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प्रस्तावना 
 

महाराष्ट्रात इंग्रजी राजवट इ. स. १८१८ मध्ये सुरू झाली. त्यावळेच्या ह्या चिचटश राजवटीिे 
प्रमुख होते गव्हर्नर माऊंट स्टुअटन एल्फिन्सस्टर्. त्यारं्ी १८२२ मध्ये असे ठरचवले की, चहदी प्रजाजर्ास 
इंग्रजी चशक्षण द्याव.े त्यावळेेपासूर् इंग्रजी चशक्षणाच्या शाळा भराभर चर्घू लागफया. इगं्रजी चशक्षणािा प्रसार 
िारि मयाचदत होता. मंुबई-महाराष्ट्रातील बरेि सुचशचक्षत लोक र्वीर् सपंादर् केलेफया आधुचर्क 
ज्ञार्ािा उपयोग समाजसुधारणा करण्याकडे, चिचटश सते्तच्या साम्राज्यवादी व चपळवणूकखोर स्वरूपािे 
चवश्लेषण करण्याकडे आचण त्यावर चटका करण्याकडे करू लागले. त्यात बाळशास्त्री जाभेंकर, महाजर्, 
भाऊ दाजी, लोकचहतवादी आचद मंडळी प्रमुख होती. 

 
चिचटश राजवटीच्या सुरूवातीस भारतीय समाजातील जातीय व्यवस्थेत जो जारूण सामाचजक 

अन्सयाय चदसत होता व चस्त्रयारं्ा समाजात जो चर्कष्ट दजा प्राप्त झाला होता तो पाहूर् ह्या सुचशचक्षतािें हृदय 
कळवळले. त्यारं्ी वृत्तपत्राद्वारा व सामाचजक संस्थादं्वारा सामाचजक सुधारणािंा पुरस्कार केला. त्यास 
इंग्रज राजवटीरे्ही हातभार लावला. याि सुमारास चवफसर्, चर्ल्स्वटसारख्या धमनप्रसारकारं्ीही कहदी 
समाज सुधारण्यास मदत केली. कहदी समाजातील बुरसटलेफया जुर्ाट िालीरीतीवर चिस्ती धमनप्रसारक 
आपफया प्रिारी भाषणातूर् हल्ले करू लागले. त्यारं्ी अधनचशचक्षत व खालच्या जातीच्या लोकारं्ा चिस्ती 
करण्यािा, बाटचवण्यािा सपाटा िालचवला. त्याकचरता ते भरवस्तीतील रस्त्याचं्या िौकात उभे राहूर् 
लोकारं्ा चिस्त पुराण ऐकव ूलागले. चिस्ती धमािा प्रसार व्हावा म्हणूर् बाळबोधीत सोप्या भाषेत चिस्ती 
धमातील सुरस व रोिक गोष्टी सागंणारी पुस्तके छापण्यािा धडाका सुरू केला. त्यािा पचरणाम असा होऊ 
लागला की, खालच्या जातीिे लोक समूहारे् चिस्ती होऊ लागले. ही लाट थाबंवण्यािा प्रयत्र् त्या 
वळेच्या सुचशचक्षत वगारे् केले. चवष्ट्णुबुवा िह्मिारी यारं्ी चिस्ती धमापेक्षा कहदू धमातील िागंफया गोष्टी 
समाजाला पोषक असफयामुळे तो धमन कसा िागंला आहे हे िौपाटीवर चवफसर् कॉलेजसमोर सात चदवस 
भाषणे करूर् चिस्ती धमावर घणाघाती आघात करूर् दाखवरू् चदले. १८३३ च्या सुमारास कहदी 
समाजातील चविारवतं माणसे राजकीय दृष्टीर्ी चकती पढुारलेली होतीयािी कफपर्ा राजा राममोहर् रॉय 
याचं्या चवस्तीणन साक्षीवरर् सहज येईल. इ. स. १८५३ पयंतच्या काळात आपला महाराष्ट्रीय समाज 
राजकारणािे ज्ञार् आत्मसात करूर् चिचटश पालनमेंटमध्ये आपली कैचियत माडंण्यास तयार झाला. ह्याि 
सुमारास पुण्यात चर्घालेफया “कफयाणोन्नायक मंडळ “ह्या संस्थेरे् कहदी समाजाच्या हक्ािंा एक मसुदा 
तयार केला होता. तो पालनमेंटकडे रूजू करण्यािा त्यािंा संकफप होता. त्यात लोकचहतवादी गोपाळराव 
देशमुख प्रमुख होते. हे द्रष्टे समाजसुधारक होते. राजचर्ष्टेच्या भावरे्रे् त्यारं्ी आपफया शतपत्रातूंर् इंग्रजी 
राज्यािे स्वागत केले व त्याबद्दल भष्ट्यही केले ते असे “आपफया समाजातील मूखनपणा “मोडण्यास इंग्रजी 
चशक्षण धावरू् आले. त्या चशक्षणारे् लोक शहाणे होतील, त्यामुळे त्याचं्या वाईट िाली सुटतील आचण त्यािंी 
मरे् शुद्ध होऊर् ते आपफया देशािा कारभार इंग्रजासंारखा करण्यास तयार होतील. ह्यास श-ेदीडश ेवष े
लागतील. मग ते इंग्रजासं सागंतील की, तुम्ही आपले देशास जाव.े आम्ही आमच्या देशािा करभार करु. 
तुम्ही इथूर् जा. आमच्या प्रजेिे आम्ही रक्षण करु.” अशा प्रकारिे चविार त्यारं्ी शतपत्रातूंर् माडंले ते भाष्ट्य 
खरे ठरले हे आपण पहात आहोत. त्यारं्ी एका चर्बधंात असा तळमळीिा चविार माडंला आहे की, “इंग्रजी 
राज्यापायी कहदी समाज गुलामचगरीत बुडूर् र्ामशषे होईल म्हणूर् लोकारं्ी इंग्रजािें शहाणपण घेऊर् 
आपफया र्चशबािे दरवाजे उघडण्यािा उद्योग चर्करारे् केला पाचहजे.” इंग्रजारं्ी सातारकर, र्ागपूरकर 
यारं्ा माडंचलक बर्चवफयारं्तर सरंजामदार व जहाचगरदार यांर्ा इर्ाम कचमशर् रे्मूर् कायदेशीर रीत्या 
लुटले. अशा प्रकारे राजकीय सते्तिे शोषण िालू असता, दुसऱ्या बाजूरे् शतेकऱ्यािंी चपळवणूक, 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 
           

व्यापारधंद्यािे खच्चीकरण, हस्तव्यवसायािा र्ाश इत्यादी जालीम उपायारं्ी सबधं देशि परावलंबी 
बर्चवला. त्यामुळे “इंग्रजी झाफयावर वीस वषपेयंत अचतशय दचरद्र ल्स्थती राचहली” (लोकचहतवादींच्या 
जुन्सया गोष्टी, भाग १, पृ.८४ ). त्यावळेच्या लोकाचं्या मर्ःल्स्थतीबद्दल काही चविारू र्का. “अग्र्ीरे् पोळले 
अगर दहर् केले, राजारे् मारले अगर लुटूर् रे्ले यािी चियाद कोण ऐकणार? असा चववके करूर् 
सवनसामान्सय लोक चवविंरे्त राचहले” (मंुबई इलाख्यातील गरै इन्ससाि, प.ृ १२३) पण ज्याचं्या मर्गटात 
जोर होता त्यारं्ी मुकाट्यारे् सहर् केले र्ाही.सधंी चमळेल त्या चठकाणी त्यारं्ी शस्त्रािंा खणखणाट केला. 
त्यात आचदवासींिा कसहािा वाटा होता. म्हणूर् देशभर पसरलेफया आचदवासींर्ी इगं्रजी सते्तवरूर् शकेडो 
उठाव केले. तसेि छोट्या संस्थाचर्कारं्ा इंग्रज सत्ताचधशािंा जाि असह्य झाला तेव्हा त्यारं्ी प्रजेच्या 
सहाय्यारे् उठाव केले. अशा प्रकारे उठाव बीडिा धमाजी प्रतापराव, र्ादेंड चजफह्यातील हटकर यािें होत. 
चकत्तरूकर देसाईिी सावत्र आई िन्नम्मा चहच्या चिथावणीवरूर् चकत्तुरात बंड झाले. 

 
महाराष्ट्रात जे आचदवासी बंडखोर होते त्यात खार्देशातील चमल्ल व पुणे सातारा चजफह्यातंील 

रामोशी प्रमुख होत. इंग्रजारं्ी खार्देशावर इ. स. १८१८ मध्ये ताबा चमळवला. तेव्हा चभल्लारं्ी उठाव 
करण्यास सुरुवात केली. संधी चमळेल तेव्हा सपाटीवरच्या प्रदेशात येऊर् लुटालुट करणे, सक्तीरे् पसेै 
वसूल करणे, गुरे पळवरू् रे्णे, प्रवाशारं्ा लुटणे अशी कृत्ये ते करू लागले. त्यारं्ी चठकचठकाणी उठाव केले 
व धुमाकूळ घातला. प्रत्येक उठावाच्या वळेी इंग्रजारं्ी त्याचं्याशी सलोख्यािे संबधं जोडले. त्यािंी सैन्सयात 
भरती करचवली. असे असले तरीही सधंी चमळेल त्यावळेी चभल्लारं्ी १८१८ ते १८३१ पयंत इंग्रजाचंवरुद्ध 
उठाव केले. १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धात चभल्लारं्ी खार्देश, र्ाचशक व अंबापाणी आचद चठकाणी ठराव केले. 
त्यािंी इलं्ग्लश रेकॉडनवरूर् चदलेली माचहती ह्या पसु्तकात चदली आहे. 

 
पुणे-साताऱ्याकडील रामोशारं्ा इंग्रजी राजवट आफयारं्तर कामावरूर् कमी केले. त्यािंी इर्ामे 

जप्त केली. त्यामुळे त्यारं्ी चिडूर् जाऊर् इंग्रजाचंवरुद्ध सशस्त्र उठाव केले. त्यारं्ी उमाजी र्ाइकाच्या 
रे्तृत्वाखाली इगं्रजारं्ा घालवरू् देण्यासाठी बंड उभारले. ते गोरगचरबासं व रयतेस छळीत र्सत. प्रसंगी 
गरीबारं्ा अंगावरिी वसे्त्र सुद्धा दार् करीत. िाह्मणारं्ा दचक्षणा देत. उमाजी र्ाईकास पकडणाऱ्या कॅ. 
मकॅचकन्सटॉश याला असे समजले होते की, उमाजीच्या दृष्टीपुढे रे्हमी चशवाजीिे उदाहरण होते. 
चशवाजीप्रमाणे आपण मोठे राज्य कमवाव े अशी त्यािी उमेद होती. असा हा स्वातंत्र्यपे्रमी शूर पराक्रमी 
रामोशी इगं्रजाचं्या प्रिंड सामर्थ्याखाली चिरडला गेला. 

 
सावतंवाडी व कोफहापूर येथे गडकऱ्यािें उठाव झाले. इंग्रजी राज्य झाफयावर इंग्रजारं्ी 

गडकऱ्याचं्या चकफफयाजवळील जचमर्ी काढूर् घेतफया. काहींर्ा कामावरूर् कमी केले. तेव्हा गडकऱ्यांर्ी 
सश्स्त्स्त्र बंडे केली. कोफहापूर गडकऱ्याचं्या बंडातं दरबारातंील बडी मंडळी सामील होती. हा उठाव कंपर्ी 
सरकाररे् सैन्सय बळावर चिरडूर् टाकला. सावतंवाडीच्या दरबारी मंडळींर्ी गडकऱ्याशंी हात चमळवणी 
करूर् इ. स. १८२८, १८३८ व १८४४-४५ मध्ये बंडाळी सुरू केली. वाडीिा चकल्ला ताब्यात घेण्यािा प्रयत्र् 
केला. इंग्रजी सैन्सयारं् ह्या बडंखोरासं गोव्यात पळवरू् लाचवले. काहींर्ा पकडूर् काळ्या पाण्याच्या चशक्षा 
ठोठावफया. अशा रीतीरे् इंग्रजारं्ी गडकऱ्याचं्या या उठावािा बीमोड केला. 

 
हा हा म्हणता इ. स. १८५७ उजाडले. उत्तर कहदुस्तार्ात एतदे्दशीय सैचर्काचं्या सशस्त्र उठावारे् 

पेट घेतला. र्ार्ासाहेब पेशव े ह्या उठावािे सूत्रधार होते. त्यारं्ी आपली माणसे कोफहापुरास पाठचवली. 
कोफहापूर सैन्सयात चितुरी झाली, त्यारं्ी उठाव केला पण इंग्रजारं्ी बंडखोरािंा पराभव केला. संशयावरूर् 
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धाकटे राजे चिम्मासाहेब यारं्ा पकडूर् करािीस रे्ऊर् ठेचवले. साताऱ्याच्या गेंडामाळावरील उठाव रंगो 
बापूजीच्या पे्ररणेरे् झाला. तेव्हा रंगो बापूजीच्या पुतण्यासह सवन संचशयतासं पकडूर् इंग्रजारं्ी िाशी चदले. 
रत्र्ाचगरी, बेळगाव येथेही तुरळक उठाव झाले. त्यािंाही बंदोबस्त इंग्रजारं्ी केला. मंुबईत सैन्सयामध्ये 
चितुरी सुरू झाली. १५ ऑक्टोबर १८५७ च्या रात्री इंग्रज लोकावंर हल्ला करूर् मंुबई ताब्यात घ्यावयािी 
असे ठरले, पण ही बातमी वळेीि इंग्रज अंमलदारासं समजफयारे् त्यारं्ी चितुरासं पकडूर् आझाद मदैार्ात 
पे्रक्षकासंमोर िाशी चदले व बंडािा बीमोड केला. र्ागपूर, औरंगाबाद या चठकाणी सैन्सयारे् केलेले उठाव 
इंग्रजारं्ी चितुरासं तोिेच्या तोंडी देऊर् उधळूर् लावले. र्रगंुद संस्थाचर्क भाव े हे स्वातंत्र्य लालसेरे् 
भारावरू् गेले. त्यारं्ी इंग्रजाचंवरुद्ध उठाव केला. ह्या उठावात त्यारं्ी व त्याचं्या बायकारं्ी हौतात्म्य पत्करले. 
इंग्रजारं्ी त्यािें र्रगंुद संस्थार् खालसा केले. खार्देश, अंबापाणी व र्ाचशक येथील चभल्लारं्ी इंग्रजाचंवरुद्ध 
उठाव करूर् ह्या उठावाच्या पवनणीत हात धुवरू् घेतले. पण त्याचं्या बंडािा बीमोड बंडोखोर चभल्लास कठोर 
चशक्षा देऊर् केला, सवनत्र शातंता प्रस्थाचपत केली. ह्या सवन उठावािंी माचहती अस्सल कागदपत्रावंरूर् ह्या 
पुस्तकातं चदलेली आहे. 
 
राष्ट्रीय जागृती 

 
१८५७च्या स्वातंत्र्य संग्रामात पराभव पत्करफयारं्तर कहदी जर्ता खडबडूर् जागी झाली. इगं्रजारं्ी 

आपली पकड कहदी जर्तेवर घट्ट करण्यासाठी चर्ःशस्त्रीकरणािा कायदा करूर् सरदार, दरकदार व 
आचदवासी जर्तेकडूर् शसे्त्र गोळा केली व त्या शस्त्रािंा र्ाश केला. त्याबरोबरि देशात युचर्व्हकसट्या 
स्थापूर् उच्च इंग्रजी चशक्षण देण्यािा झपाटा सुरू केला. त्यामुळे युचर्व्हर्ससटीिे चशक्षण घेतलेफयािंी संख्या 
पुष्ट्कळि वाढली. देश चवदेशातील राजकारणािे ज्ञार् देणारी, त्यािा साधकबाधक खल करणारी देशी व 
इंग्रजी भाषेतील वृत्तपते्र वाढत्या संख्येरे् लोकमताला जागृत करण्यािे काम करीत होती. ह्या इंग्रजी 
चशक्षणारे् डॉक्टर, वकील, बॅचरस्टर व कारकूर् मंडळी तयार झाली. कहदी राजकारणािी सूते्र ह्याचं्या हाती 
आली. त्यारं्ी बंगालमध्ये सुरेद्रर्ाथ बॅर्जीच्या रे्तृत्वाखाली इ. स. १८७६ मध्ये इंचडयर् असोचसएशर् 
स्थापर् केली. मंुबईस बॉम्बे पे्रचसडेन्ससी असोचसएन्सस इ. स. १८८५ मध्ये स्थापर् झाली. पुण्यातील जागतृ 
लोकारं्ी सावनजर्ीक सभेिी स्थापर्ा १८७० मध्ये केली. याि सुमारास महात्मा िुले यािें वादळी व्यचक्तमत्व 
पुढे आले. त्यारं्ी चस्त्रयाचं्या आचण कचर्ष्ठ वगाच्या चशक्षणािी, सामाचजक समतेच्या चर् समार्तेच्या हक्ािी व 
समाजक्रातंीिी तुतारी िंुकली. न्सयायमूती रार्डे हे राजकारणाला चर्तीिे अचधष्ठार् देऊ पाहणारे आचण 
देशाचभमार्ाच्या िळवळीला स्वदेशािा पाया घालूर् देणारे थोर सुधारक व चविारवतं होते. याि काळात 
कहदी राष्ट्रीयत्वाच्या भावरे्ला धमाचभमार्ािे पुट िढलेले आथन समाज, चथऑसॉिी यासारख्या संस्था 
उदयास आफया. महाराष्टारात रार्डे – भाडंारकर यारं्ी प्राथनर्ा समाजािा परुस्कार केला. इंग्रजी 
चशक्षणारे् होऊ घातलेफया धार्समक ऱ्याहासाला अडवरू् लोकारं्ा वैचदक तत्त्वज्ञार्ािी चशकवण देण्यािे कायन 
स्वामी दयारं्दारं्ी स्थाचपलेला आयन समाज करू लागला. अशा रीतीरे् राजकीय जागतृी होत असता 
इंग्रजारं्ी प्रचतगामी धोरणास जोरािी िालर्ा चदली. पे्रस ॲक्ट काढूर् वृत्तपत्र स्वातंत्र्यािी मुस्कटदाबी 
केली. याि सुमारास आपण गुलाम आहोत, त्या गुलामचगरीिे पाश तोडण्यासाठी साधरे् सोधणारा 
सुचशचक्षत वगन तयार झाला. त्यािे रे्तृत्व वासुदेव बळवतं िडके या तरूणारे् केले. इ. स. १८७० पयंत 
आयचरशारं्ी पालनमेंटमध्ये बसूर् आपफया राजकीय आकाकें्षिी जोपासर्ा िालचवली होती. हे वृत्तपत्रातूंर् 
वािूर् ह्या तरूण मंडळींस समजले होते, त्यारं्तर आयचिशारं्ी होमरूलिी िळवळ सुरू केली.त्यािी 
वाच्याता इ. स. १८७५-७६ साली कहदी वृत्तपत्रातूंर् िालली होती. या अगोदर इ. स. १८७४ साली 
आयचरश सभासदाचं्या मदतीरे् कहदी गरजासंबंधात न्सयाय प्राप्त करता येईल या आशरेे् कहदुस्थार्ातूर् 
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प्राचतचर्चधक राज्याच्या मागणीिा अजन हजारो सह्याचंर्शी पालनमेंटसमोर गुदरला गेला होता. याि सुमारास 
महाराष्ट्रात दुष्ट्काळ पडला. त्या दुष्ट्काळारे् पचश्स्त् िम महाराष्ट्रात थैमार् घातले. हजारो लोक उपाशीपोटी 
मेले, गुरे मेली, लोक देशोधडीस लागूर् अन्नासाठी वाट िुटेल त्या चदशरेे् िालू लागले. लोकारं्ा 
जगवण्यासाठी इंग्रजारं्ी कोणतीि उपाययोजर्ा केली र्ाही, हे सवन भकास चित्र पाहूर् वासूदेव बळवतं 
िडकेिा देह रागारे् लालबुंद झाला. इंग्रजावंर सूड घेऊर् त्यारं्ा इथूर् घालचवण्यािा उद्योग त्यारे् 
रामोशाचं्या मदतीरे् आरंचभला, इंग्रजाचं्या बलाढ्या सते्तरे् वासुदेव बळवतंाच्या उमीिा त्याला जन्समठेपेिी 
सजा देऊर् शृखंलारं्ी बद्ध करूर् िोळामोळा केला. त्यास एडर्ला जारे्वारी १८८१ मध्ये रवार्ा केले. इ. 
स. १८६० – १८८० ही वष ेजुलमी कायदे, दुष्ट्काळ, कहदी जर्तेच्या उपमदांिे प्रसंग यारं्ी भरलेली आहेत. 
या कालखंडाच्या अखेरीस सबंध देशात रक्तपात, जाळपोळ, लुटालूट यािंा धूमधडाका गाजण्यािा संभव 
चिचटश राज्यकत्यांर्ा चदसू लागला होता. हा लोकािंा असंतोष कमी करण्यासाठी ह्यमू साहेबारं्ी सर्दशीर 
मागारे् कहदी लोकारं्ी आपफया मागण्या इंग्रजाकंडे मागाव्या हा उदे्दश डोळ्यापुढे ठेवरू् इ. स. १८८५ मध्ये 
काँगे्रसिी स्थापर्ा केली. कहदी जर्तेरे् ह्या काँगे्रसद्वारा स्वातंत्र्य लढे देऊर् इ. स. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य 
चमळचवले. इ. स. १८८५ पूवी स्वातंत्र्यासाठी चर्रचर्राळ्या वळेी जे एकाकी उठाव झाले त्यािे साधार 
चवविेर् करूर् वािकापंुढे ठेचवले आहे. 

 
साधन पवरचय 

 
या चवषयावरील प्रचसद्घ व अप्रचसद्ध साधर्ािंी माचहती अभ्यासूसंाठी देत आहे. महाराष्ट्रारात इंग्रजी 

सत्ता आफयारं्तर म्हणजे १८१८ पासूर् १८८५ पयंत चठकचठकाणी सशस्त्र उठाव झाले. त्यातं १८५७ िा 
उठाव सवांत मोठा होता. त्या अगोदर खार्देशातील चभल्ल, पुणेसाताऱ्याकडील रामोशी याचं्या ७/८ वष े
सतत िाललेफया उठावारं्ी इंग्रजारं्ा त्रस्त केले. चकत्तुरिे बंड, सावतंवाडी, कोफहापूर येथील गडकऱ्यािें 
उठाव हेही सशस्त्र होते. चिटीशारं्ी हेही उठाव वळेीि चर्पटूर् काढले. १८५७ साली कोफहापूर, सातारा, 
मंुबई, र्ागपूर, खार्देश, र्ाचशक, औरंगाबाद, जमकखडी, सुरपूर या चठकाणी सशस्त्र उठाव झाले. तेथील 
एतदे्दचशय सैचर्कारं्ी इंग्रजी सते्तचवरुद्ध हे सशस्त्र उठाव केले. ह्या उठावाचं्या इचतहासािी साधरे् शोधूर् 
प्रचसद्ध करण्यासाठी त्यावळेिे कें चद्रय चशक्षणमंत्री मौलार्ा आझाद याचं्या आध्यक्षतेखाली इचतहास तज्ञािंी 
एक सचमती रे्मली होती. त्या सचमतीकडे १८५७ च्या इचतहासाच्या लेखणार्ािे काम सोपचवण्यात आले, 
तसेि कें द्रशासर्ारे् मुबंई, मध्येप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब इत्यादी सवन राज्यारं्ा राज्यस्तरीय इचतहास 
सचमत्या रे्मण्यास साचंगतले. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यारे् इचतहास सचमत्या रे्मफया. त्यावळेच्या मंुबई 
सरकाररे् जी इचतहास सचमती रे्मली होती त्या सचमतीरे् मंुबई दप्तरखान्सयातील ह्या चवषयावरील कागदपते्र 
तपासूर् “सोसन मचटचरयल िॉर द चहस्टरी ऑि फ्रीडम मोव्हमेंट इर् इचंडया” र्ावािा १८१८ ते १८८५ या 
कालखंडातील अप्रचसद्ध कागदपत्रािंा खंड प्रचसद्ध केला. ही सवन कागदपते्र पूवी कॉन्सिीडेन्ससीयल म्हणजे 
गुप्त होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीरं्तर शासर्ारे् त्यािंी गुप्तता काढूर् टाकली. या रेकॉडनमधूर् सरकारी 
दप्तरखान्सयातील हस्तचलचखत गं्रथ चवशषेतः पोचलचटकल चडपाटनमेंटिे व्हॉफयूम्स तसेि पुणे येथील 
दप्तरखान्सयातील पत्रव्यव्हार ही चर्रचर्राळ्या वळेच्या उठावािी माचहती पुरचवतात. 

 
र्ागपूर उठावाच्या माचहतीसाठी श्री. या. मा. काळे यािंा र्ागपूर प्रातंािा इचतहास व वऱ्हाड 

प्रातंािा इचतहास तसेि र्ागपूर रेचसडेन्ससी कॉरस्पॉडन्स् भाग ३ हे उपयोगी आहेत. 
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इर्ाम कचमशर् स्थापूर् इगं्रज सरकाररे् इर्ामदारास कसे लुबाडले यािी माचहती “मंुबई 
इलाख्यातील इर्ाम कचमशर् खात्यातील गैर इन्ससाि” या सर् १८५९ मध्ये प्रचसद्ध झालेफया पसु्तकातं 
चमळते. लोकचहतवादींिे लेखसंग्रहही या बाबतीत खूप माचहती देतात. 

 
महाराष्ट्रातील व्यापर धंदे इंग्रजारं्ी कसे र्ष्ट केले या संबधंीिी माचहती पुणे येथील डेक्र् 

कचमशर्सन रेकॉडन्, चसलेक्शर् ऑि पेपसन फ्रॉम द रेकॉडनस ऑि इंचडया हाऊस, व्हॉ. ३, ४, १८३१- ३२ 
िे पालनमेंटरी पेपसन िॅप्लीर् व एल् चिन्सस्टर्िे चरपोटसन, मुजुमदारकृत पेशवाईरं्तरिा पुण्यािा इचतहास 
इत्यादी प्रचसद्ध अप्रचसद्ध साधरे् देतात. खार्देशातील चभल्लािे उठाव हा एका स्वतंत्र गं्रथािा चवषय होईल. 
चभल्लारं्ी १८१८ ते १८३१ पयंत सशस्त्र उठाव करूर् चिटीशारं्ा हैरार् केले. त्यासंबंधीिे पोचलचटकल 
चडपाटनमेंटिे ह्या १० वषािे सुमारे ५० व्हॉफयूममध्ये या हकीकती चवखुरलेफया आढळतात. चभल्लांच्या 
बंदोबस्तास रे्मलेफया इंग्रज अचधकाऱ्यारं्ी जे चरपोटन चलचहले तेही मोलािे आहेत. चवशषेतः क. चिग्ज, 
चसमकॉक्सकृत मेमॉयर ऑि द खार्देश भील कॉपसन, गॅ्रहॅमरे् चलचहलेला चहस्टॉचरकल स्केि ऑि दी 
भील राईब्स ऑि दी खार्देश हे चरपोटन महत्वाच्या माचहतीरे् भरलेले आहेत. चकत्तरूच्या उठावािी माचहती 
१८२४ ते १८३० या कालखंडातील पोचलचटकल चडपाटनमेंटिे व्हॉफयूम् देतात. 

 
रामोशी 

 
पुणे- सातारा चजफयाह्यातील रामोशारं्ी १८२४ ते १८३१ पयंत इंग्रजाचंवरुद्ध सशस्त्र उठाव करूर् 

इंग्रजासं जेरीस आणले. रामोशाचं्या बंडातील प्रमुख उमाजी र्ाईक यास ज्या कॅप्टर् मचॅकन्सटॉशरे् पकडले 
त्यारे् रामोशािंा इचतहास इगं्रजीमध्ये चलहूर् ठेवलेला आहे. त्यािे हस्तचलचखत ज्युचडचशयल चडपाटनमेंटच्या 
१८३३ च्या व्हॉफयूम रं्. २१/ २८६ या क्रमाकंाच्या व्हॉफयमूमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या दप्तरखान्सयातं आहे. 
तसेि त्या त्या वषीच्या पॉचलचटकल चडपाटनमेंटच्या व्हॉफयूममध्ये या रामोशाचं्या चठकचठकाणच्या उठावािंी 
माचहती सापडते. सावतंवाडी व कोफहापूर येथील गडकऱ्यारं्ी केलेफया उठावािंी माचहती त्या त्या वषीच्या 
पोचलचटकल चडपाटनमेंटच्या व्हॉफयूममध्ये तसेि कोफहापूर व पुणे येथील दप्तरखान्सयात सापडते. 

 
१८५७ मध्ये महाराष्ट्रात सातारा, कोफहापूर, मंुबई, र्ागपूर व इतर चठकाणी एतदे्दशीय सैचर्कारं्ी जे 

सशस्त्र उठाव केले त्यािी माचहती मंुबई दप्तरखान्सयातील पोचलचटकल चडपाटनमेंट व्हॉफयमूमध्ये सापडते. 
 
