या -  
    या सकल भमूंडळाचे ठायी ।  
    हंद ूऐसा उरला नाह  ॥ 
ा मूळ या पोटित डकेतूनच पुढचा सगळा मरा  यांचा इितहास उ वला!  

रामदासो  -  
   ूःतुत यावनांचे बंड। हंद ूउरला नाह  चडं। 
   बहताु  दसाचे भुंड। शाःता न िमळे तयािस॥ 
 ९५८. हंदमनातीलु  ाच यथेने िन आततेने सारे महारा  खवळून उठले! या 
शतकातील हंदःथानभरु  वःतारलेला सहश: महारा ीय चळवळ ं या, कारःथानां या, 
ःवा  यां या, लढायां या, पाठलागां या िन पछेहाट ं या, सुसंगत आ ण वसंगत अशा 
य चयावत ् ऐितहािसक वृ ा ताचा, घ टतांचा, आजपयत या मोठमो  या इितहासकारांना 
ग धळात टाकणारा आ ण न साधणारा सम वय, ा Ô हंदराु Õ िन Ô हंदपदपादशाहु Õ ा दोन 
मंऽमय श दांनीच सांधला जातो. ाःतवच ा हंद-ूमु ःलम संघषा या दशशतक यापी 
इितहासावर ते यु द जंकून समा ीची हंद वजयमुिाु  ठोकणारा हा Ô हंदपदपादशाहु Õ श दच 
या आम या मरा  यां या इितहासा या समी क मंथाचे नाव आ ह  ठेवले. 

 ९५९. ा आम या मंथातह  मरा  यांचा सगळा इितहास संपूण ववरणासह (in all 
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details) असा दलेला नाह . कारण, इितहासकारांनी ते प रौम फार मो  या ूमाणावर 
आधीच घेतलेले होते. इंमजी लेखक जदनाथु  सरकार, मराठ  इितहासकार सरदेसाई ांनी या 
वःततृ साधनसंशोधक प रौमांचे संकलन िन यां या  यानात जसा आला तसा सम वयह  
करणारे मह वाचे मंथ आधीच िल हलेले होते. याःतव मरा  यांचा स वःतर इितहास असा 
िल ह याचा य  पुन  टाळ यासाठ  आ ह  केला नाह . पु हा र ािगर जवळ या या 
लहानशा िशरगाव येथील खे  यात आमचे ःनेह  ौीयुत वंणुपंत दामले यांनी आ हास तशा 
ःथलबंद या ूसंगातह  जी एक लहानशी खोली राहावयास दली होती तीत बसून तसा 
वःततृ मंथ संदभ - पुःतका द साधनां या अभावी िल हताह  येता ना!  

हंदराु
 ९६०. एखा ा अंधा  या राऽी वाट चुकून रानात िश  लागले या वाटस ने या या 
जवळची ूवासातील मोठ  वजेर  (electrical battery) काढनू  ितचा ूकाशझोत चहकडेू  
फेकताच याला सव वःतुजात लखकन ् यथा ःथत दसू लागते आ ण या या मना या 
ूकाशमय ःथतीत याची वाट याला ःप पणे उमगता येते. याचूमाणे आम या महाशालेय 
(collegian) कालातच आ ह  या वेळ या मराठ  इितहासा या वःततृ पण वःकळ त 
पसा  यावर हंदरा ी याु  व ु लतेचा ूकाशझोत टाकताच आमचे मनह  अकःमात ूकाशमय 
झाले. या हंदरा ा याु  द ि मय कोनातून पाहताच तो मराठ  इितहासाचा वःकळ त, 
वसंगत िन वखुरलेला ूपंच, सुसंगत िन सुसम वत दसू लागला. याचे खरे 
अलोकसामा य व ते हाच काय ते आम या ू ययास आले. केवळ मरा  यांचा इितहास हणून 
तो वाच ू जाता तसा एकेर , ःवाथ , लुटा , भांडकुदळ आ ण भु कड असा जदनाथु  
सरकारासु दा बहतेकु  इितहासकारांना वाटत होता, तसा तो नाह च नाह ! हंदरा ासार याु  
आप या महान ् रा ावर सारा आिशया, युरोप, आ ृका अशा ित ह  खंडातील हणजेच 
त कालीन सा  या ात जगातील परधम य िन परक य अ हंद ूशऽू जे तुटनू  पडले होते आ ण 
यांना िनदाल यासाठ  दहा शतकांवर हंदजातीनेु  तुटकपणे महायु द लढत ठेवले असताह  
इतर कोणाह  हंदराजांकडनु ू  कंवा गटांकडनू  ते महायु द जंकून समा  हो याचे िच ह दसेना, 
ते हा ते महायु द जंक याचे महान ्दािय व आता एक  याने ःवीकारले पा हजे असा िनधार 
क न उठले या महारा ाचे आ हांस ते हा स यक् दशन झाले! 

हंदःवातं ययु दु
 ९६१. ा हंदरा ीयु  कोनातून साधारणत: सतरा या शतकापासून या मरा  यां या 
हंदःवातं ययु दा याु  ा इितहासावर ल आ ह  िल हलेले वर ल ‘Hindupadpadshahi’ 
( हंदपदपादशाहु ) हे पुःतक ू येक हंद विन ाु ने वाचावे, अशी आ ह , रा ीय कत यासाठ  
दांिभक वनय बाजूस सा न ःवत:च उ कट वनंती करतो. कारण, श य ितत या ित  हाईत 
ीने बिघतले तर  आमचे आ हासच ते पुःतक मरा  यां या त कालीन इितहासावर ल इतर 

आज उपल ध असले या कोण याह  पुःतकापे ा अ यंत मािमक आ ण हंद वा याु  या 
ओसंडत भरले या रा ीय जीवनरसाने रसरसलेले आहे, असे वाटते. मरा  यां या राजारामकालीन 
इितहासाला Ôबाजारबुण यांचा धुडगूसÕ हणणा  या परक यांची िन ःव कयांचीह  त डे बंद क न 
रान  यांनी Ôमहारा ाचे ःवातं ययु दÕ असे याला हटले. 
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 ९६२. पण या या पुढचे हे जे अ रश: महाभारतीय यु द मराठे राजारामा या 
कालानंतर जवळ जवळ एक शतकभर लढत रा हले ते केवळ Ôमहारा ीय ःवातं ययु दÕ न हते, 
तर ते Ôमहाभारतीय हंदःवातं ययु दु Õ होते. या महायु दाचे हे आ ह  िल हलेले 
Ô हंदपदपादशाहु Õ हे समी क पुःतक हणजे एक Ôसुवणमंद रÕ आहे! या महायु ददेवतेची एक 
अ जं  यातील रंगिश पासारखी मनोवेधक मूत  आहे. 
 ९६३. आ ण तर ह , या पुःतकातील छेदक िन छेदक साधार आहे. इतर अिधकार  
इितहासकारां या वा यांचे उतारे यात आहेत हणून ते साधार आहे. इतकेच काय ते न हे, 
तर या ू य  रणांगणात लढत असले या आ ण ती राजकारणे लढवीत असले या 
वीरपु षांची या या वेळ  उ चारलेली ःवत:ची वा येच यात आहेत, यां या ःवत: या 
हाताने िल हले या ता या ता या पऽांचे उतारे यात आहेत, हणून ते पुःतक जतके 
वाचनीय िततकेच व सनीय आहे. महारा ा या या इितहासाची ह  अ खल भारतीय 
हंदःव पाचीु  जाणीव ूितभाशाली इितहासलेखक राजवा  यांना अगद च न हती असे नाह . पण 
यां या िलखाणात ितचा सवागीण सम वय हावा तसा झालेला न हता. विचत, यांचा 
मंथसंभार तसाच ूचंड होता, हणून याचे एका ीत साक याने सूमाण अवलोकन करणे 
यां यासार या वशाल बु द लाह  साधलेले दसत नाह . अधूनमधून या इितहासाचे यांचे 
समी ण अधूरे कंवा वसंगत भासते. तर इं लश, मु ःलम ूभिृत शऽुप ीय इितहासकारांचे 
तर ा ूकरणी नावच काढावयास नको. एवंच आहे या प र ःथतीत मुसलमानी राजस ेचा 
नायनाट क न ते महाभारतीय यु द जंकणा  या इितहासाचे हंदरा ीयु  ीतून केले या 
समी णाचे आमचे Ô हंदपदपादशाहु Õ हेच पुःतक अ तीय आहे. यासाठ  ू येक हंद विन ाु ने 
ते वाचावे असे आमचे आमहाचे सांगणे आहे. 
 ९६४. एव  यासाठ  आ ह , आम या स  या या ूकृित ीणतेमुळे, ते समी णसु दा 
आता पु हा येथे देत नाह . जे ज ास ूवाचकांनी हंदपदपादशाहु  ा इं लश मथंातून वाचावे. 
ा मंथाचे मराठ  भाषांतरह  ौी. ग. पां. परचुरे यांनी ूिस द केलेले आहे. ा चाल ू Ôसहा 
सोनेर  पानेÕ ा मंथात आता दशशतक यापी हंद-ूमु ःलम महायु दात शेवट  हंदंनीू  
मुसलमानी राजस ेचा नायनट क न जो अंितम महान ् वजय िमळ वला या उ कष बंदलाू  
पोच वणा  या घटनाबमा या केवळ अनुबम णके या सोनेर  साखळ चेच काय ते ूदशन 
कर याची आवँयकता आहे. तेच खाली कर त आहोत.  

अलोकसामा य घटनां या मािलकांची अनुबम णका
 ९६५. या सन सतरा या शतकापयत आ ह  ा हंद-ूमु ःलम महायु दाचे समी ण 
ा मंथात ूकरण ८ पयत वर केलेले आहे यापुढची या सन सतरा या शतकातली, या 
वेळेस य:क त भासणार  पण आज आता इितहासा या उलट द बणीतूनु  महान ् ठरणार  
प हली घटना हणजे सन १६२७ कंवा १६३० म  ये झालेली - 

िशवाजीचा ज म!
 ९६६. िशवाजीचे वड ल शहाजीराजे हे या काळातील मरा  यां या राजकारणक या 
आ ण लढ या मोठमो  या तुरळक सरदारांत गणले जात होते. पण, या सा  यांना या वेळ  
महारा ात रा य करणा  या पाच मु ःलम सुलतानशा ांचे अं कत हणूनच सरदार या गाज वणे 
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भाग पडलेले होते. हंदंचूे ःवतंऽ असे एक ट चभरसु दा ःथल सा  या महारा ात उरलेले न हते. 
पण वर उ ले खले या या शहाजीराजांना झाले या लहान मुला या दैवी, माऽ पुढे, या याच 
नेतृ वाने, मु ःलम राजस े या िशर छेदासाठ  सांडले या उंण र ाचा हंदःवातं यिनघ षकु  
ःवरा यितलक लागावयाचा होता! 

आ यकारक योगायोग
 ९६७. दैवाने हणा, देवाची इ छा हणून हणा, काकतालीय यायाने हणा, कंवा 
पेरले या ूय ांचे एकसमयाव छेदेक न बह न वर आलेले पीक हणून हणा; पण, 
जजामाते या गहृांगणातील िशवाजी या ा ज मापासून एक आ यकारक प रवतन हंद-ू
मुसलमानां या यु दसंघषातील रा ीय रणांगणातह  घडनू  आले.  
 ९६८. साधारणत: सन सातशेपासून सतरा या शतका या आरंभापयत जेथे जेथे 
हणून मुसलमानांची आ ण हंदंचीू  ूचंड सै ये लढली, जेथे जेथे हणून रा यांवर िन रा ांवर 
िनणायक प रणाम करणारे यु द समरभूमीवर हंद-ूमुसलमान लढले तेथे तुरळक अपवाद 
सोडता, काह तर  िनिम  होऊन कोणी ह ीवर बसला हणून, तर कोणी पालखीत बसला 
हणून, कुठे अकःमात ् व ासघात झाला हणून, तर कुठे वजय हंदं याू  अगद  हाती आला 
असता केवळ योगायोगाने - पण हंद ूसै याचा पूण पराभव हावा आ ण मु ःलम प ाचा पणू 
वजय हावा, हा िन ुर रणदेवतेचा शेवटचा िनणय बहधाु  ठरलेला असे! वीर दाह रची लढाई, 
वीर जयपालची लढाई, वीर अनंगपालची लढाई, वीर पृ वीराजाचा शेवटचा संगर, महाराणा 
संगाने झंुज वलेला संमाम ा सव शतकानुशतकांतील िनकरा या यु दांपासून तो थेट 
वजयनगर या वीर रामराजा या सन १५६५ म  ये झाले या तािलकोट या लढाईपयत ू येक 
िनणायक यु दात वर ल िन ुर रणदेवतेचा कौल हंदप ासचु  बाधक ठरला, हंदप ाचाचु  
पराभव या या संमामात अटळपणे होत गेला!! 

पण सतरा या शतका या आरंभापासून
 ९६९. हणजेच साधारणत: िशवाजी या ज मापासून हंद-ूमु ःलमां या संघषात 
याच िन ुर रणदेवते या िनणयात एक अ यंत आ यकारक ूभेद अकःमात ् दसून येऊ 
लागला. तो हा क , पूव  जसा हंद-ूमुसलमानां या झंुजीत हंदंचाू  पराभव हटकून हावयाचाच 
हे अटळ दसे, तसे ा पुढ या काळात जेथे जेथे हंद-ूमुसलमानांची गाठ पडे तेथे तेथे हंदंचाू  
वजय हटकून हावा आ ण मुसलमानांचा पराजय होत जावा हेह  अटळ ठ  लागले! ा 
सतरा या शतकापासून जेथे जेथे रणात मुसलमान भेटला, तेथे तेथे हंदंनीू  यास पटला! 
रा ावर कंवा रा यावर आमूलात ् प रणाम करणारे रणसंगर असोत कंवा अगद  धाव या 
लढाया असोत, हंदसै याचाु  वजय आ ण मु ःलमांचा पराजय हा बहधाु  ठरलेलाच असे! 
महारा  भूमीवर लच न हे, तर पंजाब ते द ण समुिापयत िन प म ते पवू समुिापयत या 
शेकडो लढायांत मरा  यांनी मु ःलमां या केले या पराभवांनी हंदंचीू  छाती गवभराने उंच वणार  
वजयजंऽी आम या हंदपदपादशाहु  या पुःतकातून ू येक हंद ूत णाने अवँय वाचावी.  

न या मराठ  रणनीतीचे सूऽ ÔआबमणÕ - केवळ Ôसंर णÕ न हे!
 ९७०. सा  या हंदरा ाचेु  नेतृ व मरा  यांनी ःवीकार यापासून वर दाख व याूमाणे 
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जेथे हंद-ूमु ःलम संमामात बहधाु  हंदंचाचू  वजय आ ण मुसलमानांचा पराजय भरतखंडभर 
जो होत गेला याचे एक मु य कारण हे होते क , शऽूंवरसु दा सैिनक  आबमण करणे हे 
नैितक ं या अ ा य आहे, पाप आहे, तो हंदंचाू  धम न हे, अशी जी ाऽ वाची वकृत िन ा, 
स ण वकृतीचीु  साथ बहतांशु  हंदसमाजातु  म  यंतर  फैलावली होती, ित या तावड तनू 
मरा  यांनी आप या धाडशी पराबमाने हंदमनाचीु  झपा  यासरशी सुटका केली.  
 ९७१. वःतुत: रां र य श बलाचे मु य ॄीद शऽूवर तो चालून ये या या आधीच 
आपण या यावर चालून जाणे - आबमण करणे हेच होय. अशी आबमक ूवृ ी हंद ूलोकांत 
पु हा संचर व याचा स बय ूयोग मरा  यांपूव  वजयनगरचे रा य ःथा पले या वेळ च हंदंनूी 
मु ःलमां व द यशःवीपणे केलेला होता. पण, तो द णेत या द णेतच रा हला आ ण 
तािलकोट या भयंकर पराभवाने हंदमनु  मुसलमानांवर आबमक चढाया कर यास पु हा कच  
लागले होते. अशा वेळ  मरा  यांनी मु ःलमांवर यशःवी आबमणे क न हंदंमू  ये पु हा 
रणचैत य संचर वले.  
 ९७२. शऽूंवर सैिनक आबमण करणे हेच रा ीय श बलाचे मु य  येय, मु य धम 
आहे. रा ा या केवळ संर णापुरतेच श बल जे रा  बाळगते - पण, आबमण म होईल इतके 
वाढवीत नाह , तसे करणे अधम समजते, या रा ाची ती िन ा एक तर ॅांत असते, नाह  तर 
आतून भेकड असते. हा अंतगत भेकडपणा छप व याकर ता केलेली ती एक व गना असते. 
या रा ाचे सै यबल उघड उघडपणे आबमण मते या पायावर िन ूमाणावर रणस जतेत उभे 
असते या रा ात संर ण मता असतेच असते. 
 ९७३. पु हा, या वेळ या मुसलमानां या आततायी राजस ेस उखडनू  टाक यासाठ  
हंदंनीू  केलेले आबमण हे मुळातच अ या य न हते. खरे अ या य आबमण हंदं याू  देशावर 
मुसलमानांनी या ःवा  या के या ते होते, या आततायी मु ःलम स े व द हंदंनीू  केलेले 
आबमक उठाव ाला हंदंनीू  मुसलमानां व द केलेले ÔबंडÕ हणता येत नाह . कारण 
हंदरा ा याु  ःवातं या व द - या य स े व द मु ःलमांनी केलेले आततायी अिभयान, हेच 
खरे बंड होते. ध या व द चोरांनी केले या अितबमणाला बंड हणता येईल. चोराला 
दं ड यासाठ  ध याने केलेला उठाव ाला काह  ÔबंडÕ हणता येणार नाह . हणूनच या काळ  
उ या भारतातील हंदसमाजाचाु  जो बहतांशु  भाग भीितमःत झालेला होता, या यात पु हा 
धैय संचर व यासाठ  रामदासांनी स ाि या िशखरािशखराव न रणघोषणा केली क , Ôूःतुत 
यवनांचे बंड।Ô बंड यवनांचे आहे - हंदंचूे न हे. या ल छां या बंडाचा उदंड दंड यांना 
दे यासाठ  यां यावर चोहोबाजूंनी आबमण करा!  
   “धमासाठ  मराव। मरोिन अव यांिस माराव। 
   मा रता मा रता याव। रा य आपुले॥“ 
 ९७४. मरा  यांनी अवलं बले या ा आबमक रणनीतीचे ूमुख ह यारह  या वेळ या 
हंदंनाू  तोपयत नवेनवेसेच होते. पूव  यां या हाती ते ळावे असे ळलेले न हते. ते ह यार 
हणजे वृ यु द हे होय. ालाच या वेळ  गिनमी कावा हणून हणत. ा वृ यु दा या 
माराखाली मरा  यांनी असं य सेनेसह केले या मोठमो  या मुसलमानी ःवा  यांनाच दाती तणृ 
धरावयास लावले. शऽू या चतुरंग सेनेशी सहसा आप या अ पसं याक सै या या टो यांसह 
स मुख यु द असे मरा  यांनी या वृ यु दा या नीतीूमाणे मराठ  सै य अ पसं यक असेल 
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ते हा ते हा देऊच नये; तर मागून, उजवीकडनू , डावीकडनू  सारखे तुटनू  पडावे.  
 ९७५. तथा प, हेह   यानात ठेवले पा हजे क , मरा  यां या अशा लहानसहान 
सै यानी ूचंड मोगली सै याची लांडगेतोड करता करता या मराठ  सै याचीह  सं या िन श  
कुठे कुठे जर वाढत गेली तर मराठे ाच वृ यु दाचा उ रभाग हणून मोगलां या एखा ा 
अगडबंब सै यावरह  अकःमात उघड उघड आबमण क न स मुख लढाया दे यास कचरत 
नसत. मराठ  सै ये जे हा वाढत गेली, यां या हाती पडलेली लहानमोठ  रा ये, दगु ूदेश 
इ या दकांचा याप वाढत गेला, ते हासु दा यांची िनरिनराळ  सै ये आपली ःथाने संभाळून 
आप या लहानमो  या राजधा यांतूनच काह  लोळत पडलेली नसत. तर यांतील ू येकजण 
शेजार या वा दर याू  मोगली स ेखाली पुढ या ूदेशावर सारखा टपून राहनू  पावसाळा संपला रे 
संपला क , ःवार  कर यास, छापे घाल यास, मु ःलम शऽू आप या छो  या संःथानावर, 
जहािगर वर, गडावर चालनू ये या या आधी या पुढ या मु ःलम ूदेशात घुसे! आप यावर 
चालून येणा  या मु ःलम िनजाम नबाबा द शऽूंनासु दा हडकूनु  हडकूनु  घराबाहेर काढनू  
यां यावरह  मराठ  सै ये तुटनू  पडत. या मरा  यां या लहानमो  या राजधा या, गडगुहा ा 
यां या वाःत या या ःथली काह  यांचा खरा प ा सापडत नसे. मसुलमानांवर ःवा  या कर त 
िनघताना ती मराठ  वृ यु द-कुशल सै ये या आप या राजधा या जणू आप या घो  यां या 
पाठ वर घेऊनच मोगलां या हातातील ूदेशात, दर याू  ूांतात हाणमार कर त िनघून गेलेले 
असत. ा अनेक मराठ  सेनानींचा िन लढव यांचा खरा प ा हणजे मोगलां या ूदेशात 
पडलेली यांची लढाऊ िश बरे, - यांचे सारखे हलते तळ! 
 ९७६. मरा  यां या ा लांडगेतोड ने जजर झाले या मु ःलमां या अगडबंब ःवा  यांची 
काय ददशाु  होई ते राजारामकालीन औरंगजेबा या एका उदाहरणाव नह  ःप  होईल. 
औरंगजेबाची मोठमोठ  सै ये मरा  यांचा पाठलाग कर त िन यांचे ूदेश घेत एका बाजूला थेट 
खाली जंजीपयत गेली; पण? - ती मु ःलम सै ये मागे वळून जो पाहतात तो ितकडे 
मरा  यांची लहानमोठ  सै ये नमदा उत न गुजराथ ूांतात घसुली असून तेथील मु ःलम 
सुभेदाराची हबेलंड  उडवून देत आहेत! या या पुढ या म  यूांतातूनह  इतःतत: मराठे तुटनू  
पडत अस याची नवीनवी बातमीह  ू यह  या ग धळले या मोगल बादशहा या कानावर 
आदळतच होती! शेवट  जळ या िनखा  याूमाणे हातात धरले या महारा ास खाली टाकून देऊन 
ते होरपळून िनघालेले अगडबंब मु ःलम मोगल सै य श य ितत या वरेने आपण होऊन 
पाठ मागे द लीकडे िनघून गेले. 
 ९७७. जोवर मरा  यांचे सै यबल कंवा राजसंःथा ःथावर, ूबळ िन वःततृ झालेली 
न हती तोवरच काय ते हे आबमणाचे रणशा ीय तंऽ मरा  यांनी अंगीकारलेले होते असे नाह , 
तर जे हा यां या अनेक सरदारांपैक  एकेका या हाताखाली दहा-दहा, वीस-वीस सह ांसारखी 
चतुरंगदले रंगात झंुजत आ ण जंजी ते गुजराथ, म  यूांतापयत मरा  यांची रा येच ःथापन 
झाली ते हा तर अिधक ईषने हंदपदपादशाह याु   येयिस द ःतव प ह या बाजीरावासार या 
धुरंधर सेनापती या िन रा यचालका या अिधप याखाली मराठे उरले या मु ःलम ूांताूांतावर 
आपण होऊन आबमणे कर त चाललेच होते! सा  या भरतखंडात हंदपदपादशाहु  ःथापावयाची 
तर नुसते Ôआहे िततुके जतन क नचÕ भागणे न हते, तर महारा ाबाहेर पडनू , Ôपुढे आ णक 
मेळवावेÕ ा सूऽाूमाणे मरा  यांना आबमक रणनीतीचाच अवलंब करणे भाग होते. धमशऽूंवर 

 193



तसे तुटनू  पड याची वीरौीने रसरसले या या वीरांना अिनवार हौस पण होती!  

मरा  यां या ा आबमक रणनीतीने  
हमालयाकड ल शऽूं या ःवा  या बंद पड या 

 ९७८. प ह या बाजीरावाने द लीपयत मारले या धडकांनी मोगली बादशाह  गदगदा 
हलवून खळ खळ  झाली आहे आ ण मरा  यांची मोठमोठ  सै ये द लीपुढेह  पंजाबात 
आबमणे कर या या बेतात आहेत, ह  वाता हमालयापलीकड ल मु ःलम रा यांतह  
पोहोच याने काबूल, गझनी, इराण, तुराण, ब क, बुखार, अरबःथाना द मु ःलम राजस ांनाह  
मरा  यां या श चा हादरा बस यावाचून रा हला नाह !  
 ९७९. मरा  यांचा उदय हो यापूव  हमालयापलीकड ल ाच अरब, इराणी, दराणीु , 
तुक, मोगल इ याद क मु ःलम जाती हमालय उत न हंदःथानवरु  कशा रा सी ःवा  यांवर 
ःवा  या कर त हो या ते ा मंथात अनेकवार सांिगतलेच आहे. हंदंचीू  रा ये बुडवीत, 
हंदधुमाचा उ छेद कर त आ ण हंदंवरू  अमानुष धािमक अ याचार कर त हे मु ःलम आबमण 
कोणी द णेपयत चालून येई तर कोणी द लीलाच आपली ःवतंऽ िन ःथायी रा ये ःथापनू 
अ लाउ नासार या थेट द णे या टोकापयत ःवा  या क न हंदधुमाचा उ छेद कर त जात. 
 ९८०. तथा प, या काळाचे हंदराजेु , हे रा सी मु ःलम आबमक हमालय उत न 
हंदःथानवरु  ःवार  कर याआधीच, ूथम आपणच हमालय ओलांडनू  इराण, तुराण 
अरबःथानावर ःवा  या क  शकले नाह त. ा मु ःलम आबमकांना यां या घर  ठेचून टाकू 
शकले नाह त! 

ना दरशहा आ ण अ दा ली
 ९८१. पण ा दशशतक यापी हंदमु ःलमु  महायु दात मरा  यांनी अ खल हंदंचूे 
रणनेतृ व हंदःथानातु  सवऽ ःवीकार यानंतर यां या ा ूबल सैिनक  आबमणांनी द लीचे 
तटह  जे हा कोसळू लागले ते हापासनू माऽ वर या छेदकात सांिगत याूमाणे आिशयातील 
मु ःलम आबमक जातींची आ ण रा यांची ती पूव ची, महंमद गझनीूमाणे हंदंचाू  िन:पात 
कर या या ूकट डरका या फोड त उठ याबस या ःवा  या कर याची खोडच मोडली गेली. 
मरा  यां या सै यांनी द ली हाती घेऊन तेथील कारभार प ह या बाजीरावासार या पराबमी 
पेश या याच तंऽाने चाल ू ठेवला. ते हापासून हमालयापलीकड ल एक इराणचा ना दरशहा 
आ ण दसराु  अहमदशहा अ दा ली हे दोघेच काय ते पूव या मु ःलम आबमकांसार या 
डौलाने हंदधुमाचा आ ण लोकांचा उ छेद क न टाक यासाठ  आ ण हंदःथानचेु  बादशहा 
बन यासाठ  हणून आले. परंतु वःतुत: ते दोघेह  पूव ूमाणे केवळ ःवत: याच खुमखुमीने 
िन ूेरणेने चालून आलेले न हते. द लीपयत सा  या हंदःथानातु  आपली हंदस ाु  ःथा पत 
मराठे येऊन थडकले आहेत कंवा थडकू शकतात या जा णवेने ना दरशहा काय कंवा 
अहमदशहा अ दा ली काय, ा दोघां याह  मनात धाःती वाटू लागलेली होती. पंरतु 
हंदःथानातीलु  द ली िन पंजाब येथील मुसलमानी सरदारां या िन कधी बादशहां याह  गु  
िनमंऽणाव न ना दरशहा िन अहमदशहा हमालयापलीकडनू  हंदःथानवरु  चालनू ये याचे धैय 
क  शकले. Ôमरा  यांनी आ हांस खाऊन टाकले. सव हंदःथानातु  काफरशाह  होत आहे. तर  
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द लीची मु ःलम बादशाह  र ण कर यासाठ  आपण इःलामचे ऽाते हणून आ ह  
आपणाकडे धाव घेत आहो. आपण स वर ःवार  क न यावे. आ ह  आपणास द लीस 
बादशाह  त ावर बस वतो.Õ रो हले, पठाण, मोगल अशा अनेक मु ःलम सरदारांनी असा गु  
आमह के यामुळे यां या हंदःथानातीलु  बळावर िन सहा यावर अवलंबूनच काय ते हे 
हंदःथानापलीकडचेु  दोघे अ याचार  पण बिल  आबमक हंदःथानवरु  ःवार  क  शकले. 

ना दरशहाची ःवार
 ९८२. ना दरशहाला गु पणे मरा  यांचा नायनाट कर यासाठ  यांनी बोलावले यात 
िनजाम-उल-मु क हा ूमुख होता. भोपाळ या लढाईत बाजीरावाने ा िनजामाला यथे छ 
पटला होता. परंतु यालाह  ह  आशा होती क , ना दरशहाकडनू  मरा  यांचा काटा समळू 
उपटला जाईल. पुढे जे होईल ते होईल. ना दरशहा सन १७३९ त अटक ओलांडनू  लाहोरला 
आला. द ली या बादशहाने ससै य या याशी लढ याचा डौल घातला. पण प ह याच लढाईत 
याची धूळधाण उडाली. ना दरशहाने बादशहाला बोलावून अटकेत ठेवले; िनजामलाह  याने 
दरडावून वचारले क , Ôतु ह  एवढाले सरदार असता तु हाला मरा  यांना कसे हसकताु  आले 
नाह ?Õ आ ण याने मा य केलेले क येक कोट  पये दले नाह त हणून यालाह  अटकेत 
ठेवले. नंतर ना दरशहा सरळ द लीवर चालून गेला. १७३९ या माचला ना दरशहाने मोगल 
स ेचा अंत क न उघडपणे द ली या िसंहासनावर आप या ःवत: या इराणी बादशाह ची 
घोषणा केली. लगोलग याने मु ःलम बादशाह या कुळधमाूमाणे द लीस अ याचारांचा कहर 
केला. लुटालूट िन सरसकट िशर छेद यांचे थैमान मांडले. तथा प, सग या मसुलमानांना ह  
आशा होती क , ना दरशहा मरा  यांचा तर  नायनाट कर ल. ना दरशहाने मरा  यांची आपण 
होऊन कोणतीह  आगळ क केली नाह . इतकेच न हे तर द लीतील हंदं याू  लुटालूट त आ ण 
सरसहा िशर छेदात ितकड ल मुसलमानांचाह  अपवाद ठेवला नाह . ना दरशहाने ःवत: 
िनजामाची याला खेचरावर बसवून िधंड काढ वली.  
 ९८३. इत यात द लीला बातमी पोचली क , मरा  यांनी पोतुगीजांवर मोठा वजय 
िमळ वलेला असून वसईचा ूिस द जलदगु पोतुगीजां या हातून जंकून घेतला आहे. आ ण 
तेथील पोतुगीज सेनानी मरा  यांना ससै य शरण गेला आहे. यामुळे िनंकंटक होऊन ःवत: 
बाजीराव फार मो  या सै यासह द लीवर चाल क न येत आहे.  

अरे बघता काय! चला द लीवर चाल क न! “

हंदपदपादशाह सु  आता काय उशीर?” - बाजीराव
 ९८४. उ रेकड ल मराठे सरदार आ ण बाजीरावाने सवऽ पे न ठेवलेले लहान मोठे 
राजकारणी मराठ  हःतक ां याह  अंगात ना दरशहाची पुरती खोड जरवून टाकावी, असेच 
वारे संचारले होते. यांनी ठक ठकाणाहनू  बाजीरावाला उ रेकड ल ना दरशहाची आ ण 
हंदरा यांचीु  ःथती कळ वली. या ूितवृ  लेखकांतील एक लेखक िल हतो, “तहमाःय 
कुलीखान (ना दरशहा) काह  देव नाह , जे पृ वी कापून काढ ल, जबरदःथाशी सुलुख कर ल, 
हणून मात बर फौजेिनशी यावे. आधी जबरदःती िन मग सुलखु. आता सारे राजपूत िन 
ःवामी (बाजीराव) एक झालीया िनकाल पडेल. समःथांस बुंदेले वगैरे एक जागा क न मोठा 
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भाव दाख वला पा हजे. ना दरशहा तसा माघार जात नाह , हंदरा यांवरु  िनघेल, रायाचे (सवाई 
जयिसंग), मनी राणाजी (उदेपूरचा महाराणा) द लीचे बादशाह  त ावर बसवावे असे आहे. 
हंदराजेु  सवाई आ दक न ःवामींचे ःवार ची मागूती ा करतात! ःवामींचे पु बल होताच 
जाट वगैरे फौज द लीवर  पाठवून सवाईजी आपण द लीस जाणार....” 
 ९८५. अशा अवसानाचीच उ र हंदःथानातीलु  मराठ  पुढा  यांची अनेक ूितवृ े येत 
होती. यां या आधारे शाह याू  मं ऽमंडळात जे जे मरा  यांचे पाय मागे खेचणारे आ ण 
बाजीरावा या आबमक वीरौीस अपशकुन करणारे लोक बसलेले असत, यांना बाजीराव 
आवेशाने हणाले : Ôवीरहो, वचार कर त िन शकंा घेत काय बसला! एक ने चाल क न िनघा, 
हंदपदपादशाह चाु  दवस उगवलाच हणून समजा! मी तर नमदा उत न सव मराठ  सै य 
चंबळेपयत पस न देणार, मग पाहू या ना दरशहा कसा खाली येतो तो!Õ 
 ९८६. मराठे आप यावर ू याबमण क न उ रेत येत आहेत अशी बातमी येताच 
ना दरशहाचा हंदःथानातु  द णेपयत पूव या इराणी, तरुाणी, तुक इ याद  मु ःलम 
आबमकांसारखा पुढे घुस याचा उ साहच ढासळून गेला आ ण मरा  यां या सेना द लीकडे 
पोच यापूव च आपला गाशा गुंडाळावा अशा धोरणाने याने ःवत: होऊन बादशहाचे पद सोडनू  
दले. आपण होऊन द ली या पूव या मोगल बादशहास पु हा त तावर ःथापले. सव 
राजेरजवा  यांना या मोगल बादशहाची आ ा मान याचा कडक आदेश याने दला. 
ना दरशहाने द लीस िमळ वलेली जवळजवळ प नाससाठ कोट ंची लूट िन मयूर िसंहासना द 
अन य कलावःतु समवेत घेऊन इराणास ूयाण केले. केवळ मरा  यां या आबमणा या भयाने! 
 ९८७. हंदःथानातीलु  राजेरजवा  यांना ना दरशहाने जी पऽे पाठ वली होती यांतच 
शाहू छऽपतींना िल हले या पऽात िल हले होते क , Ôसव हंदंनीू  द ली या मोगल बादशहा या 
आ ेत राहावे; नाह तर जे ह  आ ा मोडतील यांना भयंकर शासन कर यात येईल.Õ अशा 
आशयाचे पऽ याने मूखपणाने िल हले आ ण शहाणपणाने आपला पाय मागे काढला. अथातच 
ना दरशहाचे ते आ ापऽ केरा या टोपलीत फेकले गेले आ ण मरा  यां या शाहू छऽपतीने सन 
१७३९ म  ये भर वले या राजसभेत Ôमरा  यां या भीतीने ना दरशहा हंदःथानातूनु  पळून गेलाÕ 
अशी ःप  घोषणा केली.  

अहमदशहा अ दा ली काबूलचा बादशहा होतो
 ९८८. ना दरशहा या सै यात याचा अं कत हणून अहमदशहा अ दा ली नावाचा 
एक अफगाण सरदार आप या कतृ वाने वाढत वाढत ना दरशहाचा उजवा हातच बनला होता. 
ना दरशहा या वर दले या हंदःथानवर लु  ःवार त अ दा ली याचेबरोबर होताच. ना दरशहा 
हा परत गे यानंतर लवकरच सन १७४७ म  ये मारला गेला. या या मरणानंतर या या 
सै यात उडाले या धांदलीत सार  स ा आपणच बळकावून अहमदशहाने तो पठाण जातीचा 
अस यामुळे काबूल येथेच आपली राजधानी केली आ ण ःवत:सच अफगाणी बादशहा हणून 
घो षत केले (सन १७४७). 

रो हले पठाण
 ९८९. हंदःथानातु  पंजाब, द ली, फ काबाद ते रो हलखंडा पयत या प टयात 
ूमुख वे मु ःलम राजस ेचे संचालन कर त असले या मु ःलमांम  ये मोगल िन अफगाण 

 196



(पठाण) ा दोन मु ःलम जातींम  ये अंतगत ेष िन बादशाह  पदा वषयी तीो ःपधा, कधी 
ूकटपणे तर कधी गु पणे सारखी चालत आलेली होती. द ली या पूव या सुलतानशा ा ा 
अफगाणां या हो या. या सुलतानशाह तील शेवट या अफगाण वंशाचा उ छेद क नच 
मोगलांचा वजेता आबमक बाबर ाने द लीची बादशाह  जंकून घेतली होती, हे ा मंथातह  
मागे सांिगतलेच आहे. तर सु दा, ा मोगल बादशाह तह  अनेक अफगाण सरदारांचे वचःव 
चालूच होते. या अफगाणी वगात रो हले आ ण पठाण ांची लहानमोठ  संःथाने होती. पुढे 
थो  याच दवसांत मरा  यांची वजयी सै ये उ र हंदःथानाु त हंदरा येु  ठक ठकाणी ःथापीत 
जे हा द लीला येऊन पोचली आ ण द ली या राजकारणात यां या सहा यावाचून 
जवळजवळ पानह  हालेनासे झाले, ते हापासून ते सारे मुसलमानी प  मरा  यांचे बादशाह तून 
उ चाटन कर याचे काय  माऽ ूथम ूथम एकजीव होऊन जात. परंतु तर ह , पुढे या 
मुसलमानांतील फु टर िन कारःथानी नेते आपाप या प ासच मरा  यांचे साहा य गु पणे 
घेऊन एकमेकांचा पाडाव कर याचा ूय  क  लागले.  

अहमदशहा अ दा लीची हंदःथानवर लु  ःवार
 ९९०. द लीतील ा उलाढालीकडे अ दा लीचे पूण ल  होते. ितकड ल रो हले 
पठाणह  मरा  यां या ेषाने आ ण मोगल बादशहाला उलथून पाडनू  पूव ची आपली पठाणी 
बादशाह  सव हंदःथानावरु  ःथापावी; नाह तर आपलेह  अ ःत व मराठे उ  देणार नाह त अशा 
ववंचनेत होते, हे तो जाणून होता. ा संकटातून वाच याचा यांना एकच माग काय तो 
सुचत होता. याूमाणे या पठाण रो ह यां या पुढा  यांनी पठाणांचा नवीनच झालेला 
ःवजातीय बादशहा आ ण जो आजवर यां या ा राजकारणास पा ठंबाह  देत आलेला होता 
या अहमदशहा अ दा लीला पऽे धाडली क , हंदःथानातु  इःलामास जवंत ठेवावयाचे असेल 
तर आता आपण धावून या!Õ अहमदशहा अ दा ली या मनातह  हंदःथानातु  चालू असलेली 
मरणो मुख मोगलस ा न  क न पूव ूमाणे तेथे पठाणी बादशाह  ःथापन करावी ह  उ कट 
मह वाकां ा होतीच. पण तो पूव  ना दरशहा या ःवार त याचेसमवेत हंदःथानातु  आलेला 
होता आ ण मरा  यां या वाढत चालले या ूाब याची याला चांगली क पना होती. हणून तो 
सावधपणे एकेक पाऊल पुढे टाक त चालला. आतून आतून दआबातीलु  रो हले पठाणांना 
यथे छ सैिनक साहा य पोहोचवून अ दा ली ःवत: सन १७४८ या जानेवार  म ह यात 
लाहोरपयत चालून आला आ ण याने लाहोर हःतगत केले. ह च याची ःवत:ची 
हंदःथानावर लु  प हली ःवार  होय. 
 ९९१. पण मोगल बादशहा या सै याने लाहोरजवळच या या आघाड या सै याचा 
पराभव केला आ ण याचा द लीचा माग रोखून धरला. ितकडे या या पछाड वर याचा शऽ ू
जो इराणचा बादशहा तोह  काबूलवर ःवार  कर या या बेतात आहे असे याला कळले. मोगल 
बादशहानेह  या या ूितकारासाठ  मरा  यांना त काल बोला वले आहे आ ण ते मराठे ससै य 
द लीकडे ये यासाठ  िनघाले आहेत, हे वृ ह  याला कळले ते हा द लीवर चालून जा यास 
ह  वेळ ठ क नाह  हे या धूत सेनापतीने ओळखून अहमदशहा अ दा ली परत काबूलकडे 
िनघून गेला. पण जा यासाठ  Ôसारा पंजाब हा मा या अफगाणरा या या स ेखाली आहेÕ ह  
घोषणा माऽ याने पु हा सव हंदःथानभरु  कर वली.  
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मरणो मुख मु ःलम बादशाह या शरणागतीचा मरा  यांशी प हला करार
 ९९२. म  यंतर , द ली या मोगल बादशहाने मरा  यांशी अ यामहाने करार क न 
यां याकडे हंदःथानातीलु  बंगाल, बहार, ओ रसा ते िसंध (मुलतान सुभा) सारा पंजाब, 
रो हलखंड, दआबसु दाु  द णेतील सव सु यांसह सा  या हंदःथानचाु  रा यकारभार 
मरा  यांकडेच सोप वला होता. 
 ९९३. ा कराराूमाणे या दवसापासून बादशहा या ा कागद  वचनाने तर  मराठे 
हेच वःतुत: हंदःथानचेु  राजस ाधीश झाले होते आ ण बादशहा हा केवळ एक नामधार  पुतळा 
उरला होता!! 
 ९९४. मरा  यांना वर ल बादशाह या राजस े या िमळाले या सव अिधकारांचे 
प रवतनात जे ूचंड दािय व अंगीकारावे लागले ते अथातच हे होते क , मरा  यांनी कोण याह  
अंतगत कंवा सरसीमे या पलीकड ल बा देशीय शऽूं या ःवा  यांपासून वा उपिवांपासून 
बादशाह चे संर ण केले पा हजे. हे दािय व ूचंड असताह , ःवीकार याचे साम य 
हंदपुदपादशाह  ःथापन कर त आणले या हंदंमूधील एका मरा  यां या मनगटात होते. 
हणूनच यांनी ह  अट एखा ा वरदानासारखी त परतेने ःवीकारली. 