वर साचंगतलेफया स्वातंत्र्य आंदोलर् इचतहास सचमतीरे् या उठावािंी माचहती देणारी साधरे् सोअसन 

मटेचरयल िॉर दी चहस्टरी ऑि चफ्रडम मोव्हमेंट, व्हॉफयूम १ ते ३ प्रचसद्ध केले. १८५७ मध्ये 
महाराष्ट्राखेरीज इतर प्रातंात झालेफया उठावािंी माचहती इंग्रजी लेखकाचं्या गं्रथातूर् उदा. केई, मचॅलसर्, 
जॅकब, मार्सटर्, टेलर, शिेडन, चवफसर् इ. गं्रथकारारं्ी चलहूर् ठेवलेली आढळते. तसेि हैदराबादमध्ये 
रे्मलेफया स्वातंत्र्य / आंदोलर् इचतहास सचमतीरे् हस्तचलखीत साधरे् “सोअसनस िॉर द चहस्री ऑि 
चफ्रडम मोव्हमेंट इर् हैद्राबाद” व्हॉफयमू १ ते ४ आधं्र सरकाररे् प्रचसद्ध केले आहेत. याि चवषयावरील उत्तर 
प्रदेश सरकाररे् १८५७ ते १९०० या कालखंडातील तीर् व्हॉफयूम्स प्रचसद्ध केले. चबहार सरकाररे् तीर् 
व्हॉफयूम्स प्रचसद्ध केले आहेत. मध्यप्रदेश सरकाररे् “चहस्री ऑि चफ्रडम मोव्हमेंट इन् मध्यप्रदेश” या र्ावारे् 
एक व्हॉफयूम प्रचसद्ध केला आहे. 
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१८५७ उठाव झाला त्यावळेी चिटीस सरकारिी टेचलग्राि यंत्रणा िालू होती. कलकत्त्यास त्यावळेी 
कहदुस्थार्िी राजधार्ी होती. गव्हर्नर जर्रल कॅकर्ग हा त्या वळेी कलकत्त्यास रहात होता. मीरत, चदल्ली, 
कार्पूर, लखर्ौ, काफपी, अंबाला येथे झालेफया उठावािंी माचहती इंग्रज सेर्ार्ी कलकत्त्यास पाठवत 
असत. पण स्वातंत्र्य सैचर्कारं्ी कलकत्त्यास जाणाऱ्या तारा तोडूर् टाकफयामुळे उत्तरेतील सवन इगं्रज 
अचधकारी या उठावासंबधंीिी माचहती कलकत्त्यास पाठचवतारं्ा ती मंुबई सरकारद्वारा पाठचवत असत. अशा 
माचहतीिे सुमारे ७० हॉफयूम्स र्ॉथन वसे्ट प्रॉल्व्हन्सस असा चशक्ा असलेले मूबईच्या दप्तरखान्सयात आहेत. 
त्यावरूर्ही उत्तर कहदुस्थार्ातंील १८५७ च्या समरािी सचवस्तर माचहती चमळते. ही सवन साधरे् अद्याप 
अप्रकाचशत आहेत. मात्र इंचडयर् म्युचटर्ी इन् १८५७ N. W. P. ह्या र्ावारे् इटंचलजन्सस रेकॉडनिे दोर् खंड 
चवफयम मूररे् प्रचसद्ध केलेले आहेत. 

 
१९५७ साली १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धािी शताब्दी होत म्हणूर् भारत सरकाररे् त्यावळेिे रॅ्शर्ल 

आकाइव्हिे डायरेक्टर डॉ. सेर् याजंकडे १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धािा इचतहास चलचहण्यािे काम १९५३ 
मध्ये सोपचवले तो इचतहास इंग्रजीत “एचटर् चिफ्टी सेवर्” ह्या शीषनकाखाली भारत सरकाररे् प्रचसद्ध केला. 
दुसरी बाजू सागंणारा इचतहास “चसव्हील चरबेचलयर् इर् द इंचडयर् म्युचटर्ी “या र्ावारे् एस. बी . िौधरी 
या बंगाली चवद्वार्ारे् कलकत्त्याहूर् प्रचसद्ध केला. दुसरे एक सुप्रचसद्ध बंगाली चवद्वार् डॉ. आर. सी. 
मुजूमदार यारं्ी “चहस्टरी ऑि द चफ्रडम मोव्हमेंट इर् इचंडया” भाग १ ते ३ इ. स. १९६३ मध्ये प्रचसद्ध केले. 
यातं कहदुस्थार्च्या स्वातंत्र्यािा इचतहास १९४७ पयंत चदलेला आढळतो. प्रत्येक भाग सुमारे ८०० पृष्ठािंा 
आहे. दुसरे एक चवद्वार् डॉ. तारािंद याचं्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकाररे् याि कामासाठी इचतहास 
सचमती रे्मली होती त्या सचमतीरे् १७५७ पासूर् १९४७ पयंतिा समग्र इचतहास ४ व्हॉफयूममध्यये इंग्रजीत 
चदलेला आहे. 

 
उत्तर प्रदेश सरकाररे् आरं्द स्वरूप चमश्रा यारं्ी चलहलेला “र्ार्ासाहेब पेशवा अँड द िाइट िॉर 

चफ्रडम” या र्ावािा गं्रथ १९६१ मध्ये प्रकाचशत केला. यातं सर् १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धाचवषयी सवन उपलब्ध 
माचहती एकचत्रत केलेली आहे. र्ार्ासाहेब पेशव्यािंा शवेट, चशवपुरीला िाशी देण्यात आलेले तात्या टोपेि 
होते की आचण कोणी होते इत्यादी अद्यापही गढू असलेफया चवषयावंर बरीि माचहती उपलब्ध साधर् 
सामग्रीच्या आधारे या गं्रथात चदलेली आहे. या गं्रथािा मराठी अरु्वाद महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण 
संस्कृती मंडळारे् डॉ. वा. रा. ढमढेरे याचं्याकडूर् करवरू् घेऊर् तो “र्ार्ासाहेब पेशव े आचण १८५७ िे 
स्वातंत्र्य युद्ध” या शीषनकारे् १९७३ मध्ये प्रचसद्ध केला आहे. 

 
मराठीमध्ये १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धावर मोजकी पुस्तके आहेत. त्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकरािें 

“१८५७ िे स्वातंत्र्य समर”, प्रो. र्ा. कृ. बेहरे यािें “सर् १८५७”, चवर्ायक कोंडदेव ओक यािे “चशपायािें 
बंड”, पारसर्ीकृत “झाशीच्या राणीिे िचरत्र”, वैद्य यारं्ी प्रकाचशत केलेले “गोडसेकृत माझा प्रवास”, 
“१८५७ िा महाराष्ट्र” हे चव. पा. गोखले यािें पसु्तक, प्रा. र्. र. िाटक यािें “१८५७ िी चशपाई गदी” हा 
गं्रथ, श्री. वसंत र्गरकर यािें “भारतीय स्वातंत्र्य सगं्राम” तसेि वसंत वरखेडेकर यािें “सत्तावर्िा 
सेर्ार्ी” हे तात्या टोपे याचं्या जीवर्ावरील पुस्तक प्रचसद्ध आहे. तत्कालीर् १८५७ िे प्रत्यक्ष साक्षीदार 
गोडसे, बेलसरे व बयाबाई आपटे. त्यापैकी बेलसरे चलचखत तत्कालीर् हकीकत महाराष्ट्र शासर्ारे् 
“महाराष्ट्र आकाइव्हज बलेुचटर् रं्. १” मध्ये मराठीत प्रचसद्ध केलेली आहे. बलेसरे तात्या टोपेंच्या सैन्सयात 
सापडले, त्यारं्ा इंग्रजारं्ी धरले. बंडवाले समजूर् िाशीिी चशक्षा िमावली. पण ते दैवयोगारे् सुटले. ही 
हकीकत मोडीमध्ये चलहूर् ठेवलेली महाराष्ट्र सरकाररे् बाळबोधीत छापली आहे. बयाबाई आपटे या 
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दुसऱ्या बाजीरावाच्या कन्सया. त्या र्ार्ासाहेब पेशव्याबंरोबर रे्पाळात गेफया. १९१३ च्या सुमारास त्या 
पुण्यातस आफया होत्या. त्यािंी मुलाखत इचतहासािायन कै. चव. का. राजवाडे यारं्ी घेतली. ती त्या वषीच्या 
“केसरी”त प्रचसद्ध झाली आहे [केसरी ११ िेिंुवारी १९१३.] र्ार्ासाहेब पेशव्यािंा मृत्यू व त्यािें 
औध्वनदेचहक याबद्दल त्यारं्ी प्रत्यक्ष पाचहलेली माचहती साचंगतली [इ    स स          स             . ४६       स  

स      स         . ७.]. बयाबाई आपटे संबधंीिा पत्र व्यवहार आकाइव्हज बलेुटीर् रं्. ८ मध्ये शासर्ारे् प्रचसद्ध 
केला आहे. “चडस्टबनन्ससेस इन् गुजरात, १८५७ ते १८६४” हा मी सपंादीत केलेला मराठी व गुजरात 
कागदपत्रारं्ी भरलेला साधर्गं्रथ गुजरात सरकाररे् प्रचसद्ध केला आहे. 

 
१८५७ च्या धुमश्चक्रीरं्तर २४ सप्टेंबर १८५९ रोजी र्ार्ासाहेब पेशव े मृत्यू पावफयाच्या वदंता 

इंग्रजासं समजफया पण रे्पाळिा राणा जंग बहादू्दर यारे् “र्ार्ा खरोखरीि मेला काय याबद्दल मलाही 
संशय वाटतो” असे चवधार् खाटमाडूं येथील रेचसडेंट सजंर् याजकडे केले. यावरूर् चिटीशारं्ा र्ार्ासाहेब 
कजवत असफयािा संशय वाटू लागला. त्यारं्ी आपली पोलादी राज्य यंत्रणा राबचवली व या संशयािा 
एकदािा सोक्षमोक्ष करावयािा असे ठरचवले. र्ार्ासाहेब पेशव्यासारखा जो जो म्हणूर् चदसेल त्याला 
पकडण्यासाठी इंग्रज सरकाररे् एक लाखािे बक्षीस लावले. सवन प्रातंात, शहरात, मोठ्या गावात, 
कहदुस्थार्च्या कार्ाकोपऱ्यात हुकूम पसरचवले. इंग्रज सरकाररे् ३० र्ोव्हेंबर १८६१ मध्ये र्ार्ासाहेब पेशव े
समजूर् हरजीभाईंर्ा अटक व रं्तर सुटका केली. तसेि सरकाररे् २२ जूर् १८६३ मध्ये अजमीर येथे 
संशयावरूर् आप्पारामाला अटक केली व पुढे सोडूर् चदले. र्ार्ासाहेब चतबेटात ककवा आसामात गेला 
असावा असा संशय व्यक्त करणारी पते्र मंुबई सरकारकडे आली. इ. स. १८६४ मध्ये तो ग्वाफहेरच्या 
आसपास असफयाच्या बातम्या वृत्तपत्रात झळकफया. तद्रं्तर १० वषांर्ी त्यािें अल्स्तत्व राजकोट येथे 
असफयािे प्रचसद्ध झाले. १८७४ मध्ये अजमीर येथे जमर्ादास यास संश्स्त्यावरूर् अटक करूर् पुढे त्यािी 
सुटका केली. इ. स. १८९७ मध्ये रचशयामध्ये र्ार्ासाहेब मृत्यू शय्येवर असफयाच्या बातमीरे् मंुबईला बराि 
धक्ा चदला होता. १८९४ मध्ये संशचयत र्ार्ासाहेब यास काठेवाडात पकडले असे काटेवाडिे पोलीस 
सुपचरटेंडेंट मंुबई सरकारला कळचवतात. र्ार्ासाहेब बाजीरावाच्या श्राद्धचदर्ी दरवषी पुण्यास गुप्तपणे 
यावयािा असे पुण्यातील वयोवृद्धलोक त्यावळेी सागंत असत हे चवशषे. हेही रेकॉडनवर आहे. बर्ासकाठा 
चजफह्यात कोटेश्वर गावी र्ार्ासाहेब दुधा हरी महाराज या र्ावारे् रहात होता. तो इ. स. १९१७ मध्ये मृत्यू 
पावला अशा प्रकारिी बातमी चजफहाचधकाऱ्यारे् मंुबई सरकारला कळचवफयािे र्मूद आहे. र्ार्ासाहेब 
चजवतं असफयासंबधंीच्या ज्या बातम्या वृत्तपत्रातूर् आफया व मंुबई सरकारच्या िायलीमधूर् पसरफया त्या 
सवन मंुबई रेकॉडन ऑिीसमध्ये एकत्र केफया आहेत. अशा िायली सुमारे १५ आहेत. त्या िाईलीतील 
माचहती “लीजंड ऑि र्ार्ासाहेब” या शीषनकाखाली महाराष्ट्र आकाइव्हज बलेुचटर् रं्बर १. ४. ८. ९. १० 
यातं प्रचसद्ध झाली आहे. 

 
र्ार्ासाहेब पेशव्यािंा पुतण्या रावसाहेब यास इंग्रजारं्ी पकडूर् चवठूरला त्यािे वाड्यासमोर २० 

ऑगस्ट १८६२ रोजी िाशी चदले. त्याच्या संश्स्त्यािा रावसाहेब हैदराबादेस व महाराष्ट्रात चदसफयािे व त्यास 
पकडूर् देणाऱ्यास सरकारी बक्षीस रु. ५.००० देण्यािे सरकारी कागदपत्राचं्या िाईलीत चदसूर् आले. 
सरकारी अचधकाऱ्यारं्ी खोट्या बातम्या उठचवणे व त्या पडताळूर् पाहण्यासाठी साक्षी पुराव ेगोळा करणे व 
शवेटी पकडलेला माणसू रावसाहेब र्व्हे असे जाहीर करणे व सरकारला कळचवणे असे प्रकार प्रमोशर् 
चमळण्यासाठी उच्च सरकारी अचधकारी करतात असा ठपका टाईम्स ऑि इचंडया वृत्तपत्रारे् आपफया चद. 
२१ मे १८६३ च्या अग्रलेखातं सरकारी अचधकाऱ्यावंर ठेवलेला आढळतो. 
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तात्या टोपे 
 

बंडासंबधंीिे बडोदे दप्तरातंील कागदपत्र मी संपाचदत केले आहेत. त्यातंील हचककत अशी: तात्या 
टोपे आचण रावसाहेब पेशवा यारं्ी दहा हजार सैन्सयासह छोटा उदेपूरवर चद. ४ चडसेंबर १८५८ रोजी िाल 
केली. मेजर बकल याजंशी मुकाबला झाला. दोन्सही बाजूस मरु्ष्ट्यहार्ी झाली. बंडखोर लोक एक हत्ती व 
दोर् उंट घेऊर् गेले. जातार्ा मोरािे वगैरेिे मोठे आवाज काढत ते रार्ात चर्घूर् गेले. ह्या बंडखोरारं्ी २ 
एचप्रल १८५९ पयंत छोटा उदेपूर, तेजगड, जैतपूर आचण बुजंगावं या चठकाणार्ा त्रास चदला. चद. २ एचप्रल 
रोजी मार्कसग हा कशदे दरबारिा बंडखोरासं चमळालेला सरदार सर चरिडन मेडे यास माहूदारा येथे शरण 
आला. त्यारे्ि तात्या टोपे झोपलेला असता त्यास इंग्रजारं्ा पकडूर् चदले. तात्या टोपेस १८ एचप्रल १८९९ 
रोजी चसप्रीला िाशी चदले. 

 
तात्या टोपेिा सावत्र भाऊ रामकृष्ट्ण चबर् पाडुंरंग यास बडोद्यास र्ोव्हेंबर १८६२ मध्ये कैद केले. 

त्यािी तपासणी होऊर् त्यास १५ चडसेंबर १८६३ मध्ये सोडूर् चदले. याबद्दलिा पत्रव्यवहार आकाइव्हज 
बुलेचटर् रं्.८ मध्ये प्रचसद्ध केला आहे. हा सवन अप्रचसद्ध पत्रव्यवहार शासकीय िायलीति आहे. अशा सवन 
िायली मंुबई दप्तरखान्सयात राखूर् ठेचवफया आहेत. यातील वर चर्देचशलेला पत्रव्यवहार मी मंुबई 
दप्तरखान्सयात असता माझ्या संपादर्ाखाली चर्घालेफया आकाइव्हज बलेुचटन्स् ह्या पलु्स्तकेत प्रचसद्ध केलेला 
आहे. तो वािर्ीय आहे. तसेि डॉ. य. चद. िडके यारं्ी आपफया “२० व्या शतकातील महाराष्ट्र” (१९०१ – 
१९१४) ह्या गं्रथात १९ व्या शतकातील सशस्त्र िळवळीिी त्रोटक माचहती चदलेली आहे तीही उपयुक्त आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष डॉ. य. चद. िडके आचण त्यािें 

कायालयीर् सहकारी यारं्ी गं्रथ प्रकाचशत होण्यासाठी केलेफया सहाय्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. 
 
वाई येथील शासकीय मुद्रणालयारे् या गं्रथािी छपाई सुबक करूर् चदली याबद्दल त्या 

मुद्रणालयािे व्यवस्थापक श्री . यु. ए्. सोर्ावणे व त्यािें सहाय्यक यािंा मी आभारी आहे. 
 
 
 

वि. गो. खोबरेकर 
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वनवेदन 
 

१८१८ साली पेशिाईचा अस्त होऊन महाराष्ट्रात इंग्रजी राजिट प्रस्थावपत झाली. गुलामवगरीची 
चीड असलेल्या नागपूरच्या अप्पासाहेब भोसल्यानंी अयशस्िी प्रवतकार केला आवि दोन िर्ष ेतयाचंा वपच्छा 
पुरििाऱ्या इंग्रजाचं्या फौजेच्या हाती तुरी देऊन ते वनसटले. खानदेशातील वभल्ानंीही तेरा िर्ष ेइंग्रजाशंी 
झुंज वदली. बीडचे धमाजी प्रतापराि, नादेंड वजल्यातील हंसाजी नाईक हटकर, वकत्तुरची रिरावगिी 
चन्नम्मा, वकत्तुरचे रायप्पा या शूर स्त्रीपुरर्षानंीही इंग्रजांविरुद्ध वनकराचा लढा वदला. उमाजी नाईक, 
साितंिाडीचे आतमा चौकेकर, राम साितं, फोंडसाितं कोल्हापूरचे गडकरी तसेच वचमासाहेब भोसले 
यानंीही इंग्रजानंा वनमूटपिे शरि जाण्याचे नाकारले आवि पराक्रमाची शथथ केली. 

 
सातारकर छत्रपतींचे वनष्ठाितं सेिक रंगो बापूजी यानंी छत्रपतींचे िकील म्हिून १५ िर्ष े

विलायतेत िास्तव्य केले. सनदशीर उपाय वनष्ट्फळ ठरलेले पाहून रंगो बापूजी हताश झाले नाहीत. १८५७ 
च्या उठािात रंगो बापूजी गुपे्त आवि तयाचं्या कुटंुवबयानंी वदलेल्या लढ्यास अपयश आले. काहींना 
आज्ञातिास ककिा कारािास पतकारािा लागला तर काहींना फासािर चढिण्यात आले. १८५७ साली 
मंुबईतही उठािाचे पडसाद उमटले तसेच खानदेशातील काजीकसग या वभल् नेतयानेही सशस्त्र लढा वदला. 
नागपूर, औरंगाबाद येथेही इंग्रजानंा प्रवतकारास तोंड द्यािे लागले. नरगंुदचे संस्थावनक बाबासाहेब भाि े
यानंा इंग्रजानंी फाशी वदले तर जमखंडीचे संस्थानावधपती रामचदं्रपंत पटिधथन यानंा नजरकैदेत पडाि े
लागले. 

 
१८५७ च्या अयशस्िी उठािानंतर महाराष्ट्रात दोन दशके सिथत्र सामसूम झाल्यासारखे िटले. पि 

दुष्ट्काळ आवि साथीचे रोग यानंी थैमान घातल्यामुळे िासुदेि बळितं फडके आवि तयाचें शूर रामोशी 
सहकारी यानंी १८७९ मध्ये सशस्त्र उठाि केला. िासुदेि बळितं फडके पकडले गेले. तयानंा १८८० च्या 
सुरूिातीस एडन येथे दीघथमुदतीची सजा भोगण्यासाठी पाठण्यात आले. तेथेच हा विरपुरुर्ष १७ फेबु्रिारी 
१८८३ रोजी मृतयूच्या स्िाधीन झाला. 

 
डॉ. वि. गो. खोबरेकर यानंी वलवहलेल्या या पुस्तकात १८२८ ते १८८४ या काळातील 

महाराष्ट्रातल्या स्िातंत्र्यालढ्याचंी कहािी सावंगतलेली आहे. ती पे्ररिादायी ठरेल असे िाटते. 
 
 
   .  .   .      

२३ मािन १९९५ अध्यक्ष 

 महाराष्ट्रात राज्य साचहत्य ससं्कृती मंडळ 
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प्रकरि पवहले 
 

महाराष्ट्रावर इंग्रजी सत्ता 
 
महाराष्ट्र 

 
या भरतभमूीिे मुख्य रै्सर्सगक चवभाग दोर्. आयावतन आचण दचक्षणापथ. भसू्तरशास्त्रारु्सार 

दचक्षणापथािे दोर् पोटभाग पडतात. सह्याद्रीच्या ढालीिा कृष्ट्णप्रस्तर (Deccan Trap) प्रदेश आचण प्रािीर् 
प्रस्तरािंा द्राचवड प्रदेश. कृष्ट्णप्रस्तर म्हणजेि महाराष्ट्र. डॉ. केतकर म्हणतात, “जेथे महाराष्ट्रीय भाषा 
बोलली जाते तो महाराष्ट्र.” 

 

महाराष्ट्राच्या सीमारेषा१ 

 
महाराष्ट्रािी उत्तर मयादा पचश्स्त् िम समुद्राला चमळणारी दमणगंगा र्दी येथूर् पुढे घाटमार्थ्यापासूर् 

ही सीमारेषा र्मनदा र्दीपयंत उत्तरेस जाते. या प्रमाणे र्मनदा र्दीच्या अरु्रोधारे् पूवेकडे चसवणी 
बालाघाटपयंत ही सीमारेषा जाते. रं्तर पुवेकडे भडंारा चजफहा अतंर्सवष्ट करूर् पचश्स्त् िमेकडे जाऊ लागते. 
रं्तर पैर्गंगेच्या बाजूरे् माहूरावरूर् गोदावरीपयंत जाऊर् र्ागमोडी मागारे् ती रै्र्न त्य चदशसे चवजापूरला 
स्पशन करूर् दचक्षणेस गोव्याकडे वळते व कारवारपयंत पोहोिते व तशीि खाली समुद्रचकर्ाऱ्यारे् जाऊर् 
अरबी समुद्रास चमळते. या महाराष्ट्रात खालील भाग येतात. 

 
(१) मंुबई महाराष्ट्र, (२) मराठवाडा, (३) चवदभन. 

 
यापंकैी मंुबई महाराष्ट्रावर पेशवे, मराठवाड्यावर चर्जाम, चवदभावर र्ागपूरकर भोसले या 

एतदे्दशीय सत्ताधाऱ्यािंा अंमल इ. स. १८०० च्या सुमारास होता. यावषी चर्जाम इंग्रजािंा माडंचलक बर्ला. 
पुढे पेशवाई लयास गेली. र्ागपूरकर भोसले उघडे पडले. त्यािंी राज्ये इंग्रजारं्ी खालसा केली, 
महाराष्ट्रावर इंग्रजी सत्ता आली . ती कशी ते पाहू. 
 
पेशवाई 

 
१७५० च्या सागंोफयाच्या [इ. स. १७५०                                   ए                                    

                                        .             स       स               स स                   .] तहारं्तर 
मराठेशाहीिी सवन सूते्र पुण्याहूर् हालू लागली. पुणे हे मंुबई महाराष्ट्राच्या राजधार्ीिे चठकाण बर्ले. या 
राजधार्ीिे रक्षण महाराष्ट्राभोवतील शकेडो संस्थाचर्क, माडंचलक आचण जहाचगरदार करीत होते. त्यारं्ा 
बाजीरावापासूर् िोडण्यािे काम इगं्रजारं्ी १८१७ च्या जूर्च्या तहारे् केले.२ या र्व्या तहारे् 
महाराष्ट्राबाहेरील सवन प्रदेश इंग्रजांर्ी आपफया कबजातं घेतले. तहाप्रमाणे कशदे, होळकर आदींिे 
बाजीरावाजवळ असलेले वकील पुण्याहूर् काढूर् त्याच्याजवळ असलेले पेशव्यािें वकील परत बोलवाव े
लागले. यामुळे मराठे सरदाराशंी बाजीरावािा संबधं कायमिा तुटला. या तहामुळे बाजीराव उघडा पडला. 
त्याला एखाद्या लहार्शा संस्थाचर्कािा दजा राचहला. एवढ्या अपरंपार राज्यािा स्वामी यःकचश्स्त् ित् 
इंग्रजािंा आचश्रत बर्ला. आपफयाला क्षुद्र संस्थाचर्कािा दजा प्राप्त झाला हे पाहूर् तो हळहळला, 
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तडिडला आचण ऑक्टोबर १८१७ च्या एल्फिन्सस्टर्शी झालेफया भेटीत तो त्याला दुःखाचतशयारे् म्हणाला, 
“मी मूळ मंत्रावगेळा तुमिे करण्यारे् झालो. जो मी होतो तो आज र्ाही तुमिे स्रे्हािी जोड मात्र केली 
आचण जी कला अंगी होती ती दडवरू् बसलो.”

३ शवेटी इंग्रजाशंी दोर् हात करण्यािे बाजीरावारे् ठरचवले 
आचण त्याप्रमाणे इंग्रजारं्ा दोर् मचहरे् िक्राकार चिरचवले. अखेरीस राज्यावर पाणी सोडूर् जूर् १८१८ मध्ये 
शरणागती पत्करुर् त्यास चवठूरला ८,००,००० रु. मुशाचहऱ्यावर रहाव ेलागले.४ 

 
छत्रपती सातारकर 
 

महाराष्ट्रावर इंग्रजी सत्ता सुरू झाली ती इंग्रजाचं्या कपटिातुयामुळे मराठे लोकारं्ा धर्ी र्सता 
राजारामकाळी ते युद्ध कसे खेळले हे साहेबाला ठाऊक असाव.े मराठी चर्ष्ठा स्वातंत्र्यािे अचधष्ठार् जे 
छत्रपती त्यावर, तेव्हा त्यासि इंग्रजारं्ी ताब्यात घेतले. छत्रपतीच्या वशंातंील प्रतापकसह आपफया 
सल्लागाराचं्या सागंण्यावरूर् गोपाळअष्ट्ट्याच्या लढाईत इंग्रजारं्ा सामील झाला.५ कॅ. ल्स्मथरे् त्याला 
आपफया कॅम्पमध्ये रे्ले. एल्फिन्सस्टर्च्या सूिरे्बरहूकुम हे काम झाले. साहेबारे् यािा िायदा पुरेपूर 
घेतला. प्रतापकसहास छत्रपती बर्चवले आचण सातारला छत्रपतीिी स्थापर्ा केली.६ मराठी लोकासं 
इंग्रजािें राज्य एकदम पेलणार र्ाही तेव्हा ते त्याचवरुद्ध बडं करूर् उठतील हे एल्फिन्सस्टर्ला ठाऊक होते 
म्हणूर्ि त्यारे् एक र्वीर् शक्ल काढली. एल्फिन्सस्टर् म्हणतो, “मराठ्यािंी भक्ती छत्रपतीकडे लागावी 
म्हणूर् हा छत्रपती चर्माण केला.”७ त्याप्रमाणे त्यारे् छत्रपतीच्या र्ावारे् द्वाही चिरवली. 