अ दा लीची हंदःथानावरु  दसरु  ःवार
 ९९५. ा कराराची कुणकुण आधीच वष-सहा म ह यांपासून अ दा लीला कळलेली 
होती. यासाठ  याने इ. सन १७४९ म  ये मरा  यांना केवळ ूितरोध कर यासाठ  हणून 
हंदःथानावरु  दसरु  ःवार  केली. ते हा पंजाबचा मोगल बादशहाचा अिधकार  जो मीर म नू 
होता यानेच िन पाय हणून अ दा लीला ठ ठा, िसंध (मुलतान), पंजाब हे सुभे आ ण याच 
बाजूचे इतर करकोळ ूदेश देऊन टाकले आ ण अ दा लीची या ूदेशांवर ल अिधस ा मा य 
केली. पण ाच ूदेशांवरची रा यकारभाराची सार  स ा मरा  यांना बादशहाने द याचे वर ल 
करारात जे िल हले आहे ते या मोगल बादशाह चा अिधकार  असले या मीर म नू या 
शरणागतीने पुसून टाकले गेले. इतकेच समाधान स  या पुरे आहे, अिधक ूसंग कर याची ह  
वेळ न हे, असे पाहनू  अ दा ली पु हा काबूलकडे िनघून गेला. 
 ९९६. पण बादशहा या अिधका  या या या दट पीपणामुळेु  बादशहानेह  यास गु  
संमती दली. ा व ासघाताने मराठे िचडनू  गेले. सापा या शेपट वर जाणूनबुजून पाय ावा, 
याूमाणे, मरा  यांशी झालेला बादशाह  करार तु छ मानून याच िसंध, ठ ठा ते 
पंजाबपयत या ूदेशाचे ःवािम व अ दा लीने हसकावून घेतले, ाचा सूड घे यास मराठे 
चवताळून उठले. या वेळेस द णेम  येह  मु ःलमां या, पोतुिगजा दक पा मा यांशी आ ण 
सा  या या गहृकलहा याह  राजक य संघषात मराठे गुतंले होते. याःतव नानासाहेब पेशवे यांनी 
प हली आघाड  हणून उ रेकडे सतत झंुजले या आ ण हणून ितकडचा पूण अनुभव 
असले या म हारराव होळकर आ ण जयाजीराव िशदें या मराठ  ूमुख वीरांनाच ितकडची 
यवःथा लाव यास आ ा पले. याूमाणे लागलीच या दोघा मराठे वीरांनी यमुना नद  
ओलांडली आ ण प नास-साठ सह  पठाण रो ह यांचे सै य जे कादरगंज येथे तळ देऊन 
बसले होते, या यावरच सन १७५१ माच २० ला अकःमात चाल केली. पठाणांनी अ यंत 
िचकाट ने ठाव धरला. पण शेवट , मरा  यांनी या ÔअःसलÕ पठाण रो ह यां या संयु  
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सै याची धूळधाण उड वली. ा वजयामागोमाग अहमदखान बंगश हा पठाण फ काबादला 
सश  चालून आला होता, यावरह  मराठे तसेच चालून गेले. अहमदखान फ काबादेत घुसला 
तेव  यात या या साहा यास येणारे रो ह यांचे दसरेु  बलव र सै यह  याला येऊन िमळाले, 
पण मराठ  सै याने या एकऽ झाले या दो ह  ÔअःसलÕ पठाण रो ह यां या ूचंड सै यास 
सन १७५१ या ए ूलम  ये एकऽच वेढनू  टाकून रणांगणात खेचले आ ण यां या या ूचंड 
सै यावर तुटनू  पडून दनांक २८ ए ूल १७५१ ा दवशी घनघोर संमामात यांचा पूण पराभव 
केला! वीस पंचवीस सह  पठाण उभे कापून काढले! यांचे िशबीरसु दा झाडनू  सारे लुटनू  
घेतले! सह ाविध घोड , ह ी, उंट िन तोफखाना पाडाव केला. जया पा िशदें आप या पऽात 
िल हतात, Ôती सार  लूट ह रभ ांनी घेतली.Õ 
 ९९७. ा लढायांचे वतमान पेश यास कळताच ःवत: नानासाहेबांसार या सु दा 
मरा  यां या ा पराबमाची ःवत:ची ःवत:ला सु दा ध यता वाटू लागली. यांनी सरदारांस िन 
सै यास उ ेजन देणा  या उ रात ःवत: िल हले क , Ôशाबास तुम या हमतीची िन दलेर  
ःतुमीची! द ण या फौजांनी गंगा-यमुना पार होऊन, पठाणांशी यु द क न फ े पावावे, हे 
कम लहान सामा य न हे! तु ह  एकिन  कृतकम, दौलतीचे ःतंभ आहात! इराण तुराणपावेतो 
लौ कक झाला. वझीर पळाला असता फरोन फ े या मसनद वर बस वला.Õ 

 या Ôअःसल िन अ वलÕ मु ःलमांचाह  गव  
मरा  यांनी वारंवार धुळ स िमळ वला 

 ९९८. हंदं याू  िन यातह  मरा  यां या पराबमाला श य ते ते वैगु य आण याचा 
ूय  करणा  या मु ःलम, इंमज, पोतुगीज इ याद  मरा  यां या शऽूंनी िल हले या इितहासातच 
न हे, तर आप या हंद ूलोकां याह  दाःयसुलभ वृ ीने देशोदेशी िल हले या इितहासातूनह  असे 
एक ठरा वक वधान कर यात येते क , “पुढे पुढे हंदःथानातु  मुसलमानांचे जे पराभव होत 
गेले आ ण यांचे रा य मराठे खळ खळे क  शकले, याचे एक मह वाचे कारण ह जे 
हंदःथानातु  पूव  ःवा  या करणारे मूळचे अरब, मोगल, तुक, इराणी, तुराणी, अफगाण हे लोक 
या या वशंाचे-जातीचे, अःसल र ाचे िन अवसानाचे होते. हमालयापलीकड ल देशांतील 
सकस वायुमान, मोठमो  या न ा, पवतमय िन बफाळ ूदेश, एकसारखी लढायांतच जीवन 
गे यामुळे यांची बनलेली कंटक शर रे आ ण मूळचेच असलेले िध पाड देह इ याद  
प र ःथतीमुळे या कड या िन रानट  लोकां या ःवा  यांतून यांपुढे हंदःथानातीलु  सापे त: 
सुसंःकृत पण हणूनच सौ य ूवृ ी या िन Ôदबु याÕ हंदंचाू  लढायांतून टकाव लागत नसे. 
परंतु शतकानुशतकांनी हमालयापिलकड ल ते उम जातीचे िन पराबमी वृ ीचे मुसलमान लोक 
हंदःथानातु  वंशपरंपरा राहत गे यामुळे आ ण यां यातील अनेक वंश रा य कर त गे यामुळे 
या हंदःथानातीलु  मुसलमानांतह  ऐद पणा, सौ यपणा, सुखलोलुपता िशरली. रणांगणात 
टकाव धरणार  कंटकता िन कडवेपणा प ह याूमाणे उरला नाह . हंदःथानात याु  ÔिनकसÕ 
वातावरणाचा यां या मूळ या ध टंगण शर रूकृतीवर प रणाम होत गेला. एकंदर त याच 
जातीचे मुसलमान लोक हंदःथानातु  रा ह यामुळे Ôकमअःसल िन कमकुवतÕ होत गेले. 
हणूनच काय ते पुढे पुढे वशेषत: मरा  यांना याच मुसलमानांचे पराभव करता आले.” 

 ९९९. हे वधान कती अधावट िन अवाःतव आहे हे िस द कर यास वर दले या 
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दआबातीलु  रो हले-पठाणांशी झालेला मरा  यां या संमाम आ ण यात मरा  यांनी वीस वीस 
सह  पठाणांना जे उभे कापून काढले ती एक घटनाह  परेुशी आहे. हे दआबु  ते 
रो हलखंडापयत या वेळ  रा य कर त असलेले पठाण रो हले ःवत:ला अगद  Ôअःसल 
अफगाणÕ समजत असत. मोगल बादशाह ला आ ण तुक सरदारांना सु दा यांचा सारखा दरारा 
वाटत असे. ा अफगाणांचा मूळ या हमालयापलीकड ल पठाणांशी र संबंधह  या वेळ  
अ व छ नपणे होत होता. ितकड या Ôअःसल िन अ वलÕ पठाणांतून शेकडो लोक या 
दआबातीलु  पठा णःथानाकडे ूितवष  येऊन बसत. हे इकडचे अनेक अफगाणह  ितकडे जात. 
हणजे दआबु  ते रो हलखंडापयत या ूदेशातील सह ाविध पठाण रो हले तोपयत अःसल 
पठाणच होते - अफगाणच होते! पण मराठे तर हंदःथानचेु  शऽू याला ÔिनकसÕ हणतात 
या देशात मूळचे वंशानुवंश वाढलेले तर  यांनी या ÔअःसलÕ हण वणा  या पठाण 
रो ह यांना रणांगणातील पराबमा या अंितम पर ेत वारंवार Ôकम अःसलÕ ठर वलेच क  
नाह ? जे हा ना दरशहा सह ावधी अःसल पठाणांचे सै य घेऊन द लीवर तुटनू  पडला, 
ःवत: बादशहा झाला आ ण महंमद गझनीूमाणे द णेपयत चालून जा या या व गना क  
लागला, ते हा आता गझनीचा काळ उरला नाह  - आता गाठ मरा  यांशी आहे, हे सूमाण 
अनुभवास आ यामुळेच तो Ôअःसल इराणी आबमकÕह  हंदःथाु नाबाहेर वरेने िनघून गेला 
नाह  का? - केवळ मरा  यां या भयाने!! ापुढे अहमदशहा अ दा लीने अगद  अःसल तुक, 
इराणी, दराणीु , पठाणां या संिमौ अशा प नास प नास सह ां या सै यासह हंदःथानवरु  
तीनचार ःवा  या के या, पण ू येक वेळ  याला मरा  यां याच ू याबमणामुळे हंदःथानातूनु  
शेवट  कसे िनघून जावे लागले, जय-पराजयां या उलथापालथीत पािनपतनंतरह  शेवट  
द ली या सा  या मु ःलम बादशाह  स ेचे संपूण संचालन मरा  यां याच हाती राहावे, आपण 
यात लवलेशह  हात घालणार नाह , असा संधी क न अहमदशहा अ दा लीसच शेवट  ःवत: 
द लीचा अिनयं ऽत बादशहा बन या या मह वांका ेवर पाणी सोडनू  मरा  यां या पुढे कसे 
िशर झुकवावे लागले, ते वणन आम या हंदपदपादशाहु  या मंथातून ू येक हंदनूे अवँय 
वाचावे. याचा काह  उ लेख या मंथात खालीह  कर यात येणार आहे. 
 १०००. वैय क ं ात शार रक उंची ं द या घटकालाह  काह  मह व असते. तर सु दा 
तो िनरपवाद िनयम नाह , याची सा  ूतापगड या पाय याखाली असलेले या िध पाड 
अफझुलखानाचे थडगे सु दा देईल. पण रा ारा ां या ं ात तर य ंचा शार रक िध पाडपणा 
िन कंटकता यां या मोजमापाने काह  जयापजयांचे ूमाण ठर वता येत नाह . ते ÔअःसलÕ 
पठाण सु दा यां यापुढे खुजे ठरतात अशा उंच िन िध पाड गो  या रिशयन सैिनकां या रा ास 
Ôबुट याÕ जपानने प ह या यु दात रणांगणात चार  मुं  या चीत केले नाह  का? आमचे हंद ू
गुरखे हणजे मरा  यां याच शार रक बांधणीचे! पण ाच गरु यांनी इटािलयन, ऑ ःशयन ते 
ू य  जमनी या उंच उंच हटलर  सै यांनाह  अनेक ूसंगी महायु दातील रणांगणात पाणी 
पाजले नाह  का? सा  या जगात Ô हंद ूगुरखाÕ हणजे Ôशरू सैिनकÕ हा लौ कक गाजतो आहे! 
सा  या उंच, िध पाड हणून नावाजले या जमन, रिशयन, इ याद  युरो पयन रा ांचा अपराजेय 
सॆाट हणून एकदा कोण गाजत होता? बुटका नेपोिलअन िन याचे बुटके ृच सै य! 

अ दा लीची हंदःथानवर लु  ितसर  ःवार
 १००१. बादशहाने गाझीउ नला मु य वझीर नेमले होते. गाझीउ नने सन १७५६ 

 200



या फेॄुआर त पंजाबम  ये सर हंदपयत जाऊन तेथे आ दनाबेगला मोगल बादशहाचा कारभार  
हणून नेमले. गाझीउ नला ूबळ आधार मरा  यांचाच होता. गाझीउ नचे हे कृ य हणजे 
अ दा लीने बळकावलेला पंजाबूांत मोगल बादशहाने पु हा हसकावून घेत याचेच ोतक होते. 
द लीतह  अफगाणप ाचे अ ःत व नामशेष होऊन मरा  यां या बळावर गाझीउ न व जराचा 
श द ह जे मोगल बादशाह चा श द झालेला होता. ा वेळ  अगद  घाब न जाऊन मिलका 
झमानी ा बादशाह  अंत:पुरातील मु य िन वृ द राजवंशीय कु टल ी संचािलका हने ःवत: 
आ ण हंदःथानातीलु  सव रो हले पठाणांचा या वेळचा अ यंत ूमुख, मरा  यांचा हाडवैर , 
केवळ उल  या काळजाचा असा जो नजीबखान रो हला ा दोघांनी िमळून अहमदशहा 
अ दा लीस गु  पऽे धाडली क , Ôजर हंदःथानातु  इःलामी स ा राखावयाची असेल तर आता 
आपणच एक ती राख ूशकाल. तर  पऽदेखत ज यत िस दतेिनशी हंदःथानवरु  ःवार  क न 
यावे. मरा  यांची मोठमोठ  सै ये द णेत गुंतली आहेत. द ली मोकळे मैदान पडले आहे. पण 
मोगल बादशहाकडनू  द लीस िनघून ये याचा अ यंत वय संदेश मरा  यांना आधीच गेला 
आहे. जर का आप या ःवार स थोडाह  वलंब लागेल तर मरा  यांची राजस ा यां या 
बादशहाशी झाले या प या कराराूमाणे पंजाब, ठ ठा िन मुलतान (िसंध) पयत ू य पणे 
चालू झालीच हणून समजा! फार मो  या सै यािनशी ते मराठे द ली-पंजाबवर तुटनू  पडणार 
आहेत.Õ  
 १००२. ह  बातमी ऐकताच अहमदशहा अ दा ली चवताळून गेला. मरा  यांना पंजाबा द 
ूदेशां या रा यकारभाराची स ा मोगल बादशहाने मागे करार क न दली, याचा वचपा 
काढ यासाठ च, अ दा लीने लाहोरपयत ःवार  क न अलीकडेच मोगल बादशहाकडनू  या सव 
ूदेशाची स ा िछनावून आप या हाती घेतली होती. ती स ा पु हा गाझीउ नाने मोगल 
बादशहा या नावाने मोगली रा यात परत समा व  केली आ ण आपणास एका अ रानेसु दा 
वचारले नाह . ा आप या झाले या उपमदाची अ दा लीला साह जकच चीड आली. यामुळे 
शाह अ दा ली हंदःथानवरु  ःवार  कर याकर ता १७५६ या नो हबरम  ये ःवत: पेशावरला 
आला. याने आपला मुलगा तैमुरशहा आ ण सेनापती जहानखान यांना ससै य लाहोरवर 
धाडले. मोगल सेनापती अ दनाबेग ाने तैमुरशहाशी लढाई दली. पण अ दनाबेगचा पराभव 
झाला. अफगाणांची सै ये रागारागाने लूटमार कर त लाहोरपासनू सतलजपयत पोचली तर  
यांचा कोणी ूितरोध केला नाह . द ली या बादशाह  स ेची दबलताु   यानात येताच शहा 
अ दा लीने पेशावरहनू  वरेने या याबरोबर असले या ऐंशी सह  सै यासह म  ये कुठेह  न 
थांबता सरळ द लीवर ःवार  केली. (सन १७५७ जानेवार ) जवळ जवळ कोणाचाह  ूितकार 
न होता द ली या या हाती पडली. याने त काळ तेथील बादशाह चा अिधकार आप या 
हाती घेतला आ ण बादशहा अहमदशहा अ दा ली ा नावेच सव रा यकारभार चालू केला. 
 १००३. पण ू येक न या मु ःलम बादशहाचे जे प हले बादशाह  कृ य असलेच 
पा हजे असा मु ःलम धमशा ाचा या काळचे पठाणी मुसलमान जो अथ समजत असत, ते 
ूथम धमकृ यह  याने लगेच पार पाडले. ते न या मु ःलम बादशहाचे प हले धमकृ य 
आप या ूित ेस शोभेशा र तीने साजरे हावे हणून बादशहा होताच अगद  य:क त 
कारणाकरता तो रागावलासु दा आ ण यािनिम  आपण बादशाह ची राजस ा हाती घेतली आहे 
हे घो षत कर यासाठ  द ली या जनतेचा सरसकट सामुदाियक िशर छेद कर याची आ ाह  
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याने सोडली आ ण काह  तासां या अवधीत अठरा सहॐांहनू  अिधक लोकांना या या या 
Ôअःसल िन अ वलÕ हमालयापिलकड ल अफगाणांनी र ःनान घातले, सरसकट कापून 
काढले! नंतर लगेच िततकेच मह वाचे जे दसरेु  मु ःलम बादशहाचे Ôशा ो पणेÕ रा यािभषेक 
क न घे याचे या काळचे मु ःलम धमकृ य असे तेह  याने पार पाडले आ ण ÔमीÕ 
Ôइःलामचा एक नॆ भ  अस याकारणाने काफरांचा आ ण यां या देवालया द धमसंःथांचा 
व  वंस हंदःथानातूनु  आमलूाम करणार आहे,Õ अशी जतक  भयंकर िततक च अवा च घोषणा 
केली! 
 १००४. या घोषणांना याने लगोलग कायवाह तह  आणले. त काल या या आ ेने 
द लीतील देवळे, मं दरे, देवमूत , हंदंचीू  घरेदारे धडाधड कोसळू लागली, पेटनू  भडकू लागली. 
बादशहा अ दा लीचा मु य ÔघुःसाÕ मरा  यांनी मथुरा, ूयाग इ याद  जी अनेक लहान-मोठ  
हंदंचीू  तीथ ेऽे मुसलमानां या हातून अलीकडेच हसकावून घेतली होती या या ःथलांवर 
होता. हणून याने ती ती पु हा ॅ  कर याचा सपाटा चाल वला. अशा ूसंगी या रा सी, 
बूर िन आबमक वजे यांची द ली घेताच बहधाु  प हली धाड पडे ती द लीपासून जवळ 
असले या बचा  या मथुरेवर; आ ण या ध य पु यनगर नेह , एखा ा िचतोड या जोहारातील 
वीरांगनेूमाणे कंवा मूितमंत िचतोड नगर ूमाणेच या या अ न द यात आपला वारंवार 
बळ  दला. परंतु, या वेळेस ितने पूव ूमाणे अगद  न लढताच मुसलमानां या बूर धमछळापुढे 
ःवत:चे बिलदान केले नाह . वव रत (detailed) वणन ःथलाभावी देता येत नसताह , इतके 
तर  सांगणे अवँय आहे क , जवळजवळ पाच सह  हंद ूजाट नाग रकांनी मुसलमानां या 
या अग णत िन संघ टत सै यास ूाणांितक लढाई दली. ू येक  मरेतोपयत तो तो हंद ू
धमवीर ल छांस मारता मारता मेला! मथुरेला र ःनान घात यानंतर आ ण देवालयां या 
पाडले या ढगाखालीच ितला गाडनू  टाक यानंतर तो दु  अ दा ली जवळच असलेले हंदंचूे 
दसरेु  प वऽ ेऽ जे गोकुळ वृंदावन यावर जाऊन आदळला. या ेऽावर याचा वशेष राग तोच 
होता क , ते मरा  यांनी मु ःलमां या हातून अलीकडेच िछनावून घेतले होते. या आक ःमक 
रा सी आबमणास त ड दे यासाठ , ःवधमासाठ  मरेतो लढ या या ूित ा घेऊन तेथील Ôनंगे 
गोसा यां याÕ सुूिस द आखा  यातील दोन सह ांवर शरू गोसावी अ दा ली या मु ःलम 
सै यावर सहसाच तुटनू  पडले. या बैरा यांचा हा मारा इतका आक ःमक, संघ टत आ ण 
भयंकर होता क  अ दा लीचे सै य एकदम मागे कोसळले. मुसलमानांचे सह ावधी सै य ठार 
मारले गेले, आ ण या धमवीर गोसावी वीरांचे पण! दवसभर अशी रणधुमाळ  चाल यानंतर 
मुसलमान ते नगर सोडनू  मागे परतले आ ण यां या गोकुळनाथाचे संर ण के या वषयी 
ःवक य ध यते या जयघोषाने या नं याबैरागी संूदायाने सारे गोकुळ-वृंदावन गजवून दले. 
नंगा गोसावी असावा तर असा! 
 १००५. तेथून अ दा ली सरळ आ ेावर चालून गेला आ ण या बळकट दगासु  याने 
वेढा घातला. याच दगातु  पठाण प ाचा हंदःथानातीलु  परम ेषी आ ण हणून मोगल 
बादशाह  टक व यास मन:पूवक झटणारा जो वझीर गाझीउ न तो लढत होता आ ण 
णा णाने याचे मु य संर णकत िन साहा यक जे मराठे यां या ये याची वाट पाहात 