 
बाजीरावाशी युद्घ सुरू होताि “आमिे युद्ध िक्त बाजीरावाशी आहे. आम्हाला छत्रपतीिे राज्य 

कायम ठेवायिे आहे.” असा जाहीरर्ामा एल्फिन्सस्टर्रे् काढला.८ लोक बाजीरावाच्या र्ादार् कारभाराला 
कंटाळलेले होते. “बरे आहे छत्रपती येत आहे तर.” अशीि जणू ंसामान्सय जर्ािंी समजूत झाली. प्रतापकसह 
इंग्रजारं्ा जाऊर् चमळाफयावर “बाजीराव बंड आहे; सबब आम्ही त्याला र्ोकरीतूर् दूर केले आहे.” असा 
जाहीरर्ामा एल्फिन्सस्टर्रे् प्रतापकसहाकडूर् काढचवला.९ तसेि त्याि जाहीरर्ाम्यातं “बाजीरावास कोणी 
मामलेदारारे् मदत करू र्ये, इगं्रजासं अडथळा करू र्ये,” अशा प्रकारिा मजकूर छापवला.१० अशा रीतीरे् 
इंग्रजारं्ी लोकारं्ा व प्रतापकसहास असे दोघारं्ाही िसचवले. कॅ. गॅ्रन्सट हा छत्रपतीच्या सल्लागार म्हणरू् 
चर्वडला.११ त्याला या धूतन एल्फिन्सस्टर्रे् अशा सूिर्ा चदफया की, “राजाला स्वतःला सावनभौम असे वाटत 
आहे, तेव्हा त्याच्याशी अशी भाषा ठेवायिी की त्याला आपण माडंचलक आहोत की सावनभौम यािा सुगावा 
लागता कामा र्ये. मात्र त्याच्याशी वागतार्ा त्याला र् दुखवता व मार् राखूर्ि वागायिे.”१२ गॅ्रन्सटरे् हे 
बरोबर पाळले आचण दोर् वषाच्या आत प्रतापकसहास आपण कोण हे कळूर् आले. एल्फिन्सस्टर् साहेबारे् 
आपले खरे दात दाखचवले आचण प्रतापकसहारे् तगादा लावFफयावर १५ सप्टेंबर १८१९ मध्ये कंपर्ी 
सरकाररे् प्रतापकसहाशी तह करूर् त्याला १४ पेट्यािें ससं्थार् चदले.१३ त्यात चर्रा व वारणा या र्द्यामंधील 
भीमा व कृष्ट्णा याचं्या संगमापावतेो मुलुख आला. प्रतापकसहास यावळेी कंपर्ी सरकारिा हेतु कळूर् 
िुकला. पण स्वतःला एवढ्या अवाढव्य शक्तीशी भाडंणे शक्य र्सफयामुळे त्यारे् असेल त्यात समाधार् 
मारू्र् राहावयािे असे ठरचवले. त्यारे् पढुील दहा वष ेराज्यकारभार शहाणपणारे् व अक्लहुशारीरे् िागंला 
केला. बाळाजीपंत र्ातूस हे पाहावरे्ा. त्यारे् आचण रं्तरच्या रेचसडेंटारं्ी राजाचवरुद्ध कुभाडं रचिले.१४ यािा 
शवेट राजास १८३९ मध्ये पदच्युत करूर् बर्ारसला पाठचवण्यात झाला.१५ 

 

तदरं्तर अप्पासाहेबािंी कारकीदन सुरू झाली. ती १८४७ मध्ये संपली.१६ अप्पासाहेब आचण 
प्रतापकसह दोघेही चर्पुचत्रक वारले. त्यामुळे औरस वारस र्ाही आचण दत्तक चवधार् र्ामंजूर या दोन्सही 
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सबबींवर हे राज्य १८४८ मध्ये डलहौसीरे् खालसा केले.१७ राज्य खालसा केफयारे् इगं्रजािंा अमंल साक्षात 
िालू झाला. राज्य उत्पन्न का ं केले आचण ते खालसा का ंकरावयािे याबद्दल डलहौसी आपफया ता. ३० 
ऑगस्ट १८४८ च्या खचलत्यातं म्हणतो “१८१८ साली पेशवाईिा रु्कताि लोप झाफयामुळे इंग्रजी सते्तला 
महाराष्ट्रािा पाकठबा चमळावा म्हणूर् त्यावळेी सातारिे राज्य अबाचधत राखणे अत्यंत जरूर व शहाणपणािे 
असेल–र्व्हे होतेही. त्याकचरता त्या वळेिे अचधकारी प्रशसेंस पात्र आहेत. पण पेशवाई ताब्यातं घेऊर् 
आता ंवीस वष ेलोटली. प्रजाही दंगाधोपा र् करता शातंपणे र्ादंत आहे यामुळे इंग्रज राज्य आता मजबतू 
झाले असूर् कशदे होळकर हे चर्रुपद्रवी बर्ले आहेत. तेव्हा चशवाजीच्या वशंािे हे बुजगावणे यापुढे ठेवण्यात 
काहीि मतलब र्ाही.”१८ 

 

डलहौसीरे् आपफया मर्ाप्रमाणे सातारिी गादी बुडचवली. पण त्यामुळे एकंदर सारा देश 
हळहळला. कारण सातारा हे मराठी साम्राज्यािे आचदपीठ होते. अशा रीतीरे् हे संस्थार् बुडचवफयावर 
त्यािेंवर अवलंबूर् असणाऱ्या शकेडो हजारो आचश्रतारं्ा बकेार व्हाव ेलागले. सैचर्क व चशपाई बेकार होऊर् 
चभकेला लागले. 

 
मराठवाड्यावर इगं्रजी सत्तचेी छाया 
 

१२ ऑक्टोबर १८०० च्या तहारे्१९ स्वतंत्र चर्जाम इंग्रजािंा माडंचलक बर्ला. तैर्ाती िौजेिा 
स्वीकार करणे त्याला भाग पडले. तहाप्रमाणे इंग्रजी पथके चर्जामाच्या राज्यात राहू लागली. युरोचपयर् 
रेचसडेंटाच्या संमतीरे् राज्यकारभारािी सूते्र हालू लागली. चशकंदराबाद, हैदराबाद वगैरे चठकाणी 
युरोचपयर्ाचं्या वसाहती सुरू झाफया. चिचटशािंी पडछाया संस्थार्च्या राजकारणावर पडू लागली. या 
संस्थार्ात मराठी पाि चजफहे औरंगाबाद, बीड, र्ादेंड, परभणी व उस्मार्ाबाद हे होते. यारं्ाही या 
इंग्रजाचं्या राजकीय मालकीिा प्रसाद हळूहळू चमळू लागला. वऱ्हाड हातिे गेले. 

 
बुलढाणा, अकोला, अमरावती व यवतमाळ असे वऱ्हाडिे िार चजफहे. हा र्ागपूरकर भोसफयािंा 

प्रदेश. पण भोसले व कंपर्ी सरकार यामंध्ये झालेफया ता. १७ चडसेंबर १८०३ च्या तहान्सवये भोसफयारे् 
वऱ्हाड इंग्रजासं चदले.२० याि सुमारास इंग्रजािें मराठ्याशंी युद्ध सुरू होते. चर्जामारे् इगं्रजािंी बाजू बरीि 
सावरूर् धरली. इंग्रजासं यश आले. मतै्रीिे िळ म्हणरू् इंग्रजारं्ी वऱ्हाड प्रातं चर्जामास ता. २८ एचप्रल 
१८०४ च्या तहान्सवये देऊर् टाकला.२१ 

 
वऱ्हाडाला वनजामी प्रसाद 
 

चर्जामाच्या ताब्यातं हा प्रदेश आफयारं्तर त्यारे् त्यापूवीिी जमीर्धाऱ्यार्ी सुरचक्षत पद्धती मोडूर् 
मके्तदारी सुरू केली. मके्तदार र्फ्याकचरता मक्ता करीत असे. त्याला रयतेच्या कफयाणािी चिकीर र्से. 
राज्य हे पैसा चमळचवण्यािे साधर् एवढाि अथं मर्ातं ठेवरू् हे मके्तदार, पोटमके्तदार व त्यािें हस्तक प्रजस 
िार त्रास देऊ लागले. चर्म्मे प्रातं चर्रथनक जहाचगरींर्ी अडचवफयामुळे उत्पन्न थोडे आचण खिन िार अशी 
ल्स्थती झाली. यामुळे राज्यकारभारातं गोंधळ सुरू झाला. राज्यकारभार र्ीट िालचवण्यासाठी चर्जामारे् 
चिचटश सरकारकडूर् वारंवार कजन घेतले ते १८५० मध्ये ७० लाखावंर आले. तैर्ाती िौजेिा पगारही 
तंुबला. रयतेवरिा जुलूम िालूि राहीला. शवेटी इगं्रजी खचजन्सयातूंर् सैचर्कारं्ा पगार देणे सुरू झाले. सवन 
रक्म परत करण्यािा तगादा चिचटश सरकाररे् चर्जामास सारखा लाचवला. त्यामुळे चर्जामारे् सदरहू 
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कजाकचरता वऱ्हाड प्रातं इगं्रजारं्ा १८५३ मध्ये देऊर् टाकला.२२ चतथूर् वऱ्हाड हे मध्य प्रदेश सरकारच्या 
ताब्यातं शवेटपयंत राचहले. 

 
नागपूरकर भोसले 

 
र्ागपूरकर भोसले हे मध्यप्रातंािे धर्ी. त्याचं्या ताब्यातं महाराष्ट्रापैकी वऱ्हाड व वधा, र्ागपूर, 

भडंारा व िादंा एवढा प्रदेश होता. पैकी वऱ्हाड इंग्रजाचं्या ताब्यातं कसा गेला हे ठाऊक झाले. बाकी िार 
चजफहे र्ागपूरच्या इतर राज्यप्रदेशाबरोबरि इंग्रजारं्ी आपफया घशाखाली उतरवले. 
 

र्ागपूर राज्यािा सवाचधकार दुसरा रघोजी ता. २२ मािन १८१६ मध्ये वारला.२३ तदरं्तर 
अप्पासाहेबारे् इंग्रजािंा आधार आपणासं अरे्क दृष्टीरे् आवश्स्त्यक आहे असे समजूर् त्याजंबरोबर ता. २८ मे 
१८१६ रोजी तैर्ाती िौजेिा तहर्ामा केला.२४ या तहारे् र्ागपूरकर भोसले हे इगं्रजाचं्या छत्राखालील एक 
माडंचलक संस्थाचर्क झाले. अशा ल्स्थतीत अप्पासाहेब २१ एचप्रल १८१७ रोजी गादीवर बसला.२५ गादीवर 
आफयारं्तर त्यास इंग्रजािें पाशातूर् मोकळे होण्यािी इच्छा झाली. त्याकचरता ं त्यारे् आपफया परीरे् खूप 
धडपड सुरू केली. पेशव,े कशदे, होळकर वगैरेंशी गुप्त पत्रव्यवहार सुरू केला. पण हा सवन गुप्त पत्रव्यवहार 
चितुरीमुळे इंग्रजािें हाती जाई. वचकलािंी गुप्त खलबते हेराकंडूर् इंग्रजारं्ा कळत.२६ 

 
अप्पासाहेबाचंा इगं्रजावंर दातं 
 

पेशव्याशंी इंग्रजािंी लढाई ता. ५ र्ोव्हेंबर १८१७ रोजी सुरू झाली व त्याि चदवशी कशद्यािंा 
इंग्रजाशंी ग्वाफहेर येथे तह झाला. या दोन्सही बातम्या र्ागपूरिे रेचसडेंटास १४ र्ोव्हेंबर रोजी समजफया.२७ 

तत्पूवी अप्पासाहेबारे् “सेर्ासाहेबसुभा” या पदवीिी वसे्त्र आपले वकील पणु्यास पाठवरू् बाजीराव पेशव े
याजंकडूर् चमळवली. अप्पासाहेबारे् ती वसे्त्र व चकताब घेण्यािा जाहीर दरबार सुमुहूतारे् ता. २४ र्ोव्हेंबर 
१८१७ रोजीि ठरचवला.२८ त्याप्रमाणे समारंभ करवरू्ही घेतला. रेचसडेंटास बोलचवणे पाठचवले ते र्ाकारूर् 
त्यारे् “तुम्ही आमच्या शतू्रकडूर् अशी वसे्त्र घेऊ र्येत” असे बजावले. आपफया इच्छेचवरुद्ध समारंभ पार 
पाडलेला पाहूर् इंग्रजासं राग आला आचण समारंभास आमतं्रण पाठवरू्ही इंग्रज हजर राचहला र्ाही म्हणरू् 
अप्पासाहेबारे् थोडी कि खाल्ली. तेव्हा त्यािा पराभव होऊर् इंग्रज ता. ३० चडसेंबर १८१८ रोजी 
राजवाड्यातं घुसले आचण त्यारं्ी राजवाड्यावर इंग्रजी चर्शाण िढचवले.२९ अप्पासाहेबास इगं्रजाचं्या सवन 
शती पऱु्या कराव्या लागफया. अप्पासाहेब अशा रीतीरे् इंग्रजािंा पूणन माडंचलक बर्ला. 
 
अप्पासाहेबास कैद 

 
राजवाडा व सवन शहर इंग्रजाचं्या ताब्यातंि राचहले. अशा ल्स्थतीत अप्पासाहेबावंर चितुरीिा आरोप 

ठेऊर् त्याला ता. १५ मािन १८१८ रोजी कैद केले३० आचण त्यािी रवार्गी प्रयागास करण्यािे ठरले.३१ 

 

अप्पासाहेब कैदेतून वनसटतो 
 

प्रयागास बंदी म्हणूर् घेऊर् जात असता ं रायपूर मुक्ामी ता. १३ मे रोजी अप्पासाहेबारे् आपली 
चशवाजीसारखी चवस्मयकारक सुटका करूर् घेतली.३२ तो जो चतथूर् चर्सटला तो रे्माडात महादेवािे 
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डोंगरातं गोंड राजािे आश्रयास जाऊर् राचहला. त्यारे् इंग्रजासं तेथे राहूर् दोर् वष े दमचवले. त्याला 
पकडण्याकचरता लाखो रुपायािंी बचक्षसे जाहीर करूर्ही तो दोर् वष ेपावतेो इगं्रजाचं्या हातास लागला 
र्ाही.३३ र्ागपूरिे गेलेले राज्य कसे चमळवाव े ही एकि किता अहर्सर्श अप्पासाहेबारं्ा लागली होती. 
चवर्ाशकालाच्या त्या अधंारातं अप्पासाहेब राष्ट्रोद्धाराच्या तेजस्वी बाण्यारे् िार चदवस िमकत राहू शकला 
र्ाही. देशातं इंग्रजी सत्ता वाढीला लागली होती. त्यािा पाठलाग सारखा िालू होता. अखेरीस जोधपूरच्या 
राजारे् त्यास आश्रय चदला आचण जोधपूरमध्येि हा शवेटिा शूर मराठा राजपुरुष ता. १५ जुलै १८४० रोजी 
चर्धर् पावला.३४ 

 
नागपूर राज्य खालसा 
 

अप्पासाहेबासं र्ागपूरातूंर् काढूर् बाहेर पोहोिचवफयावर रेचसडेन्सटारे् चतसऱ्या रघुजीस गादीवर 
बसचवले व राज्यकारभार आपफयाकडे घेतफयाबद्दल जाहीरर्ामा काढला.३५ र्वीर् राज्याच्या र्ावारे् जरी 
जाहीरर्ामा काढला तरी ससं्थार्ातंील सवन अचधकाऱ्यारं्ी रेचसडेंटाच्या हुकुमाप्रमाणेि वगायिे असे ठरले. 
अशा रीतीरे् रेचसडेंट जेचकन्ससरे् सवन अचधकार आपफयाकडे घेऊर् संस्थार् खालसा केफयासारखेि केले 
होते, तरीपण र्ावाला राजा म्हणूर् चतसरा रघूजी होता. तो राजवाड्यातं ता. ११ चडसेंबर १८५३ रोजी 
चर्धर् पावला.३६ इंग्रजारे् रघुजीस पुत्रसंतार् र्ाही या सबबीवर हे चिमुकले संस्थार् खालसा केले.३७ 

 
राजवाड्यातंील सामानाची लूट 
 

राणी बाकंाबाई पचहफयापासूर्ि इंग्रजासं अरु्कूल होती. म्हणूर् चतला इंग्रजारं्ी रे्मणूक करूर् 
चदली आचण राज्य खालसा झाफयावर राजवाड्यातंील व इतर चठकाणिा माल इंग्रजारं्ी जप्त करूर् रे्ला. 
भोसफयारं्ी पूवी चदल्ग्वजय करूर् आजवर जी अपार संपत्ती चमळवरू् ठेवली होती चतिी त्यारं्ी राजरोस लूट 
केली.३८ त्यातं अत्यंत मौफयवार् राजरत्रे् असूर् त्या सपंत्तीिी ककमत सुमारे ८० लाख पौंडावर असावी. 
बाकंाबाईच्या समोर चतच्या वाड्यातंील माल हत्ती, घोडे व इतर जर्ावरे, खचजर्ा व जवाहीर रे्ऊर् भराभर 
चवकू लागले. १०० रुपायािंी वस्तू ५ रुपायासं चवकली जाई. चतिी अत्ता िारि केचवलवाणी ल्स्थती झाली. 
चतरे् अजनचवरं्त्या करूर् पाचहले. चर्दार् राजवाड्यातंील िर्सर्िर तरी हलव ू र्का म्हणूर् चवर्चवले तरी 
चतच्या चवरं्तीस कोणीही जुमार्ले र्ाही. जवाहीर र्ागपूरास चवकले जाईर्ा म्हणरू् कलकत्त्यास रे्ऊर् 
चवकले. त्यासंबधंीिी चललावािंी जाचहरात ता. १२ ऑक्टोबर १८५५ च्या कलकत्ता मॉचरं्ग क्रॉचर्कलमध्ये 
चदली व लाखो रुपयािें जवाहीर कवडीमोलारे् चवकूर् काढले. भोसफयाचं्या राजलक्ष्मीिा एखाद्या र्ादार 
इसमाच्या सामार्ाप्रमाणे जाहीर चललाव करण्यात आला.३९ 

 
इनाम कवमशन नेमले 
 

पेशव,े सातारकर, र्ागपूरकर यािंी अशी वासलात लागली. त्याचं्या पदरिे आचश्रत, सैन्सयातंील 
चशपाई व अचधकारी रस्त्यावर पडले. त्याचं्या जोडीला इंग्रजारं्ी, संरजाम-जहाचगरदारारं्ाही चभकेस 
लावले, ते सारे काही कायद्याच्या अचधकारावर. इंग्रज सत्ताधीश झालेले. त्यािंी सत्ता कायद्यावर 
िाललेली व कायद्यारे् आधारलेली, तेव्हा ंयेथील राजेरजवाड्यारं्ी व सरंजामदारारं्ी आपले हक् शाबीत 
कराव ेयाकचरता ंइर्ाम कचमशर् रे्मले४० व कायदेशीर लुटीला सुरुवात झाली. 
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इनाम कवमशनची कामवगरी 
 

इर्ाम कचमशर् १८४३ मध्ये बसफयावर सरदार व इर्ामदाराचं्या हक् तपासणीस सुरुवात झाली. 
प्रत्येक चजफहाचधकाऱ्यास आपआपफया चजफह्यातंील इर्ामदार व जहाचगरदार यािंी तपचशलवार यादी 
पाठचवण्यास साचंगतले. या याद्या गोळा झाफयावर इर्ाम कचमशर्कडूर् इर्ामदाराचं्या हक् तपासणीस 
सुरुवात झाली. पेशवाई दप्पर लावण्याच्या चमशारे् अमुक मुदतीत सवांर्ी आपले जुरे् कागद आणरू् हजर 
कराव ेअसा हाटन साहेबारं्ी जाहीरर्ामा लावला व काही कागद येण्यास सुरुवातही झाली. तो दुसरीकडे 
एका अचधकाऱ्यारे् त्यातंील कागद जाळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे लोक अग्र्ीच्या भयारे् कागद हजर 
करीर्ात. तेव्हा लोकािंी घरे जप्त करावी, मुसलमार् व मराठे लोक घरातं घालूर् दंगा माडंावा, चदवसा 
मशाली लावरू् घरातूंर् कागदािंा पुजार्पजुा सरकारकिेरीत न्सयावा, इमारतीत खणत्या लावाव्या असे 
सक्तीिे उपाय योजले जाऊर् होळकराचं्या दंग्यािी पणेुकरारं्ा आठवण झाली. कागद मागूर् न्सयावे व ते 
पुन्सहा देऊ र्येत अशी उदाहरणे पुष्ट्कळ घडली. यामुळे इर्ामकचमटीच्या कारभारसंबधंारे् लोकातं अचवश्वास 
उत्पन्न झाला होता.४१ 

“वशं र्ाही” म्हणरू् इर्ामकचमटीरे् मंुबई लगतिे आंगे्र ससं्थार् बडुचवले त्यामुळे त्या 
चबिाऱ्यािें खाजगी इर्ाम, वतर्, देशमुखी, पाचटलकी सवन घेतले. खाजगी चमळकत सरकाररे् घ्यावयािे 
कारण र्ाही पण चतिाही िरुाडा झाला. असे उदाहरण शवेटिे बाजीराव पेशव े यािंी जी अगदी वाईट 
कारकीदन त्यातही आठवणार र्ाही. काही तरी चर्चमत्तारे् संस्थार् खालसा कराव ेव त्याजबरोबर खाजगी 
चमळकत घशातं उतरावी असा क्रम िालला होता.४२ 

 

इर्ाम कचमशर्रे् बत्तीस हजार इर्ामािंी िौकशी केली आचण त्यातंही एकवीस हजार वतरे् 
मालकीिा पुरावा र्ाही म्हणरू् जप्त केली. मूळ पुरुषाच्या हयातीपयंत इर्ाम िालाव ेअसे जेव्हा िैसले झाले 
त्याच्यापूवीि ते पुरुष मेले होते. सबब त्यािें पुत्रापासूर् ती इर्ामे चहसकावरू् घेतली. त्यावळेी त्यािंी 
अकस्मात आकाश कोसळाव ेअशी ल्स्थती झाली. ते सवन र्ाहीसे झाले. “ज्याचं्यावर अरे्क आचश्रत अवलंबूर् 
असूर् ज्यािें आयुष्ट्य सुखातं व ऐश्वयात गेले होते त्यािेंवर एकाएकी खडकावर उभे राहाण्यािी पाळी 
आली.” वतर् आचण जमीर् या दोर् गोष्टी मराठ्यारं्ा आजवर प्राणाहूर् प्यार होत्या. महादडी कशदे चदल्ली 
पदपादशाहीिा वजीर स्वतःस पाटीलबाबा म्हणरू् घेण्यातं भषूण मार्ीत असे हे सवांस ठाऊक आहे. वतरे् 
चमळचवण्याकचरता ंआचण त्यािें रक्षण करतारं्ाही चकत्येकारं्ी आपले रक्त साडंले होते पण सवन इंग्रजाचं्या 
चवश्वासघातकी स्वभावामुळे िुकट गेले आचण यापुढे इंग्रजािंी जाति चवश्वासघातकी आहे हे लोकारं्ा कळूर् 
िुकले. 
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38. (८) Selection from the Records of Bombay Government, XLI New Series, pp. 46-
48. (९-१०) Memorial to H. M. the Queen from H. H. Sagunabai Saheb, pp. 342-43, 
Extract 248. (११) Memorial to H. M. the Queen from H. H. Sagunabai Saheb, pp. 
343, Extract 249. (१२) P. R. O. Vol. 52, pp. 13-58 (१३) Aitchison, Vol. VIII, pp. 391-
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93. (१४) Satara Residency Records, Vol, 3. Poona Daftar. (१५) Political Deptt. 1839, 
Vol. 17. (१६) Parliamentary Papers Relative to the Raje of Satara, p. 64. (१७) 
Parliamentary Papers Relative to the Raje of Satara, P. 4, Notification of 16th May 
1849. (१८) Parliamentary Papers No. 51-54, p. 80. (१९) Aitchison, Vol. IX, pp. 62-
68. (२०) काळे, वऱ्हाडिा इचतहास, पृ. ४१८-४१९. (२१-२२) काळे, वऱ्हाडिा इचतहास, प.ृ 
४२०. (२३) काळे, र्ागपूर प्रातंािा इचतहास, पृ. ३८६. (२४-२८) Nagpur Residency Records, 
Part III, p. 59. (२९-३१) Nagpur Residency Records, part III, pp. 53-56. (३२-३३) 
Nagpur Residency Records, Part III, Vol. 4, p 283 (३४) काळे, र्ागपूर, पृ. ४६५. (३५) 
काळे, र्ागपूर, पृ. ४८३. (३६-३७) काळे, र्ागपूर, पृ. ५०७. (३८-३९) काळे, र्ागपूर, पृ. ५२५-
५२७. (४०) Selection from the Records of Bombay Government XXXI-New Series, 
Correspondence exhibiting the results of the Scruiny by the Inam Commission (1856.) 
(४१) मंुबई इलाख्यातंील इर्ाम कचमशर् खात्यातंील गरैइन्ससाि (१८५९), पृ. ६१-६३. (४२) प्रा. 
चप्रयोळकर-लोकचहतवादीकृत चर्बधंसगं्रह (प्रथमाशं) पृ. ५६८. 
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प्रकरि द सरे 
 

महाराष्ट्राचा आर्थिक व सामावजक अपकषष 
 
असंत ष्टता व अप्रीती 
 

मराठी राज्य खालसा झाफयामुळे त्यावर अवलंबूर् असणारे हजारो लोक उघडे पडले. 
महाराष्ट्रीयािें जीवर् त्यावळेी मुख्यतः सैन्सयातंील बारचगरी व शतेीवर अवलंबूर् असे. कुटंुबातंील चर्म्मे 
लोक र्ोकरीवर व चर्म्मे शतेीच्या उत्पन्नावर जगत असत. इंग्रजी राज्य सुरू झाफयावर बारचगरी बंद पडली. 
कुटंुबािे चर्म्मे उत्पन्न बंद झाले. घरिी तटे्ट चवकावी लागली आचण घरी करीत असलेफया तुटपुंज्या 
शतेीवरि सवांर्ा उदरचर्वाहाकचरता अवलंबूर् राहाव े लागले. िॅपचलर्च्या [            ए             

                            . १         १८१९                                    .                     .] मताप्रमाणे 
त्यावळेे सुमारे तीस हजार लोक सैन्सयातूंर् कमी केले.१ या तीस हजारारं्ा घरच्या शतेी उत्पन्नावर अवलंबरू् 
असणाऱ्या लोकाचं्या घासातं वाटेकरी व्हाव ेलागले. 

 
शेतकऱ्याचें हाल 
 

बरे शतेी तरी त्यावळेी उत्तम िाले असेही र्ाही. इंग्रजी अंमल आफयावर जास्तीत जास्त रु्कसार् 
कोणािे झाले असेल तर ते शतेकऱ्यािें मराठी राज्यातं आपफया मालािी ककमत ते चजन्नसातं घेत असत 
आचण त्यामुळे त्यािें रु्कसार् होत र्से. परंतु र्व्या जमान्सयातं त्यारं्ा शतेसारा पैशाच्या रूपारे् सरकारला 
आचण व्याजही पैशाच्या रूपारे् सावकाराला द्याव े लागू लागले. सरकाररे् चपकािंी पाहणी करूर् जमीर् 
महसुलािे कमाल आकार ठरचवले. हे ठरचवतारं्ा अवषनण, दुष्ट्काळ अगर इतर आपत्ती यािा चविार 
सरकाररे् चबलकूल केला र्ाही. जास्तीत जास्त उत्पन्न काढण्याच्या या सरकारी ससेचमऱ्यामुळे लोक 
हवालचदल झाले. त्याति धान्सयािे भाव उतरू लागफयामुळे िढत्या दरारे् ठरचवलेला शतेसारा भरायला 
शतेकऱ्याकडे पैसे चमळेर्ात. िलर्ातं व्यवहार सुरू करूर्ही िलर्बाजारातं भरपूर िलर् र्सफयामुळे ते 
वापरण्यास चमळण्यािी टंिाई पडू लागली. त्यातंि १८२४ मध्ये महाराष्ट्रातं दुष्ट्काळ पडलेला. या दुष्ट्काळी 
ल्स्थतीतही शतेकऱ्याकंडूर् सारा वसूली तीि कायम ठेवली. त्यामुळे लोकावंर मोठा घोर प्रसंग गुदरला. 
शतेकरी आपली घरेदारे सोडूर् वाट िुटेल चतकडे जाऊ लागले. एकट्या इंदापूर तालुक्यातं ५७ गाव े
सोडूर् गावातंील कुटंुबे गेफयािे पुण्यािा कलेक्टर रॉबटनसर् कळचवतो.२ 

 
या दुष्ट्काळी ल्स्थतीवर कलेक्टर व डेक्र् कचमशर्र यांमधील पत्रव्यवहार खूपि आहे तो सवनच्या 

सवन वािूर् हृदयाला पीळ पडतो, मर् चवषण्ण होते. अवषनणामुळे पीक र्ाही; पीक र्ाही म्हणूर् धान्सय र्ाही 
आचण धान्सय र्ाही म्हणूर् लोक अन्नान्नदशलेा पोहोिलेले. त्याति कॉलऱ्यासारख्या रोगारे् आपफया कराल 
दाढा उघडफयारे् कैक लोकािें बळी घेतले. र्ा औषध र्ा पाणी. कडबा आचण पाण्याच्या टंिाईमुळे 
जर्ावरेही मेली. त्यामुळे जे थोडे लोक या आपत्तीतूर् राचहले तेही परागंदा झाले. बाकीिे मुत्यूमुखी पडले. 
यामुळे गावचे्या गाव ेओस पडली. लागवडोपयोगी शकेडो जचमर्ी उजाड राचहफया. जे लोक घरेदारे सोडूर् 
गेले त्याचं्या घरावंर छपरेसुद्धा राचहली र्ाहीत. अहमदर्गरच्या कलेक्टरला त्याच्या दौऱ्यातं िक्त घराचं्या 
कभती उभ्या असलेली शकेडो गाव ेचदसली.३ 
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जमीनधाऱ्याची जाचक पद्धत 
 

अवषनण आले. लोक चभकेस लागले म्हणूर् सरकाररे् कमाल जमीर्सारा वसूल करण्यामध्ये 
चढलाई केली की काय? चबलकूल र्ाही. सरकारी अचधकाऱ्यािंी आपली कमाल उत्पन्नावर भर आचण 
कमाल वसुलािी जािणी. त्यामुळे लोकारं्ा ही पद्धत एवढी जािक झाली की शतेकऱ्यामंध्ये हाहाःकार 
उडाला. याबाबतीत गव्हर्नर मालकम स्वतः १८३० च्या सुमारास चलहीतो, “या पद्धतीमुळे पुष्ट्कळ 
चजफह्यातंील व गावातंील सवनसाधारण रयतेरे् सरकाररे् सुरू केलेफया या खच्ची करणाऱ्या अन्सयायी 
पद्धतीचवरुद्ध जोरदारपणे तक्रार केली आचण पुष्ट्कळ उदाहरणे अशी आहेत की चजफह्यातंील व गावातंील 
रचहवाशारं्ीही चकत्येक मचहरे् आपली घरेदारे सोडूर्, मुलाबायकारं्ा टाकूर् याबाबतीत न्सयाय 
चमळण्याकचरता गव्हर्नरिी गाठं घेण्यािा प्रयत्र् केला.”४ 

 
धान्यमहागाईम ळे दंगा 
 

असे असूर्ही सरकारच्या आटोक्यातं धान्सयपचरल्स्थती आली र्ाही असे चदसते. कारण १८३२ मध्ये 
पुण्यातं या धान्सयमहागाईमुळेि दंगा झाफयािे वृत्त कलेक्टररे् सरकारला कळचवले आहे. “१८३२ मध्ये 
खरीप पीक आले र्ाही, सरकाररे् बाहेरूर् धान्सय आणण्यािी व्यवस्था करायला हवी होती तीही केली 
र्ाही. धान्सयआयात परप्रातंातूर् र् झाफयामुळे व्यापारी लोकारं्ी त्यािा िायदा घेतला. धान्सयािे दर भराभर 
वाढले. ऑक्टोबर १८२६ मध्ये १ रुपयास प्रत्येकी बाजरी २५ शरे, ज्वारी ३२ शरे, गहू २२ शरे, िणा १७॥ 
शरे, तादूंळ १३ शरे असा धान्सयािा भाव होताि तोि ६ र्ोव्हेंबरला १ रुपयास प्रत्येकी शरे बाजरी, १० शरे 
ज्वारी, १५ शरे गहू, ८ शरे िणे, व ८ शरे तादूंळ असा झाला. अशी दुप्पट महागाई झाफयावर दंगा र्ाही 
झाला तरि र्वल. ६ र्ोव्हेंबरला सवन जातीिे आचण सवन वगािे हजारो लोक बाजारातं एकाएकी जमले 
आचण त्यारं्ी मोहफया मोहफयातूंर् असलेफया धान्सय दुकार्दारावंर हल्ले िढचवले. दुकारे् लुटली. धान्सय 
रस्त्यावर आणले. काही दुकार्दारारं्ा बेदम मारलेही.”५ अथात सरकाररे् पोचलसी बडगा उिलूर् या 
दंगलखोरारं्ा वठणीवर आणले हे सागंावयास र्कोि. 
 