होता!  
 १००६. पण अशा हंदधुमावर ल आ णबाणी या वेळ  जयपूर, जोधपूर, उदयपूर आ ण 
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ितकड ल इतर ूांतातील ल ावधी-को  यावधी हंदराजेरजवाडेु , लढव ये िन लोक काय कर त 
बसले होते? यां या डो यांसमोर अ दा ली सह ावधी गा ना, हंद ू यांना, ःवधम वाचावा 
हणून सरसकट सह ावधी हंदंनाू  कापीत चालला असता, हंदं याू  वर ल छुता मर ा या 
पावसाने सार  तीथ ेऽे लालभडक कर त चालला असता ा सा  या वर दले या ल ावधी 
को  यावधी हंद ू लोकांपैक  सामा य जनता जेवढ  होती तेवढ  मराठे के हा येतात िन या 
मु ःलम अ याचा  या या हातून आमची िन आम या धमाची सुटका के हा करतात याची केवळ 
अिनिमष वाट पाहात होती! आ ण जे इतर हंद ूराजे-रजवाडे, जाहािगरदार लढव यांची सै ये 
होती, ती बसली होती केवळ मरा  यांचा ेष कर त! सारे रजपूत मरा  यांचा नायनाट 
अ दा लीने परःपर केला तर टाळ  वाज व यासाठ  हात उभा न उभे होते! या ितकड ल 
हंदंपैकू  अनेक लहानमोठे संःथािनक तर अ दा लीशी आतून अनुसंधान बांधून होते! पण 
मरा  यांचे िसंधु-मुलतानपासून उ र हंदःथानातु  थेट रो हलखंडा या अंतापयत िन नेपाळ या 
सीमेपयत वाढत गेलेले राजक य ूभु व ा उ रेतले हंद-ूमसुलमान राजेरजवा  यां या 
इ छेूमाणे अ दा लीने न  केले असते तर काय? हा ू  काह  या हंदं याू  बिधर मनाला 
डवचून गेला नाह ! मरा  यांचे मागून या सा  या ूदेशात पु हा हंद ूूभु व ःथापन करणारा 
मुसलमानी स ेचा काळ िन वजेता होणारा एक तर  हंद ूमायेचा पूत या हंदंतू होता का? 
नाह ! हणजे मग मरा  यांचे ूभु व जर अ दा लीने नाह से केले असते आ ण याची मु ःलम 
बादशाह  सा  या हंदःथानातु  पु हा ूःथा पत झाली असती तर या हंदराजपूतु  ूभिृत 
मरा  यांचा ेष करणा  या उ रे या नाक या हंदं याू  पदरांत काय पडले असते? कोणा न या 
अ लाउ नाचे कंवा न या औरंगजेबाचे मु ःलम साॆा य आ ण हंदधुमावर ल आ ण 
रा यावर ल भयंकर अ याचार िन लाखो हंदंचाू  र पातच ना?  
 १००७. पण, मुसलमानी स ेचा स यानाश हावा अशी सु  तळमळ यां या दयात 
होती आ ण तसा नाश कर यास समथ असे एक हंद ूमराठे तेवढेच आहेत अशी मनातून 
िन ती अस यामुळे चातकाूमाणे मरा  यां या ये याची गु पणे वाट पाहणार , तथा प, ःवत: 
काह ह  क  न शकणार  अशी जी ल ावधी असंघ टत हंदंचीू  जनता ितकडे होती हणून वर 
सांिगतले आहे या जनते या इ छाश मुळे हणा अथवा एकंदर हंदरा ा याु  मूळ 
जीवनयोजनेमुळे हणा, पण तसे काह एक घडले नाह . 
 १००८. कारण, रघुनाथराव दादा यां या नेतृ वाखाली म हारराव होळकर ांना 
द णेतून नानासाहेबाने वर ल ूकारची मराठे सरदारांची िन गाझा उ नाद ंची पऽे आ याव न 
त काळ उ रेस ससै य धाडले. उ रेकड ल गो वंदपंत बुंदेले, बव इ याद  सरदारसु दा सव 
मराठ  पुढा  यांनाह  रघुनाथरावाला सहा य दे याची िनकड ची पऽे गेली. रघुनाथराव इंदर याू  
पुढे जातात न जातात तोच बातमी आली क , अहमदशहा अ दा ली आ ेापासून मरा  यां या 
ू याबम ची वाता ऐकताच याने घेतलेली मथुरा, वृंदावन ूभिृत सव हंद ेऽेु  िन हंदूदेशु  
सोडनू  द लीला गेला, आ ण तेथून याने िमळ वलेली सगळ  लूट तेवढ  बरोबर घेऊन 
काबूलकडे चालता झाला. पण जाताना हंदःथानातीलु  याची स ा चाल व यासाठ  याचा 
मुलगा जो तमैुरशहा याला ितकड ल ूदेशाचे ूभु व दले, आ ण या या हाताखाली दशसह  
सै य सर हंदला ठेवले. याचूमाणे, पंजाबात पुढे जाता जाता मह वा या ठकाणी आपले 
अिधकार ह  ठेवले. 
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 १००९. इकडे जी मराठ  सै ये रघनुाथराव यां या सैनाप याखाली उ र हंदःथानातीलु  
िनरिनरा या मराठ  सेनानीं यासह एकऽ झाली होती यांना घेऊन यांनी उ र हंदःथानातु  
यांनी यांनी मरा  यां व द अ दा ली या आधारावर बंडाळ  मांडली होती यांची यांची 
डोक  ठेचून टाक यास ूारंभ केला. सखाराम भगवतं, गंगाधर यशवंत, आ ण इतर मराठे 
सरदारांनी दआबु म  ये िश न रो ह यांना आ ण पठाणांना पु हा चोपून काढले. वजीर 
गाझीउ न अ दा ली या प ा या हाती बंद वान झालेला होता यास सोडवून आप या क ात 
आणले. ःवत: व ठल िशवदेवाने द लीवर चाल केली. आ ण जवळ जवळ पधंरा दवसां या 
िनकरा या लढाईत अ दा ली प ाचा धु वा उडवून देऊन या राजधानीत पु हा ूवेश केला. 
आ ण सग यात मु य गो  जी केली ती हणजे मरा  यांचा क टर शऽू आ ण अ दा लीचा 
उजवा हात जो नजीबखान रो हला याला जवंत पकडले. यामुळे, अ दा लीने या ूांताचा 
ःवत:ला बादशहा समजून जी यवःथा केली होती ती सार  अकःमात कोसळून पडली. 
द लीपुढे सर हंदला अ दा लीने दहा सह  पठाणी सै य जे या या ूभु वर णासाठ  अ दलु 
समद नावा या सेनानी या नेतृ वाखाली ठेवलेले होते, यांचे धैय डळमळ त झाले. इत यात, 
द लीहनू  मराठेह  सर हंदवर चालून आले. ते हा मुसलमानी सै याचा र तसर लढाई दे या या 
आधीच ग धळ उडनू  लहानमो  या चकमक त मरा  यांनी धु वा उडवून दला आ ण यांचा 
सेनानी जवंत पकडला. ह  बातमी हां हां हणता बादशहा अ दा लीचा पुऽ िन पजंाबवर याने 
नेमलेला याचा ूमुख ूितिनधी (ग हनर) तैमुरशहा आ ण याचा सरसेनापती जहानखान 
ांना कळताच लाहोर िनकराने लढ व याचाह  यांचा बेत यांनी सोडनू  दला आ ण 

मरा  यां या ा ूभावी िन वेगवान ्ू याबमणामुळे मरा  यांना त ड दे याचेसु दा धाडस न 
करता ते दोघेह  लाहोर सोडनू  मराठे लाहोरात घुसतात न घुसतात तोच काबूलकडे ससै य 
माघार घेते झाले. अ दा लीने यांना िन ून सांिगतले होते क , को  याविध पयांची लटू 
अजून तुम या हाती आहे ती शऽू या हाती पडू देऊ नका. यासाठ  यांनी ती सांभाळून 
ने याची आ ण माघारह  यव ःथतपणे चाल व याची पराका ा केली. पण मरा  यां या सेनेने 
लाहोर या पुढेह  घुसून मु ःलमां या केले या पाठलागात तैमूरची इतक  लांडगेतोड केली क  
याचे ह ी, घोडे, उंट, रोकड य चयावत ्संप ी ठक ठकाणी टाकून देत जे हा अटक ओलांडनू  
तैमूर या या ूदेशात पळून गेला ते हा या यापाशी भारतातील लुट चा अंश असा याचा एक 
जीव तेवढा रा हलेला होता! बाक चे याचे हणून जेवढे वःतजुात होते ते सव मरा  यांनी 
लुटनू , अफगाण सै य या यासारखेच ःवत:चा जीव काय तो बचावून काबूलला परत गेले 
तेवढेच काय ते जगले! अ दा ली या मागे याने हंदःथानातु  सा  या हंदधुमाचा आ ण 
हंदलोकांचाु  व  वंस कर याकरता हणून ठेवलेले जे पंधरा-वीस सह  Ôअःसल पठाणा दÕ 
मु ःलमांचे सै य द लीपंजाबात होते ते तुक  यातुक  यांनी, टो याटो यांनी, य य श: 
गाठून मरा  यांनी झंुजीत ठार केले. (१७ माच १७५८)  
 १०१०. बादशहा अहमदशहा अ दा ली ाचा असा लांछनाःपद पराभव क न 
मरा  यांनी या या अफगाण बादशाह तील परत जंकून घेतले या िसंध ते मुलतानपयत आ ण 
मुलतान ते सर हंदपयत या सा  या वःततृ ूदेशाची राजस ा आ ण रा यकारभार हा पूव  
ठरले या मोगली बादशहा या कागद  कराराूमाणे जंकला होता तो आता मरा  यांनी आप या 
पौ षाने ू य  जंकून हाती घेतला! पण, या वेळेस द लीचा बादशहा आ ण याचा वझीर 
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जो गाझीउ न यां याह  हतासाठ  ह च गो  अवँय होती हे ते जाणून होते; हणून 
रघुनाथराव सा  या पंजाबची राजधानी जी लाहोर ते पु हा राजधानीचा सव थाट िन रा यकाय 
चालू कर यासाठ  ूकटपणे जा याचा ूसंगी मोठा बादशाह  उ सव करावा, अशी द ली या 
बादशहानेच आ ा सोडली. सारा पंजाब िन आजूबाजूचेह  ूदेश जंकून घेणा  या मरा  यां या 
पराबमाने, या काळापूव  पंजाबात नुसताच ःथािनक धुमाकूळ घालीत असलेले हंदंचूे काँमीर, 
डोमा द रजवाडे, िशखां या ÔिमसलीÕ आ ण मुसलमानांचे तथाकिथत अमीर-उमराव, िनजाम, 
नवाब इ याद  ूःथे आ याने िन भयाने च कत होऊन गेली होती, दबून गेली होती; आ ण 
सेनापती रघुनाथराव यांना अं कतभावाने येऊन िमळू लागली होती. पंजाबात या वेळ  िशखांचे 
ूःथ हळूहळू वाढत चालले होते. यात अहमदशहा अ दा लीने मरा  यां या भयाने अलीकडेच 
काबुलास माघारे जाताना वाटेत िशखांचे मु य ेऽ जे अमतृसरचे सुवणमंद र ते पाडनू  टाकले 
होते आ ण तेथील ते प वऽ सरोवर िचखल-मळ-माती-दगडांची भर घालून बुजवून टाकले होते, 
यामुळे, अ दा लीचे िशखांशीह  उभे शऽु व ठाणले होते. हणून, िशखांतील या वेळ या एका 
ूबळ िमसलीचा मु य जो आलािसंग जाठ ( याला या वेळ या मराठ  पऽ यवहारातून आला 
जाठ हटलेले आहे तो) सर हंद या लढाईत तर मरा  यांना उघडपणे येऊन िमळाला होता. ा 
सव पंजाबातील राजक य उलाढाली करणा  या प ांतील आ ण पुढा  यांतील बहतेकांचीु  
अनुकूलताह  रघुनाथरावाचा असा मोठा स मान कर यास अस यामुळे हा बादशाह  समारंभ 
मराठ  सै यासह रघुनाथराव या दवशी िसंधूकड या ूदेशाकडे ःवार  क न परत येतील 
आ ण पंजाबची राजधानी जी लाहोर तेथेच काह  कालाकर ता तर  वाःत य कर यासाठ  
लाहोरात ूवेश करतील, यानंतर थो  याच दवसांत साजरा करावा, असे ा सवानी ठर वले. 

पंजाबात रघुनाथराव पेश यांचा वजयूवेश
 १०११. तैमुर लाहोर सोडनू  सरसीमेपलीकडे पळून जात असता या या सांगती जी 
ूचंड लूट पळ वली होती ती िछनावून घे यासाठ  रघुनाथरावह  लाहोर सोडनू  या धूम पळत 
सुटले या पठाणी सै याचा पाठलाग कर त पंजाबात पुढे घुसला. अध अिधक पंजाब जंक त 
आ ण अ दा ली या या सै यास Ôदे माय धरणी ठायÕ कर त सीमेकडे हसकूनु  द यानंतर 
पुढचे उरलेले सीमा वजयाचे काम मरा  यां या अनेक सैिनक पथकांकडे सोपवून रघुनाथराव 
जंकले या ूदेशात मराठ  स ेची घड  प क  बस व यासाठ  पंजाबची मु य राजधानी जी 
लाहोर ितकडे परतला आ ण ११ ए ूल १७५८ ला लाहोरात मराठ  सै यासह वजयूवेश करता 
झाला.  
 १०१२. या या या वजयूवेशाचे अिभनंदन िन गौरव कर यासाठ  लाहोरला मोठा 
उ सव कर यात आला. ःवत: रघुनाथराव बादशाह  राजवा  यातच उतरले होते. मराठ  सै याचे 
ूमुख अिधकार ह  लाहोरातील मोठमो  या वा  यातून कंवा लाहोर या प रसरात आपापले तळ 
ठोकून रा हले होते. जकडे ितकडे शेकडो शृगंारलेले ह ी, घोडे, उंट, पु  वषृभ िमरवत होते. 
ठक ठकाणचे हंद-ूमुसलमान अिधकार , अमीर, उमराव, तथाकिथत नवाब, िनजाम, राव, राजे-
रजवाडे हे या दवशी या दपारु  भर वले या भ य राजसभेत उप ःथत रा हले होते. या 
सवाकडनू  पंजाबातील बादशाह  सै यासु दा सव राजस ेचे आ ण रा यकारभाराचे आिधप य 
या पेश यांना अ पले होते यांचे वजयी ूितिनधी हणून रघुनाथराव पेशवे यांचा सवानी 
मोठा गौरव केला. सवाकडनू  आपाप या पर ने रघुनाथरावांना अं कतभावाने नाना ूकारचे 

 205



पुरःकार (नजराणे) अपण कर यात आले. राऽी नगरात जकडे ितकडे मोठा लखलखाट 
कर यात आला. ूे णीय दा कामह  सवऽ उड व यात आले. लाहोर नगरा या लगत या 
नगरातूनह  असेच मोठे द पो सव िन दा काम ूदश वले गेले! 
 १०१३. ह  हंदं याू -मरा  यां या वजयो सवाची राजसभा आ ण हे द पो सव कुठे 
साजरे झाले? तर मोगल घरा यातील अकबर, औरंगजेब असले असले मु ःलम बादशहांचे जे 
वलासःथान होते या सुूिस द लाहोर या शालीमार बागे या भ य पटांगणात!! 
मुसलमानां या राजस ेला मरा  यांनी अशी बट क बन वली! 
 १०१४. मरा  यांनी िमळ वले या ा वजयाचे वृ  अ◌ैकून द णो र िन पूव-प म 
हंदःथानातु  मरा  यां या हंदपदपादशाह याु  जवापाड पराबमा वषयी जे जे ःवत:ह  अ यु कट 
ूय शील होते कंवा अ यु सुक शभुिचंतक होते अशा ल ावधी राजेरजवा  यां या, लहान-
मो  या सरदारां या, शा ीपं डतां याच काय, पण िन र छ साधुवग यां या कडनहू  
अिभनंदनपऽांचा रघुनाथराव पेश यांवर नुसता पाऊस पडत होता! आ ह  या मंथात मागे 
वण०् र ्
 १०१५. 'सेवकास ःवामींनी कृपा क न पऽ (१८ ए ूलचे) पाठ वले ते पावले. वतमान 
लाहोर या प ेचे शऽू या पा रप याचे व ितकड ल मुलुख काबीज के याचे िल हले ते स वःतर 
वाचून परम आनंद झाला तो पऽी कोठवर िलहावा. हंदःथानातु  क त लौ कक मातबर झाली. 
कुलराजे, उमराव, सुभे यांस दहशत पडली. सारे हंदःथानाचाु  सूड अ दा लीपासून एक 
ःवामींनी घेतला. तेणेक न यशाचे पवत झाले. ःवामी यशःवीच आहेत. याचा वःतार 
सेवकास लेखन करावयास साम य कैच? हे वतमान व जरांनी ऐकोन बहतचु  हष मािनला. 
ःवामी अवतार  पु ष आहेत. यांची ःतुत मनुंयांनी काय करावी! सेवकास आौय ःवामींचे 
पायाखेर ज दसराु  कोठेह  नाह . जर  ःवामींची छावणी लाहोर ूांती जाली, ती वजीर पादशहास 
घेऊन छावणीस आप याजवळ येतो. वजीर व लहानमोठे सव हणतात क  खासा छावणी न 
जाली तर पठाण मागती लाहोर ूांती पावसाळा येतील. उगेच लोक हणतात ते सेवेशी 
िल हले. करणे न करणे अ यार खावंदांचा. वजीर व पादशहा यावयास िन य कोणे ूकारचा 
तो िनवडनू  सेवकास आ ा िलहावी, याूमाणे यास घेऊन व ठल िशवदेव सेवेशी येतील 
याूमाणे कृंणराव (काळे) ह  येतील. सव वनंती करतील.' (५&५&१७५८) 

सेनापती रघुनाथराव पेशवे यांनी पंजाब वजयाचे ःवत: धाडलेले ूितवृ
 १०१६. आता रघुनाथरावांना द णेत पावसा याआधी ससै य परत ये यासाठ  ौीमंत 
नानासाहेब यांची पु याहनू  पऽांवर पऽे येऊ लागली होती. परंतु पंजाबातील जो वःतीण ूदेश 
मरा  यांनी अिलकडेच जंकला होता याची प क  रा य यवःथा लाव याचे काम लगोलग 
क न टाकणे हे अवँय अस याने रघुनाथरावाने ससै य पंजाबातच आणखी चार म हने तर  
थांबून राहणे अ यंत इ  होते. रघुनाथरावाने द णेत, म हारराव होळकरांसह, स  याच परत 
जाऊ नये असा उ र हंदःथानातु  सग याच मराठ  क या मंडळ चा िन सेनानींचा आमह पडला 
होता. परंतु, ःवत: रघुनाथरावा या िन म हारराव होळकरा या मनाचा कलह  द णेकडे जावे 
असा होता. यात आता नानासाहेब पेश यांनीच Ôपरत याÕ अशी आ ा सोड याने 
रघुनाथरावाने, मरा  यांनी या ःवार त जो अपूव वजय िमळ वला याचे अिधकृत ूितवृ  
(official report) ःवत: िलहनू  ौीमंत नानासाहेबांना धाडले आ ण ढाला परत फर व या. 
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म हाररावासह अनेक मराठे सरदारह  रघुनाथरावासह द णेकडे िनघाले. पंजाबात श य 
िततक  सेना िनरिनरा या ःथानी मराठ  स ा प क  कर यासाठ  रघुनाथरावाने काह  
सरदारांसह अथातच मागे कामावर ठेवलेली होती.  
 १०१७. या पंजाबावर ल ःवार तील मरा  यां या पराबमाचे वणन एखा ा वीर 
का यातील सगासारखे भ योदा पणे करता ये यासारखे असताह  रघुनाथरावाने याचे जे 
ूितवृ  पु यास धाडले हणून वर सांिगतले आहे ते कती सैिनक  बा याचे, लवलेश पा हाळ 
वा आ मःतुती कंवा िम या ःतोम नसलेले केवळ घटना िन अप रहाय राजक य चचा तेवढ च 
काय ती उ ले खणारे आहे ते बघ यासारखे आहे. याःतव ते ूितवृ  जसेचे तसे 
रघुनाथरावा या श दांम  येच खाली देत आहो.  
 १०१८. ता. ४-५-१७५८ रोजी रघुनाथराव पेश यास िल हतो : Ôलाहोर, मुलतान, 
काँमीर वगैरे अटकेअलीकड ल सु यांचा बंदोबःत क न अंमल बसवावा, यास, काह  जाला, 
काह  होणे तोह  लवकरच क रतो. तैमूर सुलतान व जहानखान यांचा पाठलाग क न फौज 
लुटनू  घातली. थोड शी झडत-पडत अटकेपार पशावरास ते पोचले. अ दा ली इराणवर चालून 
गेला, याची फौज पादशहाने लुटनू  घेतली. अ दा ली कंदाहरास आला, इराणची फौज पाठलाग 
कर त आली आहे. जबरदःतखान व मुकरबखान या ूांतीचे सरदार व जिमनदार अ दा ली या 
जबरदःतीमुळे यास जू होते, तेह  बदलोन हंगामा क रतात. ह ली रफ क होऊन सेवा क न 
दाखवू, अ दा लीस तंबी भ  अशा यां या अ या झा या आहेत. अ दा लीचा धीर सुटला 
आहे. सारांश, याचा जोम ितकडनू  होतो ऐसे नाह . ितकडनू  इराणचे शहाने जेरबःत केले, 
ितकडनू  जोरा पोचवून सरकारचा अंमल अटकेपार करावा. याचा पुत या िन दौलतेचा वारस 
ःवामींपाशी देशाला आला. तो ःवामींनी आ हांकडे पाठ वला होता. यास अटकेअलीकडे 
थोड शी जागा बसावयास देऊन अटकेपार काबूल- पशावरचा सुभा देऊ. अ दा ली या फौजेवर 
अ दलु समद खान सर हंदेत होता, तो सरकारात पाडाव आहे. तो व आणखी या ूांतीची फौज, 
इराणी, म गल देवून मशारिन हेची रवानगी क रतो. हे ितकड ल पैरवी करतील, पा रप य उ म 
ूकारे क न अटकेपार अंमल बसवतील, लाहोरूांती रेणके अनाजी व रायजी सखदेव असे 
ठे वले. गोपाळराव गणेश (बव) यांचाह  पैगाम आहे, तेह  राहतील. इराणचे पादशहाचे 
ःवदःतुरचे कागदह  आ हांस व म हारबांस आले होते क  लौकर कंदाहारास यावे आ ण यांचे 
पा रप य क न अटकेची ह  करावी. परंतु आ ह  तर  काबुलचा अ दलु रह मखान, ःवामीनी 
पाठ वला, यास देतो फौज वगैरे थोडे बहतु  सा ह यह  क रतो. काबूल िन कंधार हे अटकेपारचे 
सुभे हंदःथानकडेु  अकबरापासून अलमगीरपावेतो होते, ते आ ह  वलायते कां ावे. इराणचा 
अंमल बसवून तूत यास गोडच जाब पाठ वणार आहो. जंबू काँमीर वगैरे तमाम वक ल आले 
आहेत. मामलत थोड बहतु  अटके अलीकड ल कर त आहो. पलीकड ल तूत होत नाह . खटपट 
माऽ होईल. तूत तांतड मळेु जे होईल ते क रतो. पढु ल ःवार स जो कोणी मातबर येईल तो 
बंदोबःत कर ल. मुलूख दोचौ करोड ंचा बसुली, परंतु जिमनदार भवास मोठमोठे आहेत. आ ह  
नांवास माऽ खंडणी क रतो. जेथे पंचवीस ल ांचा मुलूख तेथे एक दोन ल  येणेच कठ ण 
आहेत. तूत माघार  फरावयाचा डौल ःवामींचे आ ेव न व रला आहे, याचमुळे जे होते तेच 
कर तो, तट  लावीत नाह . तूत अ दना बेगावरच सारा यखितयार द हा आहे; यासच 
कमा वसीने लाहोर मुलतान द हे आहे. यंदा तर सारे िशबंद  खालीच जाईल, िशबंद  करताच 
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कठ ण पडेल, दोन-तीन वषानी काह  सोईस लागेल, ःवामींस कळावे.Õ 

लांछनाःपद गो  ह  क , मरा  यांनी द णेत परतताना 
मु ःलमांवर धािमक सूड माऽ उग वला नाह !

 १०१९. ा मंथा या ा दसु  या भागा या पूवाधात हंदसमाजालाु  स ण वकृित याु  दु  
याधीने कसे पछाडलेले होते आ ण यामुळे हंदधुमावर मुसलमानांनी जे अस  िन अप रिमत 
अ याचार केले या धािमक अ याचारांचा माऽ हंदंनीू , श  पु हा अंगी आली असताह , कसा 
लवलेश सूड उग वला नाह , या वेळ या मुसलमानांसार या रा सी धािमक अ याचारांनाच 
ःवधम समजणा  या शऽूंवरह  यांनी हंदधुमावर केले तसेतसेच कंबहनाु  याहनू  जाःत कठोर 
ू याचार या मुसलमानांवरह  क न या वेळेसच हंदंनीू  हंदःथानालाु  िनमु ःलम केले नाह , 
जसे ःपेनने, पोतुगालने, ब गे रया, मीस इ याद  देशांनी यां या यां या देशांना िनमु ःलम 
क न भ न धमाला सकंटमु  केले - हे स वःतरपणे सांिगतलेलेच आहे. परधिमयांनी 
आप या धमावर काह ह  अ याचार केले तर  आपण यांचा ूितकार कर यासाठ  सु दा 
यां या या आबमक परधमावर ू याबमणे न करणे अशी परधमस हंणुता हाच िनदान 
आपला तर  ःवधम आहे - स णु आहे - अशी जी परधमस हंणुतेची आ मघातक िन वकृत 
या या हंदं याू  रोमारोमांतून िभनलेली होती, तीमुळेच मुसलमानांवर राजक य ेऽात अतुल 
वजय िमळ वला असताह , धािमक आघाड वर मु ःलमांचा लवलेश ूितकार न के यामुळे 
धािमक आघाड वर माऽ हंदःथानातूनु  मुसलमानी धमाचे आ ण या लोकांचे अ ःत व या 
वेळ च उखडनू  टाकले गेले नाह  - जसे मीकांचे, शकांचे, हणांचेू  अ ःत वच या या वेळ  
हंदंनीू  उखडून टाकले होते! 
 १०२०. हंदरा ालाु  यावेळ  अ यंत घातक ठरले या ा स ण वकृती याु  याधीचे 
आणखी एक उदाहरण हंदं याू  मुसलमानांवर पंजाबात िमळ वले या राजक य वजया या ा 
उ कष बंद याू  ूसंगीच घडले, ते तर , या ःथली दाख व यावाचून पुढे जाणे ह  कत य युतीच 
होईल.  
 १०२१. यावेळ  रघुनाथराव पु याहनू  ससै य अ दा लीवर चालून आला आ ण १४ 
फेबुरवार्  १७५७ या आसपास इंदरपयतू  पोचला याच वेळ  अ याचार  अ दा लीने द लीला 
हंदधुमाची िन हंद यांचीु  अ यंत वटंबना क न मरा  यांनी बादशहा या हातून मथुरा, 
वृंदावन, कु ेऽा द हंदंचीू  ेऽे िछनावून घेतली होती हे पाहनू  याचा वचपा काढ याकर ता 
या ेऽावर आप या बूरांतील बूर मु ःलम सेनानींना धाडनू  दले. या मु ःलम सेनानींना 
अ दा लीने स  िन ःप  आ ा सोडली क , मथुराद , जी जी हंदंचीू  प वऽ ेऽे हणून 
समजली जातात या सवाना उ वःत क न तेथील श य ितत या हंदंनाू  ठार मा न टाकणे 
यां या कापले या िशरां या राशी या राशी रचणे, हे तुमचे मुसलमान हणून धमकत य आहे! 
तुम यापैक  जो जो हंदंचीू  िशरे तो काफर आहे हणून छाटनू  टाक ल या या ÔइमानीÕ 
मुसलमानाला हंदं याू  छाटले या ू येक िशरामागे मी पाच पये Ôब सÕ देईन.  
 १०२२. अ दा ली या ा आ ेूमाणे हे चवताळलेले मु ःलम लांडगे ा मथुरा द 
ेऽांवर कसे तटुनू  पडले ते मागे, १००३ ते १००५ ा प र छेदांम  ये, व णलेलेच आहे. 
याूमाणे मु ःलमांनी या अगद  िनरपराध हंदं याू  मथुरा ेऽावर अकःमात ् घाला घालनू 
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तेथील हंदंचूे सरसकट िशरकाण आंरिभले, मोठमोठ  देवळे धडाधड पाडनू  टाकली, हंद ू ी-
पु ष, बाल-वृ द यां या र ाचे मागामागानी आ ण घराघरांतून अ रश: पाट वाह वले, त ण 
ी अशी दसताच पळ व यावाचून सोडले नाह . गाय अशी जवंत ठेवली नाह ! ते गोर ह  

पा यासारखे वाहात होते. एव  यावरह  या मु ःलम पशा चां या या बूरतेची कळस कंवा 
कंटाळा आला नाह . उलट या बूरतेला कले या करमणुक ची झालर लाव याची हौस वाटनू  
याच वेळेस पडले या हंदं याू  रंगपंचमी या सणाची वटंबना कर यासाठ  यांनीह  रंगपंचमी 
साजर  केली! पण ती कशी? तर हंदं याू  सांडले या र ाने मोठमो  या कढया िन हंडे भरभ न 
ठक ठकाणी ठेवले आ ण मोठमो  या पचका  या हाती घेऊन ते मु ःलम सै य मागामागानी िन 
घराघरांतून घुसून हंदंनाू  या यां याच र ा या रंगाने िभजवून िचंब कर त चालले!!! जी 
ददशाु  मथुरेची यांनी केली तीच या पुढ या गोकुळ, वृंदावनाचीह  केली! पण इत यात 
रघुनाथरावाचे ूबल मराठ  सै य यांचा िन:पात कर यासाठ  इंदराहनू ू  पुढे सरकले आहे अशी 
बातमी येताच ःवत:स शहेनशहा हण वणारा अ दा ली या या या सा  या सै यासह जीव 
घेऊन मागे द लीला परतला - ितथून लाहोरकडे पळाला िन तेथून थेट काबूलकडे! 
 १०२३. पण अ दा लीला यांनी ःवपराबमाने असे रणांगणात चोपीत चोपीत 
सरसीमेपलीकडे पळवून लावले याच मरा  यांची सै ये आता पंजाब वजयानंतर सन १७५० 
म  ये परत द णेकडे चालली असता याच मथुरा, गोकुळ, वृंदावन इ याद  ेऽांना भेट देत, 
तेथे तीथःनान, ोत-वैक य कर त चालली असताह  आ ण अव या एक वषापूव  मु ःलमांनी 
तेथे केले या हंदधुमावर ल बूर अ याचारांची कहाणी ऐकत असताह , मु ःलमांनी सांडले या 
हंदर ानेु  िभजलेले मथुरेचे घाट पुरते सुकले नसताह  आ ण गोर ाची साचलेली डबक  
मागामागातून तशीच कुजत पडली असताह  आप या ेऽांवर मु ःलमांनी केले या ा धािमक 
अ याचारांनी या हंदसै याचीु  माथी संतापाने पेटली नाह त. कोणा याह  तळपायाची आग 
मःतकापयत पोचली नाह . धािमक सूड घे यासाठ  ते उ म  झाले नाह त! मुसलमानांनी 
हंदधुमावर जे जे अ याचार केले तसेतसेच ू याचार तु ह ह  मुसलमानांवर करा - 
मुसलमानांना सरसकट कापून टाका, माग माग  पडले या ा देवळां या ढगा  यांूमाणे 
मुसलमानां या झाडनू  सा  या मिशद  पाडनू  टाकून यांचेह  ढगारे माग माग  पडू ात - 
हंदं याू  यांची जशी मुसलमानांनी वटंबना केली तशीतशीच मु ःलमां या यांचीह  
वटंबना करा! हंद ू हणून असा हंदधुमाचा सूड घेणे हेच तुमचे कत य आहे!!! अशी 
कचकचीत आ ा वजयी सेनाधुरंधर रघुनाथरावाने हंदसै यांनाु  सोडली नाह ! जशी अ दा लीने 
मु ःलम सै याला सोडली होती! 
 १०२४. या स ण वकृती याु  ूाणघातक याधीने हंदसमाजाचीु  कती भयंकर हानी 
केली ते आ ह  या भागा या पूवाधात इतके वषद केले आहे क , आता इथे याची  
कर याचे काह  एक कारण नाह . ू येक वाचकाला आमचा असा आमह आहे क , याने या 
ठकाणी या भागा या पूवाधातील स ण वकृतीचेु  ४ थे ूकरण (प र छेद ४२१ ते ४६६) आ ण 
४१३ ते ४२०, ५१९, ५२०, ५२१, व ५६५ ते ५९८ हे प र छेद अवँयमेव, पु हा पु हा, 
वाचावेत. 
 १०२५. हंदं याू  परमभा याची गो  इतक च क , यां या ा धािमक आघाड वर ल 
धमभोळेपणापायी, हंदधुमा या, हंदरा ा याु  ूाणावरच जे बेतणार होते ते संकट यां या िन 
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वशेषत: मरा  यां या राजक य आघाड वर ल ू याघातक पराबमामुळे शेपटावरच िनभावले, 
धमभोळेपणापायी मुसलमानांवर मथुरा-वृंदावनाचा सूड मरा  यांनी या पंजाब वजयाहनू  परतताना 
जर  न घे याचा ूमाद केला असला, तर ह , हंदं याू  मुसलमानांशी ठाणले या एक वषा या 
अतूट महायु दात यांनी मुसलमानांना चार  मुं  या चीत क न शेवट  मरा  यांनी संपा दले या 
ा पंजाबवर ल ःवार तील वजयात मु ःलम साॆा यस ेचा जो समूळ उ छेद केला आ ण 
हंदरा ाचेु  राजक य ःवातं य ूःथा पले, यायोगे आिशयातील इतर ूाचीन रा े जशी 
मुसलमानांनी समूळ न  क न टाकली तशी काह  हंदःथानचीु  ददशाु  यांना करता आली 
नाह ! बा बलोनचे जसे बगदाद झाले तशी काह  मथुरेची म का झाली नाह . दहा शतके 
अ याहत झंुजत राहनू  मथुरा हंदंचीचू  रा हली. मुसलमानां या राजस ेचे माऽ ठाव ठकाण 
सु दा पुसून गेले! पण लाखो हंद ू याऽेक ं या कंठातून ौीकृंणाचा जयजयकार यमुने या 
घाटावर आ ण मं दरामं दरातून अ याहतपणे घुमतच रा हलेला आहे! 
 
 

ूकरण १० वे
अटकेवरच न हे.......तर अटकेपलीकडेह !

   सरदार पदरचे कसे कुणी िसंह जसे कुणी शादलू गडे। 
   अरे यांनी अटकेत, पाव घटकेत रो वले झडे॥  
         - ूभाकर  
 १०२६. पंजाब द वजयानंतर, गे या ूकरणात सांिगत याूमाणे मराठ  सेनाधुरंधर 
रघुनाथराव हे आप या अनेक सरदारांसह आ ण सै यासह द णेकडे परतत असता ते 
महारा ात पोच यापूव च यां या वजया या बात या वेळोवेळ  महारा ात आले या हो या. 
आज काय इंदरलाू  सव मराठ  सै ये एकऽ झाली आहेत. उ ा काय राजपुता यात सवऽ 
खंड या उगराणी (वसूल) कर त आहेत. पुढे अंतवद त घुसून रो हले पठाणांना अ दा लीस 
िमळा यासाठ  चोपून काढ त आहेत. नंतर, ू य  द ली जंकून घेऊन अ दा लीने 
उ ो षले या या या बादशाह पदाचे मितक साजरे क न मोगल बादशहास पठाणां या 
बं दवासातून सोडवून, द ली या िसंहासनावर ल मरा  यांचे एक बाहलेु  हणनू यास पु हा 
ःथा पत आहेत. लगोलग, पंजाबवर ःवार  क न अ दा लीने सरह ल सांभाळ यास ठेवले या 
काबुली पठाणां या दहा सहॐ सेनेची रघुनाथरावा या मराठ  सै याने दाणादाण उडवून दली 
आहे. अ दा लीचा पुऽ तैमूरशहा आ ण सेनापती जहानखान हे मरा  यां या हातून जीव 
वाच व यासाठ  पुढची लढाई न देताच लाहोर सोडनू  काबूलकडे धूम पळत सुटलेले आहेत; 
आ ण रघुनाथरावाने ससै य यांची लांडगेतोड कर त यांना पंजाबबाहेर हसक तु  नेले आहे. 
नंतर, पंजाबची राजधानी जी लाहोर तीत रघुनाथरावां या ससै य ूवेशाचा अपूव वजयो सव 
साजरा होत आहे अशा ू यह  आ ण ूितपावली िमळणा  या वजया या आ ण सव शऽूंचे 
दमन करणा  या मरा  यां या पराबमा या बात या महारा ात येत गे याने सारा महारा  
गवभराने डोलत रा हलेला होता! जगातील जे नामवंत िन द वजयी सेनापती होऊन गेले 
यां या मािलकेत शोभावे असे नाव सेनापती रघुनाथरावाने या या या पु यापासून थेट 
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िसंधुनद पयत या अूितहत अशा एका झेपेत केले या वजयी अिभयानाने (मो हमेने 
Campaign ने) पटकावले होतेच होते! या अूितहत वजयी झेपे वषयी, स ाि या 
ग डा या ा हमालयीन भरार वषयी, वाटणारे आ य आ ण या वषयी वाटणार  ध यता 
य वताना सारा महारा  कळत नकळत, रघुनाथरावांना ला डकपणे Ôराघो भरार Õ या नावाने 
संबोधू लागला! सेनापती रघुनाथरावाची इितहासात तीच पदवी िचरंतन झाली.  

हंदं याू  सुवणयशोमं दरावर र ज डत कळस चढ वणार  वाता
 १०२७. सेनापती रघुनाथरावाने पंजाबातून द णेत परतताना काह  सरदारांना मराठ  
सै यासह पंजाबात, वशेषत: िसंधुनद या प रसराकडे सा  या सरसीमेवर जे मु ःलम अमीर-
उमराव, गुंडपुंड, फक र-फुकडे अ यवःथा िन लुटालूट माजवीत रा हले होते यांचा पणू 
समाचार घेऊन; मरा  यां या स ेची घड  ितकडे चोपूनचापून बस व यासाठ  आ ण मरा  यां या 
राजःवाची (महसुलाची) बन बोभाट उगराणी (वसूल) कर यासाठ  ठेवलेले होते, यांतील 
सरदार तुकोजी होळकर, साबाजी िशदें आ ण गोपाळराव बव यां या हाताखाली मराठ  सै याने 
िसंधुनद या प रसराचे नाकच असलेला जो अटक नगरचा गड यावर चढाई क न तो 
मुसलमानां या हातून या सन १७५८ याच जुलै म ह यात जंकून घेतला! मुसलमानांचा 
हरवा  वज उखडनू  फेकून देऊन हर हर महादेवा या गजनेत मरा  यांचा हंदंचाू , भगवा 
ज रपटका सरसर कर त अटकेवर चढला!! मरा  यांचे हंदंचूे घोडे िसंधुचे पाणी पु हा याले!!  
 १०२८. अटकेची हंदंनाू  दहा शतके पडलेली हंदंचीचू  शा ीय अटक सु दा हंदं याू  
शा ाने, ख गाने, या दवशी शेवट  तोडनू  टाकली! इतकेच न हे, तर मरा  यांची सै ये िसंधू 
ओलांडनू  पलीकडे कंदाहारपयत ल छांचा पाठलाग कर त गेली!  
 १०२९. ा नगराला हे अटक नाव का िन के हा पडले ते ददुवी वृ  ा भागात ४९५ 
ते ५०७ ा प र छेदांम  ये दलेलेच आहे.  
 १०३०. मरा  यांनी अटक जंकून तीवर ज रपटका फडक वला ह  वाता महारा ात 
येताच मरा  यांचा वजयानंद गगनात मावेनासा झाला. दहा शतकांनंतर हंदंचाू  सूड, मरा  यांनी 
ू य  काबूल-कंदाहारपयत मुसलमानांची दाणादाण उडवीत, सा  या हंदःथानचीु  वाःत वक 
(de facto) साॆा यस ा या मु ःलमां या हातून िछनाऊन घेऊन उग वला!  

हेच पाचवे सोनेर  पान होय!
 १०३१.  ह  अटक- वजयाची अलौ कक घटना घडनू  ा हंद-ूमु ःलमां या 
दशशतक यापी महायु दात शेवट  हंदंचाू  हा अंितम महान वजय झाला आ ण हंदःथानवर लु  
मु ःलम साॆा यस ा हंदंनीू  पादाबांत केली, हे वृ  हंदरा ा याु  इितहासा या या पानावर 
अं कत झाले, तेच होय हंदरा ा याु  इितहासातील सोनेर  पान पाचवे!!  