कायमधाऱ्याच्या पद्धतीम ळे दंगल 
 

ही पद्धत लोकारं्ा एवढी जािक वाटत होती की बोलता सोय र्ाही. त्यावळेी जमीर् पहाणी 
करण्याकचरता व सीमा ठरवरू् दगड लावण्याकचरता सरकारी अचधकारी आले म्हणजे लोकाचं्या अंगािा 
थरकाप व्हायिा. आपणासं आता ंडोईजड सारा भरावा लागणार या कितेरे् लोक व्याकूळ व्हायिे. त्याचं्या 
रागािी परमावधी व्हायिी. १८५२ मध्ये खार्देशिी जमीर् पाहणी करण्याकचरता गेलेफया अंमलदारावंर 
तेथील रयतेरे् हल्ला िढचवला. खार्देशमधील शाहडा, यावल आचण िोपडे अशा तीर् तालुक्यािंी जमीर् 
पहाणी करूर् सीमा ठरवरू् दगड लावण्यािे काम करण्याकचरता दाचवडसर् र्ावािा अंमलदार शाहडा 
तालुक्यातं आपफया लव्याजम्यासह गेला. पाहणी करायला सरकारी अचधकारी येणार ही बातमी ऐकूर् 
लोक चबथरले होतेि. तेव्हा अचधकारी व त्यािे लोक पाहूर् जर्तेिा तोल गेला. त्यारं्ी जमाव केला. एका 
चशपायास मारले व तुडचवलेही, पण एवढ्यावरि ही गोष्ट थाबंली र्ाही. याि जमावारे् दुकार्दारारं्ा या 
सरकारी अंमलदारासं व त्याच्या माणसासं धान्सय र् देण्याबद्दल बजाचवले. तसेि तालुक्यातं सापडणारे 
दगडही लाबंचवले. त्यामुळे दगड आणण्यािे काम एवढे महागले की १२ दगडारं्ा २७ रुपये मजुरी ते दगड 
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शतेातं आणण्याकचरता द्यावी लागली. यावर उपाय म्हणरू् त्या वळेच्या एल्फिन्सस्टर् कलेक्टररे् सरकारला 
र्वीर् सारापद्धती बंद करण्यास साचंगतले. हा प्रकार र्ोव्हेंबर मचहन्सयाच्या पचहफया पधंरवड्यात झाला.६ 

 
डोईजड कर  

 
१८३३ च्या िाटनर ॲक्टपासूर् कंपर्ी सरकारला आपली सत्ता वाढचवण्यािी हाव सुटली. 

कहदुस्थार्िा अवाढव्य प्रदेश हा हा म्हणता त्याच्या भक्ष्यस्थार्ी पडफयावर त्यारं्ा आजूबाजूिा प्रदेश 
आपफया ताब्यात आणण्यािी हाव र् सुटली तरि र्वल. त्याकचरता त्यारं्ा युदे्ध करावी लागली. (१८३३ 
पासूर् १८५७ पयंत) म्हणजे २४ वष े इंग्रज सरकार जणू काय “युद्ध ल्स्थतीति” होते. पण ही 
साम्राज्यचपपासू युदे्ध कहदुस्थार्ाच्या सीमेबाहेरील जगाशी होती. त्यामुळे झाले काय की, सरकाररे् आपफया 
अंमलाखाली आणलेफया प्रदेशांतील लोकारं्ा जी आश्वासरे् प्रथम चदली होती ती आश्वासरे् कायमिी 
बदलली आचण या युद्धाकंचरता जो खिन आला त्यािा भदंुड कहदुस्थार्च्या माथी आला. कुसपट काढूर् युद्ध 
ओढवरू् घ्यायिे, ती कजकण्याकचरता जीत घ्यायिी, त्याकचरता आपफया लोकल्स्थती सुधारणेच्या पूवीच्या 
योजर्ा बदलायच्या, युद्धाकचरता प्रथम जय्यत तयारी करायिी, त्याकचरता जी युद्धसामग्री पाचहजे चतिा 
खिन कहदुस्थार्च्या उत्पन्नातूंर्ि भागवावयािा, असे सारखे िालले होते. यामुळे उत्पन्न वाढचवण्याकचरता 
चर्रचर्राळे कर आले आचण लोकाचं्या क्रयशचक्तवर पचरणाम झाला. कोणतेही सरकार आचण त्यातूर्ही 
परकीय देशातंील लोकािें रु्कसार्, त्यािें हाल, युद्धािा बोजा ठेवरू् करू शकणार र्ाही. पण इंग्रजारं्ी ते 
केले. लोकामंध्ये असतंोष पसरला. 
 
व्यापारधंदे मारले 

 
प्रथम परकीय व्यापारी हे कहदभमूीतूर् सोरे् रे्ण्याकचरता येत असत. कहदुस्थार्वर सत्ता प्रस्थाचपत 

झाफयारं्तर त्यारं्ी मुद्दामि कहदमधील तयार होणारा माल, हातधंदे र्ाहीसे केले. १८१९ पासूर् युरोचपयर् 
वस्तंूवरील आयात कर माि केला.७ त्यामुळे त्या वस्तू बाजारातं कमी चकमंतीरे् चमळू लागफया. युरोचपयर् 
मालाला मागणी येऊ लागली. पणु्यातंील जरीिे व रेशमी कापडािे व्यापारी व मागवाले जे पठैणच्या 
व्यापारािी बरोबरी करत असत त्याचं्याकडे रेशमी माल व भरजरी कपडे यािंी मागणी कमी झाफयारे् ते 
दचरद्र दशलेा आले.८ 

 
सहा मचहरे् शतेी करूर् उरलेफया सहा मचहन्सयातं शतेकरी ग्रामोद्योग करीत असे. जाडेभरडे कापड 

चवणणे हे त्यािे मुख्य काम. पण आंग्लाई आफयारं्तर हे जाडेभरडे कापड बाजारातं र् चदसता त्याऐवजी 
तलम कापड चदसू लागले.९ त्यामुळे हा ग्रामद्योग बसला, लोक चभकेस लागले. कहदिा कापडािा व्यापार 
तर इंग्रजारं्ी सािि बुडचवला. १८१६-१७ मध्ये सबंध कहदुस्थार्ला पुरेल एवढे कापड कहदमध्ये पैदा होऊर् 
आणखीन् १६.५० लक्ष पौंड ककमतीिे कापड बाहेर जात होते. पण पुढील तीस वषात कापड बाहेर जाणे तर 
सोडाि परंतु िार लक्ष पौंड ककमतीिे कापड दरवषी आयात होऊ लागले.१० तसेि मौफयवार् धातंूिी 
आयात बंद केली. त्यामुळे जुन्सया दाचगन्सयाचं्या व्यापारास ऊत आला. याि कारणामुळे लोकचहतवादी 
म्हणतात “इंग्रजी झाफयावर वीस वषपेयंत अचतशय दचरद्र ल्स्थती होती. सस्ताअी िार... जचमर्ी सस्त, घरे 
सस्त, सोरे् रुपे सस्त, जुन्सया काळिे दाचगन्सयारं्ी सवन बाजार भरलेला असे. वाई साताऱ्याकडे रुपयािे ७ 
शरे लोणी पण पैसा र्ाही. अशी ल्स्थती होती. मामलेदारारं्ी वसूल करतां करता ंबेजार व्हाव.े पडीत जमीर् 
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पुष्ट्कळ. जमीर्दारािें जुलूम िार. र्ार्ाप्रकारिे रयतेवर कर बसचवलेले असत. त्यामुळे पाटील-कुळकणी, 
देशमुख-देशपाडें रयतेस र्कोत असे झाले.” 

 

यामुळे शतेीवर वाईट पचरणाम झाला. शतेकरी हवालचदल झाला. व्यापार बसला म्हणूर् व्यापारी 
लोक खंगले. पेढीवाले मेले, त्यावर अवलंबूर् असणाऱ्या शकेडो हजारो कारकुर्ारं्ी घरी बसफया तडिडूर् 
मरण्यािा समय येऊर् ठेपला. “लक्षावचध लोक आहेत ते हल्ली िोरासारखे मुकाट्यारे् बसले आहेत. त्यारं्ी 
कोठे व कोणत्या कामातं प्रचसद्ध व्हाव?े” असे हृदयचवदारक उद  गार लोकचहतवादी १८४९ मध्ये 
काढतात.११ हे उद् गार बंडापूवी १० वष ेअगोदर काढले आहेत. त्या अथी आर्सथक आपत्ती चकती जाणवत 
असेल यािी कफपर्ा केलेली बरी. 
 
न्यायवनवाड्याची जाचक पद्धती 

 
पुण्यातंील डेक्र् कचमशर्रिा अंमल १८२७ मध्ये संपफयारं्तर इंग्रज सरकाररे् चजकडे चतकडे 

अदालती स्थापूर् र्वी न्सयायपद्धती सुरू केली व कायदे करण्यास सुरुवात केली. कायद्यािी भाषा इंग्रजी, 
लोकारं्ा ती अपचरचित, त्यामुळे लोक बुिकळ्यातं पडू लागले. चशवाय पेशवाईत व तत्पूवी शकेडो वष े
चदवाणी कामे ग्रामपंिायती चर्कालातं काढीत. िोऱ्या वगैरे िौजदारी गुन्सहेही पंिायतीि चमटवीत असत. 
मराठी राज्यातं िोरीस गेलेला माल र् सापडफयास गावच्या पाटलाला तो भरूर् द्यावा लागत असे. या 
कारणामुळे राज्यसते्तरे् लक्ष घालण्यासारखे गुन्सहे थोडे घडत. या ग्रामससं्था म्हणजे ग्रामराज्ये होत. 
त्यारं्ीि गावातंील सवन व्यवहार भाडंणतंट्यािे पाहायिे, चमटवायिे. अशी ही उपयुक्त संस्था मोडू र्ये असे 
िॅपलीर्रे् आपफया चरपोटात म्हटले होते.१२ एलचिन्सस्टर्रे्ही तेि मत चदले होते.१३ पण ते र् ऐकता ं
इंग्रजारं्ी अदालती स्थापर् केफयाि. त्यामुळे, सामान्सय लोकामंध्ये जो व्यवहार आजवर शकेडो वष े
चबर्बोभाट िालला होता त्यािे मात्र चदवाळे चर्घाले. यामुळे लोकातं सरकारबद्दल संशय चर्माण झाला. 
 
सामावजक आवि धार्थमक कारिामं ळे असंतोष 

 
१८१८ तील राजकीय ल्स्थत्यंतराच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात समाजक्रातंीिीही मुहूतनमेढ रोवली 

गेली. सती, बालहत्या यासंारख्या अमारु्ष िालींर्ा त्यारं्ी कायद्यारे् प्रचतबधं केला हे खरे, आपफया उदार 
तत्त्वारं्ा मुरड घालूर् बहुजर्समाज्याच्या चशक्षणाकडे दुलनक्ष केले ते वचरष्ठ वगािी राजचर्ष्ठा ढळू र्ये 
म्हणूर्. इ. स. १८२८ च्या सुमारास धाकजी दादाजी परभ ुह्या सर्ातर्ी पुढाऱ्याच्या इच्छेखातर मंुबईच्या 
सरकारी मराठी शाळेतूर् मराठे, कोळी, कुळंबी, भडंारी या जातीच्या मुलारं्ा काढूर् टाकण्यात आले.१४ 

पुण्याच्या पाठशाळेतही इ. स. १८५१ पयंत िक्त िाह्मण चवद्याथीि घेतले जात असत. या भदंर्ीतीमुळे 
एकाि प्रदेशातं एक प्रकारिा दुजाभाव चर्माण झाला. मूठभर सुचशचक्षतािें एक व खेड्यापाड्यातंील 
अचशचक्षत बहुजर्समाजािे एक अशी दोर् चभन्न जगे अल्स्थत्वातं आली. त्यामुळे खेड्यातील लक्षवचध 
लोकािें जीवर् परंपरागत रुढींच्या ठराचवक िाकोरीतूर् दीघनकाळ रेंगाळत राचहले. अरे्क व्यवहारािे 
चर्बधं प्रत्येक जातीत काटेकोरपणे पाळले जात. प्रारब्ध, पूवावार वचहवाट, जन्समचसद्ध उच्चर्ीि भाव, 
भतेुखेते, मंत्रतंत्र याचं्याति त्याचं्या जाणीवा गुरिटलेफया होत्या. त्यामुळे प्राप्त पचरल्स्थतीपुढे त्यारं्ी 
असहायतेरे् मार् तुकचवली. त्यािें जीवर् या काळातं तरी जडतेरे् व प्रवाहपचतत्वारे्ि होते. 
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विस्तधमष प्रचार 
 

चिस्ती धमोपदेशकािंा प्रिार राज्यसत्ता पाठीशी असफयामुळे धुमधडाक्यारे् सुरू झाला. चवफसर्, 
चर्ल्ज्वट प्रभतूी धमोपदेशकारं्ी कहदुधमनगं्रथातील मरू्सतपूजा, जाचतभेद, वणनविनस्व यावंर िौिेर हल्ला िढवरू् 
बहुजर्समाजािा बुचद्धभेद करण्यास प्रारंभ केला. भर िव्हाट्यावर उभे राहूर् ते कुराण व पैगंबर यािंी 
अभद्र कर्दा करू लागले.१५ यामुळे सामान्सय लोकारं्ा वाटू लागले, की इंग्रज आपला धमनही आपफयाजवळ 
राहू देत र्ाहीत. तो ते बुडचवणार. 
 
सैवनकाबंद्दलचा इशारा 

 
सैचर्क हे त्यावळेच्या समाजािे प्रचतचर्धी होते हे इगं्रज अचधकाऱ्यारं्ीही कबलू केले आहे. १८४९ 

मध्ये सातारिे राज्य बुडाफयावर चिग्ज म्हणतो, “रे्चटव्ह चशपाई झाले तरी तेही कोणत्या खाणीतील माती 
आहे हे चवसरू र्का, लोकािंा असंतोष सैन्सयातं पसरणारि आचण सैचर्कातंला इंग्रज सरकारवरिा चवश्वास 
र्ष्ट होऊर् त्याचं्यात एकदा बेचदली उत्पन्न झाली की चिचटशािें राज्य र्ष्ट होण्यास मुळीि उशीर र्ाही.”१६ 

 
सैवनक 

 
१८५७ च्या पूवीिा काळ हा सरंजामशाहीिा काळ होय. त्यावळेच्या सवन राष्ट्रांिा इचतहास हा 

सरंजामशाहीिाि इचतहास आहे. त्या सरंजामशाहीच्या रक्षणाथन उठलेले लोक स्वाथी होते असे आज 
म्हणणे म्हणजे त्यावळेच्या राजकीय पचरल्स्थतीिा अथनि समजूर् र् घेण्यासारखे आहे. 

 
या सवन उठावातं शस्त्रधारी कहदी माणूस आढळतो. मग तो इंग्रजाचं्या सैन्सयातं असो अगर बेकार 

असो. पण सैचर्की पेशािा हा माणूस उठावातं चहरीरीरे् भाग घेतो हे सैचर्क लोकि त्यावळेच्या जर्तेिे 
प्रचतचर्धी. जर्तेमधील जास्त ताकदवार् आचण हुशार अशी ही माणसे अन्सयायाशी झगडतारं्ा पाचहली 
म्हणजे हे जर्तेिे खरेखुरे प्रचतचर्धी असे कोण म्हणणार र्ाही? आयलंडमधील क्रातंी सवन राष्ट्रव्यापी होती 
काय? उटाव यशस्वी झाला म्हणजे त्याला क्रातंी म्हणावयािी. अयशस्वी झाले म्हणजे त्याला बडं 
म्हणावयािे एवढेि. 
 
आधार : (१) Selection of papers from the Records at the East India House, Vol. IV, p. 511. (२) 

Deccan Commissioner’s Records Poona Inward letter 557, dt 31-8-1824. (३) D C R 
Ahmednagar Inward letter 2111 of 29th Oct. 1824; 2035 of 19th August 1824; 2208 of 
8th Feb. 1825. (४) Parliamentary Papers 1831-32, Vol. XIV, paper 735-VI, pp. 37-38. 
(५) 1832-33, Vol. 21/547 A, pp. 4-7. (६) R. D. 1852, Vol. 178, pp. 3-11. (७) D C R 
letter No. 506 of 19th July 1819. (८) मुजुमदार, पेशवाईरं्तरिा पुण्यािा इचतहास, पु. ४५. 
(९) East India papers, Vol, III. (१०) Dutt, India in Victorian Age, p. 128. (११) 
लोकचहतवादीकृत ऐचतहाचसक गोष्टी व उपयुक्त माचहती, भा. १ ला, पृ. ८४. (१२) Chaplin’s 
Report. (१३) Elphinstone’s Report on the territories conquered from the Peshwa. 
(१४) चप्रयोळकर, दादाबा पाडुंरंग आत्मिचरत्र व िचरत्र, पृ. २३०-२४०. (१६) Morning Herald, 
21st December 1848. 
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प्रकरि वतसरे 
 

सशस्त्र उठाव 
 

खानदेशातील स्वातंत्र्येच्छू आवदवासी : १८१८-३१ 
 

खार्देशातील जमातीत चभल्लािंी संख्या मोठी आहे. हे लोक राजपतुार्ा, माळवा, गुजरात व 
वायव्य महाराष्ट्रभर पसरले आहेत. यािें अचधष्ठार् रार्ातं, डोंगरकपारीत, सह्याचद्र-सातपुड्याच्या अगदी 
कुशीत यािंी वस्ती. सह्याद्रीच्या टेकड्यािंी साखळी कवध्य अगर सातपुड्याला उते्तस जाऊर् चभडते त्या 
साखळीिे दुव ेहे चभल्ल होत. हाि घाटमाथा खार्देश चजफहा वषे्टूर् आहे. पूवन खार्देश, पचश्स्त् िम खार्देश व 
र्ाचशक या चतन्सही चजफह्यातं या आचदवासी जमातीिी संख्या मोठ्या प्रमाणातं होती व आजही आहे. 

 
ह्या जमातीच्या उदरचर्वाहास स्वतःिे असे कायम स्वरूपािे काही साधर् र्ाही. बहुसंख्य लोक 

हल्ली शतेमजूर म्हणूर् कुणातरी शतेकऱ्याजवळ तात्पुरते काम करतात. काही लोक गवत, जळाऊ लाकूड 
वगैरे जंगलातंील उत्पन्नावर काही काळ उपजीचवका करतात, तर काही शहराच्या आसपास राहूर् मजुरी 
करतात. पण डोंगरकपारीत राहणाऱ्यािंी श्रीमंत जमीर्दारापंासूर् चमळालेफया लुटीवरि गुजराण असते. 

 
इंग्रज लोकारं्ी या प्रदेशािा ताबा चमळवण्यापूवी हा प्रदेश पुष्ट्कळ लोकारं्ी उद्ध्वस्त केला होता. 

अरब लोकारं्ी यािा स्वतःच्या िायद्याकचरता गैरउपयोग करूर् घेतला होता आचण त्या वळेिे अचधकारी 
तर मर् मारे् तैसे िरले होते. कत्रबकजी डेंगळे, यशवतंराव होळकर यारं्ी तर चभल्लारं्ा त्राही भगवार् करूर् 
सोडले होते. 

 
१८१६ मध्ये पेंढाऱ्यािंी टोळधाड आली ती पूवेकडील टेकड्यातंील मुसलमार् चभल्लाचं्या मदतीरे्ि. 

त्यारं्ी चभल्लवस्तीच्या प्रदेशािी जाळपोळ आचण लुटालूट करूर् पूवीच्या अरब व मराठे या आक्रमकावंर मात 
केली.१ या सवन घटर्ामुंळे सबंध खार्देश यादवीप्रत जाऊर् पोहोिला तो इतका की एल्फिन्सस्टर्रे् या 
यादवीिी तुलर्ा आचशयातील कोणत्याही यादवीशी होऊ शकत र्ाही असे म्हटले आहे.२ 

 

वारंवार येणाऱ्या संहारक संकटामुंळे चभल्ल जमात िारि हवालदील झाली. त्यारं्ा सरंक्षक कोणीि 
राचहले र्ाहीत. त्यािंा त्राता कोणीि र्व्हता. त्यारं्ी स्वसंरक्षणाकचरता डोंगरातं राहण्यािे ठरचवले. 
डोंगरातंील टेकड्यावंर प्रत्येक वस्तीच्या भोवती मजबूत तटबंदी उभारली आचण ही जमात एकोप्यारे् 
टोळ्याटोळ्यारं्ा आपफया मुख्याच्या रे्तृत्वाखाली राहू लागली. 

 
१८१८ मध्ये इग्रजारं्ी खार्देशावर पूणन ताबा चमळचवला. र्वी चवटी र्व ेराज्य या न्सयायारे् प्रत्येक 

र्वीर् सत्ताधीशाचं्या कारकीदीिा प्रसाद चभल्लारं्ा चमळत असफयामुळे, या आगं्ल राजवटीबद्दलही त्याचं्या 
मर्ातं चतरस्कार व घृणाि उत्पन्न झाली. ते खुशीरे् या राजवटीपढेु र्मायला तयार होईर्ात. त्यारं्ी या 
गोऱ्या लोकारं्ा आपला इंगा दाखचवण्यािे ठरचवले. यासाठी सातपुडा, सातमाळा आचण अजंठाच्या कुशीत 
वावरणारे सवन चभल्ल एक झाले. त्यािे रे्तृत्व बत्तीस चभल्लारं्ी स्वीकारले.३ हा सवन चभल्लािंा जमाव हातातं 
तलवारी आचण बर्ोट्या घेऊर् बाहेर पडला. याि सुमारास सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातं राहणाऱ्या चभल्लारं्ी 
जवळपासच्या खेड्यातं आपफया भयार्क कृत्यारं्ी बराि घबराट चर्माण केला.४ पण त्यारं्ा चिचटशाचंवरुद्ध 
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उठचवण्यािे काम दुसऱ्या बाजीरावािा दोस्त सरदार कत्रबकजी डेंगळे यािे. ठाण्याच्या तुरंुगातूर् इंग्रजाचं्या 
हातावर तुरी देऊर् पलायर् केलेफया या चबलंदरारे् चिरंग्यारं्ा त्राही भगवार् करण्यािे शस्त्र शोधूर् काढले. 
तो चभल्ल जमातीत चशरला.५ चभल्लारं्ा इगं्रजाचंवरुद्ध चिथवले आचण तुम्हाला कायमिे गुलामीत टाकणाऱ्या या 
चिरंग्यािें मुडदे पाडा असा आदेश चदला. या उठावािी सवन सूते्र त्यारे् आपले दोर् पुतणे गोदाजी डेंगळे 
आचण मचहपा डेंगळे याचं्या हाती सोपचवली. या उठावातं सुमारे ८,००० चभल्लारं्ी भाग घेतला.६ 

 

पण यामुळे इंग्रज घाबरला र्ाही. त्यारे् दडपशाहीिे धोरण स्वीकारले. स्वतः कॅ. चिग्जरे् त्याचं्या 
पुष्ट्कळ पुढाऱ्यािें मुडदे पाडले.७ त्याचं्या हालिालींर्ा आळा घालण्याकचरता डोंगरातंील घाटवाटावंर सैन्सय 
ठेवण्यात आले आचण त्यारं्ा चमळत असलेली रसद बंद केली.८ 

 

याबरोबरि एल्फिन्सस्टर्रे् औदायािे धोरण स्वीकारले. िोराचं्याि हातारे् िोख बंदोबस्त 
करण्यािी शक्ल साहेबारे् काढली. काही चभल्लारं्ा वतेर् देऊर् त्याचं्याि रक्ताच्या लुटारू लोकापंासूर् 
घाटातं वाटसरंुिे संरक्षण करण्यािे काम त्याजंवर सोपचवले. घाटातं िोरी झाफयास त्यारं्ाि जबाबदार 
धरण्यािी प्रथा सुरू केली.९ आपफयाि जातीिे लुटारू व मारेकरी लोक याजंवर देखरेख करण्याकचरता 
काहींिी रे्मणूक केली.१० तर काहींर्ा रखवालदाराच्या र्ोकऱ्या चदफया. काहींर्ा पेन्सशर्ी चदफया. चशवाय 
त्याचं्या चहताकचरता बऱ्याि गोष्टी करण्यािे ठरले. अशा रीतीरे् या बंडखोर प्रचतकात्मक पेशींच्या 
तडाख्यातूंर् त्या भागातील लोकािंी तात्पुरती सुटका केली.११ 

 

या चभल्लाचं्या बाबतीत अरु्भवारे्ि इंग्रज शहाणा झाला. त्यारे् हेरले की या लोकावंर याचं्या 
मुख्यािाि अचधकार पाचहजे. त्या मुख्यास आपफया दावणीस जंुपूर् घेतले म्हणजे झाले आपले काम. 
एल्फिन्सस्टर्रे् या तत्त्वप्रणालीस उिलूर् धरले.१२ साहेबारे् चभल्लािंी भरती लष्ट्करातं करूर् त्यािंी एक 
चर्राळी तुकडी बर्चवण्यािे ठरचवले. का ं तर या उपायारे् तरी ते आपफयाकडे आपलुकीरे् पाहतील. हा 
अंदाज अगदीि िुकीिा र्व्हता. त्याि उपायारे् र्ाचदरकसह र्ावािा प्रख्यात चभल्ल डाकू त्याच्याि 
सहकाऱ्याचं्या साहाय्यारे् पकडण्यात इंग्रजारं्ी यश चमळचवले.१३ 

 

चभल्लारं्ा आळचवण्यािे इतके उपाय केफयावरही त्यारं्ी १८१९ मध्ये पुन्सहा सगळीकडूर् उठाव केला. 
त्याचं्या म्होरक्यारं्ी डोंगरातंील महत्त्वाच्या लष्ट्करी र्ाक्यािंा कबजा चमळचवला व लहार् लहार् तुकड्या 
जवळपासिे उतरणीवरील गाव लुटण्यास पाठचवण्यािा सपाटा िालचवला.१४ यामुळे लोक अगदी हैराण 
झाले. इंग्रज सरकाररे्ही आपली लष्ट्करी शक्ती पणास लावली.१५ चकतीतरी लष्ट्करी तुकड्या या उन्समत्त 
चभल्लािंा बंदोबस्त करण्याकचरता खपत होत्या. पवनतातंील त्याचं्या वस्तीकडे जाणाऱ्या काही मोक्याच्या 
डोंगर वाटावंरील र्ाकी इंग्रज सैचर्कारं्ी कजकूर् घ्यावी की लागलीि चतथे र्वीर् पढुारी चर्माण होई आचण 
ते र्ाके कजकूर् तो आपफया ताब्यात घेई.१६ अशा रीतीरे् हे “अरण्य युद्ध” िालू होते. इगं्रज सरकारच्या 
मािीच्या जाहीरर्ाम्यालाही त्यारं्ी भीक घातली र्ाही.१७ इंग्रजारं्ी देऊ केलेफया सवलती आचण त्यारं्ा 
होणारा ज्ञातीिा िायदा यािीही त्यारं्ी तमा बाळगली र्ाही.१८ 

 

सामदामारे् चर्काल लागेर्ा तेव्हा कंपर्ी सरकाररे् दंडािी उपाययोजर्ा जारी केली. 
सरकारकडूर् एकामागरू् एक अशा स्वाऱ्या पाठचवण्यास सुरुवात झाली. त्याचं्या म्होरक्यापैंकी एक 
सातमाळ्यािा चभल्ल र्ाईक याला पकडले आचण िाशी चदले.१९ पण सबंध भागि गोंधळलेफया ल्स्थतीत 
होता. कॅ. चिग्ज मंुबई सरकारास येथील पचरल्स्थतीसबंंधीिे चरपोटन पाठवायिा.२०-२१ चर्रचर्राळे उपाय 
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सुिवायिा. गव्हर्नर आचण कौल्न्ससलिे सभासद मंुबईपासूर् कलकत्त्यापयंत चिग्जच्या सूिर्ािें कौतुक 
करीत.२२ पण प्रत्यक्षातं वस्तुल्स्थतीिा पालट चर्राळाि होई. १८२० मध्ये या सवन गडबडीरे् उग्र स्वरूप 
धारण केले. डसरत व धार्जी या लासूरच्या मुख्यारं्ी सरास सवांिी घरे बेचिराख करण्यािे सत्र 
आरंचभले.२३ तापी व सातपडुा यामंधील सुपीक प्रदेश बेचिराख केला.२४ त्याचं्या जोडीला शखे दुल्ला हा 
पेंढारी पढुारी चमळाला. या सवांर्ी संधी चमळेल तो गाव उद्ध्वस्त करण्यािा धुमधडाका िालचवला.२५ पण 
लवकरि या गोष्टींर्ा आळा पडला. मेजर मोचरर्रे् शभंर मलैावरील टापूंतील महत्त्वाच्या जागा कजकूर् 
घेतफया आचण दचक्षणेतील चभल्ल प्रमुखारं्ा शरण येणे भाग पाडले.२६ 

 
हवरयाचा उठाव 

 
१८२२ मध्ये हचरया र्ावाच्या चभल्लाचं्या प्रचसद्ध म्होरक्यारे् उठाव केला. तो इतका पचरणामकारक 

झाला की सबधं देशि मुळी अराजकात सापडला.२७ अंदाधंुदी, बलात्कार, शोषण यारं्ा तर सीमाि राचहली 
र्ाही.२८ चभल्लाचं्या टोळ्या सवन बाजूंर्ी लूटालूट करू लागफया. त्यामुळे चठकचठकाणिे मामलेदार 
लोकामंध्ये पसरलेफया अचतघबराटासंबधंीिे खचलते सरकारला पाठव ूलागले२९ व त्यामध्ये कॅ. रॉचबर्सर्रे् 
त्याचं्या टोळ्यारं्ा पळवरू् लावण्यात आचण त्याचं्या वस्तीवर हल्ले करूर् त्यािंा चपच्छा पुरचवण्यात थोडे यश 
चमळवले.३० 

 

पुढील दोर् वषांत चभल्लाचं्या बाबतीत कं. सरकाररे् सपनसत्राच्या स्वरूपािे हत्याकाडं िालू केले.३१ 

धर तो मार अशा रीतीरे् पुष्ट्कळािें जीव घेतले, काहींर्ा अचतकठोर चशक्षा ठोठावफया पण म्हणूर् हे चगरीजर् 
र्मले का? मुळीि र्ाही. १८२५ मध्ये या चभल्ल उठावारे् महत्त्वािा टप्पा गाठला.३२ आता त्याला वगेळेि 
स्वरूप यायला लागले. काही राजकारणी लोक या चभल्ल लोकािंा उपयोग करू लागले. सेवाराम र्ावाच्या 
सोर्ारारे् सातारा राजाच्या र्ावािी बर्ावट पते्र तयार करूर् राजाच्या हुकुमाप्रमाणे बागलाण 
तालुक्यातील चभल्लारं्ा उठावािे प्रोत्साहर् चदले.३३ त्यारं्ासुद्धा चर्चमत्ति हव ेहोते. ८०० चभल्लारं्ी उर्ापूरवर 
हल्ला केला आचण चमळेल ती लूट ते मुरली महाल चकफफयात घेऊर् गेले.३४ पण लागलीि ले. औटरॅमरे् 
अिार्क हल्ला करूर् त्यातील काही लूट परत चमळचवण्यात यश चमळचवले.३५ सेवाराम आचण त्यािे 
हस्तकही कालातंरारे् पकडले गेले. पण त्या सवांसि यावळेी यमसदर्ास पाठचवले र्ाही. त्यापंैकी 
बहुतेकारं्ा मािी देऊर् शतेीच्या धंद्यास लावले. चभल्ल शातं व्हावते म्हणूर् इंग्रज सरकार प्रयत्र् करीति 
होते. त्यारं्ा शतेमजूर म्हणरू् कामास लावणे, जचमर्ी देणे, तसेि तगाई देणे या गोष्टी सुरू केफया.३६ पण 
पंड्या, बंदी, सूखा यासंारखे चभल्लािें म्होरके धुमाकूळ घालति होते.३७ या सवन गोष्टी थाबंचवण्याकचरता 
चभल्लारं्ा माणसातं आणण्यािे ले. औटरॅमिे उद्योग िालूि होते. तो त्या लोकातं राहू लागला.३८ 

त्याचं्याबरोबर खाऊ चपऊ लागला. र्ािू लागला. थोडक्यात त्याचं्याशी एकजीव झाला आचण त्यारे् त्या 
लोकारं्ा इंग्रज लोक ही चकती प्रामाचणक असतात हे पटवरू् देण्यािा प्रयत्र् केला. इगं्रज लेखक यामुळे या 
माणसािे गुणगार् गातात. 

 
मािीिे जाचहरर्ामे, त्यात चभल्लारं्ा जमीर् देण्यािं, तगाई देण्यािं आश्वासर्, मागील गुन्सह्यािंी 

मािी आचण त्यािंी सैन्सयात भरती या गोष्टी त्यारं्ा र्रम करण्यास कारणीभतू झाफया. हळूहळू सामाचजक 
संस्थातं कायन करण्याकचरता त्यारं्ा उदु्यक्त करण्यात येऊ लागले. डोंगरातंील वाटािंं रक्षण करणं हा 
त्यािंा पारंपचरक हक् मान्सय करण्यात आला४० तरी पण १८२६ मध्ये डागंिे प्रमुख आचण लोहारा चभल्ल ेयारं्ी 
उिल खाल्लीि आचण लुटीिा सपाटा िालू केला.४१ पण त्यारं्ा लौकरि शरण याव ंलागलं. िौकशीअतंी 
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आढळूर् आलं की या उद्योगातं देशमुख लोकही चभल्लारं्ा मदत करीत असत. १८२७ मध्ये ले. औटरॅमरे् 
चभल्ल लष्ट्कर तुकडीच्या सहाय्यारे् एका चभल्ल टोळीला िकचवलं आचण िडशा पाडला.४२ आचण म्हणरू्ि 
१८२८ मध्ये या चभल्ल प्रदेशातं शातंता र्ादूं लागण्यािी चिन्सहे चदसू लागली. या वषीच्या पचहफया सहामाहीत 
वीस वषांरं्तर त्या भागात शातंता होती असे त्या वषाच्या चरपोटात आढळते.४३ तरी पण पढुील काही वष े
बंडवाफयािें हस्तक डाके घालण्यािी कामे करीति होते.४४ 

 
आधार : (१) Elphinston’s Report (2nd Edition), p. 2 (२) चकत्ता, p. 4. (३) S. P. D. 1818, Diary 

441, pp. 392-397. (४) S. P. D. 1819. Diary 473, pp. 57, 79-85, 474, pp. 6458-60. (५-
६) Simcox, A Memoir of the Khandesh Bhil Corps, p. 24. (७) S. P. D. 1818, Diary, 
447, pp. 2539-46. (८) S. P. D. 1818, Diary 456, pp 6341-43. (९) S. P. D. 1818, Dairy 
467, pp. 3196-3203. (१०) Simcox, Memoir, p. 30. (११) Forrest official writings, pp. 
255-6. (१२) D. C. R. Khandesh Inward. Letter 367 of 8th Jan. 1819, pp. 253-57. (13) 
Mill, History of India, VIII, p. 267 footnote. (१४) D. C. R. 1819, File 175 Letter of 4th 
Fed. 1819, p. 70. (१५) S. P. D. 1819, Diary 473, pp. 5779-85; 5852-57. (१६) 
Graham, Historical Sketch of the Bhil Tribes of Khandesh, p. 5. (१७) D. C. File 175 
Proclamation of last week of March 1819 and of 9th June, pp. 359-60; File 176. pp. 
229-240 (१८) D. C. File 176, letter 8-5-1819, pp. 181-183 (१९) P. D. 1819, Diary 475, 
pp. 6458, 6460. (२०-२१) Briggs Report, D. C. File 173, pp. 263-275, dt. 19-11-1818, 
D. C. File 174, pp. 253-70. dt. 8-1-1819. (२२) D. C. File 356, letter 332, dt 17-4-1819. 
(२३) D. C. File 133 letter 634; S. P. D. 1820, Diary 477, pp. 781-802. (२४) P. D. 1820, 
Diary 480, pp. 1928-1932. (२५) P. D. 182, Diary 481, pp. 2195-2216. (२६) P. D. 1820, 
Diary 484, pp 3203-3225; Graham, Historical Sketch of the Bhil, p. 15. (२७) P. D. 
1822, Vol. 89/1. pp.1-35 (२८) P. D. 1823, pp. 59-71. (२९) Kitta. (३०) P. D. 1822, 
Vol. 89/1, pp 61-82, 124. (३१) P. D. 1823, Vol. 100/105, pp. 73-99. 100-112. (३२) P. 
D. 1826, Vol. 5/228, pp. 1-26. (३३-३५) Graham, Historical Sketch of the Bhil Corps, 
pp. 52-21. (३३-३८) Simcox, A Memoir of the Khandesh Bhil Corps, pp. 52-61. (३९-
४०) Graham, Historical Sketch of the Bhil, p. 8-10. (४१) P. D. 1826, Vol. 5/228, pp. 
(४२) P. D. 1827, Vol. 6/261, pp. 100-174. (४३) Simcox, A Memoir of Khandesh Bhil 
Corps, p. 173. (४४) District Gazetteer Khandesh, p. 260; Simcox, p. 110-115. 

  

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 
           

धारचा उठाव 
 

१८३१ मध्ये धारच्या राजाचवरुद्ध उिेतकसगाच्या रे्तृत्वाखाली चभल्लारं्ी उठाव केला. उिेतकसगारे् 
आपण मुरारीराव पवारािा मुलगा अशी ग्वाही चदली.१ मुरारीराव हा पाचर्पतावर गारद झालेफया 
जसवतंराव पवारािा र्ातू. तेव्हा लोकारं्ा उिेतकसगािे सागंणे खरे वाटू लागले.२ मुरारीरावारे् चभल्लाचं्या 
सहाय्यारे् धारच्या पवाराकंडूर् गादी चमळचवण्याकचरता हल्ला केला. लढाई जंुपली पण जसवतंराव 
होळकराचं्या वळेीि येण्यामध्ये त्याला माघार घ्यावी लागली होती.३ या खेपेसही उिेतकसगारे् धार 
संस्थार्ातील खेड्यापाड्यावंर हल्ले करूर् धुमाकूळ उडवरू् चदला.४ कंपर्ी सरकार मग या रे्चटव्हाचं्या 
साहाय्यारे् गेले. त्यारं्ा शरण आचणले. शरण आलेफयारं्ा अभय द्यायिे राजारे् कबलू केले होते. त्याप्रमाणे 
त्याचं्या बाबतीत उदार धोरण आखले.५ 

 
आधार : (१-४) Mill, ix-x-288-9. (५) Simcox, A Memoir of the Khandesh Bhil Corps, p. 174. 
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एकतीस 
 

बीडचा धमाजी प्रतापराव : १८१८ 
 

इ. स. १८१८ मध्ये प्रतापरावारे् िार चदवस चर्जाम सरकारला त्रास चदला होता. त्यािा उठाव 
सरकारचवरुद्ध होता. त्यािा पाठलाग करण्याकचरता सैन्सयािी तुकडी सोडली होती. तो बीड चजफह्यात आहे 
यािा सुगावा लागफयावर सरकाररे् तारीख ११ जुलै १८१८१ रोजी र्वाब मुरतझा यारजंग यास ले. जॉर् 
सौदरलंड याच्या हाताखाली देऊर् त्याजवर रवार्ा केले. सौदरलंडला ता. ३० जुलैच्या रात्री धमाजीच्या 
स्थळािा पत्ता लागला. त्यारे् आपफया धाव्यािंी िाल बदलली आचण तो दाडेगावहूर् चदबे या गावी दौडत 
११ जुलैला येऊर् पोहोिला.१ 

 

धमाजीरे् या गावातील चकफफयामध्ये आपला तळ चदला होता. हा चकल्ला बराि बळकट आचण 
दंगेखोरास राहण्यास सुरचक्षत असा होता. यािी लाबंीरंुदी १९० याडन असूर् यास बरुुज होते. या दौडत 
आलेफया सैचर्कासंह सौदरलंडरे् चकफफयाला वढेा चदला. ३० िूट उंिीच्या दोर् चशड्या दुपारी ३ वाजेपयंत 
बर्चवफयावर चकल्ला सर करण्यािी तयारी पूणन झाली. आठजणािंी एक अशा आठ टोळ्या बर्चवफया आचण 
चकफफयातील बंडवाले पळूर् जाऊ र्येत म्हणरू् त्या टोळ्या चर्रचर्राळ्या मोक्याच्या जागी ठेवफया.२ ५० 
मिॅलॉकमेर् डोंगरावर टेहळणीसाठी पाठचवले आचण जमादार सदाखार्ाच्या हाताखाली एक व 
सौदरलंडच्या हाताखाली दुसरा अशा दोर् तुकड्यारं्ी चकफफयावर जोरािा हल्ला िढचवला. चकफफयातूर् 
प्रचतकार होति होता. सौदरलंडला त्यािा प्रसादही चमळाला. पण त्यारे् चिकाटी सोडली र्ाही आचण 
बंडखोरारं्ीही आपफयाकडूर् कसूर होऊ चदली र्ाही. प्रत्येक बुरुजावरच्या बंडवाफयारं्ी सौदरलंडशी दोर् 
हात केले. पण अखेरीस त्यारं्ा मागे व्हाव ेलागले. आचण शवेटी धमाजी आपफया भावासह कं. सरकारिा 
कैदी बर्ला. वजंारी जातीिे जे लोक चकफफयाच्या लष्ट्करातं होते त्यारं्ी मात्र आपफया पराक्रमािी पराकाष्ठा 
केली. याबद्दल सौदरलंड प्रशसंोद् गार काढतो. त्यािंा आवशे आचण पराक्रम एवढा होता की त्यारं्ी एका 
जमादारास आचण घोडेस्वारास कापूर् काढले. एका लेफ्टरं्टला व २२ घोडेस्वारासं जखमी केले.३ 

 
औरंगाबाद वजल्ह्यातील अबंडवर हल्ला 
 

११ ऑक्टोबर १८१८ मध्ये कॅप्टर् वफेसच्या हाताखालील चरिॉमनड् हॉसन या तुकडीरे् अबंड शहरावर 
हल्ला िढचवला.४ त्या हफफयात कॅप्टर् वफेसला जखमा झाफया, कारण त्याच्या सैचर्कापंकैी काहीजण चितूर 
झाले. कॅ. वफेसरे् शहर दरवाज्यािा ताबा चमळचवफयावर त्याला कळूर् िुकले की आपली माणसे 
आपफयाबरोबर र्ाहीत. आचण या चवषादाति त्याला माघार घेणे भाग पडले. यारं्तर रेचसडेंटरे् कॅ. 
वफेसबरोबर ज्या थोड्या लोकारं्ी हल्ला करण्यात भाग घेतला होता त्यािंा गौरव केला५ आचण ज्यारं्ी 
वफेसिा हुकूम मार्ला र्ाही त्यािंी कडक शब्दातं चर्भनत्सर्ा केली. या िौजेतील लोक धैयामध्ये कोणासही 
हार जाणारे र्व्हते. 
 
आधार : (१-३) Burton, A History of the Hyderabad Contingent. (४-५) Burton, A History of the 

Hyderabad Contingent, pp. 75-76. 
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तेहतीस 
 

नादेंड वजल्ह्यातील हटकराचंा उठाव : १८१९ - २० 
 

हंसाजी र्ाईक हटकर यािें एक चिमुकले स्वतंत्र राज्य र्ादेंड चजफह्यात होते. चर्जाम इंग्रजािंा 
माडंचलक झाला, तरी हटकर स्वतंत्रतेरे् आपले राज्य िालवति होता. त्यारे् वीस वषपेयंत चर्जामाला 
दाद चदली र्ाही आचण हाड व र्ादेंड भागातील चकत्येक चकफफयािंा ताबाही चमळचवला. १८१९ च्या 
सुमारिा हा प्रसंग आहे. हंसाजीिे हे वागणे चर्जामाला पसंत र्व्हते. त्यारे् हंसाजीिा पाडाव करण्यािा 
िंग बाधंला. हंसाजीच्या वतनणुकीत शौयाबरोबर वावरणारे अरे्क सद् गुण होते. र्ोव्हािा चकल्ला हा त्यािा 
सवांत मजबूत असा आधार होता लहार्मोठ्या गढ्यावंरही त्यािी मालकी होतीि. र्ोव्हािा चकल्ला िौकोर्ी 
होता. प्रत्येक कोपऱ्यावर मजबूत बुरुज होते. प्रवशेद्वार मजबूत व दुगनम होते. चकफफयाभोवती खंदक व रं्तर 
उंिवटे ही सारी चकफफयािी सागंयोजर्ा होती. त्याच्या जवळच्या सैन्सयातं रे्मबाजीत तरबेज असलेले अरब 
व रोचहलेही होते. र्ौसाजी र्ाग्याजवळ र्क्ी चकती िौज होती हे सागंता येत र्ाही. मेजर चपटमर्, कॅप्टर् 
इव्हान्सस, डेल्व्हड, कॅप्टर् टेलर या इगं्रज अचधकाऱ्याकंडे िार हजारापेंक्षा अचधक िौज होती. तरी हंसाजी 
र्ायकारे् २०-२५ चदवसपयंत इंग्रजारं्ा दाद चदली र्ाही. इंग्रजाकंडे तोिा असूर् बातेया उभ्या केफया तरी 
हंसाजी जेरीस येईर्ा. (या प्रसंगािे तारीखवार वणनर् आहे.) र्ोव्हा इगं्रजाचं्या ताब्यात गेफयावर 
उमरखेड्यावरूर् हंसाजीरे् लढत चदली. येथेही त्यािा पराभव झाला. या भागातं हंसाजीचवषयी अरे्क 
दंतकथा आहेत. यातंील एका कथेत एक कितर्ीय घटर्ा वर्सणली आहे. र्ोव्हामध्ये एक दुष्ट घराणे र्ादंत 
होते. यातंील पुरुषाजंवळ अगचणत संपचत्त आहे असे असिजहारं्ा वाटे. त्यारं्ी असे जाहीर केले होते की 
या कािर घराण्यािा जो र्ाश करील त्याला मी र्ोव्हािी जहाचगरी देईर्. हंसाजी र्ाईकारे् त्या घराण्यािा 
र्ायर्ाट केला, म्हणूर् तो स्वतःला तेथला जहाचगरदार म्हणत असे. 
म. स्वा. ल. – ३ 
 
आधार : Blacker, A Memoir of the Operations of the British Army in India during the Maratha 

War of 1817, 1818 and 1819, pp. 480-483. Burton, A History of the Hyderabad 
Contingent, pp. 78-76. 
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पस्तीस 
 

वकत्तरूचे बंड : १८२४ व १८२९ 
 

एल्फिन्सस्टर् आपफया ऑक्टोबर १८१९ च्या प्रचसद्ध अहवालातं स्वतंत्र देसायािंा उल्लेख करतो.१ 

यातंील बहुतेक देसायावंर मराठ्यारं्ी आपली सत्ता प्रस्थाचपत केली होती. परंतु चकत्तरूच्या देसायारं्ी मात्र 
आपले स्वतंत्र संस्थार् राखले होते. मराठ्याशंी झालेफया चतसऱ्या युद्धात या जहाचगरदारारं्ी इंग्रजारं्ा 
साह्य केलेले होते व त्या साह्यािी परतिेड म्हणूर् त्यािंी वतरे् युद्धारं्तर कायम राखली गेली. चकत्तरूच्या 
देसायाला स्वतंत्र संस्थाचर्किा दजा प्राप्त झाला होता. त्याजकडे संपगाव व बेळगाव चजफह्यातंील चबदीिा 
[    :                                 ए         .                         १८५३-५४          .     :              अ  

(          ),   . ४४५-५०.] प्रदेश होता.२ ता. १ र्ोव्हेंबर १८१९ रोजी एल्फिन्सस्टर् मंुबईिा गव्हर्नर झाला व 
कजकलेफया मुलखािा कचमशर्र म्हणूर् िॅल्प्लर् रुजू झाला. 

 
चकत्तरूिा देसाई चशवकलग रुद्र सरकारशी एकचर्ष्ठ होता तरी त्यारे् दरोडेखोराचं्या टोळ्यारं्ा 

आपफया प्रदेशातं आश्रय चदला होता. शजेारच्या प्रदेशारं्ा तो उपद्रव सहर् करावा लागला होता. 
धारवाडिा कलेक्टर थेकरे याला चकत्तरूिा देसाई मृत्युपंथावर असफयािी व त्यारे् दत्तकपुत्र घेतफयािी 
बातमी चद. १२ सप्टेंबर १८२४ रोजी३ लागली. हा दत्तकपुत्र घेण्याबाबतिी पचरल्स्थती संशयास्पद होती असे 
थकॅरेला वाटत होते. िौकशीअंती असे आढळूर् आले की देसाई ११ तारखेला रात्रीि वारला व त्यारे् 
दत्तक घेतला र्व्हता.४ परंतु देसायाच्या मृत्यूरं्तर त्यािा व्यवस्थापक कोरू्र मुल्लापा व इतर र्ोकर यारं्ी 
देसायाचं्या गादीवर एका मुलािी स्थापर्ा केली.५ म्हणूर् सरकाररे् संस्थार् खालसा केले र्ाही तरी 
दत्तकाला मात्र मान्सयता चदली र्ाही. सरकारतिे व्यवस्थापक म्हणरू् कोरू्र मल्लापािी तात्पुरती रे्मणूक 
झाली होती ती रद्द केली.६ मूळच्या देसायािंा वशंज या र्ात्यारे् या दत्तकािा काहीही संबंध र्व्हता. 
ककबहुर्ा चस्त्रयाचं्या बाजूरे् सुद्धा त्यािा देसाई घराण्याशी काही संबधं पोहोित र्व्हता.७ 

 
हे दत्तकासंबधंीिे वादळ शामफयासारखे वाटले. थकॅरेरे् सुद्धा शासर्ाला शातंता र्ादंत असफयािे 

कळचवले. खचजन्सयाकडील पहारेकऱ्याकंडूर् सुरचक्षततेबद्दलिी हमी २१ ऑक्टोबरला थकॅररे् माचगतली८ 

तेव्हा त्यारं्ी र्कार चदला. हे बहुधा माजी देसायािी सावत्र आई िन्नम्मा चहच्या चिथावणीवरूर् झाले 
असाव.े यािा अथन असा की चिन्नाम्माला आपफया हातात सत्ता हवी होती, चतला माजी देसायाच्या पत्र्ीस र् 
जुमार्ता खचजन्सयावर डल्ला मारावयािा होता. चतला व कुटंुबातील इतर चस्त्रयारं्ा भेटाव ेव त्यारं्ा सवन गोष्टी 
समजूर् सागंाव्या असे थकॅरेच्या मर्ात होते. परंतु या मंडळींर्ी त्याला टाळले. म्हणूर् थकॅरेिा संशय 
दुणावला. त्यारे् चकत्तरू चकफफयाच्या प्रवशेद्वाराशी दोर् तोिा ठेवण्यािी व्यवस्था केली.९ तरीही राणी 
िन्नम्मा चहरे् २३ ऑक्टोबरला चकफफयािा ताबा घेतला व दरवाजे बंद करूर् टाकले. तेव्हा थकॅरेरे् गभंीर 
उपाययोजर्ा करण्यािी धमकी चदली. तरीही दरवाजे उघडले गेले र्ाहीत. थकॅरेरे् तोिा डागूर् चकल्ला 
उडवरू् लावण्यािा हुकूम चदला. परंतु आश्चयन! चकफफयातील चशबंदीरे्ि अकस्मात हल्ला केला व तोिा 
हस्तगत केफया आचण कॅ. ब्लॅक, सेवले व ले. डायटर् या गोलंदाजािें तुकडे तुकडे केले. थकॅरे घोड्यावर 
बसूर् व्यवस्था लाव ू पहात होता. त्याच्या शरीरात गोळी घुसली व तो खाली पडतार्ा त्याच्या शरीरािे 
तुकडे झाले.१० बाकीिी िौज चवस्कळीत होती. स्टीव्हर्सर् व इचलयट हे देशी अचधकाऱ्यासंमवते कैद 
झाले. रं्तर कळले की, गुरुचसदप्पा व िन्नाम्मा यारं्ी एक होऊर् चिटीश राज्य उलथूर् टाकण्यािे 
कारस्थार् रिले होते.११ बंडखोरािंी ल्स्थती भक्म होती. चकफफयात ५,००० जीवावर उदार झालेफयािंी 
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चशबंदी होती. शरणागतारं्ा मािी चमळेल असा जाहीरर्ामा इंग्रजारं्ी काढला. परंतु त्यािा काही उपयोग 
झाला र्ाही. असतुंष्ट बंडखोरारं्ी कोफहापूर दरबाराशी बोलणी िालू करूर् आपली ल्स्थती बळकट 
करण्यािा प्रयत्र् केला. थकॅरेच्या कृत्याबंद्दल र्ापसतंी दशनचवणारी पते्र त्यारं्ी सरकारला चलचहली. 
संस्थार्िे स्वातंत्र्य अबाचधत राखाव े अशी मागणी केली. २० र्ोव्हेंबर १८२४ रोजी ले. क. चडकॉर् यारे् 
चकत्तरूला वढेा घातला. तेव्हा २ चडसेंबरला आतली चशबंदी शरण आली. इंग्रजारं्ी चकत्तरूिी जहागीर 
चिचटश राज्यात चवलीर् केली. देसाई घराण्यातील चस्त्रयारं्ा बैलहोगलच्या चकफफयात र्जरकैदेत ठेवले.१२ 

 

इ. स. १८२९ मध्ये चकत्तरू येथे पुन्सहा व्यापक बंड झाले.१३ या बंडािा रे्ता रायप्पा होता. हा रायप्पा 
सागंोलीिा चशपाई. १८२४ च्या बंडात त्यारे् भाग घेतला होता. परंतु त्याला त्यावळेी मािी चदली होती. 
त्यािी मूळ तक्रार म्हणजे त्यािी जमीर् जप्त झाली होती. परंतु त्यावळेिे वातावरणि इतके तंग होते की, 
त्याच्यासारख्याला सुद्धा अरे्क असंतुष्ट माणसे गोळा करता आली. आपली बाजू बळकट करण्यासाठी 
त्यारे् चदवगंत देसायाच्या दत्तक पुत्रािे चर्चमत्त पुढे केले. रं्तर त्यारे् चकत्तरूच्या स्वातत्र्य संपादर्ािी 
घोषणा केली. चकत्तरूमध्ये देसाई अचतशय लोकचप्रय होते. म्हणूर् या घोषणेिे स्वागत झाले. १८२९ च्या 
प्रारंभ कालाति रायप्पारे् चबडी येथील मामलेदार किेरी जाळूर् टाकली आचण आपफया उठावािी सुरुवात 
केली. चदवसा दडी मारावी व रात्री लुटारू टोळ्याचंर्शी बाहेर पडाव ेअसा क्रम त्यारे् िालवला आचण अशा 
तऱ्हेरे् तो आजूबाजूिा प्रदेश उद्ध्वस्त करूर् टाकू१४ लागला. रायप्पारे् बेळगावावर आकल्स्मक धाड 
घातली व चकल्ला घेण्यािा प्रयत्र् केला पण तो अयशस्वी ठरला. जसजशी अशातंता पसरत गेली त्याबरोबर 
चकत्तरूच्या चशलेदारारं्ी इंग्रजाबंरोबर काम करायिे र्ाकारले. तेव्हा लष्ट्कर बोलाचवले परंतु लुटारंुिा 
पाठलाग करण्याच्या कामी चकत्तरूसारख्या कििोळ्या अवघड प्रदेशात तदे्दशीय लोकि उपयुक्त. सपंगाविा 
मामलेदार कृष्ट्णराव यारे् रायप्पािा पाठलाग करीत चठकचठकाणिी जंगले धंुडाळली, पण व्यथन. त्याला 
िार करूर् एखाद-दुसऱ्या बंडखोराचं्या टोळीिा बंदोबस्त करण्यात आला. अशा हालिाली िालू 
असतार्ाि सरकाररे् चदवगंत देसायाच्या चवधवलेा बैलहोगलहूर् धारवाडला हलचवले. पण ही बातमी 
िुटली व जमावारे् या बदलीला चवरोध केला. परंतु हा चवरोध आटोक्यात आणला. त्या चवधवलेा 
धारवाडला धाडले व तेथेि ती जुलै १८२९ मध्ये मृत्यू पावली.१५ हा मृत्यू बहुधा चवषबाधेमुळे झाला. 
रायप्पािा पाठलाग कृष्ट्णराव करीति होता. त्यारे् आता एक र्वीर् डाव रिला. रायप्पािा एक चवरोधक 
बाह्यतः चमत्रत्व दाखचवणारा होता. त्याला कृष्ट्णरावारे् हाताशी धरले. या चवरोधकारे् आपण बंडखोरांपैकीि 
आहोत अशी हूल उठचवली. तो रायप्पाला आपफया साथीदारांसह चमळाला व त्यािा चवश्वासही संपादर् 
केला. कोणीही पाठीराखे जवळपास र्ाहीत असा एकातंात रायप्पा बसला असता या चवरोधकाच्या 
साथीदारारं्ी रायप्पाला पकडले व धारवाडला धाडूर् चदले. त्याला िाशी चदफयावर रं्दगड येथे पुरण्यात 
आले.१६ 

 

१८३० च्या सातव्या कायद्यान्सवये मंुबई सरकाररे् चर्रचर्राळ्या तऱ्हेरे् चमळचवलेला मंुबई-
कर्ाटकातील भाग चमळूर् धारवाड चजफहा झाला.१७ 

 

आधार : (१) Elphinstone’s Report, p. 8. (२) Nagpur Residency Records, Vol. IV, p. 383. (३) 
P. D. 1824, Vol. 18/62, p. 3. (४) P. D. 1824, Vol. 18 62, p. 1-2 (५) P. D. 1824, Vol 
18/62, p. 58. (६) P. D. 1824, Vol. 18/62, p 69, Va pp. 219-242 (७-८) P. D. 1824, Vol. 
18/62, pp. 69-72. (९-१२) P. D. 1824, Vol. 18/62, pp. 220-276. (१३-१७) P. D. 1830, 
Vol. 38/419, pp. 173, 181, 190 etc.  
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ववजापूरचे उठाव : १८२४ -४० 
 

चकत्तरूच्या बंडात थकॅरे हा कलेक्टर मारला गेला. त्यारं्तर थोड्याि चदवसातं १८२४ च्या चडसेंबर 
मचहन्सयात चदवाकर दीचक्षत िाह्मणार् रादजी रास्ते व बाळाप्पा ठाकलकी या दोर् सहकाऱ्याचं्या साहाय्यारे् 
काही अरु्यायी गोळा केले व चवजापूरच्या पूवेस ४० मलैावंर असलेली कसदगी लुटली. त्यारे् एक लहार्सा 
चकल्ला घेतला व तेथे ठाणे स्थापर् केले व जमीर्महसूल गोळा करण्यािी व्यवस्था केली. आजूबाजूिी 
काही खेडीही लुटली. अर्ापा पाठके हा कसदगीजवळच्या बुंदल गाविा रचहवासी. त्यारे् ही बातमी 
सरकारला कळचवण्यािा प्रयत्र् केला. पण प्रयत्र् िसला व बंडखोराचं्या हातूर् तो मारला गेला. धारवाड 
हे त्यावळेिे चजफह्यािे ठाणे. ही बेकायदेशीर हालिालींिी बातमी तेथे जाऊर् पोहिली. त्याबरोबर 
लष्ट्करािी लहार्शी तुकडी कसदगीकडे रवार्ा झाली. गाव हस्तगत झाला. बंडािे प्रमुख पुढारी पकडले 
गेले. त्यारं्ा चशक्षा झाफया व पुन्सहा ल्स्थरस्थावर झाले. 