य प -
 १०३२. याूमाणे, मरणो मुख पडलेला मनुंयह  मरता मरता काह  काळ आचके 
देतच असतो िन विचत वायू या झट याने एखाद  उसळ ह  घेतो, पण, शेवट  मरतो; कंवा 
अर यातून वावरणारे ूचडं वीस-वीस वाव लांब असणारे आ ण वटवृ ा या बुं  यासारखे 
जाडजुड सप यांचे डोके ठेचून टाकले गेले तर ह , यांचे सव शर र प ह याच णात पणू 
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िन ेतन होऊन पडत नाह , तर सारखे काह  काळ वळवळत राहते िन विचत मधूनच उसळ  
घेऊन पुढे झेप घेऊ पाहते, परंतु, शेवट  ते म  घातलेले धूड मरतेच मरते; याचूमाणे, 
य प, िसंधू या प रसरात मरा  यांनी मुसलमानी साॆा यस ेचे डोके ठेचून ितला मरणो मुख 
क न रणांगणात पाडले तर  ितची वळवळ काह  इतःतत: होत होती. एखाद  पानपतसारखी 
उसळ ह  ित या या म  घातले या धुडाने घेतली होती; तथा प, शेवट  गतूाण होऊन मरणी 
म न गेली ती गेलीच!  
 १०३३. आ ण अंतत: सा  या हंदःथानावरु  ःवतंऽ हंदसाॆा यस ेचाु   वज फडकू 
लागला! िसंधुपासूनच न हे तर काबूल नद पासून सारा पंजाब, ज मू ते थेट काँमीर या 
सरसीमेपयत महाराणा रण जतिसंगाचे िनमु ःलम हंद-ूशीख महारा य, पुढे द लीपासून ते 
थेट रामे रपयत सा  या उव रत हंदःथानातु  द वजयी हंद ूमरा  यांचे िनमु ःलम अिधरा य 
आ ण वर नेपाळचे ःवतंऽ हंदरा यु , अशी सा  या हंदःथानातु  जकडे ितकडे हंदस ाु  पु हा 
नांद ूलागली; मु ःलम राजस ा मेली ती मेलीच!  
 १०३४. हणूनच, अटकेवर या दवशी मु ःलमां या राजस ेचा  वज उखडनू  
मरा  यांनी फेकून दला आ ण आपला वजयी भगवा जर पटका तेथे रोवला याच दवशी 
मु ःलम राजस ेला हंदंनीू  खरा ूाणांितक ूहार क न ितचा अंत केला.  
 १०३५. सरदेसायांसारखे हात राखनू सावधपणे िल हणारे इितहासकारसु दा िल हतात 
क , ‘All Maharashtra felt electrified with the proud performance of 
Raghunathrao and his bands having reached the extreme frontier of India 
and bathed their horses in Indus. (New History of Maharashtra,Vol. I , 
page 401) 
 १०३६. ा हंद-ूमु ःलम महायु दात मु ःलमांवर िमळ वले या अंितम वजयाची वाता 
महारा ात येताच, या काळ , अ यु कट अशा रा ीय भावनांचे जे ूमुख व े  असत या 
चारण, भाट, ग धळ  इ याद  कवींनी आपाप या वीररसाने मुसमसुले या वीरका यां या आ ण 
पोवा  यां या िननादाने महारा ा या खे  याखे  यांतील वातावरण वजयानंदाने भरवून सोडले! 
यांचे बाहू यां या सै याचे हे पराबम ऐकून थरारले नाह त असा ःवािभमानी मराठा उरला 
नाह . महारा ातील या दवसा या मानसाचे हे रोमहषक िचऽ मानसा या भाषेतच यथावत 
य वणे श य अस यामुळे ते आ ह  गोमतंक का यात त कालीन भाट-चरण ग धळ  याचे 
एक ूतीक हणून क पले या Ôमहारा Õ भाटा या त डनू  य वले आहे, तेच वजयगीत 
(काह  चरण १) आ ह  खाली देत आहो!  
 ÔगोमंतकÕ या वीर सावरकर रिचत महाका यांत हे Ôमहारा भाटाचे वजयगीतÕ संपूण 
दले आहे.  

महारा भाटाचे वजयगीत
  ऐका-ऐका हंदमाऽु हो! वाता वजया या आ या;  
  उ या दहा शतकांचा उगवे सूड जं कल जे याला  
  करा महो सव हंदमाऽहोु ! तुम या हौता ये आला  
  वजय तया या महो सवाचा ह किच आहे तु हाला  
  तथा प अजुनी काय न सरले इ छत; हाता तट आला  
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  परंतु अजुनी चढिनु  दगु हा कुशल पोचण असे घरा!  
  आज हंदपदपादशा हचाु  योग स यची हा आला  
  तथा प अजुनी समारंभ तो संपूिन िन व न न गेला!  
  शकक यासम स यिच आ ह  ध य वजय हा उपा जला  
  शकक यासम परंतु वजया कर  पा हजे रा खयला!  
  आज दहा शतकाने वजयी िमर वत सोनेर  तोडा  
  पई िसंधूचे पाणी पुनर प हंद ूसैिनकाचा घोडा  
  सागरसंगत भागीरिथ ये कावेर या पूतजला  
  िसंधू, शति,ु ऽवे ण, यमुने, गोदे, कृंणे या सकला  
  हे तीथानो, हे ेऽांनो, अ खल भारती भूिमत या  
  ह र ार, कैलास, कािशके, पुर  ारके या सा  या  
  ऐका-ऐका लोमहषणा वाता वजया या आ या  
  उ या सात शतकांचा उगवे सूड जं कले जे याला  
  हंदवीरांचाु  क  ौीशे असे यशःवी हट केला  
  आज हंदवी ज रपटका क  पु हा पोचला अटकेला  
 
 

   
 
 

सोनेर  पान सहावे
 

इंमजह  गेले; हंदरा ाचेु  ःवातं य िस द झाले
 १०३७. हंदरा ा याु  इितहासातील Ôसहा सोनेर  पानेÕ हा जो मंथ आ ह  िल हत 
आहोत याचे हे सहा या सोनेर  पानाचे ूकरण शेवटचेच होय.  
 १०३८. ा मंथा या, आधीच ूिस द झाले या प ह या भागा या ूारंभी ा समम 
मंथाचे वषय ेऽ य वले आहे. या अनुरोधाने सूिचत होतेच आहे क , ा सहा या सोनेर  
पानातह  इंमजांनी हंदःथानवरु  आपले साॆा य ःथा पत केले असता, या ूबल 
परदाःयातूनह  हंदरा ानेु  आपली मु ता कशी क न घेतली; आ ण आज ते हंदराु  पु हा एक 
ःवतंऽ िन सावभौम ूजास ाक महारा य अशा ूित ेने जगात कसे नांद ूलागले आहे, ाचा 
स वःतर इितहास दे याचे काह  एक ूयोजन नाह . या इंमजांशी झाले या हंदरा ा याु  
ःफूितदायक ःवातं ययु दातील हंद वा याु  कोनातून मह वा या असताह , इतर बहतेकु  
परक य वा ःवक य इितहासकारांपैक  पुंकळांनी, जाणूनबुजून गाळले या आ ण काह ंनी 
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अ ानाने उपे ले या वैिश यांचे, तेवढे, समी ण कर याचेच काय ते ा मंथाचे उ  आहे.  
 १०३९. परंतु ते काय बहतांिशु  मी मा यापुरते ापूव च मा या इतर मंथांतनू 
आवँयक िततके आधीच केलेले आहे. ते असे :  
 (१) गे या ूकरणा या शेवट  हे उ ले खलेलेच आहे क  हंदःथानातूनु  मुसलमानां या 
परक य अिधस ेचे हंदंनीू  शेवट  पूण उ चाटन केले होते आ ण अटकेपासून आसामपयत 
आ ण काँमीर, लडाखपासनू रामे रपयत जकडे ितकडे पु हा हंदरा येु  ःथा पली गेली होती. 
हंदःथान याु  एक अंगुलमाऽ भूमीवर सु दा मुसलमानांची अिधस ा वःतुत: उरलेली न हती. 
परंतु मुसलमानी अिधस ेचा असा पूण नायनाट कर यासाठ , जे दशशतक यापी ूचंड 
महायु द हंदंनाू  लढवावे लागले यातच हंदरा ाचेु  सव बळ िन जीवन यम झालेले असताच, 
इकडे युरोपातील पोतुगीज, ृच, डच आ ण मु य वेक न इं लश ा रा ांनीह  हंदःथानातु  
आपापली स ा ःथाप याचे चोरटे वा ूकट ूय  चाल वलेच होते. हंदरा ाचेु  याकाळ  
धुर ण व करणा  या मरा  यांनी, एकसमयाव छेदेक न, रणांगणात त ड दले आ ण शेवट  डच, 
पोतुगीज, ृच ा ितघा युरो पयन रा ां या आबमणांचा जर  पुं कळ यशःवी ूितकार केला 
तर , इं लशांनी माऽ मराठे मुसलमानांशी तशा ूाणांितक यु दात गुंतलेले असताना, ती सधंी 
साधून, बंगाल या बाजूने ितकडे असले या दबुल मु ःलम नबाबांना पायाखाली तुडवीत, 
हंदःथान याु  या भागात हळूहळू आपली राजस ा ःथा पली. या बळावर यांनी यांचे 
सश  आबमण पुढे चालवीत, द लीपयत या भूभागावरह , यांचे ःवािम व नावाने नसले 
तर , वःतुत:, ःथापन केले. अथातच हंदरा ाु चे राजक य धुर ण व करणा  या मरा  यांचे िन 
यांचे लवकरच ू य त: यु द जंुपले. या पैक  प ह या िन दसु  या इंमज-मरा  यां या 
यु दात मरा  यांनी इंमजांचाह  कसा िन कतपत मोड केला याचे हंद कोनातूनु  अवँय 
िततके समालोचन आ ह  आम या ‘Hindupadpadshahi’ ा इंमजी मंथात केले आहे. 
याचे मराठ  भाषांतरह  झालेले आहे. ज ासू वाचकांनी ते वृ  या पुःतकातून वाचावे. 

 १०४०. या समालोचनाव न खालील दोन ठळक वधेये ःप  होतील. प हले वधेय हे 
क , इंमज हंदःथानातु  आले ते हापासून हंदःथानु या राजक य ःवातं यासाठ  मुसलमान असे 
इं लशांशी लढलेच नाह त. एक हैसूर संःथानचा, हैदर टपूचा अ पकालीन िन आंिशक अपवाद 
सोडला असता, हंदःथान याु  सावभौम वासाठ , इंमजांना लढावी लागलेली सार  यु दे हंदंशीचू  
लढावी लागली. ाव नह  हेच िस द होते क , हंदंनीू  हंदःथानावर लु  मु ःलम राजस ेचा 
वःतुत: संपूण उ छेद क न ती सावभौम स ा परत आप या हाती घेतलेली होती. दसरेु  वधेय 
हे क , राजकारणातील या प र ःथतीत सोयीःकर असलेला एक डावपेच हणून, मरा  यांनी 
द लीला असले या या जुनाट मोगली बाह याु ला Ô हंदःथानचाु  बादशहाÕ असे नावापुरते तेवढे 
हणू देत असावे, तसेच, द ली मरा  यां या हातून इंमजांनी जंकून घेत यानंतर आ ण 
हंदःथानभरु  वःतुत: (de facto) यांचेच अिधप य ःथा प यानंतरह , इंमजांनीह  नावापुरते 
याच जुनाट मोगल बाह यालाु  ÔबादशहाÕ हणून पुढे प नास वषपयत राहू दले होते हे 
ल ात घे यासारखे आहे.  
 १०४१. कारण यामुळे या ÔबादशहालाÕ मरा  यांनी, तसे नावापुरते या राजक य 
डावपेचासाठ  राहू दले होते यासाठ , मरा  यांना जे इंमजाळलेले लोक हसतात यां या 
अ ानाचे पतळ सहजच उघडे पडते. कारण इंमजांनाह  तोच राजक य डावपेच वर 
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दाख व याूमाणे योजणे सोियःकर वाटले. परंतु इंमजांना माऽ या दबळेपणासाठु  ते 
अदरदशू  इंमजाळलेले लोक हसत नाह त!  

इंमजांचे शीख हंदंशीू  झालेले यु द
 (२) मरा  यांची हंदःथानवर लु  राजक य अिधस ा इ. सन १८१८ नंतर मोडनू  
काढनू , उरले या मराठ  संःथानांना आपले मांडिलक व मानावयास लावून इंमजांनी 
हंदःथानवरु  वःतुत: आपले आिधप य ःथापन केले न केले त च यांना या एका नवो दत 
हंदश शीु  यु द करावे लागले ती श  हणजे पंजाबात सन १८१८ नंतर उदयास आले या 
महाराजा रण जत िसंह याचे शीख- हंद-ूमहारा य हे होय! महाराजा रण जतिसंगा या मृ यूनंतर 
काबूल नद पासून ते शति ू (सतलज) नद पयत आ ण वर काँमीर ते लडाखपयत पसरले या 
शीख, जाठ िन डोमा या पराबमी हंद ूजाती या समाईक राजश शी इंमजांनी यु द छेडले, 
यात शेवट  इंमजांचा वजय झाला आ ण पंजाब ते काँमीरपयतह  इंमजांची अिधस ा इसवी 
सन १८५० चे आसपास ःथापन झाली.  

माझा न  केला गेलेला िशखांचा इितहासमंथ
 १०४२. हंदपदपादशाहु  या इंमजी मंथात याूमाणे आ ह  मराठ  साॆा या या 
कालखंडाचे समालोचन केले होते, याचूमाणे Ôिशखांचा इितहासÕ या मराठ त िल हले या 
आम या मंथात आ ह  मराठ  कालाखडंानंतर या ा शीख हंदमहारा या याु  कालखंडाचेह  
समी ण केले होते. पण इंमजां व द केले या या रा यबांती या उठावात आ ह  पॅ रसम  ये 
सन १९०९-१० या आसपास यम झालेलो होतो, या याच धामधुमीत ा Ôशीख इितहासाÕ या 
मंथाचे हःतिल खतच इं लश गु  टपाल वभागा या हाती पडनू , ूकाशनापूव च न  झाले! 
तथा प, रण जतिसंगाचे ते हंदमहारा यु  या १८५० या आसपास संपूणपणे न  झाले या 
कालखंडापयत या सव शीख हंद ू कोनातून उ लेखनीय असणा  या बहतेकु  घटनां वषयीची 
चचा आ ह  आम या Ôपृ भूिमÕ आ ण ा Ôसहा सोनेर  पानेÕ अशा मंथातून केलेलीच आहे. ती 
ज ासू वाचकांनी वाचावी.  

नेपाळ या ःवतंऽ हंदरा याशीु  इंमजांचे यु द
 (३) इंमजांना यांची अिधस ा सा  या हंदःथानवरु  ःथाप यासाठ  या ितस  या 
हंदश शीु  लढावे लागले ती श  हणजे नेपाळचे ःवतंऽ हंदरा यु  ह  होय. या काळात 
ःवतंऽ िन बिल  असले या नेपाळ या महाराजांशी झाले या इंमजां या ा ल  यात शेवट  
इंमजांचाच जय झाला. पण तो जय नेपाळचे हंदरा यु  न  कर याइतका ूबळ न हता. 
नेपाळ या हंदरा यालाु  इंमजांचे मांडिलक व तेवढे मानावे लागले. ते सोड यास सव ूकारची 
यांची अंतगत ःवतंऽता अबािधत रा हली. पु हा, नेपाळ या हंदरा या याु  अशा अ ःत वाची 
इंमजां या हंदःथानवर लु  साॆा यस ेसाठ  पुढे ब  याच काळपयत आवँयकताह  होती. कारण 
इंमजां या सै याला अ यंत शरू िन कड या हंद ूगुरखा सैिनकांचा पुरवठा करणारे नेपाळ हे 
सवात सुपीक ेऽ होते. हे हंद ूगुर यांचे सै य हंदःथानातचु  न हे तर युरोपा दक परखंडांतह , 
ृच, जमन इ याद  इंमजां या समबल असणा  या गो  या शऽूंशीह  त ड दे यास समथ ठरे. 
यातह  इंमजाला हंद  साॆा या या उ र सीमेवर चढाई क न येऊ शकणा  या आ ण 
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इ छणा  या, या काळ या बला  य अशा, रिशया या आबमणांची सदो दत भीती वाटत 
अस यामुळे, या रिशयन साॆा याचा आ ण हंदःथानातीलु  ॄ टश साॆा याचा हा संभा य 
संघष श यतो अकःमात िन सहज घडू नये हणून या दोघां या म  ये, नेपाळसारखी एक 
लढाऊ श , क लक रा य (Buffer State) हणून, अ ःत वात असणे हे इं लशांनाच या 
काळ  अिभूेत होते.  
 १०४३. वर सांिगत याूमाणे मराठा, शीख आ ण नेपाळ ा ित ह  हंद ूरा यश चा 
असा पराभव झा यानंतर या संघषात अंितम वजय पावले या इंमजांचे हाती हंदःथानाचेु  
राजक य ूभु व संपूणपणे गेले.  
 १०४४. ईःट इं डया कंपनी ह  जी एक लहानशी यापार  मंडळ  इं लंडम  ये, इकडे 
हंदःथानातु  िशवाजी महाराजांचा उदय हो या या आसपास, ःथापन झालेली होती याच एक-
दोन वखार  काय या हाती असले या य:क त कंपनीचा याप वाढता वाढता, अशा र तीने 
इसवी सन १८५० या आसपास, तीच हंदःथान याु  सा  या महारा याचे ःवािम व संपा दत 
झाली! मूलत: एका ु लक दहा-बारा ूमुख इं लश गहृःथांची असलेली यापार  मंडळ  जी 
ईःट इं डया कंपनी तीच अव या दोन-अड चशे वषा या आत एका साॆा याची ःवािमनी 
बनली! याच कालावधीत आम या इकडे हंदःथान याु  आिधप यासाठ  ःपधा करणारे अनेक 
राजवंश उदय पावले आ ण न  झाले. अनेक िच लर रा ये ःथापन झाली, यांची 
आपआपसात याच हंदःथान याु  राजस ेसाठ  यु दामागून यु दे जंुपली आ ण संपली, पण 
शेवट  ती हंदःथानचीु  सावभौमस ा, ा सव सघंषात लढनू  झगडनू  टकून शेवट  सव 
ःपधाकांवर मात करणा  या ूभ वंणु अशा याच ईःट इं डया कंपनीने जंकून घेतली! अगद  
प ह या दवशी ह  ईःट इं डया कंपनी ःथापन झाली ते हा कती ुि, केवळ मूठभर 
भागधारकांची एक यापार  मंडळ  होती. पण ितची या प ह या वषा या आय ययपऽकापासून 
पुढची सगळ  वा षक आय ययपऽके, अगद  ू येक वगत वषा या शेवट  शेष (बाक ) हणनू 
दाख वले या रकमेला पढु या वष या आय ययपऽकास जोड त, काटेकोरपणे आ ण सलग 
र तीने िल हत िल हत दोन अड चशे वषानंतर जे हा ती हंदःथान याु  साॆा याचेच ÔभांडवलÕ 
क न तो यवसाय कर त आली तेथपयत या सा  या आय ययपऽकां या व ा सुसंगतपणे 
ित या लंडन या कायालयात लावून ठेवले या हो या! आ ण जे हा १८५८ या इसवी सनात 
या ईःट इं डया कंपनीचे वसजन झाले आ ण ःवत: ॄ टश सरकारने ते हंदःथानचेु  
साॆा य ःवयं ह टो रया सॆा ी या नावे क न घेतले ते हा या ईःट इं डया कंपनीची 
अगद  प ह या वषा या या ुि आय ययपऽकापासून संततपणे ठेवले या गणनाूमाणे ा 
शेवट या १८५८ या वसजना या दवसापयत या ित या आय ययपऽकाूमाणे ित या सव 
भागधारकां या भागां या रकमा देऊन िन इतरह  सव देणे िमटवून ती अगद  एखा ा 
यावहा रक िन यावसाियक यापार मडंलीूमाणे (कंपनीूमाणे) प दतशीर र तीने वस जत 
केली गेली.  
 १०४५. इं लश कारभाराची ह  शतकानुशतके टकून राहणार  संततता, टापट प, 
ूशासनशीलता िन संघटन मता कुणीकडे आ ण आम या इकडची याच काळातील वर 
व णलेली बजबजपुर , अ यवःथा, राजक य अःथैय िन संघटनशू यता कुणीकडे! या वेळचे ते 
ॄ टश रा  आ ण आमचे हे हंदराु  यां यातील सा य कंवा वैष य ह  य प अशा एकेर  िन 
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सापे त: य:क त उदाहरणाव न ःथापणे हे असमथनीय होणारे आहे. तथा प िशताव न 
भाताची पर ा या चाल-चलाऊ यायाने ते सा य िन वैष य दश व यापुरते हे, मूलत: ु लक 
अशा ईःट इं डया कंपनीने हंदःथानचीु  साॆा यस ा चालवणार  Ô द ऑनरेबल कंपनी सरकार 
बहादरुÕ हणून शेवट  िमरवू लागावे हे उदाहरण एक लहानसे पण प रणामकारक ूतीक 
हणून उपयोगी आहेच आहे.  