 
असेि एक बंड १८४० साली उद् भवले. या बंडािा र्ायक र्रकसह दत्तात्रय हा अंध िाह्मण होता. 

चर्जामाच्या हद्दीतील १२५ बंदूकधारी अरब बरोबर घेऊर् हा बदामीवर िाल करूर् गेला. दरवाजावरील 
१०–१२ बेरड पहारेकऱ्यारं्ी चवरोध केला तेव्हा त्यारे् त्यारं्ा ठार केले व चकल्ला ताब्यात घेतला. सवन गाव 
हस्तगत केला व छत्रपती र्रकसह, राजा र्रकसह अशी द्वाही चिरचवली. आपले चर्शाण उभारले, सरकारी 
खचजर्ा व बाजार लुटला आचण सवन लूट चर्जामी हद्दीत घेऊर् गेला. रं्तर तो बदामीस परत येऊर् त्यारे् 
शतेकऱ्यारं्ा खंडारे् जचमर्ी चदफया व आपला कारभार सुरू केला, परंतु र्रकसहाला राजपद प्राप्त होऊर् 
एक आठवडा लोटण्याच्या आति बेळगाविा कलेक्टर ए. एम. शॉरे् ए. बेकटग्टर्च्या रे्तृत्वाखाली एक 
लहार्शी तुकडी बदामीला पाठचवली. बदामीला वढेा पडला. लहार्शी िकमक झडली. र्रकसह व त्यािे 
सहकारी पकडले गेले. अरबारं्ा चर्ःशस्त्र करण्यात आले. शातंता प्रस्थाचपत झाली. कैद्यारं्ा बेळगावला 
रे्ले. त्याचं्यावर खटले भरले व चकत्येकारं्ा जन्समठेपीच्या चशक्षा झाफया.  
 
आधार : Gazetteer of the Bombay Presidency XXIII-Bijapur (1884), p.452. 
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रामोशाचंा उठाव : १८२६ – २९ – ३० – ३१ 
 

रामोशी ही महाराष्ट्रातील वन्सय जमातींपैकी एक जात. यािंी एकंदर संख्या १८,००० होती. रु्सत्या 
पुणे व सातारा चजफह्यातं त्यावळेी यािंी सखं्या सुमारे १,७०० – १,८०० असावी. डोंगरकपारीति यािंी 
वस्ती असायिी. पण पचरसराच्या संसगारे् लोखंडािे सुवणन बर्ाव े तद्वत या रामोशारं्ा चशवछत्रपतींिा 
सहवास लाभला व कहदवी स्वराज्य ससं्थापरे्त त्यािंा उपयोग झाला. आजच्या पोलीसािें काम त्यावळेी 
रामोशी करीत असत.१ चशवप्रभूरं्ी िेतचवलेला स्वातंत्र्यािा स्िुकल्लग त्याचं्या अंतःकरणात धगधगत होता. 
चशपाई बाण्यािे हे गडी स्वराज्यािा र्ाश झालेला उघड्या डोळ्यारं्ी व स्वस्थ चित्तारे् पाहायला त्यािंी मरे् 
काही भदुाड झाली र्व्हती. इंग्रजी राज्य म्हणजे ईश्वरी योजर्ा मार्ायला लावणारी चवद्वत्ताही त्याचं्या 
अंगात र्व्हती. त्याति इगं्रजाचं्या राज्यात घरी बसण्यािी पाळी आलेली. र्ा उद्योग र्ा धंदा. 
गुलामचगराच्या दे्वषाग्र्ीला क्षधुाग्र्ी चमळाला. इंग्रज परके राजे म्हणूर् ते आम्हासं र्कोत. त्यािंा जन्सम येथे 
बसू देणार र्ाही. अशी भावर्ा कैक वष े त्याचं्या मर्ात घर करूर् होती. अशा स्वातंत्र्याकाकं्षी लोकारं्ी 
मरणोन्समुख मराठेशाही जगावी म्हणूर् शवेटच्या बाजीरावाच्या शवेटच्या प्रयत्र्ात प्राणापणन करण्यािी 
तयारी दशनचवली आचण मग तेथूर्ि असा धुमाकूळ माडंला की, काही वष े त्या भागात इंग्रजी अंमलािी 
साक्षसुद्धा पटेर्ाशी झाली. 

 
चितूरकसग या म्होरक्याच्या चर्शाणाखाली सातारा चजफह्यातं त्यारं्ी लुटालूट केली आचण काही 

चकल्लेही पाडले.२ तसेि सासवडिा सत्त ू र्ाईक व पुरंदरिा उमाजी र्ाईक हे त्यािें र्ामाचंकत म्होरके. 
दोघेही लुटीच्या कामात महाअट्टल. एकदा पुण्याहूर् एका सावकारािा भला मोठा ऐवज मंुबईस जात 
होता. त्यावर या दोघारं्ी पाळत ठेऊर् एकदम छापा घातला आचण ऐवज लाबंचवला. कलेक्टररे् कैक 
चदवस खपूर् या िोरीिा शोध लावला. उमा व त्यािे साथीदार यासं एक वषे चशक्षा झाली. उमारे् कैदेतूर् 
सुटफयावर दुप्पट जोमारे् पनु्सहा तोि उद्योग िालू केला. १८२३ च्या एचप्रल मचहन्सयातील कुठफया याते्रत 
त्यारे् कोतवालािे तलवारीरे् तुकडे केले आचण पोचलसारं्ा दहशत बसचवली. वषन सहा मचहन्सयाच्या अवधीत 
उमाजी आपफया साथीदारासंह उघड कहडू लागला. रामोशाचं्या या दंगलीरे् सरकारी अचधकारी रंजीस 
आले.३ 

 

१८२४ च्या िेिुवारीला उमाजीरे् पुण्याजवळील भाबंुडे येथे कडेकोट पहाऱ्यात असलेली चतजोरी 
लुटली.४ 

 

चमरजकर पटवधनर्ािंी काही मंडळी चमरजेहूर् पुण्यास लग्र्ासाठी जात होती. जेजुरीच्या वाटेरे् 
येत असता शजेारच्या डोंगरातूर् उमाजीरे् त्याजंवर रात्री एकदम छापा घातला. त्यावळेी त्या मंडळींर्ी 
आपणहूर् दोर् हजारािंी मालमत्ता त्याच्या स्वाधीर् केली आचण जीव बिावले.५ १८२६ च्या एचप्रलात 
पंढरपूरहूर् पुण्यास जाणाऱ्या सावकारास लुटले व त्यािी मालमत्ता काढूर् घेतली.६ 

 

पुण्याच्या आग्रे्य टापूत तर या रामोशािंी इतकी दहशत बसली होती की, सरकारिे अचधकारी 
देखील त्या बाजूस चिरकेर्ासे झाले. रामोशाचं्या दंग्यारं्ी सरकारला भडंावरू् सोडले. दररोज उठाव ेतो 
रामोशािंी र्वीर्ि बातमी बाहेर यावी. रामोशािंी हकलपट्टी करण्यासाठी जवाहीरकसग रामोशी सासवडिा 
अंमलदार झाला. त्याच्या मुलासंकट मुसक्या बाधूंर् २६ जुलै १८२६ रोजी त्यास कैद केले. तो अधनमेला 
झाला. तेव्हा र्ोकरी सोडूर् जीव बिावण्याकचरता तो घरी बसला. िलटणच्या कर्बळकरािंा ऐवज पुण्यास 
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येत होता तोही रामोशारं्ी दौंडच्या आसपास लुटला.७ १८२६ च्या ऑक्टोबरात जेजुरीच्या पोलीस िौकीवर 
हल्ला करूर् पोलीसारं्ा तलवारीरे् तोडूर् त्यािंी हत्यारे व बंदुका लाबंचवफया. उमाजीस पकडूर् देण्यािा 
चवडा उिलणारा चशवर्ाक महार रामोशाचं्या तलवारीस बळी पडला व त्यािे शव ओळखता येऊ र्ये इतके 
चछन्नचवल्च्छन्न त्यारं्ी केले. कलेक्टररे् एक लष्ट्करी तुकडी जेजुरी व वालव े या रस्त्यावर ठेवली होती. 
म्हणूर् उमाजी व त्यािे साथीदीर यारं्ी आपले बेत बदलले. बोरघाटातूर् येणारा मंुबई-पणे रस्ता लक्षात 
घेऊर् त्या रस्त्यावर लोकािंी लूट िालचवली. कधी रेशमी कापड, कधी कोण्या सावकारािा खचजर्ा 
लुटावा असा रामोशारं्ी कहर उडवरू् चदली.८ 

 
पुण्यािा कलेक्टर रॉबटनसन् रामोशाचं्या या उठावाबद्दल मंुबई सरकारला चलचहतो, “सवन जर्ता 

कोणत्या तरी राजकीय बदलािी वाट पहात आहे. युरोचपअर्ाचंवषयी असंतोष, चतरस्कार उत्पन्न करणे व 
रं्तर त्यारं्ा देशातूंर् घालवरू् देण्यास मदत करणे असा लोकािंा मार्स चदसतो. पुण्यािे लोक तर 
महाकारस्थार्ी व अिवा उठचवणारे. ते उघड बोलतात,” कुठे इंग्रजािें राज्य? समरागंणावर ते लढतील 
पण रामोशापंढेु त्यािा चर्भाव लागणार र्ाही. कुणी सागंाव ंउद्या हा उम्याि चशवाजीसारखा बंडखोर होऊर् 
पुन्सहा मराठी राज्य िालू र्ाही करणार कशावरूर्? देवाच्या मर्ात असेल तर काय होणार र्ाही?”

९ 

 

रामोशावंर अन्सयाय झालेला आहे व म्हणूर्ि ते भडकूर् उठले आहेत असा समज युरोचपअर् 
लोकामंध्ये प्रिचलत होऊ लागला होता आचण हे भाचकत पुढे काही अंशी खरेही ठरले. उमाजीच्या 
रे्तृत्वाखाली रामोशारं्ी आपले राज्यि स्थाचपले. त्यारं्ी चजफह्यातील कजनत तिेतूर् ६,००० िी खंडणी 
गोळा केली.१० सरकाररे् जाहीरर्ामे लावरू् ६ मुख्यासं पकडण्याकचरता ५–५ हजारािंी बचक्षसे जाहीर 
केली.११ त्यातंील िौघेजण म्हणजे भजुबा पाडं्या, उम्या व येसाजी हे होत. 

 
र्ोव्हेंबर १८२७ मध्ये रामोशाचं्या राजकीय कटािा सुगावा सरकारला लागला. पदच्युतीमुळे ज्या 

राज्यावंर अन्सयाय झाला होता त्यारं्ा पुन्सहा गादीवर बसचवणे हा रामोशािंा मार्स होता. याबाबतीत 
कोफहापूरच्या राजािंा त्यारं्ा पाकठबा होता. भोरच्या पंतसचिवाचं्या कारभाऱ्यािी िूस असावी असा संशय 
होता. स्वतःला राजा समजूर् उमाजीरे् िाह्मणारं्ा दचक्षणा वाटफया आचण जर्तेस उदे्दशूर् एक िमार् 
काढले. “सरकारिे मामलेदारास वसूल देऊ र्ये. एक पै देखील मामलेदाराकडे भरफयास घरे जाळूर् 
राखरागंोळी करण्यातं येईल.” आपणासं व आपफया झेंड्यास लोकारं्ी मार् द्यावा असे त्याला वाटे. 

 
कशदे-होळकराकंडे आपले वकील पाठचवण्यािाही त्यािा मार्स होता१२ आचण याबाबतीत सवन 

सूिर्ा त्याला वाईच्या िाह्मणाकंडूर् चमळत होत्या असा लोकसमज होता तो कलेक्टररे् सरकारला चवचदत 
केला.१३ 

 

रामोशी जंगलातं स्वतंत्र झाले. उमाजी र्ाईक त्यािंा राजा बर्ला व तो चर्यचमत दरबार भरव ू
लागला. या दरबारिे वणनर्ही साहेब छार् करतो.१४ इंग्रजाशंी राजचर्ष्ठा दाखचवणाऱ्यारं्ा हे बडंखोर रामोशी 
शासर् करीत पण इतरारं्ा िागंले वागवीत. बायकावंर ते कधीि हात टाकत र्सत. त्यािें सहाय्यक हे 
कचर्ष्ठ जातीतील असत.१५ 

 

कं. सरकारच्या राज्यािा हा प्रारंभ होता व या प्रारंभकालीि जर्रे्त असुरचक्षततेिी भावर्ा प्रबल 
होणे राज्याच्या स्थयैाच्या दृष्टीरे् धोक्यािे होते. इतकेि र्व्हे तर रामोशािंा पुंडावा िारि माजला तर 
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इंग्रजाचं्या हातातील सत्ता जाण्यािी शक्यता होती. तेव्हा रामोशािंा बंदोबस्त करणे इंग्रजारं्ा भागि होते. 
प्रथम प्रथम जे अचधकारी रे्मले त्यांच्याकडूर् रामोशािंा परेुसा बंदोबस्त होऊ शकला र्ाही. यािे कारण तर 
मरु्ष्ट्यबळािा तुटवडा व दुसरे म्हणजे रामोशारं्ा असलेला लोकाश्रय. लष्ट्कराच्या हालिालीिी बातमी 
रामोशारं्ा अगोदर चमळे. इतकेि काय पण रामोशारं्ा भाकऱ्यािंा पुरवठा व वळे पडफयास घरादारािंा 
आश्रयही सरास चमळे. म्हणरू्ि रामोशी हे जर्तेपासूर् अलग काढणे भाग होते व त्यासाठी कलेक्टररे् 
गावोगाव िमारे् सोडली की “गावातंील लोकारं्ी या बंडवाफयाच्या कृत्यातं कोणत्याही तऱ्हेरे् सहभागी 
होऊ र्ये. त्यारं्ा अन्न, चर्वारा वा पैसा देऊ र्ये. हे साह्य असेि िालू राहीले तर जबर चशक्षा भोगावी 
लागेल. वतरे् जप्त होतील.१६ तसेि कॅ. रॉबटनसर्रे् गावच्या पाटील-कुलकण्यांर्ा आवाहर् करूर् 
साचंगतले की गावािी लुटालूट झाफयास सरकारकडूर् रु्कसार्भरपाई चमळणार र्ाही.२७ गावकऱ्यारं्ी 
रामोशाचं्या वास्तव्यािी, हालिालीिी बातमी जवळपासच्या लष्ट्करी ठाण्याकडे आगाऊ पोहोिवावयास 
हवी. आपआपफया खेड्यािें संरक्षण सरकारी सैन्सय येईतो करावयास हव.े 

 
रामोशारं्ी लूट केफयामुळे आपफयाला सरकारी सारा भरता येत र्ाही अशी जी शतेकरी लोकािंी 

सबब असे व ते आपली असहायता व्यक्त करीत. चतला पायबंद घालावा व रामोशापंासूर् त्यारं्ा िोडाव े
यासाठी त्यारं्ा र्ोव्हेंबर-चडसेंबरिा सारा तहकूबही केला. रामोशाचं्या चस्त्रया आपफया र्वऱ्यारं्ा सहाय्य 
करतार्ा आढळूर् आफया म्हणूर् त्यारं्ा अलग करण्यात आले. शरण येणाऱ्या रामोशारं्ा सावनचत्रक मािी 
जाहीर केली.१८ 

 

त्यािबरोबर इंग्रजारं्ी लष्ट्करी डावपेिािीही योजर्ा केली. कॅ. डेल्व्हसच्या मदतीला कॅ. ल्स्पलरिे 
घोडदळ चदले. कोफहापूरिे ५ कंपर्ी सैन्सय जेजुरीला रवार्ा केले व साताऱ्याहूर् काही सैन्सय पाठव ू असे 
आश्वासर् चदले. रामोशािंी अशी र्ाकेबंदी केफयारं्तर ते दचक्षण कोकणात उतरले तर तेथील कलेक्टरला 
स्थाचर्क सैन्सयाचधकाऱ्याचं्या साहाय्यारे् त्यािंा बंदोबस्त करण्यािा हुकूम चदला.१९ 

 

पाटील-कुलकण्यांवर गावच्या संरक्षणािी व रामोशािंी बातमी देण्यािी जबाबदारी येऊर् पडली 
तेव्हा त्यारं्ी व रामोशी जागले यारं्ी सरकारला एक चवरं्तीपत्र सादर केले ते असे, “पूवनपरंपरेरु्सार 
राजचर्ष्ठेिे धोरण आम्ही िालू ठेव ूव सरकारशी सहकायन करू, परंतु रामोशी जर घरादारािंी राखरागंोळी 
करतील तर त्यावळेी सरकाररे् मदत द्यावी व जर्तेच्या अडिणींिे चर्वारण कराव.े सरकाररे् १,००० 
लोक चर्रचर्राळ्या चठकाणी सारखे चिरते ठेऊर् लोकातंील घबराट घालवरू् त्याचं्या सुरचक्षततेिी हमी 
द्यावी. रामोशारं्ा जरब बसवावी. सरकारला रामोशािंी बातमी देऊर्ही ते जर हाती र् सापडले तर 
त्याबद्दल जर्तेला जबाबदार वा दोषी ठरव ूर्ये.२० 

 

कॅ. रॉबटनसर्रे् यावर त्यारं्ा तोंडी आश्वासर् चदले की सरकारला असे साह्य करतार्ा कोणाला 
इजा झाली अगर काही रु्कसार् झाले तर सरकार िौकशी करूर् योग्य तऱ्हेरे् व पुरेशी मदत देईल. कोणी 
मृत्यू पावफयास सरकार चवधवलेा उदरचर्वाहाथन पेन्सशर् अगर जमीर् देईल.२१ 

 

परंतु यािा काही उपयोग झाला र्ाही. रामोशारं्ा चवरोध करण्यास कोणी धजलाि र्ाही. 
 

रामोशािें उद्योग अचवरत िालू राचहले. पुणे, सातारा हे चजफहे व भोर संस्थार् यातूंर् रामोशारं्ी 
मोठमोठाफया रकमा उकळफया. गाविा वसूल रे्ला आचण सरकारला आपफयाशी तह करण्याकचरता 
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पािारण केले. “पादशाही, महाराजे (सातारिे राजेसाहेब) व पेशव ेयारं्ी आम्हासं रे्मणुका चदफया होत्या व 
त्याप्रमाणे आमिे हक् आतापयंत िालू आहेत व तेि जर आमिेकडे पूवनवत िालू राहतील तर तहािी 
कलमे आमिेकडे पाठवावी. परंतु ती जर र् पाठवाल तर आज जे बंड एकाि चठकाणी चदसते आहे अशी 
हजार बंडे उभी राहतील व सातपुड्यापासूर् परशरामपयंत त्यािा िैलाव होईल आचण सारा देश उजाड 
बरे्ल.” (ता. ३०-११-१८२७).२२ रामोशाचं्या या उच्छेदारे् सरकार कंुचठत झाले. कोकणात, देशावर, 
सातारा-वाई-भोरपासूर् कोफहापुरपयंत रामोशारं्ी सारखी धुमश्चक्री उडवरू् चदली. त्यािंा पाठलाग 
करण्यासाठी इंग्रज सरकाररे् कॅ. डेल्व्हस, कॅ. ल्स्पलरिे घोडदळ व कोफहापूर-सातारा येथील सैन्सय 
धाडले. त्यारं्ी कैक वष े सवन प्रदेश वढूेर् टाकला होता. कॅ. डेल्व्हसला तर क्षणािी उसंत र्व्हती व या 
खिाखाली सरकार बेजार होऊर् गेले. परंतु रामोशारं्ी दचक्षण पादाक्रातं करणाऱ्या इंग्रज मुत्सद्दी 
एल्फिन्सस्टर्ला दाद चदली र्ाही, माफकमलाही र्मचवले. लोकारं्ा व सरकारला जरब बसचवण्याकचरता 
त्यारं्ी जाभंळूपाड्याजवळील िौकीवरील िार चशपायािंी चशरे गव्हर्नरकडे पत्रासोबत पाठवरू् चदली. 
आपफया पराक्रमािे गोडव ेगाणारे जाहीरर्ामे त्यारं्ी आसपासच्या खेड्यातं वाटले. या धाडसी कृत्यारे् सवन 
लोक थक् व भयिचकत झाले. त्याचं्या वाटेस कोणी जाईर्ा. 

 
पण उम्याला माहीत होतं की आपला हा खेळ तलवारीच्या धारेवरील र्ािासारखा आहे. म्हणरू् 

त्यारे् सरकारशी समझोता केला. इ.स. १८२९ मध्ये सरकाररे् त्यास १२० चबघे जमीर् साकुरडी येथे इर्ाम 
चदली. बाकीच्या रामोशारं्ा बचक्षसी व र्ोकऱ्या चदफया.२३ 

 

चतथूर् एक वष ेकाम सुरळीत िालले. उमाजी सरकारी हुकमािा बंदा बर्ला. पण स्वतः हुकमत 
गाजवरू् जन्समभर प्रिंड उलाढाफया करणाऱ्यास हे वसेण घातलेले चजणे रुिले र्ाही. पुन्सहा काही चर्चमत्त 
होऊर् या रार्कसहारे् रार्ात धूम ठोकली.२४ 

 

पुन्सहा एकदा मुलखातं पुंडाई माजली. इगं्रज सरकाररे् मात्र या वळेेस रामोशािंा संपूणन उच्छेद 
करावयािाि असे ठरचवले. कॅ. मकॅीन्सटोशच्या हाताखाली इंग्रज िौज रामोशाचं्या पाठलागास लागली. 
उमाजी व त्यािे साथीदार यारं्ीही सरकारिा चपच्छा पुरवण्यास कमी केले र्ाही. ता. १६ िेिुवारी १८३१ 
रोजी त्यारं्ी सवन प्रातंातंील रचहवाशासं व राजेरजवाड्यासं उदे्दशूर् एक जाहीरर्ामा काढला, “युरोचपयर् 
लोक मग ते अचधकारी वा चशपाई कोणीही असोत जेथे सापडतील तेथे पकडूर् ठार माराव.े साहेबास 
मारण्यािे काम जे उत्कृष्टपणे बजावील त्यास र्व्या सरकारातूंर् रोख बचक्षसे, इर्ामे व जहाचगरी वगैरे 
देण्यात येतील. इंग्रजी राज्यातं ज्यािंी वतरे्, हक् व चमळकती बुडाफया असतील त्यारं्ा आपले गेलेले हक् 
परत चमळचवण्यािी सधंी आली आहे चतिा उपयोग करूर् घ्यावा. कं. सरकारच्या िौजेत कहदी चशपाई, 
स्वार, पायदळ वगैरे आहेत त्यारं्ी र्ोकऱ्या सोडूर् बाहेर चर्घाव.े साहेबािे हुकूम पाळू र्येत. ही आज्ञा र् 
मार्फयास र्वीर् सरकार त्यारं्ा चशक्षा करील. चिरंग्यािे बंगले जाळाव.े सरकारी चतजोऱ्या लुटाव्या. 
लुटीिा पैसा त्यारं्ा माि केला जाईल. सरकारास वसूल भरू र्ये. कहदु-मुसलमार् कोणी असोत त्यारं्ी हा 
आमिा हुकूम मार्ावा. इंग्रजी राज्य बुडणार असे जे भाकीत आहे ते खरे होण्यािी ही वळे आहे.”

२५ 

 

याप्रमाणे जाहीरर्ामे लावरू् रामोशारं्ी मुलाखात धुमाकूळ सुरू केला. चर्जाम हद्दीपासूर् ते थेट 
कोकणापयंतच्या मुलखातं रामोशी आचण इंग्रज सेर्ा याचं्या झटापटी सुरू झाफया. अखेरीस रामोशाचं्या ह्या 
म्होरक्यास ता. १६ चडसेंबर रोजी भोरजवळ इंग्रजारं्ी चवश्वासघातारे् पकडले. यावळेीसुद्धा 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 
           

कहदवाचसयातंील चितूर इंग्रजाचं्या सहाय्यास गेला. उमाजीवर रीतसर खटला भरूर् त्यास िाशी चदले 
आचण इंग्रजासं जंगजग पछाडणाऱ्या रामोशासं स्वस्थ बसाव ेलागले. 

 
या त्याचं्या बंडात रामोशािंा स्वाथन होताि. त्यारं्ा आपफया जचमर्ी चमळवावयाच्या तर होत्या. 

इंग्रज सरकारशी मुकबाला सवन लोकारं्ी करूर् हे परकीय सरकार घालवरू् द्याव े अशीही त्यािंी इच्छा 
होती. ते गोरगचरबासं व रयतेस छळीत र्सत. प्रसंगी अंगावरिी वसे्त्रसुद्धा ते गोरगचरबारं्ा दार् करीत. 
िाह्मणारं्ा दचक्षणा देत. आपफया चर्शाणाला व स्वतःला लोकारं्ी मार् द्यावा असे उमाजीला वाटे. ही लक्षणे 
काही केवळ पोटभरू लुटारू रामोशािंी र्व्हती. उम्याला पकडणारा कॅ. मचॅकन्सटोश [          इ    स   . 
                    १८३३        स      .                  .   .               २१/ २८६ स. १८३३              स      

              .] चलचहतो “मोठमोठ्या लोकारं्ी मला स्वतः खात्रीपूवनक साचंगतले की हा उम्या रामोशी काही 
असला तसला भटक्या र्व्हे. त्याच्या दृष्टीपढेु रे्हमी चशवाजीिे उदाहरण होते. चशवाजीप्रमाणे आपण मोठे 
राज्य कमवाव ंअशी त्यािी उमेद होती.”

२६ उम्या म्हणजे सवांिा प्यारा. तो हलक्या जातीिा असला तरी 
त्यािी बुचद्ध, शहाणपण व उद्योग काही लहार् र्व्हता. माणसे त्याला चिकटूर् रहात व देवासारखी भजत. 
परंतु आता काळ चिरला होता. लढाईिे तंत्र बदलले होते. केवळ गचमर्ी काव्यारे् डोंगरातूंर् लढूर् 
सरकारला सतावता आले तरी स्वतंत्र राज्य स्थापणे शक्य र्व्हते. त्यासाठी इगं्रज सत्ताधाऱ्यािें लढाईिे 
तंत्र आत्मसात करूर् त्याचं्याशी उघड उघड सामर्ा देणे आवश्स्त्यक होते. चठकचठकाणी इंग्रज राजसते्तशी 
इमार् राखणारे ससं्थाचर्क, वतर्दार यािंी एकजूट घडवरू् आणण्यास िाणक्यासारख्या एखाद्या 
मुत्सद्यािीि योजर्ा व्हावयास हवी. केवळ स्वातंत्र्यलालसा ही अपुरी पडली असती. म्हणूर्ि उम्यािे 
कौतुक करावयािे ते त्याच्या स्वातंत्र्याच्या लालसेिे. सारे संस्थाचर्क, सरदार स्वत्व चवसरूर् स्वाथाच्या, 
चवषयोपभोगाचं्या गतेत लोळत पडलेले असतारं्ा उम्यासारखा एक स्वातंत्र्यपे्रमी रामोशी आपफया तुटपुंज्या 
सामर्थ्याचर्शी का होईर्ा इगं्रजाचंवरुद्ध दंड थोपटूर् उभा रहावा याति महाराष्ट्र भमूीिे वैचशष्ट्ट्य आहे. 
सगळीकडे पराक्रमािा लोप होऊर् अचखल भारतभमूीवर पारतंत्र्यािा अधंःकार पसरू लागला असता 
उम्याच्या रूपारे् पराक्रमािी उफका तुटूर् पडली व चतच्या तेजारे् चदपूर् जाऊर् पसरणाऱ्या अंधःकारािी 
भयार्कता अचधकि वाढली. 
 
आधार : (१) Forest official writings of Elphinstone, pp. 306-7. (२) Peswaichi Akher bakhar, p 

173. P. S. D. 1819 Diary 461, pp. 213-30. (३-८) D. C. R Inward Poona Daftar; J. D. 
1833, Vol. 21/286. (४) चरयासतकार सरदेसाई, उमाजी र्ाईक, पृ. १४. (९) P. D. 1827, Vol. 
15/270 pp. 55-59 (१०) P. D. 1827, Vol. 15/270, p 14 (११-१२) P. D. 1827. Vol. 
15/270, pp. 91-93. (१३) P. D. 1827, Vol. 15/270, pp. 216-17. (१४) P. D. 1827, Vol. 
15/270, pp. 37-40. (१५) P. D. 1827, Vol. 15/270, pp. 43-44. (१६-१८) P. D. 1827, 
Vol. 15/270, pp. 45/47 (१९) P. D. 1830-31, Vol. 38/419, (२०-२१) P. D. 1830 -31, Vol. 
38/419, pp. 48-50. (२२) P. D. 1830 -31, Vol. 38/419, pp 61-62. (२३) R. D. 1829, Vol. 
13. (२४) J. D. 1830, Vol. 3/186, p. 284. (२५) P. D. 1832-33, Vol. 23/549. (२६) J. D. 
Volume 21/286 of 1833. 
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सावतंवाडी : १८२८ – ३८, १८४४ – ४५ 
 

पेशवाईच्या उत्तरकाळात इगं्रजारे् कोकणातं आपले पाय पसरायिा िंग बाधंला. एकछत्री राज्य 
करण्याकचरता मालवणला १८१३ मध्ये वचकलात उघडली आचण ६ वषांच्या बऱ्यावाईट कारवायारं्ी 
सावतंवाडीकरारं्ा सळो की पळो करूर् सोडले. अखेरीस साहेबाच्या अटी मान्सय करूर् सावतंवाडीकरारं्ी 
इंग्रजािें माडंचलकत्व १७ िेिुवारी १८१९ रोजी तहारे् कबूल केले. चिचटश पोचलचटकल एजन्सट सावतंवाडी 
दरबारी काम करू लागला. युचर्यर् जॅक िडकावीत इंग्रज तुकडी सावतंवाडीत चशरली आचण 
ख्यालीखुशालीरे् राहू लागली. हे पाहूर् लोकािंी मरे् िरनरन झाली. १८२३ मध्ये र्वीर् खेमसावतं 
(बापूसाहेब) गादीवर आला. याचं्या कारकीदीत १८२८, १८३८, १८४४-४५ मध्ये बंडाळी माजली. प्रत्येक 
वळेी राजाला चिटीश सरकारिे सहाय्य घ्याव े लागे. यािा िायदा इंग्रजारे् पुरेपूर घेतला. १८२८ मध्ये 
महादेवगडिा पूवीिा चकल्लेदार िोंडसावतं तांबुळवाडीकर यारे् वाडीसरकारचवरुद्ध बडं केले आचण चकल्ला 
ताब्यात घेतला. बंडािा मोड करण्याकचरता राजेसाहेबारे् मंुबई सरकारकडे मदत माचगतली. मंुबई 
सरकाररे् एक पलटण चकफफयावर पाठचवली. बंडवाले चकल्ला सोडूर् शजेारच्या इिलकरंजी संस्थार्ात 
पळूर् गेले (१८३०). इ. स. १८३२ मध्ये पुन्सहा बरीि धामधूम सुरू झाली. राजेसावतं यािंी बायको दादीबाई 
चहिे व राजािे वैमर्स्य येऊर् चतरे् काही लोक मदतीस घेऊर् बंड केले. तेव्हा ससं्थार्ािे सैन्सय व 
दादीबाईिे लोक यािंा मुकबला वाडी येथे झाला. तीत दादीबाईकडील लोकािंा पुरा मोड होऊर् त्यारं्ा 
पळूर् जाव ेलागले. याि साली ता. २६ चडसेंबर रोजी कं. सरकाररे् सावतंवाडीकराशंी करारर्ामा केला 
की इंग्रज सरकारच्या संमतीवािूर् वाडी सरकार मुख्य चदवाण चवठ्ठल सबर्ीस यासं दूर करणार र्ाही. ही 
अट राजाच्या मर्ाचवरुद्ध होती पण राजा मूग चगळूर् गप्प बसला. गावंगन्नािा वसूल चिठ्या र् देता होऊ 
घातला. संस्थार्िे जकातीिे उत्पन्नही साहेबारे् चिटीश िौजेच्या खिासाठी ता. २५ सप्टेंबर १८३८ पासूर् 
आपफयाकडे घेतले. शवेटी शातंता राखण्याच्या कामी वाडीकर कमकुवत असा ठपका त्याजवर ठेवला व 
राजास पदच्युत करूर् ता. १७ सप्टेंबरपासूर् संस्थार्िा कारभार कं. सरकाररे् पोचलचटकल एजन्सटच्या 
हाती चदला. त्याि चदवशी एक जाहीरर्ामा काढूर् इंग्रज करणार असलेफया सुधारणा लोकाचं्या चर्दशनर्ास 
आणफया. या सवन प्रकारामुळे सावतंवाडीत इंग्रजाचंवषयी घृणा चर्माण झाली. चजकडे चतकडे सुडािी भावर्ा 
चर्माण झाली. राजा इंग्रजाचं्या आपमतलबी धोरणामुळे राज्यकारभारात लक्ष घालीर्ा. ही सधंी साधूर् 
िळवळ्या सरदारारं्ी आपफया योजर्ारं्ा मूतन स्वरूप देण्यासाठी गोव्यातं पलायर् केले आचण चतथे वाडीिा 
ताबा चमळचवण्यािी योजर्ा चशजचवली. योजणेप्रमाणे वाडीिा चकल्ला ताब्यात घेण्यािे ठरले. ठरलेला बर्ाव 
घडला तो चदवस ता. ५ र्ोव्हेंबर १८३८ िा होता. बंडािा पुढारी आत्मा िौकेकर यारे् १०० लोकाचं्या 
मदतीरे् सावतंवाडीच्या कोटावर अिार्क हल्ला केला आचण कोट ताब्यात घेतला. कोटात चदवाणास 
कोंडूर् ठेवले. बंडवाले बापूसाहेबास जाऊर् भेटले. यावळेी स्पूर्र हा पोचलचटकल एजंट होता. त्याला ही 
बातमी कळताि त्यारे् लोकािंी जमवाजमव केली व तो मुशीच्या दरवाजाजवळ आला. ते पाहताि बंडवाले 
आकाच्या कदडीरे् पळूर् जाण्यािा प्रयत्र् करू लागले तेव्हा इंग्रज सरकाररे् त्याचं्या पुढाऱ्यापंैकी रामसावतं 
चशवसावतं चतरवडेकर यारं्ा पकडले. बाकीिे तटावरूर् उड्या टाकूर् पळूर् गेले. पकडलेफयापंैकी १४ 
असामीस साहेबारे् काळ्यापाण्याच्या चशक्षा ठोठावफया आचण त्यािंी रवार्गी अहमदाबाद तुरंुगात केली. 

 
आपफया सहकाऱ्यारं्ा या चशक्षा ठोठावफया म्हणूर् पळूर् गेलेफया बंडाच्या पुढाऱ्यारं्ी हातपाय 

गाळले र्ाहीत. उलट सुडािी भावर्ा जास्ति िोिावली. िौकेकर यारे् यावळेी भोजसावतं माणगावंकर 
यास मदतीस घेतले. गोव्यातंील काही लोकािंी मदत चमळचवली. काही वाडीिे लोक गोळा केले व ता. १९ 
चडसेंबर १८३८ रोजी हणमतंगड चकफफयािा ताबा चमळचवला. वाडीतील कोट घेण्यासाठी वाडीर्जीकिी 
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मेटे धरूर् मागन बंद केला. पोचलचटकल एजंटरे् या बंडवाफयावंर सैन्सय पाठचवले. या झटापटीत सैन्सयाच्या 
हाती िौकेकर आचद बंडािे पुढारी सापडले. त्यारं्ा चगरिदार केले. बंडािा एक पुढारी भोजसावतं 
गोळागोळीत ठार झाला. पकडलेफयापंैकी काहींर्ा काळ्यापाण्यािी व बाकीच्यारं्ा कैदेिी चशक्षा देऊर् 
त्यािंा चर्काल लावला. 

 
दुसरा प्रचसद्ध बंडवाला िोंडसावतं ताबंूळवाडीकर व त्यािे मुलगे हे लपूर् राहूर् सरकारास 

वरिेवर त्रास देऊ लागले. त्याचं्यासाठी स्पूर्ररे् एक जाहीरर्ामा काढला : “हे लोक हजर होऊर् 
सरकारच्या स्वाधीर् झाले तर त्यासं मागील अपराधाबद्दल पूणन मािी चमळेल.” त्याप्रमाणे िोंडसावतं व 
त्यािे सात मुलगे हजर झाले. त्यापैकी िार असामींर्ी आळीपाळीरे् वाडीत रहाव ेव बाकीच्या िारजणारं्ी 
कलंचबस्त येथे राहूर् वतर्ािी व्यवस्था करावी, परवार्गीचशवाय बाहेर कोठे जाऊ र्ये, रयतेपासूर् पैसा 
वसूल करू र्ये, अशा अटी घातफया. ह्या अटी मान्सय करूर् ही मंडळी त्याप्रमाणे ४ वष ेिालली. 

 
या मुदतीत ससं्थार्िा कारभार साहेब हाकीत होता. त्यारे् बऱ्याि सुधारणा केफया. वसुलािे 

सोईकचरता संस्थार्ािे तीर् भाग पाडले. तीर् मुलकी अमंलदार रे्चमले. पण लोकारं्ी पोलीस अंमलदारारं्ा 
दाद चदली र्ाही. त्यारं्ी आपले बंडाळीिे उद्योग िालूि ठेवले. 

 
कोफहापूरमधील १८४४ च्या गडकरी उठावािी पुर्रावृत्ती इथेही झाली. कोफहापुरातील इतस्ततः 

पसरलेली बंडाळी इंग्रज सरकाररे् मोडूर् काढली. बंडवाफयासं आपले आपमतलबी हेतू साधण्यास 
अडिण झाली, त्यामुळे चकत्येक लोकािंी मरे् दूचषत झाली होती. हे लोक मर्ोहरगडास गेले. हा चकल्ला 
बेळगावच्या रै्र्न त्येस ३५ मलैावंर आहे. त्यास सावतंवाडी संस्थार्ातील प्रचसद्ध बडंवाले िोंडसावतं व 
त्यािें मुलगे जाऊर् चमळाले. चकफफयातील गडकरीही सामील झाले. चकल्ला बंडवाफयािंा तळ झाला. 
रागंणा व मर्ोहरगडावरील हालिाल पाहता यावी म्हणूर् सावतंवाडी लोकलकोरिा अंमलदार मेजर 
बेर्बो याच्या हाताखाली सैन्सयािी एक टोळी हरु्मतं घाटाच्या पायर्थ्याशी रे्रूर येथे छावणी करूर् राचहली. 
रं्तर १० ऑक्टोबर रोजी बंडवाले चकफफयाखाली उतरूर् गोठोस गावात चशरले. तेथे गावातील 
प्रचतचष्ठताचं्या घरावंर हल्ले िढचवले. कुळकणी व गडािे सबर्ीस याचं्या ताब्यातील कागदपते्र जाळूर् 
टाकले. दुसऱ्या चदवशी रे्रूर गावात उतरले. तेथेही पचहफयािीि पुर्रावृत्ती झाली आचण हाि कायनक्रम 
त्यारं्ी िालू ठेवला. चजकडे चतकडे जाळपोळ, लुटालूट, धान्सयािी दुकारे्, सरािािंी दुकारे्, इंग्रजाबंद्दल 
ओलावा असलेफया सावकारािंी घरे, सवनत्र लुटालूट केली. लोकारं्ी कायदा आपफया हातात घेतला. या 
बंडवाफयाचं्या िाळ्यासं आळा घालण्याकचरता मेजर बेर्बोच्या हाताखालील इंग्रजी तुकडीरे् चशकस्त 
केली. पण त्यालाही बंडवाफयारं्ी झोपवले. बंडवाफयारं्ा आता आत्मचवश्वासािी प्रचिती आली. 
राजघराण्यातील पुरुषारं्ी आपले पुढारीपण कराव े असे त्यारं्ा वाटू लागले. गादीिे वारस आण्णासाहेब 
त्यावळेी १६ वषांिे. त्यािें मर् वळचवण्यात बंडवाफयारं्ी यश चमळचवले. १६ र्ोव्हेंबर १८४४ रोजी रात्री ते 
बंडवाफयासं चमळाले. मर्ोहरगड चकफयामध्ये जाऊर् पोहोिताि त्याचं्या सन्समार्ाथन तोिािंी सलामी चदली. 
बंडवाफयारं्ा परमावधीिा आरं्द झाला. अण्णासाहेबारे् राजा पदवी धारण केली. काही गावािंा वसूलही 
गोळा केला. गावागावातूंर् बंडाळ्या माजू लागफया. बडंवाले आता एवढे प्रबळ झाले की, त्यारं्ी दहाव्या 
पलटणीच्या अचधकारीवगास बोलणी करण्यास पािारण केले. धुमाकूळ तसाि िालूि राचहला. १८४५ 
मध्ये सबधं सावतंवाडी ससं्थार्ात अराजकी माजली. र्ा कायदा, र्ा न्सयाय, र्ा चर्वाडा. बळी तो कार् चपळी 
अशी ल्स्थती सवनत्र झाली होती. चिटीश सरहद्दीवरील र्ाकी सुद्धा सुरचक्षत र्व्हती. 
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बंडाचा कळस 
 

डोंगराळ मुलूख, चजकडे चतकडे जंगल, त्यात लपूर् राहण्यािी बंडवाफयासं उत्तम सोय यामुळे 
अराजक जास्त वाढले. बंडवाफयापंैकी सुभार्ा चर्कमरे् मालवण व आसपासिा मुलूख आपफया ताब्यात 
घेतला. उत्तरेला दाजी लक्ष्मणरे् आपला जमाव जमवरू् प्रचतकारािी जोरािी तयारी ठेवली. चहरसावतं 
कडगणेकररे् रामघाट रस्त्यावरील भेंडशी ठाण्यावर रोख धरला. मर्ोहरगड येथील बंडवाफयारं्ी चशवापूर व 
चशरकशगे गावाच्या जंगलात स्वतःिा एक दारू काढण्यािा कारखार्ा काढला. त्यासाठी लागणाऱ्या 
सामार्ािा पुरवठा देशावरूर् होत असे. अशा प्रकारच्या जय्यत तयारीमुळे िळवळ िोिावत होती. र्वीर् 
र्वीर् रे्ते चर्माण होत होते. त्यारं्ी चिचटश हद्दीतील वराड व पेंडूर या गावािंा वसूलही गोळा केला. 
 
उपाय 

 
पण हळूहळू कं. सरकाररे् ही सवन पचरल्स्थती आपफया आटोक्यात आणली. बंडािा जास्त प्रसार 

होऊ र्ये म्हणरू् चर्रचर्राळे हुकूम काढले. गावंकर, िौजदार, कुळकणी यारं्ी एकत्र जमाव,े आपफया 
खेड्यातंील कोणी इसम गैरहजर असतील तर त्याबद्दल तपास ठेवावा, सवन हत्यारे हजर करूर् घ्यावी, 
शक्य चततके आसपासिे जंगल तोडाव े हे मुख्य हुकूम. त्याबरोबरि १४ जारे्वारी १८४५ रोजी लष्ट्करी 
कायदा पुकारला. वेंगुला, बेळगाव व मद्रास येथूर् लष्ट्करी मदत चमळचवली आचण सावतंवाडीच्या तीर् 
भागातं तीर् लष्ट्करी तुकड्या ठेवफया. तसेि चर्रचर्राळ्या चठकाणी बंडवाफयाचं्या पढुाऱ्यासं गंुतवरू् ठेवले. 
त्यातील उल्लखेर्ीय म्हणजे रागंणा चकफफयावरील झोंबाझोंबी. येथे हफफयाप्रचतहफफयात बंडवाले गंुतूर् 
राचहले असता कॅ. औटरॅमरे् मर्ोहरगड घेतला आचण बडंवाफयासं चपटाळूर् लावले. त्यापंैकी काही गोवा 
हद्दीत पळाले. 

 
इंग्रज सरकाररे् सवनसाधारण जर्तेकचरता एक मािीिा जाहीरर्ामा काढला. ता. १३ िेिुवारी 

१८४५ रोजी िोंडसावतं व त्याच्या मुलारं्ा पकडूर् देण्याकचरता रु. १.००० व ३,००० िी बचक्षसे जाहीर 
केली. तरी सुद्धा यापंकैी एकासही धरूर् देण्यािी कोणािी छाती झाली र्ाही. बंडवाफयांस सामील झालेले 
जे लोक त्यारं्ा सोडूर् पूवनवत आपआपले धंदे सुरू करतील त्यारं्ा कं. सरकाररे् मािी जाहीर केली तसेि 
अण्णासाहेबािंा संस्थार्ावरील हक् काढूर् घेतफयािा पकुारा केला. त्यािें मुलूखही खालसा केले. मात्र 
त्यासं सावतंवाडीत येऊर् राहण्यािी मोकळीक चदली. त्याचं्या योगके्षमाकचरता १०० रु. रे्मणूक चदली. 
त्याप्रमाणे ता. २१ ऑगस्ट रोजी ते सावतंवाडीस येऊर् राहीले. १८५० मध्ये याचं्या कुटंुचबयारं्ा ठराचवक 
तर्खा देण्यािे ठरचवले. िोंडसावतंाचं्या धाकट्या मुलारं्ा मािी चदली आचण सावतंवाडीत येऊर् 
राहण्यािी परवार्गी चदली. परंतु र्ार्ा, बाबा व हरु्मतं असे िोंडसावतंिे चतघे मुलगे गोव्याति राचहले. 
सरकाररे् त्याजंवर र्जर राखली. 
 
आधार : कपगुळकर सावतंवाडी संस्थार्िा इचतहास; Pre-1857, Records Ratnagiri Distriot, Vol. 2/1 

(Poona Daftar); P. D. 1844, Vol. 23/28; P. D. 1849, Vol. 157/2340; P. D. 1846, Vol. 
1850; Choksey, Malwan Residency Records. 
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कोल्ह्हापूर गडकऱ्याचंा उठाव (१८४४) 
 

कोफहापूरच्या छत्रपतींर्ी १ ऑक्टोबर १८१२ च्या तहारे् कं. सरकारिे माडंचलकत्व पत्करले. इ. 
स. १८१३ ते १८२१ पयंततत संभाजी ऊिन  आबासो, ह्यारं्तर १८२१ मध्ये राजा शहाजी ऊिन  बुवासाहेब 
गादीवर आल. तो उधळ्या पण इंग्रजदे्वष्टा होता. आपले सैन्सय वाढचवण्यािा उपक्रम त्यारे् सुरू ठेचवला. 
संधी येईल त्यावळेी इंग्रजांचवरुद्ध उठाव करणाऱ्यासंही त्यारे् गुप्त मदत केली. १८२४ मध्ये चकत्तरूला उठाव 
झाला. कलेक्टर थकॅरे मारला गेला. त्यावळेी सुद्धा शहाजी ऊिन  बुवासाहेबािंी गुप्त िूस या उठावाला 
असफयािा वास इंग्रजासं आला होता. त्यारे् आपफया सरदारारं्ा त्रास देण्यास सुरुवात केली. राज्यात 
वारंवार लुटालूट होऊ लागली त्यामुळे प्रजेरे् या गोष्टीिा धसका घेतला. हा धुमाकूळ थाबंचवण्याकचरता मग 
त्याजचवरुद्ध इंग्रजारं्ी सैन्सय पाठचवले. त्यािा पचरणाम म्हणूर् कागल व सातारा या दोन्सही राज्यातंील 
बळकाचवलेला मुलूख त्यास परत करावा लागला. ३० चडसेंबर १८२५ च्या करारारे् राजा पुन्सहा बाधंला 
गेला. कं. सरकारच्या शत्रूंर्ा कोफहापूररे् कधीही आसरा देऊ र्ये. गंुडापुंडािंा पाठलाग करूर् त्यारं्ा 
चिरडूर् टाकाव ेव शातंता राखावी; अशा शती राजारे् कबूल केफया. पण ह्या तहास मंुबई सरकाररे् मंजुरी 
देण्याच्या अगोदर राजारे् आपली सैन्सयसंख्या कमी करावी आचण शातंतेस धोका येईल असे काहीि करू 
र्ये अशा दोर् अटी आणखी जोडफया. तह २४ जारे्वारी १८२६ रोजी मजूंर झाला. त्यारं्तर राजारे् पूवी 
चदलेली आश्वासरे्, तहातील अटी या सवांवर बोळा चिरचवला. लुटालूट सैन्सयभरती वगैरै गोष्टी िालू 
ठेचवफया. पनु्सहा येरे माझ्या मागफया प्रकार सुरू झाला. तेव्हा ऑक्टोबर १८२७ मध्ये कं. सरकाररे् राजावर 
र्वा तह लादला. सैन्सयसंख्या कमी करणे आचण कोफहापूर व पन्सहाळगड चकफफयातं चिचटश सैन्सय ठेवणे या 
दोर् मुख्य अटी राजाकडूर् कबूल करचवफया. रे्हमीप्रमाणे राजारे् हो म्हणाव ेआचण आपले उद्योग िालूि 
ठेवाव ेअसा कायनक्रम शहाजी राजारे् आपफया मरणापयंत िालू ठेवला. तो २९ र्ोव्हेंबर १८३८ रोजी मरण 
पावला. 

 
शहाजी राजाला दोर् बायकापंासूर् दोर् मुलगे होते. चजजाबाई व चदवणाबाई या त्याचं्या दोर् 

राण्या. चजजाबाईच्या मुलािे र्ाव बाबासाहेब (िौथे चशवाजी) व चदवणाबाईच्या मुलािे र्ाव चिमासाहेब. 
दोन्सही मुले अफपवयी. राण्यारं्ी कारभार पहावयािा पण राजाच्या मतृ्युरं्तर या दोन्सही राण्यािें आपसातं 
पटेर्ा. त्यािा िायदा घेऊर् करवीर कारभारात इगं्रजारं्ी हस्तके्षप करण्यास सुरुवात केली. तहातील 
कलमामुळे इंग्रज सरकाररे् राज्यकारभार सुधारण्याकचरता दाजी कृष्ट्ण पचंडत यास कोफहापूरिा चदवाण 
रे्मले. दाजी कृष्ट्णाच्या हातात कारभार गेलेला पाहूर् धाकट्या राणीस व चतच्या तंत्रारे् िालणाऱ्या दरबारी 
मंडळींस रुिले र्ाही. त्यािंा तडिडाट झाला. पण त्यारं्ा उघड काहीि करता येईर्ा. दाजी कृष्ट्ण 
पंचडतारे् राज्यकारभारात बऱ्याि सुधारणा घडवरू् आणफया. पण या सुधारणा दरबारातील बड्याचं्या 
इच्छेचवरुद्ध झाफया, त्यामुळे कटुता वाढली आचण चतिा स्िोट १८४४ च्या गडकरी उठावात झाला. 
 
गडकऱ्याचं्या जवमनी गेल्ह्या 

 
मराठी राज्यातं चकफफयातंील बंदोबस्त गडकरी ठेवीत असत. त्यारं्ा त्याबद्दल तर्खा चमळत असे. 

त्या त्या चकफफयाच्या जवळपासच्या जचमर्ी त्याचं्यकडे तर्ख्यासाठी लावरू् चदलेफया असत. इंग्रजािें राज्य 
आले. सातारा गादीिे पुर्रुत्थार् होऊर् राजा प्रतापकसहािा मागनदशनक गॅ्रन्सट डि बर्ला. या गॅ्रन्सट डिरे् 
सातारा राज्यातील जमाबंदीस र्वीर् धतीरे् सुरुवात केली. तीि पद्धती इतर मराठी संस्थार्ातं लाग ू
केली. गडकऱ्यारं्ा इतःपर चकल्ला संरक्षणाकचरता जचमर्ी द्यावयाच्या र्ाहीत. कारण चकफफयािे संरक्षण 
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करण्याकचरता इंग्रजारं्ा गडकऱ्याचं्या र्ोकरीिी गरज र्व्हती. त्यारं्ा तसे कळचवण्यात आले. मात्र ज्या 
जचमर्ी त्याचं्याजवळ होत्या त्या तशाि राहू चदफया आचण त्यािंा जमीर्सारा त्यांर्ी सरकारात भरावा असे 
ठरले. 

 
झालेफया र्वीर् बदलास गडकऱ्यारं्ी सकृतदशनर्ी मार् तुकचवली. शतेसारा वसुलीकचरता 

दाजीबारे् एका मामलेदारािी रे्मणूक केली. यािे गडकऱ्यारं्ा िार वाईट वाटले. गडकऱ्यािें म्हण्णे- 
“दाजीबा राजािा कारभारी. त्यारे् आम्हापंासूर् वसूल न्सयावा. हा मामलेदार आमच्याहूर् कमी. त्यालाि 
आमच्या डोक्यावर बसचवले. हा आमच्यावर अन्सयाय आहे, आमिा आपमार् आहे.” त्याप्रमाणे त्यारं्ी 
कोफहापूरच्या कारभाऱ्याला कळचवलेही. पण दाजीबारे् त्यािे म्हणणे ऐकले र्ाही. दाजीबा आपले म्हणणे 
ऐकत र्ाही हे पाहूर् गडकऱ्यारं्ी आपली तक्रार राजघराण्यातील मंडळीकडे रे्ली. दरबारी मंडळीला तरी 
दाजीबािे आचण त्याच्या पाठीराख्या कं. सरकारिे कुठे बरे पहावत होते? त्यारं्ी आपला काही इलाज र्ाही 
असे सागंरू् असहाय्य ल्स्थती व्यक्त केली. 

 
कारभारी आचण गडकरी याचं्यात पेि चर्माण झाला. यािे पयावसर् सामार्गडावरील सामन्सयात 

झाले. सामार्गडावरील हुजरे, कारकूर् व सैचर्क यारं्ी दाजीबारे् पाठचवलेफया मामलेदारास वसूल 
देण्यािे र्ाकारले. इतकेि र्व्हे तर त्यारं्ी मामलेदारातिे आलेफया माणसारं्ा िोपूर् काढले. दाजीबाला हे 
कळताि त्यािा राग अर्ावर झाला. ह्या गडकऱ्यारं्ा चशक्षा केलीि पाचहजे हे त्यारे् ठरवरू् टाकले. 
सामार्गडावरील गडकऱ्याशंी दोर् हात करूर् तो चकल्ला खाली करण्याच्या उद्योगास दाजीबा लागला. 
त्यारे् बेळगावहूर् इंग्रजी सैन्सय मागचवले आचण गडावरील चकल्लेदारास खचलते पाठवरू् चकल्ला खाली 
करण्यास िमाचवले. सामार्गडावर हल्ला करण्याकचरता कं. सरकारिे सैन्सय बोलाचवले. तेव्हा १,२०० 
सैन्सयािी सुसज्ज तुकडी कॅप्टर् औटरॅम याच्या रे्तृत्वाखाली गडाच्या रोखारे् आली. त्यािा तळ गडाच्या 
पचश्स्त् िम बाजूरे् पडूर् चकफफयास वढेा घातला. चकल्ला िारि मजबूत आचण अवघड चठकाणी होता. 
गडकऱ्यारं्ीही आपफया परीरे् लढ्यािी सवन तयारी केली होती. कारण तो त्याचं्या जीवर्मरणािा प्रश्स्त्र् 
होता. आग धुमसत होती. चतला िक्त वािाि िोडावयािी होती. चकफफयावरील तोिा धडाड धडाड गजून 
लागफया. गडकरी घारीसारखा इंग्रजावंर तुटूर् पडला. पचहफयाि धडाक्यात कंपर्ीिे काही सैचर्क आचण 
अचधकारी गारद झाले. 