 १०४६. आम या हंदरा ाचाु  ॄ टशांनी असा जो संपूण पराभव केला तो आम या 
दयात िशरले या एखा ा वषार  श याूमाणे सलत रा हलेला होता. तर ह , आ ह  यासाठ  
ॄ टशांना खोटेनाटे िश याशाप देऊन यांनी आम यावर िमळ वलेला वजय के हाह  नाकारला 
न हता, लप वलेला न हता. कारण आम या अंगात आम या हंदरा ा याु  पराभवाचे उ टे 
काढ याची धमक होती.... ती काह  मेली न हती. उलट आ ह  ूांजलपणे हे समजून होतो क  
ॄ टशरा  आ ण हंदराु  यां यात हे जे तुमुल म लयु द जंुपले होते यात एकंदर त जो 
म ल िनयु दा या (कुःती या) डावपेचात िन साम यात या काळ  िनपणुतर होता या 
ॄ टश रा ाचा वजय हावा हे साह जकच होते, रणांगणात होणारे जयापजय याया याया या 
पोथीूमाणे होत नसतात हे आ ह  जाणून होतो.  
 १०४७. यासाठ च रणांगणात वजयी झाले या ॄ टश रा ाला रणांगणातच गाठून चार  
मुं  या चीत कर यासाठ  पु हा कोणतेतर  निृसंह य आबमण िन पराबम कर याचे रणकंकण 
ॄ टशांची साॆा यस ा हंदःथानातु  ःथा पत होते न होते तोच हंदःथानातीलु  अंतःथ 
वीरवृ ीने हाती बांधले!  
 १०४८. हंदःथानचेु  साॆा य ॄ टशांनी हंदरा ा याु  हातून िछनावून घेत यानंतर 
पराभूत झालेले ते हंदराु  काह  काल हतूभ िन िनंूाण होऊन पडले होते. वालामुखीचा 
कोणताह  ःफोट होऊन गे यानंतर तोह  काह  काल हतूभ आ ण थंडगार होऊन पडतो. परंतु 
जर या वालामुखीचा तो ःफोट शेवटचाच नसेल तर या या पोटातील भयंकर ःफोटक 
घटक आत याआत सळसळत रा ह याने याची दाहक रासायने पुन:पु हा कडू लागतात तसेच 
ॄ टशांकडनू  ते हंदराु  केवळ पराभूत झालेले होते, मेले न हते, एतदथ या या अंतरंगात 
या वजे या ॄ टश शऽूशी पु हा ट कर दे यासाठ  अनेक वीरा यांचे ःफोटक घटक 
लवकरच सळसळू लागले - कढू लागले.  

ॄ टश स े व द हंदःथानचाु  प हला ूचंड ःफोट
 १०४९. रण जतिसंगाचे पंजाबातील शेवटचे ःवतंऽ हंदरा यु  ॄ टशांनी जंकून पुरती 
दहा-बारा वषह  उलटली न हती तोच हंदःथानावर लु  या ॄ टश साॆा याला उलथनू 
पाड यासाठ  हंदःथानातीलु  हंद-ूमुसलमानांचा एक ूचंड असा संयु  उठाव झाला आ ण 
हंदःथान याु  ःवातं यासाठ  ॄ टशां व द झाले या बांितयु दाचे रणकंुड इ. सन १८५७ म  ये 
भडकले!!!  
 १०५०. या बांितयु दाचे एक ूमुख वैिशं य हे होते क , आपसांतील शतकानुशतकांचे 
धािमक वैर या ूसंगापुरते वस न हंद ूआ ण मुसलमान ा दोघांनीह  एका सयंु  राजक य 
आघाड त संघ टत होऊन देश यापी महायु द ॄ टशां व द लढ वले!  
 १०५१. परंतु ा ूचंड बांितयु दाचा इितहास आ ह  स वःतरपणे आम या ‘Indian 
War of Independence of 1857’ Ô हंदःथानचेु  १८५७ चे ःवातं यसमरÕ ा जवळ जवळ 
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पाचशे पृ ां या मौिलक िन सुूिस द मंथात इ. सन १९०८-०९ म  येच िल हलेला आहे. यात 
हंदरा ा याु  कोनातून या बांितयु दाचे समी ण संपूणपणे केलेले अस याने आता येथे 
याची पुन  कर याची काह च आवँयकता नाह .  

 १०५२. या बांितयु दात अव या दोन-तीन वषा या घनघोर संमामात इं लशांची 
इतक  भयंकर हानी झाली क  हंदःथान याु  साॆा यासाठ  मराठे, शीख िन नेपाळ  ा 
ितघांशीह  झाले या यु दाम  ये जतके ॄ टश सैिनक मारले गेले नाह त ितत या ॄ टश 
सैिनकांचा िन गो  या लोकांचा बांितकारकांनी बळ  घेतला. इत या ॄ टश शऽूंना ठार मारले! 
इं लशांचे लहानसहान कॅ टन, ले टनंट कले टर, मॅ जःशेट इ याद  द यमु  अिधकार  तर 
सोडाच, पण कनल हाईट; जनरल नील; सर हेुी लॉरेन, जनरल औशॅम, कमांडर इन चीफ 
ऍ सन इ याद  इं लशां या अनेक धुरंधर अिधका  यांचे िन पुढा  यांचेह  या संमामात बळ  
पडले. बांितकारकांनी या बहतेकांनाु  रणांगणात िनवडनू  टचून ठार मारले. हंद  बांितकारक 
प ाचेह  जवळजवळ एक ल  झंुजार पु ष इं लशांनी ठार मारले, असे नानासाहेबांसार या 
बांती या धुंरधराने ःवत:च सांिगतले आहे.  
 १०५३. या बांितयु दाचा शेवट बांितकारकांना जी ू य  इंमज सरकारच वाटे आ ण 
हणून जचा हंद  लोक अतोनात ेष कर त या Ô द ऑनरेबल ईःट इं डया कंपनी सरकार 
बहादरुÕ हचाह  ॄ टशांनी शेवट  ू य पणे बळ  दला! ॄ टशांना वाटले क , ा कंपनीचे 
वसजन क न ितची स ा नाह शी केली क , बांितकारकांचे पुंकळ समाधान होईल; आ ण 
यां या मनासारखे एक मह कृ य आपण केले असे बांितकारकांना वाटेल. याःतव, ॄ टश 
सरकारने मो  या डामडौलाने िन गाजावाजाने ूिस द केले क , यापुढे हंदःथानचाु  सारा 
रा यकारभार ईःट इं डया कंपनी या हातातून काढनू  घेऊन, ितला पद युत क न, ितचे 
वसजन कर यात आले आहे आ ण ॄ टशांची राणी जी ह टो रया तीच यापुढे ःवत: 
हंदःथानचीु  सॆा ी, Empress of India ( हंदःथानचीु  बादशाह ण) हे पद धारण क न 
हंदःथानचीु  सावभौम राजस ा ू य पणे हाती घेत आहे. ाूमाणे, बांितकारकां या तीन वष 
चाल वले या रणधुमाळ ने शेवट  Ô द ऑनरेबल ईःट इं डया कंपनी सरकार बहादरुÕ हणून 
िमरवणा  या या ईःट इं डया कंपनीचा तर  बळ  घेतला!! 
 १०५४. याह पुढे जाऊन, या नवीन हंदःथानचीु  सॆा ी झाले या ह टो रया या 
नावे एक घोषणापऽकह  ॄ टशांनी हंदःथानभरु  ूिस द केले. यात बांितकारकांना उ ेशून 
आ ण अथातच यांचे काह तर  समाधान कर यासाठ  असे ूिस दले क , या पऽकानंतर 
इंमजांशी चाल वलेले यु द बंद जे जे ÔबंडखोरÕ, आपली ह यारे ूकटपणे कंवा अूकटपणे 
खाली ठेवतील आ ण काह  एक उपिव न देता आपाप या घर  जाऊन शांततेने आयुंयबम 
चालवू लागतील, या सवाना, माग या कोण याह  बंडाूकरणी या हालचाली वषयी वचारपसू 
न करता यासंबंधी, पूण राज मा केली जाईल.  
 १०५५. बांितकारकांपुढे वर ल दोन ूकरणी अू य  असली तर  धादांत शरणागित 
प कर यानंतर सव हंदःथानातीलु  लोकांना शांत कर यासाठ  आ ण बांतीची आग पूणपणे 
शम व यासाठ  हंदःथान याु  Ôबादशा हणी याÕ ा घोषणापऽकात पुढ ल मह वाचे अिभवचन 
दले होते क , “ ॄ टश सरकार कंवा कोणचाह  ःथािनक गोरा अिधकार  कंवा िमशनर  
ॄ टश हंदःथानातीलु  Ôने ट हां याÕ धमात कोण याह  ूकारे हःत ेप क  शकणार नाह . 
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हंदःथानचीु  बादशाह ण आ ण ितचे सरकार ित या हंद,ू मुसलमान, भःती इ याद  
ूजाजनां या सव धमाना समानतेने वागवू इ छतात. यातील कोण याह  धम यांना अ य 
कोणाकडनहू  ह  सॆा ी उपिव होऊ देणार नाह .” बांती या मूळ कारणांपैक  एक मह वाचे जे 
कारण होते क , कंपनी रा य आ हा हंद-ूमुसलमानांचा धम बुडवून आ हास बळाने भ न 
करणार आहे, अशी भीती हंद  लोकांना पडलेली होती, ते कारण यापुढे उ  नये हणूनच हे 
अिभवचन Ô या राणी या जा हरना याÕत (घोषणा पऽकात) दलेले होते आ ण ह  ह  
बांितकारकांपुढे ॄ टशांनी एक शरणागतीच प करलेली होती.  
 १०५६. तशीच न बोलता पण आणखी एक मह वाची शरणागित ॄ टशांनी या 
घोषणापऽकात जी गुपचुप ःवीकारली होती ती ह  होय क , ईःट इं डया कंपनीने संःथािनकांचा 
द क घे याचा अिधकार अमा य क न यांना ॄ टश साॆा यात िगळंकृत कर याचा जो 
सपाटा चाल वला होता तो या घोषणापऽकाने तसे ू य  काह ह  न बोलता बंद केला. कारण, 
या घोषणापऽकात असे ःप पणे ूिस दले होते क  संःथािनकांचा द क घे याचा पूवापार 
अिधकार स मािनला जाईल. यांनी घेतले या द कांना वंशपरंपरेूमाणे रा य वषयक जे 
अिधकार िमळत होते ते िमळत राहतील.  
 १०५७. या सव ूकरणी या घोषणापऽाने बांितकारकांचा हा भयंकर उठाव हो यास जी 
जी कारणे िनिम भूत झाली होती असे ॄ टशांना वाटले ती ती ॄ टशांनी िनःतरली होती. 
तर ह , या घोषणापऽातील सवात मह वाचे आ ण ॄ टशां या मते जे सव हंद  लोकांचे पणू 
समाधान कर ल असे वाटले ते अिभवचन असे होते क  सॆा ी ह टो रया ह या सव हंद  
ूजाजनांना ॄ टश ूजाजनां या सारखेच, अगद  समानतेने वाग वले जाईल. यांना 
सॆा ी या साॆा यातील सारे अिधकार जाित-धम-रंग िन वशेषणे वैध र तीने उपभोिगता 
येतील!!  

पण या घोषणापऽकांचा बांितकारकांवर काह  एक प रणाम झाला नाह !
 १०५८. इतकेच न हे, तर ॄ टश राणी या ा घोषणापऽकाला बांितकारकां या वतीने 
एक खरमर त ू यु र हणून ूितघोषणापऽह  ूिस दले गेले होते. ते कती मािमक होते ते 
आम या स ावन या बांितयु दा या इितहासात आ ह  चिचलेच आहे. यातले सूऽवा यच 
मुळ  असे होते क , “आ ह  हे जे बांितयु द लढत आहो ते काह  केवळ ॄ टश इं डया 
कंपनीची हंदःथानवर लु  अिधस ा जाऊन ॄ टश राणीची साॆा यस ा आम यावर यावी 
हणून काह  न हते! तर आ हांला कोणचीह  परस ा ॄ टशांचे रा यच नको असून सव 
राजक य दाःयातून िनमु  झालेले ःवतंऽ असे ःवरा य हवे आहे. हणून आ ह  ा 
रा यबांती या रणांगणात लढत आलो आहोत.” य प हे राणीचे घोषणापऽक सा  या 
हंदःथानभरु  िभंतीिभंतीवर िचकट वलेले होते. तथा प, याचा लाभ न घेता सहॐावधी 
बांितकारक आ ण सेनापती ता या टोपे, ौीमंत नानासाहेब, बाळासाहेब, रामभाऊ, अमरिसंह, 
फेरोझशाह इ याद  बांतीचे धुरंधर सेनानी पुढे म हनोगणती लढतच रा हलेले होते! या 
बहतेकांचाु  लढत लढत या बांती या अ न वालात ू येक  बळ  पड यानंतर काय ते ते 
य कंुड हळूहळू वझत गेले!  
 १०५९. तथा प सहॐाविध हंद  लोकांची जी त ण पढ  इंमजां या पुढे लवकरच 
िनघाले या शाळाकॉलेजांतून िशकत गेली ित यावर आ ण इंमजी सरकार या पगारावर पोसली 
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जाणार  सहॐाविध हंद  अिधका  यांची िन सेवकांची जी पढ  ित यावर माऽ या हंदःथान याु  
सॆा ी या घोषणापऽातील या शेवट या दोन-तीन अिभवचनांचा ॄ टशांना अनुकूल असा 
प रणाम झा यावाचून रा हला नाह . वशेषत: कलक ा, मुंबई, मिास अशा या मु य नगरांत 
ॄ टश सुधारणांचे मायावी जाळे १८५७ या ब  याच आधीपासनू पसरले होते तेथे तर ा 
ह टो रया राणी या जाह रना यात “ती राणी आप या हंद  िन ॄ टश ूजाजनांना 

रा यातील सव अिधकार समानतेने उपभोगू देणार आहे.” ा अिभवचनाने या वेळचे हंद  
पुढार  इतके हरळूनु  गेले क , आता ॄ टश साॆा य हे जतके ॄ टशांचे िततकेच आमचेह  
साॆा य झालेले आहे, असे उ ार यांनी ÔबंडाचाÕ बीमोड झा या या आनंदाूी यथ भर वले या 
ूकट सभांमधून काढले! हे घोषणापऽक खरे पाहता, केवळ बांितकारकांचा बीमोड कर यासाठ  
जसा ॄ टशांनी ÔदंडाचाÕ भयंकर उपयोग केलेला होता, तसाच हा एक Ôसामाचाह Õ उपयोग 
कर यासाठ  वःतुत: काढलेले होते. याचूमाणे भ वंयात ॄ टश राजनीित चालवावी असा 
लवलेशह  हेतू ॄ टशां या मनात न हता! हे मा या ापुढ ल काळ या इितहासावर िल हले या 
पुःतकांतून मी ॄ टशां याच उ ारांव न िस द केलेले आहे. पण ावर उ ले खले या या 
काळ या इंमजी िश त िन आं लसेवािनरत हंद  लोकांचा जो वग होता या या भाब  या िन 
बाट या  यानांत ॄ टशांचा हा कूटहेतू मुळ च आलेला न हता. इतकेच न हे तर या 
हंदःथानचेु  सॆा ीपदावर ःवत:च वजयो म  आरोहण करणा  या ह टो रया या 
घोषणापऽकामुळे या भुरळले या हंद  पुढा  यांनी या घोषणापऽकाला, Ôहा पहा आमचा 
मॅ नाचाटाÕ हणून यां या सभांतून आ ण वृ पऽांतून गौर व याचा धूमधडाका चाल वला! कुठे 
तो इं लश लोकांनी यां या ःवत: याच राजाशी लढनू  या याकडनू  ःवत:चे लोकस ाक 
अिधकार मा य क न घेणारा इं लंड या इितहासातील खरा Ôमॅ नाचाटाÕ आ ण कुठे आप या 
देशा या पारतं या या शृंखला आप या ःवदेशा या पायांत लोखंड  ख यांनी पूव हनू  अिधक 
बळकटपणे जखडनू  टाकून यावर केवळ सोनेर  पाणी चढ वणारे आ ण यांना अलंकार हणून 
उ ले खणारे ते राणीचे छ ी घोषणापऽक!  
 १०६०. परंतु सन १८५७ या बांतीचा ता कािलक उपशम झा यानंतर आ ण ॄ टश 
साॆा यस ा हंदःथानभरु  िनवधपणे अिध त झा यानंतर हंदःथान याु  राजक य इितहासाचे 
समी ण हंद कोनातूनु  आ ह  िल हले या आम या आ मवृ ाची Ôपूवपी ठकाÕ ा पुःतकात 
अवँय ितत या सममपणे केलेलेच आहे. ाःतव तेह  येथे दे याचे ूयोजन नाह .  

ा कालखडंाचे वैिशं य : ॄ टशिन  राजकारण
 १०६१. १८५७ या बांितयु दाचा उपशम जे हा १८६० पयत झाला ते हापासून तो 
साधारणत: सन १९०० पयत या कालखंडाचे हंदःथानातीलु  राजक य इितहासाचे वैिशं य 
मु यत: ॄ टश साॆा यात राहनचू  आपला भा योदय पु हा होईल आ ण तसा तो आपण 
क न घेतला पा हजे अशा मता या राजक य पुढा  यां या नेतृ वाखाली चालले या देश यापी 
चळवळ चे ूःथ हे होय. या कालखंडाला साधारणत: ॄ टशिन  राजकारणाचा काळ असे नाव 
देता येईल. अथात ा कालखंडातह  जी ॄ टशां या परदाःयातून मु  हो यासाठ  सश  बांती 
केलीच पा हजे अशा वीरवृ ीची परंपरा तीह  काह  अगद च अःतंगत झालेली न हती. गु पणे 
वा के हा के हा धाडसी उठावातून ती पेट घेत होतीच. इतकेच न हे, तर ितचे असे ता कािलक 
ःफोट सु दा हंदःथाु नातील राजस ेला हादरा द यावाचून आ ण भारतीय जनतेत तेव  यापुरता 
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तर  ोभ िन ःफूत  िनिम यावाचून रा हले नाह त. अशा सश  बांती या उठावा या 
वानगीसाठ  दोन उदाहरणांचा उ लेख केला तर  पुरे आहे. रामिसंग कुका याचे नेतृ वाखाली 
पंजाबात सन १८७० ते ७४ म  ये ॄ टशां व द आ ण मुसलमानां व द ःवरा यासाठ  िन 
ःवधम र णासाठ  झालेली हंद विनु  उठावणी हे एक ूमुख उदाहरण होय; आ ण दसरेु  
हणजे याहनहू  अिधक यापक ूमाणावर आ ण अिधक प रणामकारक असे महारा ातील 
वासुदेव बळवंत फडके यांचे नेतृ वाखाली ॄ टशां व द हंदःथान याु  संपूण ःवातं यासाठ  
झालेला धुमधडा याचा सश  उठाव हे होय!! ा घटनांचेह  समी ण आम या वर 
उ ले खले या Ôआ मच रऽा या पूवपी ठकेतÕ केलेले आहे.  
 १०६२. ापुढेच टळकपवाचा उदय झाला आ ण बांितवीर चाफेकर-बंधु यांचे इंमजी 
अिधका  यांवर झालेले सश  आबमण आ ण ःवरा यासाठ  सश  बांती या गु  संघटनांचे 
पव सु  झाले.  

सन १९०० नंतरचे हंदःथानातीलु  राजकारण
 १०६३. वर उ ले खले या सन १९०० या अंताचे आसपास ॄ टश राजिन  
राजकारणाचा काळ संपला आ ण याला जहालांचे राजकारण असे या वेळ  संबोिधत असत, 
या टळकां या ू य  बांतीमय नसले तर  बांितूवण राजकारणाचा आ ण पूण 
ःवातं यसंपादनाथ सश  बांितकारक सघंटनांचा आ ण सश  बांितकृ यांचा काळ चालू झाला. 
ाच काळाशी हता माु  चाफेकरां या उठावापासून मा या बालपणीच मा या जीवनाचे धागेदोरे 

गुंफले गेले आ ण पुढे तर माझे सारे जीवन याच बांितकायाला अ पले गेले. यायोगे माझे 
च रऽ हणजेच ा इंमजां व द या ःवातं ययु दाचे एक मह वाचे ूद घ पवच झाले! अथात 
ा कालखंडातील देश यापी घटनांचे समी ण हंद वा याु  कोनातून जे काह  करणे अवँय 

आहे ते ते मा या Ôआ मवृ ाÕ या िल हले या आ ण पुढे श य झा यास कदािचत िल ह या 
जाणा  या वःततृ मंथातून आले आहे आ ण येणारच आहे. माझा संबंध या पारतंऽ वमोचनां या 
चळवळ त मा यापे ा ये  असले या बहतेकु  नामां कत पुढा  यांशी मी अगद  वशी या आत 
होतो ते हापासून येत गेला. 
 १०६४. अगद  जु यातील जु या अशा या Ô ॄ टशिन Õ राजकारणा या आ  
संःथापकांपैक , यांना रा ीय पतामह हणून मागून गौर वले गेले, या दादाभाई नौरोजी 
यां याशी सु दा यां या वया या ऐंशी या वष , इं लंडम  ये मी अगद  त णपणी गेलो 
असताना माझा तेथ या राजक य चळवळ त संबधं आलेला होता. इतकेच न हे तर यां या 
ितकड ल Ô ॄ टशिन Õ प ाशी मा या सश  बांितिन  प ाचा ू य  संघषह  इं लंडमधील 
भारतीय राजकारणाचे धु रण व कुणाकडे असावे या वषयी या रःसीखेचीतच घडलेला होता. या 
रा पतामह दादाभा या मागोमाग या पढ त भारतीय राजकारणी पुढा  यांपैक  बंगालचे 
माननीय िन धुरंधर नेते ौीयुत सुरिनाथ बॅनज , रमेशचंि द , इ याद ंशीह  इं लंडम  ये माझा 
ू य  संबंध आलेला होता. याच कालखंडातील पण यां यापे ा वयाने लहान असले या 
आ ण ॄ टशिन  राजकारणा व द झंुजणा  या ÔजहालÕ कंवा रा य प ा या पुढा  यांपैक  तर 
बहतेकांशीु  माझा वैय क आ ण वैचा रक संबंध आलेला होताच होता. पं डत ँयामजी कृंण 
वमा, लाला लजपतराय, ब पनचंि पाल, नामदार गोखले अशा अ खल भारतीय पुढा  यांपासून 
तो शताविध इतर ूांतोूांती या पुढा  यांपयत माझा य श: संबंध आ ण राजक य ं या 
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अनेक ूकरणी संघषह  घडत गेला. लोकमा य टळक, िशवरामपंत परांजपे, ौीमंत दादाराव 
खापड, डॉ. मुंजे आ ण महारा ातील ूभावळ तले अनेक नेते हे तर मला वयै क र याह  
इतके प रचयाचे झाले होते क , यां यापैक  काह ंचे आ ण परूांतीय ÔजहालÕ पुढा  यांचेह  
मजवर य श: पततृु य ूेम असे. उदाहरणाथ ब पनचंि पाल इं लंडम  ये असताना यां या 
घर च यांचे िचरंजीव िनरंजन पाल यां यासह मी काह  काल राहात होतो. ब पनबाबूंनी ःवत: 
आप या हातांनी बंगाली प दतीूमाणे मांसाची िन माशांची प वा ने क न मला आमहाने 
वाढलेली आहेत आ ण मा यासार या एका महारा ीय शाकाहार  ॄा णाला बाट व याचे पु य 
जोडलेले आहे! अ हंसा मक स यामहा या िन असहकारा या चळवळ चे धुरंधर आचाय हणून 
पुढे व यात झालेले Ôमहा माजीÕ हे जे हा इं लंडम  ये केवळ Ôबॅ रःटर गांधीÕ या सा  या 
नावानेच लोकांना माह त होते ते हा ते इं लंडम  ये आलेले असता यां याशीह  माझा वैय क 
िन ःनेहशील प रचय ितकडेच झालेला होता आ ण पुढे हंदःथानु म  ये राजकारणा या 
आखा  यात यां याशी यां या ज मभर माझा संबंध आ ण संघष घडत रा हलेला होता! 
सश  रा यबांितकारक प ा वषयी तर बोलावयासच नको, हंदःथाु नातील हता माु  िन 
वीरा मा चाफेकरांनंतर सश  रा यबांतीचे भारतीय धुरंधर व कर याचे मह काय ूथम 
महारा ात िन नंतर इं लंडम  ये असताना आरंभी आरंभी योगायोगाने मा याकडेच आ यामुळे 
या प ातील सहॐाविध हता मेु , वीरा मे, आ ण बांितकायरत त ण यां याशी माझा दाट 
प रचय झाला हे सांगणे नकोच. शामजी कृंण वमा, मॅडम कामा, बॅ. राणा ासार या 
मा याहनू  व डलधा  या असणा  या परंत ु यांनी सश  बांितकायाची द ा मा या ूेरणेने 
आ ण ूचाराने मा या हातूनच घेतली होती अशा उ या भारतातील अनेक महनीय य ंशी 
माझा नुसता प रचय न हे तर वैय क लोभह  जडलेला होता. मा या Ôअिभनव भारतÕ 
संःथेत या अगद  भगूर नािशकपासून या तो पुढे पढेु अनेक परक य देशांतूनह  पसरले या 
शाखांत या लहानमो  या सहॐाविध सभासदांना तर मी बहधाु  य श:च बांितद ेची शपथ 
दलेली होती. हता माु  मदनलाल िधंमा, लाला हरदयाळ, च टोपा  याय, सेनापती बापट, 
इितहासकार डॉ. जयःवाल, भाई परमानंद जी, ऽमलाचाय, Ôऋ षÕ अ यर, -- अशी नावे 
कुठवर सांगावीत! पुढे आ हास अंदमानात ज मठेपेवर जावे लागले ते हा तर बंगालमधील 
अनुशीलन सिमतीचे ूमुख पुिलन बहार दास, युगांतर सिमतीचे वीरि घोष, उपिनाथ बॅनज , 
आशतुोष ला हर , हेमचंिदास इ याद  अनेकानेक बंगाली बांितकारक; पंजाबातील उणेपरेु 
शभंरएक गदरप ातील आ ण इतर प ांतील या बांितकारकांना ूथम फाशी या िश ा होऊन 
नंतर या ज मठेपे या कर यात आ या ते शीख िन शीखेतर हेह  अंदमानातील बं दवासात 
मा यासमवेत देशा या ःवातं यासाठ  अतोनात क  भोगीत वषानुवष एकऽच रा हलेले होते. 
यानंतर अंदमानातून परत यावर या ॄ टश वरोधी सश  बांितकारक कायासहच याचाच 
एक अप रहाय प रणाम आ ण भाग असले या इःलाम वरोधी अशा अ खल भारतीय 
हंदसंघटनां याु  ूचंड आंदोलनातह  उ या भारतातील ल ावधी हंद विन ांशीु  माझा ढ संबंध 
आला. इथे केवळ ःथलाभावामुळे यांची यांची नावे द दशनापुरती सु दा उ ले खणे अश य 
होय! तर ह  इतके आवजून सांगावेसे वाटते क , यांची नावे गाळावी लागताहेत यांची यांची 
काय, यांची नावे उ चारली आहेत यां याइतक  मह वाची न हती हणूनच काय ती गाळली 
गेली असे कोणीह  समजू नये! 
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 १०६५. अठराशे स ावन या बांितसमरातील पराजयानंतर या हंदःथानीु  राजकारणाचे 
जे तीनचार मह वाचे ट पे वर उ ले खलेले आहेत यांत ॄ टशिन  (नेमःत), िन:श  
रा िन  (जहाल), सश  बांितिन  आ ण हंद विनु , अशा सव प ांशी मी साधारणत: 
वया या सोळा या वष  स बय राजकारणात भाग घेऊ लाग यापासून माझा वर 
सांिगत याूमाणे अगद  य श: िनकट संबंध आ ण काह सा के हा-के हा कडा याचा संघषह  
घडलेला अस यामुळे हंदःथान याु  ा कालखंडातील सा  या इितहासाचे संकलन िन समी ण 
मी गे या प नास-साठ वष तर  णा णाला जे मा या लेखांमधे वा भाषणांम  ये मा या 
हंद विनु  कोनातून कर त आलो या मी िल हले या सा ह यात प रपूण र तीने अं कत 
झालेलेच आहे. यापैक  माझी शताविध भाषणे, संभाषणे वा लेख सोडनू  दले तर , वःमतृीत 
गेलेले िलखाणह  सोडनू  दले तर , आज मा या या सा ह याची यूनत: जी सात आठ-सहॐ 
पृ े उपल ध आहेत कंवा मंथ पाने ूचिलत आहेत यापे ा अिधक एक अ रह  या वषयावर 
िल ह याची मला आवँयकता वाटत नाह  - आ ण आता या मा या ऐंशी या वष  िन ीणतेने 
णश येस खळले या अवःथेत याची पुन  कर त बस याची मला शार रक श ह  

उरली नाह ! 

समारोप
 १०६६. ॄ टश साॆा यस े या पूण मासांतून सुटनू  ःवतंऽ हो यासाठ  हंदःथाननेु  
वशेषत: १८५७ सना या प ह या ूचंड बांितयु दांपासून तो दसु  या जागितक महायु दा या 
सन १९४६ म  ये झाले या अंतापयत िन:श  आ ण सश  मागानी ॄ टशांशी जो हा 
िनकराचा लढा शभंरएक वष सारखा दला यात शेवट  आम या हंदरा ालाु  आपले राजक य 
िन रा य ःवातं य संपा द यात महान ् वजय िमळ याची सुवणसंधी या दसु  या जागितक 
महायु दाचे रणिशगं फंुकले जाताच एकदाची आली!! 
 १०६७. ा संमामात आ हाला जर कोणा पररा ाचे अ यंत प रणामकारक सहा य 
िमळाले असेल तर ते जमनीचा सवसवा जो हटलर आ ण जपानचा रणधुरंधर ूमुख नेता जो 
टोजो यांचेच होय! ॄ टशांशी लढत रा हले या हंदःथान याु  सश  बांितकारक प ाला 
अगद  ूथमपासून हणजे अिभनव भारता या युरोपातील सश  आंदोलनापासून तो दसु  या 
जागितक महायु दातील हंद  सेनापती सुभाषचंि बोसांनी ॄ टशां व द घो षत केले या 
महायु दापयत, भूदल, नौदल, वायू दलापयत या सव अ यावत ्श ा ांचे सहा य ा जमनीने 
आ ण जपाननेच दले! हणून तर ॄ टशां या व द िसंगापूर, मलायाकड ल उणेपुरे चाळ स-
प नास सह  हंद  सै य बंड क न उठू शकले आ ण सेनापती सुभाषबाबूं या नेतृ वाखाली 
हंदःथानलाु  ःवतंऽ कर यासाठ  Ôचलो द लीÕ अशी रणगजना कर त हंदःथानवरु  चालून 
आले! याच वेळ  हंदःथाु नात ॄ टशां या हाताखाली असले या भूदल, नौदल िन वायुदलातील 
हंद  सै यानेह  ःवातं यरणात उड  घे याचा कट केलेला आहे हे ॄ टशां या ःप पणे  यानात 
आले. हंदःथानातीलु  को  याविध नाग रक तर ॄ टशां व द उठाव कर यास आधीपासनूच 
तरवारलेले होते. कोणी भूिमगत होऊन बांितकारक उठाव कर त होते तर कोणी ॄ टशां या 
श ागारावर अकःमात उघड-उघड चढाया क न ती लुटनू  नेत होते, तर कोणी लहानलहान 
ूितसरकारेच ःथानीःथानी ःथापून ॄ टश राजवट तेव  यापुरती उखडनू  देत होते! अशा सव 
बाजूंनी सताव या गेले या आ ण युरोपातील दोन जागितक महायु दात लढनू  लढनू  श य 
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झाले या, त व त झाले या ॄ टश साॆा यस ेची हंदःथानवर लु  पकड सुटली. यां या 
साॆा यमदाची धमकच तटुली. अवसान गळून गेले. शेवट  सन १९४७ म  ये Ô हंदःथानचेु  
ःवातं य आ ह  मा य क न आमची राजस ा सोडनू  देतोÕ असे बोलणे ॄ टश हॉइसरॉयने 
हंदःथानातीलु  पुढा  यांशी चालू केले! 
 १०६८. अथात इंमजांना यांत या यात या या हंद  प ांचे राजक य धोरण 
ूथमपासूनच त वत: ॅांत, ःवभावत: भेकड, साधारणत: ॄ टशधा जणे, मुसलमानांपुढे 
चळचळ कापणारे आ ण कशीतर  िन हाती येईल िततक च राजस ा का होईना, पण आप या 
प ा या पदरात पाडनू  घे यास आतुर झालेले आढळले, या प ांनाच हंदःथानचेु  पुढार  
हणून ॄ टशांनी मा यता दली आ ण सार  राजक य स ांतरा वषयीची बोलणी यां याशीच 
काय ती केली! अथात हे प ह  देशभ च होते. वैध िन िन:श  मागानी का होईना, पण 
यांनीह  क  केले होते.  
 १०६९. परंतु, इंमजांनी उपबिमले या ा स ांतरा या वाटाघाट त एक कपट  िन 
भयावह अट माऽ घालून ठेवलेली होती. ती अशी : Ô ॄ टशांना हंदं व दू  ॄ टश अशा ा 
ःवातं यसंमामात, सन १८५७ नंतर या मुसलमानांनी देशिोह  साहा य केलेले होते आ ण 
याचे पा रतो षक हणून जे मुसलमान हंदःथानचेु  दोन तुकडे क न मु ःलम बहसं यु  
असले या भागाचे रा य आ हांस ःवतंऽपणे तोडनू  ावे हणून ह ट ध न बसलेले होते, या 
मुसलमानांना यां या या हंदिोहु  िन देशिोह  मागणीला पा ठंबा देऊन यांनी दले या 
सहा याचे उतराई हावे यासाठ  आ ण भावी ःवतंऽ हंदरा ालाु  एक िन याचा शऽू उ प न 
क न ठेवावा या दु  िन कूटबु द ने हंदःथानचीु  वभागणी केली पा हजेÕ असा ॄ टशांनी 
आमह धरला.  
 १०७०. हा ॄ टशांचा आमह हणजे मूलत: मुसलमानांचीच मागणी होती क , 
हंदःथानाचेु  दोन तुकडे पाडनू  आमचा मु ःलम बहसं यु  ूदेश आ हांला आमचे ःवतंऽ रा य 
ःथाप यासाठ  िमळाला पा हजे. मुसलमानां या ा ह टाला भारतातील य चयावत ्
मुसलमानांनी क टरपणे उचलून धरले. परंतु हंदःथानातीलु  सव हंदंचाू  माऽ या 
मुसलमानां या पा कःतान या मागणीला क टर वरोध न हता!! एक अपवाद वगळला तर 
हंदःथानातीलु  सव प ां या मते मुसलमानांना पा कःतान तोडनू  ावे आ ण कटकट िमटवावी 
असेच होते! हणजे सव पंजाब िन बगंाल पा कःतानात ावा, ावरह , मुसलमानांची ितसर  
िनकराची मागणी होतीच क , पंजाब िन बंगालमधील यांची ह  दोन मु ःलम रा ये 
जोड यासाठ  एक Ôकॉ रडॉरÕ थेट पंजाबपासून तो बगंालपयत जाणारा उ र हंदःथानु मध या 
ूदेशाचा एक प टाचा प टाह  मु ःलमांना दे यात यावा!! 
 १०७१. ा मु ःलमां या माग यांना क टर वरोध सा  या हंदःथानातु  या 
अपवादा मक अशा एक प ाने काय तो शेवटपयत केला; तो प  हणजे हंद विनु  प  
होय! हंदःथान याु  वभागणी व द यांनी हंदमहासभे याु  नेतृ वाखाली अखंड भारताचे 
िनकराचे आंदोलन उभारले. करवेल िततका तीो ूितकार केला. हंदिो ांनीु , मु ःलमांनी, 
ॄ टश सरकारने या हंद विन ां याु  ूबल आंदोलनास हाणून पाड यासाठ  यांचा छळ केला, 
यांना बं दवासात क डले, ःथानी ःथानी र पात झाले. पण सा  या देशभर या हंद विन ांनीु , 
अ पसं य असताह , या शऽूं या अ याचारांना ूाणपणाने त ड दले. श य तेथे हंदं याू  
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र पाताचा सडू हंदं याू  शऽूंचाह  र पात क न घे यास आ ण ूसंगी हंदिो ांचेु  िशर छेद 
कर यासह  सोडले नाह ! 
 १०७२. सुदैवाने हंद विन ांचाु  हा ूाणपणाने केलेला ूितकार अगद  वफलह  झाला 
नाह . कारण हंदःथानचीु  वभागणी कर याचे आम या मता व द ॄ टश सरकारने ठर वले 
तर  िनदान मुसलमानांनी मािगत याूमाणे सबंध पंजाब आ ण सबंध बंगाल यांना न देता 
यांतला मु ःलम बहसं यु  भाग तेवढाच काय तो यां या भावी पा कःतानात समावेिशला जावा 
आ ण हंदबहसं यु ु  असा पूव पंजाब आ ण प म बंगाल हे हंदंचूे भाग भारतात समा व  
हावे, ह  हंद विन ांचीु  यूनतम मागणी सरकारला मा य करावी लागली. ‘Let us 

vivisect their proposed Pakistan before they vivisect our Hindusthan’ ह  
हंद विन ांचीु  मागणी यशःवी झाली. या याह  पुढे जाऊन मुसलमान जी अिधक भयंकर 
मागणी कर त होते क  पंजाबपासून तो बंगालपयत या सलग मागासाठ  उ र ूदेशाचा एक 
प टाचा प टा मु ःलमां या पा कःतानास दे यास यावा, ती यांची अघोर  मागणी तर 
स ांतरा या चचत हंद विन ां याु  वरोधामुळे वचारास सु दा घे यात आली नाह !  
 १०७३. यांतह  हंदःथान याु  विधमंडळा या ूांतीय आ ण कि य अशा दो ह  
ूाितिनिधक सभांसाठ  हणून, या सावजिनक िनवडणुक  झा या यांत पा कःतान दे यास 
अनुकूल असणा  यांसच बहसं यु  मतदारांनी िनवडनू  दले ते हा अखंड भारताचा घात 
कर या या घोर रा ीय महापातकाचे हेच बहसं यु  मतदार खरे अपराधी ठरले!  
 १०७४. यांतह  ःवत: हंद विनु  प ह  मनोमन हे जाणून होते क , हे पा कःतान 
हणजे हंदंनीू , पूवज मी केले या स ण वकृतीु , शु दबंद  इ याद  सामा जक िन धािमक 
महापापांचा अवँयंभावी प रपाकच होता. ा ढ पायीच हंदंनीू  नगरोनगर  आधीच आप या 
हाताने जी छोट -मोठ  पा कःतानने िनमून ठेवली होती या सामा जक पापांचा हा प रपाक 
के हातर  भोगणे ूा  होते. ाचा स वःतर उलगडा पवूाधात केलेलाच आहे.  
 १०७५. ा सव उलाढाली हंदःथानातु  चाल या असताना यांचा मितताथ वचारात 
घेऊन ॄ टश पालमटम  ये Independence of India Act चे वधेयक ःवत: ॄ टश 
मं ऽमंडळाने मांडले आ ण ते एकमताने पालमटने संमत केले. या ूमाणे शेवट  १५ ऑगःट 
सन १९४७ ला द ली येथे ॄ टश ग हनर जनरलने वर ल सावजिनक िनवडणुक त िनवडनू  
आले या हंदःथान याु  ूितिनधीं या संमतीने घोषणा केली, “ ॄ टशरा  हंदःथानवर लु  यांची 
साॆा यस ा सोडनू  देऊन सा  या हंदःथानासु  राजक य ःवातं य देत आहे. हंदःथानातु  
मु ःलम बहसं यु  असे जे प म पंजाब िन पूव बंगालचे भाग आहेत यांचे Ôपा कःतानÕ 
नावाचे एक मु ःलम ःवतंऽ रा य ःथा पले जाईल आ ण उरले या सा  या हंदःथानचेु  ःवतंऽ 
Ôभारतीय रा यÕ ःथापले जाईल!!”  
 १०७६. अशा ूकारे, शेवट  ॄ टश साॆा या या दाःयातून भारताची मु ता होऊन हे 
भारतीय महारा य ःथापन झाले! ते हा राजनीितपटू हंद विन ांनीहु  वचार केला क , 
स : ःथतीत इतके जे साधले हेह  काह  थोडके नाह . अगद  अखंड भारत नाह  तर  तीन 
चतुथाश भारत सलगपणे आज ःवतंऽ होत आहे हेह  मह ा य होय! उ यापु  या एक सहॐ 
वषानी आम या हंद ूइितहासात हे महान रा ीय प व उगवले आहे! तर  आता, आज ूथम हे 
संपा दलेले भारतीय महारा य आ मसात क न टाकणे ह च हंद व हता याु  आ ण हंद वु -

 225



गौरवा या ीने खर  राजनीती आहे. मग उरले या एक-दोन तुक  याताक  यां या ू ासह  
उ ा बघून घेता येईल!  
 १०७७. लगोलग द ली या लाल क यावर शभंर-द डशे वष साॆा यमदाने धुंद 
झालेला जो ॄ टश युिनयन जॅक  वज भारता या छातीवर फडकत होता तो परक य  वज 
उखडनू  टाकला गेला आ ण तेथे भारतीय ःवातं या या तुमूल जयजयकारात या भारतीय 
सवतंऽःवतंऽ महारा याचा सुदशन चबां कत  वज फडक व यात आला!  
 १०७८. या आम या प मसमुिातून Ôआ ह  ख गानेच साॆा य जंकू आ ण 
ख गानेच चालवूÕ अशा मदो मत गजना कर त ॄ टश साॆा य स ा आम या हंदःथानु  
देशावर चढनू  आली आ ण थेट द ली या िसंहासनावर आ ढ झाली, याच द ली या 
िसंहासनाव न ितला पु हा खाली ओढनू  आ ण ित या या ग व  ख गाचे तुकडे उडवून याच 
आम या प म समुिा या तटापयत आ ह  परत पटाळ त नेली आ ण याच प म समुिात 
बुड वली! पराभूत ॄटनचा शेवटचा सो जर आ हांला पाठ दाखवीत आ ण मान खाली घालीत 
या प म समुिात परत जाताना आ ह  आप या डो यांनी पा हला! 

 १०७९. ाूमाणे हंदःथानावरु  ऐितहािसक काळा या दोन सह  वषाम  ये जी परचबे 
चालून आली यांतील ा सवात महाबला  य अशा ॄ टशां या सहा या परचबाचीह  
हंदःथाननेु  दाणादाण उड वली, यां या राजक य दाःयाचे तुकडे तुकडे केले!  
 १०८०. असे इं लशांचे महाबला  य रा य गेले आ ण गेले ते हा इत या वरेने िन 
संपूणपणे गेले क , एका ूचंड साॆा याचे स ांतर हे स ांतर न वाटता एखादे केवळ ःव नांतर 
वाटावे! अगद  परवा परवापयत इंमजां या आ ेवाचून या हंदःथानातु  एक पानह  हालत 
न हते........ आज इंमज अिधकार  असा........ इंमज असा, औषधालाह  ा हंदःथानातु  उरला 
नाह !  
 १०८१. इं लशांवर िमळ वलेला हा अ मेधीय वजय या ा पानावर आ ह  आता 
अंक त आहोत हे पान होय.......  

हंदरा ा याु  इितहासातील सहावे सोनेर  पान!!
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