 
दाजीबा स्वतः या सामन्सयातं होता. त्यारे् इगं्रजी तुकडीिा धुव्वा उडालेला पाचहला आचण तो 

कोफहापूरास परत गेला. आफयारं्तर त्यारे् गडकऱ्यािंी शक्ती चहरावरू् घेण्यािे उपाय योजण्यास सुरुवात 
केली. प्रथमतः माऱ्याच्या जागी ठेवलेफया चकफफयावरील सव ंतोिा खाली आणण्यािा हुकूम त्यारे् चदला. 
सरकारच्या ऑर्सडर्न्सस खात्यातील र्ोकरारं्ा हा हुकूम होता. हुकूम चमळताि त्यारं्ी दाजीबाला चवर्यारे् 
साचंगतले, “या तोिा आज कैक वष ेराजाच्या परवार्गीरे् चकफफयाच्या बुरुजावंर खड्या आहेत. त्या तुमच्या 
अचधकारातं आम्ही खाली आणू शकत र्ाही.” यावर दाजीबारे् या तोिांिी अणकुिीदार टोके छाटण्यािा 
हुकूम चदला. पण तोही त्या लोकारं्ी मार्ला र्ाही. तेव्हा त्यारं्ा पकडण्यािा धाकदपटशा दाखचवण्यात 
आला. पण त्यािा काही उपयोग झाला र्ाही. 
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प्रवतसरकारची स्िापना : दाजीबाला पकडले. 
 

ऑक्टोबर १८४४ मध्ये बंडवाफयारं्ी दाजी पंडीत कारभाऱ्याला कैद करूर् शहरािा ताबा घेतला. 
संस्थार्िा बेळगावशी असणारा पोष्टािा सबंंध तोडूर् टाकला. सुभार्ा चर्कम ५०० बंडवाफयासंह 
सामार्गडला गेला आचण कोफहापुराशी असलेले दळणवळण तोडूर् टाकले. बंडवाफयारं्ी पन्सहाळा आचण 
पावर्गड हे दोन्सही चकल्ले घेतले. रावजी वाकर्ीस आचण चदर्ककराव गायकवाड यारं्ी बंडािा झेंडा 
उभारला आचण कोफहापूर शहराभोवती रक्षक ठेवरू् सवन दळणवळणावर ताबा चमळचवला. बंडवाफयारं्ी 
सैचर्क जमा केले आचण पुष्ट्कळ लोक त्यारं्ा साहाय्य करू लागले. 

 
चवशाळगडिे लोक ह्यारं्ा सामील झाले. चिकाडीिा खचजर्ा त्यारं्ी लुटला. लुटतार्ा सरकार 

रक्षक मारले आचण कैद्यािंी सुटका केली. सरकारी कागदपत्रही जाळले. सरकारी अचधकारी या जागेतूर् 
पळूर् गेले. 

 
बंडखोरारं्ी १३ ऑक्टोबर १८४४ च्या सकाळी समार्गड ताब्यात घेतला. 

 
इंग्रज सरकाररे् १९ सप्टेंबर १८४४ रोजी गड कजकण्यासाठी िौज पाठचवली. त्या िौजेत 

मद्रासकडील बाराश ेलोक होते. त्याचं्याजवळ िार तोिा, शभंर बंदूकबारदार व दोर्श ेइतर सैचर्क होते. 
२४ सप्टेंबर रोजी इंग्रजाचं्या िौजेरे् चकफफयावर हल्ला केला. पण त्यािा उपयोग झाला र्ाही. मग िौजेरे् 
चकफफयाच्या तटास भगदाडे पाडण्यासाठी तोिािें मोिे लाचवले. गडकऱ्यारं्ीही मोिे उधळूर् लावण्यािा 
चर्करािा प्रयत्र् केला. कोफहापूराहूर् मदत र् चमळाफयामुळे गडकरी एकाकी पडले. त्यारं्ा इंग्रजाचं्या 
तोिाचं्या माऱ्यापढेु चटकाव धरता आला र्ाही शवेटी गडकरी शरण आले. समार्गड इंग्रज िौजाचं्या हाती 
१३ ऑक्टोबर १८४४ रोजी पडला. 

 
चद. १२ र्ोव्हेंबर रोजी कर्नल ओव्हॅन्सस सातारा सोडूर् कोफहापूरला येण्यास चर्घाला. पण वाटेत 

त्याला बंडखोरारं्ी पकडले आचण कैदी म्हणरू् पन्सहाळा चकफफयामध्ये रे्ऊर् ठेवले. त्याला चिचटश िौजारं्ी 
काही चदवसारं्ी सोडचवफयावर तो. २५ जारे्वारी १८४५ रोजी साताऱ्यास आपफया कामावर हजर झाला. 
 
आधार : (१-६) Pre. 1857 Records (Peshwa Daftar). Kolhapur, Vol. 1/2 (७-१२) P. D. 1844. 

Vol. 74/18 7. pp. 168-187. (१३) Pre. 1857 Records (Peshwa Daftar). Kolhapur, Vol. 
1/2, p. 338. (१४) Per. 1857 Records (Peshwa Daftar). Kolhapur, Vol. 1/2, p 347. 
(१५) Per. 1857 Records (Peshwa Daftar), Kolhapur, Vol. 1/2, p. 328. P. D. 1844, 
Vol. 1612, p. 749 (१६) Per. 1857 Records (Peshwa Daftar), Kolhapur, Vol. 1/2, p. 
481. 
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प्रकरि चौिे 
 

स्वातंत्र्यसमरातील महाराष्ट्र 
 

कोल्ह्हापूर 
 

बंगाल रेचजमेंट या देशी सैचर्काचं्या तुकडीरे् भरतभमूीिी इगं्रजाचं्या किाट्यातूंर् मुक्तता 
करण्यासाठी इ. स. १८५७ मध्ये रणकशग िंुकले. या चर्र्ादाला उत्तर भारतारे् चकती तेजल्स्वतेरे् साथ 
चदली ते आता सवनश्रुत आहे. 

 
इ. स. १८५७ मध्ये महाराष्ट्रािी ल्स्थती काय होती? 

 
सातारा राज्य १८४८ सालात खालसा झालेले, चर्जाम इंग्रजािंा दोस्त बर्लेला. कोफहापूर, 

सागंली, कुरंुदवाड वगैरे छोटे संस्थाचर्क हयात होते पण इंग्रजांचवरुद्ध जाण्याइतकी त्याचं्यात शक्ती 
र्व्हती. असे असतार्ाही या आगीरे् महाराष्ट्रात पेट घेतला हे र्ाकारता येणार र्ाही. त्यावळेिी 
महाराष्ट्रातील जर्शक्ती दुभगंलेली होती. 

 
त्यावळेी महाराष्ट्र “थंडगोळा” होऊर् पडला होता असे म्हणायला हरकत र्ाही. तरीपण 

महाराष्ट्र-मर् पारतंत्र्याच्या तापारे् एकसारखे जळत होते. ते संधीिी वाट पहात होते. ती सधंी १८५७ च्या 
स्वातंत्र्ययुद्धारे् आली. रंगो बापूजी सातारकरािंा वकील त्यावळेिा मोठा कारस्थार्ी माणसू, त्यारे् ही 
ज्वाला महाराष्ट्रात पेटवरू् महाराष्ट्र इंग्रजाचं्या तावडीतूर् सोडवावयािा चर्श्चय केला. त्याप्रमाणे त्यारे् 
प्रयत्र्ही केला पण तो अयश्स्त्स्वी ठरला. 
 
कोल्ह्हापूरचा प्रयत्न 

 
दुसरा प्रयत्र् कोफहापूरिा. कोफहापूरिी गादी चशवछत्रपती शाखेपकैी. कोफहापूरिा राजा 

बुवासाहेब १८३८ मध्ये वारला त्यावळेी त्यास दोर् अफपवयीर् मुलगे होते. चतसरे चशवाजी ऊिन  बाबासाहेब 
व चिमासाहेब. इंग्रजारं्ी दोघापंैकी एकालाही गादीवर बसवले र्ाही. चिचटश सरकाररे् आपफया तंत्रारे् 
िालणारा रामराव देसाई यास मुख्य कारभारी रे्चमले. त्यारे् बेळगाविे चिचटश पोचलचटकल एजंट अंडरसर् 
याचं्या सफफयारे् व सूिरे्प्रमाणे कोफहापूरिा कारभार सुरू केला. लागलीि इंग्रजारं्ी स्वतःच्या पर्थ्यावर 
पडणाऱ्या र्वीर् सुधारणा घडवरू् आणण्यासाठी पाऊले उिलली. पूवी कोफहापूर संस्थार्च्या ताब्यातील 
सवन चकफफयावंर चशबंदी असे. ती पोचलचटकल एजंटरे् काढूर् टाकली. साहचजकि दरबारी लोकारं्ा हे 
पसंत पडले र्ाही. लोकाचं्या मर्ात त्यामुळे कटूता चर्माण झाली. ह्या चशबंदीतील गडकरी सैचर्क होते. 
त्यारं्ा चशवकालापासूर् चकफफयाचं्या रखवालदारीबद्दल चकफफयाचं्या आसमंतातील जमीर्जुमला 
वचहवाटीस चमळालेला. चशबंदी गेफयारं्तर जचमर्ी तरी कशा राहणार? त्याही गेफया. साहचजकि या 
लोकारं्ी इ. स. १८४४-४५ मध्ये बंड केले. या बंडािा परुा मोड कंपर्ी सरकाररे् केला आचण कोफहापूरला 
पोचलचटकल सुपचरटेंडेन्सट रे्मला. चवधवा राणीरे् बंडािा झेंडा उिलला असा समज होता. चतला पुण्यास 
ठेचवले. हे बंड सावतंवाडीला सुद्धा झाले. या बंडािा मोड करण्यास लागलेफया खिािा भदंुड १/३ 
सावतंवाडी व २/३ कोफहापूर दरबारावर इंग्रजारं्ी लादला. हा खिन म्हणजे कोफहापूर राजारे् घेतलेले श.े 
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५ दरािे कजन असे समजण्यात याव ेअसे त्यारं्ी ठरवरू् चदले. राज्यकारभाराच्या अचत खर्सिक व्यवस्थेमुळे हे 
कजन चिटणे शक्य र्व्हते आचण कजन चिटेपयंत राजाला गादीवर बसवायिे र्ाही असे कंपर्ी सरकाररे् 
ठरवरू् टाकलेले, यामुळेि लोकािंा संशय दुणावत िालला व त्यारं्ा वाटू लागले की राजाच्या हातात 
आता राज्यकारभार येति र्ाही. या संशयामुळे दरबारी मंडळींिी मरे् कटाकडे झकुू लागली. कंपर्ी 
सरकारिी सत्ता झुगारूर् देण्यािा कट राणी सईबाई व चदर्करराव गायकवाड यारं्ी केला. इंग्रज 
सरकाररे् हा कट मोडूर् काढला आचण राणी सईबाईस पुण्यास आणूर् र्जरकैदेत ठेवले. चतथे ती १८६१ 
मध्ये चर्वतनली. चदर्करराव गायकवाड अचशरगडावर कैदेत वारला. 
 
ताईबाईसाहेबाचंा हस्तक 
 

हा.ं.. हा ंम्हणता १८५७ उजाडले. र्ार्ासाहेब पेशव्यािें दूत दचक्षणेतही वावरू लागले. कोफहापूर 
दरबारी व सैचर्कारं्ा चर्रोप देणे, आणणे ही कामे सुरू झाली. कोफहापूर महाराजासं भेटूर् त्यारं्ा आपलेसे 
करण्यािे काम ग्वाफहेरिे ज्योचतराव ऊिन  भाऊसाहेब घाटगे याजकडे सोपचवण्यात आले.१ ही स्वारी 
कोफहापुरास जूर् १८५७ मध्ये आली. त्यारे् धाकटे राजे चिमासाहेब यािंी भेट घेऊर् त्यारं्ा िादंीिी मठू 
आचण मौफयवार् पाते असलेली तलवार भेट चदली. तीवर र्क्षीदार अक्षरातं लेख कोरलेला होता. ती 
ग्वाफहेरहूर् आलेली होती. याि वळेी र्ार्ासाहेब पेशव्यारं्ी चिमासाहेबाचं्या भेटीस पाठचवलेला इसम 
कोफहापुरात हजर होता. त्यारे् चदवसा बहुधा शहराबाहेर जायिे व रात्री राजाला भेटायिे असे ठरले. 
त्यािंी राजाशी गाठ ह्या घाटगेरे्ि घालूर् चदली. हा इसम पुण्यास पेन्सशर् खात असलेफया कोफहापूरच्या 
चवधवा ताईबाईसाहेबािंा हस्तक होता असे मागाहूर् उघडकीस आले.२ 

 

बंडखोरारं्ी बळवतंराव र्ाईक कर्बाळकर या सरदारािेंही साहाय्य या कामी चमळचवले. हा गृहस्थ 
सातारा व कोफहापूर या दोन्सही राज्यातूंर् जहागीर म्हणरू् काही गाव ेउपभोगीत होता.३ यािी सत्ताचवसाव्या 
पलटणीच्या आसमतंात सारखी ये-जा िालू होती. यारे्ि त्या पलटणीस उठाव करण्यास उदु्यक्त केले असे 
मागाहूर् उघडकीस आले आचण जेव्हा त्यास वाटले की, आपण व्यवल्स्थत दारू भरलेली आहे, आता स्िोट 
होण्यािा अवकाश तेव्हा तो (उठावाच्या) अगोदरि ग्वाफहेरला चर्घरू् गेला.४ हा त्यािा उद्योग मागाहूर् 
उघडकीस आफयावर इंग्रजारं्ी त्यािी रे्ज आचण बुडावर ही दोर् इर्ामी गाव ेजप्त केली.५ 

 

धाकटे राजे चिमासाहेब याजंकडूर्ही गुप्त माणसािंी ये-जा सैचर्काकंडे सुरू झाली.६ प्रमुख 
र्ागचरकारं्ी या सगळ्या बर्ावास मूक पाकठबा चदला. मंुबईहूर् प्रचसद्ध होणारी “वतनमार्दीचपका” आचण 
“वृत्तसार” ही दोर् मराठी वृत्तपते्र उत्तरेकडील उठावाच्या ऐकीव बातम्या देऊ लागली७ व प्रत्यक्षपणे 
दचक्षणेतील सैचर्कारं्ा िेतव ूलागली. र्ार्ासाहेब पेशवा लवकरि िौज घेऊर् दचक्षणेत येणार असफयािी 
चभचत्तपते्र पुण्यात आढळली.८ यावरूर्ही आिवारं्ा ऊत आला. इंग्रज या वषी बुडणार असे भाचकत कोणी 
केले होते. तेि खरे ठरणार असेि सैचर्कारं्ा वाटू लागले.९ 

 
३१ ज लै १८५७ ची रात्र 

 
कोफहापूरात सशस्त्र उठावािी पूणन चसद्धता झाली. सत्ताचवसाव्या पलटणीतील २०० चशपायारं्ी ३१ 

जैले रात्री “मारो चिरंगी को” अशा आरोळ्यातं मे. रोलंड आचद चमचलटरी अचधकाऱ्याचं्या चर्वासस्थार्ावंर 
हल्ला िढचवला.१० पण या हफफयािी कुणकुण इगं्रज लोकारं्ा अगोदरि लागफयामुळे अगोदरि 
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रेचसडेन्ससीमध्ये त्यारं्ी आश्रय घेतला होता.११ तेथे त्यारं्ा कोफहापूर लोकल इन्सिंरी, सदर्न मराठा 
घोडेस्वारािंी एक तुकडी आचण राजािी खाजगी संरक्षक सेर्ा यािंा आधार चमळाला. चर्वासस्थारे् 
चर्मनरु्ष्ट्य पाहूर् क्रातंी सैचर्कािंा पुढारी रामजी चशरसाट यारे् सैचर्कासं खचजर्ा लुटण्यास िमाचवले.१२ 

त्यारं्ी सैन्सयखचजर्ा लुटला, दारूगोळा ताब्यात घेतला व कँटोर्मेंट बाझारही लागलीि लुटूर् िस्त केला. 
त्यारं्तर हे क्राचंतसैन्सय कोफहापूर शहराच्या चदशरेे् चर्घाले शहराच्या वशेीपाशी येताि त्यारं्ा शहरािे 
दरवाजे बंद आढळले.१३ आपणाला चवरोध होत आहे असे पाहूर् या शरू वीरारं्ी आपला तळ “पागा” या 
जागी चदला. रात्र तेथेि घालचवली. त्या रात्री त्यारं्ी आपले बेत चर्चश्स्त् ित केले.१४ सकाळी ५ च्या सुमारास 
सुमारे १२५ सैचर्क राजाच्या भेटीस चर्घाले.१५ पण राजारे् शहरािे दरवाजे उघडण्यािे र्ाकारूर् त्यारं्ा 
आत घेतले र्ाही.१६ तेव्हा ते सैचर्क राधाकृष्ट्णाच्या देवळात चशरले.१७ सकाळी कर्नल मोघमॅरे् आपफया 
हाताखालील बाजारबणुग्यासंह “पागे” वर हल्ला िढचवला. पण त्या शूर सैचर्कारं्ी कॅ. मोघॅमला पाणी 
पाजले. त्याला हात हालवीत परत जाव े लागले.१८ पण परतता परतता मोघॅमरे् काही क्राचंतसैचर्कारं्ा 
पकडले आचण राचहलेफयारं्ा शहरात पळूर् जाता येऊ र्ये अशी तजवीज केली.१९ त्यापंैकी ३० चशपाई 
पागेिी जागा सोडूर् चद. १ ऑगस्टला रत्र्ाचगरीस बंडखोरारं्ा सामील होण्यास चर्घाले२० पण घाट उतरत 
असतार्ा गोऱ्या चशपायारं्ी रस्ते रोखूर् धरफयािे त्यारं्ा चदसूर् आले. 

 
रस्ते रोखले गेफयामुळे बरेिसे चशपाई रामजी चशरसाटच्या रे्तृत्वाखाली सावतंवाडीच्या रोखारे् 

चर्घूर् गेले. क्राचंतकारकाचं्या दुदैवारे् झाशंीच्या राणी, तात्या टोपे ककवा र्ार्ासाहेब यासंारख्या धैयािा मेरू 
असा पढुारी त्यारं्ा लाभला र्ाही. रामजी चशरसाटिे रे्तृत्व अपुरे पडत होते. तरी पण त्यारं्ा आपफया 
यशािी अशा वाटत होती. दुसऱ्या चदवशी हे सैन्सय सोळंुकर गावी गेले.२१ चतथे त्यारं्ा तीर् इगं्रज अचधकारी 
चभतीरे् सैरावैरा पळत असलेले चदसले. रामजी चशरसाटरे् आपफयाकडूर् खोटी होऊ चदली र्ाही. त्यारं्ा 
पकडूर् कंठस्र्ार् घातले.२२ 

 
पवहल्ह्या उठावाची समाप्ती 

 
३ ऑगस्टला ले. केर याचं्या आचधपत्याखाली साताऱ्याहूर् रवार्ा झालेले सैन्सय कोफहापूरला 

पोहोिले. पुण्याहूर् सुद्धा गोऱ्या पलटणी व दारूगोळा ह्या उठावाच्या शमर्ाथन पाठचवफया. गोऱ्यािंी एक 
तुकडी बेळगावच्या बंदोबस्ताला गेली. तळकोकणात क्राचंतसेरे्पैकी कोणी जाऊ र्ये म्हणूर् चतला 
वाघोटण्याला ठेचवले. कोकणातील रस्त्यािी मारचगरी अशा रीतीरे् केफयामुळे इंग्रजारं्ा पुढील कायन सोपे 
गेले. तरी पण ह्या गोऱ्या लोकाचं्या हातावर तुरी देऊर् काही सैचर्कारं्ी अन्सय मागारे् कोकणात उतरण्यािा 
प्रयत्र् केला. पण त्यािंा तो बेत िसला. ते पकडले गेले. ह्या वळेेपयंत क्राचंतसैचर्कारं्ी लोकारं्ा ह्या 
उठावात सामील करूर् घेण्यािा प्रयत्र् केला. जर्तेिी मुग्ध सहारु्भतूी त्यारं्ा होती. पण चतिा उपयोग 
काय ? ज्याच्या हाती सत्ता तो राजाि मुळी त्याचं्या चवरुद्ध होता. त्यामुळे सैचर्कािंा र्ाइलाज झाला. 
काहींर्ी जंगलािा आश्रय घेतला. तर काहींर्ी दुसऱ्या रात्र पागेमध्ये धरणे धरले. पागेकडे जायला एकि 
कििोळी वाट होती. ती सैचर्कारं्ी रोखूर् धरली होती. या वाटेवर सदर्न मराठा घोडदळारे् हल्ला िढचवला. 
त्यारं्ा राजसैन्सयाच्या गोलंदाजारं्ी सहाय्य चदले. घर्िक्र लढाईस सुरुवात झाली. रणशूर लढवय्ये 
प्रयत्र्ािंी चशकस्त करीत होते. प्रयत्र्ािंा चहमालय करूर् त्यारं्ी दुपारपयंत हफफयाला तोंड चदले. राजािे 
गोलंदाज कंपर्ीच्या बाजूरे् साक्षात आग ओकू लागले. त्याचं्यापुढे क्राचंतकारकािंा चर्भाव लागेर्ा. 
गोलंदाज एवढी जबरदस्त होती की, तीमुळे बरेि सैचर्क कामास आले.२३ बाकी राचहले त्यारं्ा 
र्ाइलाजास्तव इंग्रजाचं्या स्वाधीर् होणे भाग पडले. झाले. कोफहापूरच्या या पचहफया उठावािी समाप्ती 
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झाली. इंग्रज सरकाररे् ग्रँट जेकब यास स्पेशल कचमशर्र म्हणूर् कोफहापूरास पाठचवले. जेकब 
कोफहापूरास पोहोिफयावर पचहले तीर्-िार चदवस त्यारे् एकदंर पचरल्स्थतीिी पाहणी केली. जे बंडखोर 
चशपाई पकडले होते त्यारं्ा चर्ःशस्त्र करण्यात आले. १९ ऑगस्टपासूर् बंडखोर चशपायारं्ा चशक्षा देण्यािे 
सत्र सुरू झाले. त्यासाठी महाराजाकंडील िार तोिािंा उपयोग केला. पचहफया चदवशी आठजणारं्ा 
तोिेच्या तोंडी चदले, दोघारं्ा िासावर लटकचवले आचण अकराजणारं्ा बंदुकीच्या गोळ्या घालूर् ठार 
केले. अरे्क चशपायावंर खटले िालू केले. त्यात दोषी ठरलेफया ५१ चशपायारं्ा ठार करण्यात आले. असे 
आणखीही दहशतीिे प्रकार िालू होते. सवनत्र अल्स्थर आचण भयावह वातावरण चर्माण झाले होते. वरवर 
मात्र सवनत्र शातं असफयािे चदसत होते. असे असले तरी इंग्रजांचवरुद्ध उठाव होणार यािी िाहूल जेकबला 
लागली म्हणरू् त्यारे् जागोजागी िौजेच्या तुकड्या ठेवफया. आपफया सैन्सयाला जागरूक रहाण्याच्या सूिर्ा 
चदफया. सत्ताचवसावी रेचजमेंट चर्ःशस्त्र करूर् इंग्रज अचधकाऱ्याचं्या देखरेखीखाली ठेवली होती.२४ पहाराही 
कडक ठेवण्यात आला. ऑगस्टच्या शवेटच्या आठवड्यात वरवर सवनत्र शातंता चर्माण झाली. पण ती 
वादळापूवीिी शातंता ठरली. हे दुसऱ्या उठावारे् दाखवरू् चदले. 
 
म.स्वा.ल.-५ 
 
रत्नावगरी, बेळगाव 

 
या कोफहापूर उठावाच्या वातेरे् रत्र्ाचगरीस त्यावळेी असलेले गोरे लोक भयभीत झाले. त्याचं्या 

संरक्षणाकचरता पलटणीतील २५० काळे लोक ठेवले, पण त्याचं्यावर गोऱ्यािंा चवश्वास र्सफयामुळे सवन गोरे 
लोक रत्र्ाचगरीहूर् मंुबईस रे्ले. दरम्यार् एक इंग्रज तुकडी रत्र्ाचगरीला पाठचवली आचण चतच्या 
आगमर्ारं्तर काळ्या पलटणीतील लोकारं्ा चर्ःशस्त्र केले व त्याचं्याकडूर् चर्ःशस्त्र ल्स्थतीत काम करूर् 
घेण्यात येऊ लागले.२५ 

 

बेळगाविा बंदोबस्तही इगं्रजारं्ा करावा लागला. यावळेी पाऊस जोरात सुरू झाला होता. 
बेळगावला रत्र्ाचगरीवरूर् समुद्रामागे मदत पाठचवणे धोक्यािे होते. म्हणूर् इंग्रज सरकाररे् गोवा 
सरकारिी मदत घेतली. पोतुनगीज सरकाररे्ही चमत्रत्वाच्या भावरे्रे् इंग्रजासं खुषीरे् हात चदला. गोवा 
हद्दीतूर् गोरे सैन्सय बेळगावला जाऊ चदले आचण याि तुकड्यािें बळावर बेळगावच्या पािव्या पलटणीतील 
क्राचंतसैचर्कािंा कं. सरकाररे् समािार घेतला. त्याचं्या िौकशीिा िासन करूर् बंदुकीरे् त्यारं्ा यमर्दर्ास 
पाठचवले. या सवन घडामोडींमध्ये रत्र्ाचगरी, सावतंवाडी आचण धारवाड या चठकाणी उठाव होऊ र्ये यािी 
तजवीज करणे इंग्रजारं्ा भाग पडले.२६ 

 
वशरसाटला पकडण्यासाठी बक्षीस 

 
सावतंवाडीबद्दल त्यारं्ा जास्त धाकधुक होती. कारण कोफहापूरच्या क्राचंतसैचर्कािंा पुढारी रामजी 

चशरसाट हा हातावर तुरी देऊर् चर्सटला होता. त्याला चजवतं पकडणे ककवा त्यास मारणे हे काम इंग्रजारं्ा 
सवनप्रथम करावयािे होते. चशरसाटिा शोध लावणारास रु. ३०० िे रोख बक्षीस कोफहापूर आचण 
सावतंवाडी येथील सुपचरटेन्सडंटर्ी जाहीर केले.२७ रामजी चशरसाटरे् मात्र कोणासही बचक्षस चमळू चदले 
र्ाही. तो सारखा चिरत होता. सावतंवाडीच्या दऱ्याखोऱ्यांतूर् आचण गावागावातूंर् त्यािी भ्रमंती सुरू होती. 
असाि एक चदवस तो कुडाळ पेट्यातील पावशी गावी वस्तीस असफयािा सुगावा सावतंवाडी पोचलसारं्ा 
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लागला. पोलीस त्यािा मागोवा घेत पावशी गावी गेले. पोचलसािंी िाहूल लागताि त्यारे् जंगलािा रस्ता 
सुधारला. पोचलसही त्याच्या पाठीवर जंगलात गेले. कोकणिी जंगले, झाडी चकरनरन इकडिा माणूस चतकडे 
चदसणे काही चठकाणी कठीण. रामजी चशरसाटिी िाहूल लागताि पोलीसारं्ी गोळ्या झाडफया आचण याि 
गोळ्यारं्ी रामजी चशरसाटिा चर्काल लागला.२८ 

 
प्रजा असंत ष्ट का? 

 
अशा रीतीरे् पचहफया उठावाच्या सूत्रधारािा व सहकाऱ्यािंा संहार केफयावर कर्नल ग्रटँ जेकबरे् या 

उठावाच्या उगमस्थार्ािा छडा लावला. त्यात त्याला असे चदसूर् आले की प्रजा इंग्रजी राज्यकत्यांवर 
र्ाखूष आहे त्यािे कारण िरबीिी काडतुसे हे र्सूर् छत्रपतींिी सातारा गादी र्ष्ट केली हे होय. त्यावळेिा 
मुलकी बंदोबस्त एवढा चखळचखळा झाला होता की राज्यातंगनत पोचलसावंर चवश्वास ठेवण्यास इंग्रज सरकार 
तयार र्व्हते. म्हणूर् जेकब मंुबई सरकारकडे जादा सैचर्की कुमकेिी यािर्ा करीत होता.२९ 

 

या उठावास कुठूर् सुरुवात झाली यािा छडा शवेटी ग्रँट जेकब यास लागला. 
 

गोकवद दळवी या २८ व्या तुकडील प्रायव्हेटरे् ही सवन माचहती घाबरूर् साहेबाला चदली. उठावाच्या 
पूवी ४-५ मचहरे् अगोदर पलटणीतील १२ अचधकारी आचण काही प्रायव्हेट पणु्याला ड्रील चशकण्यास गेले. 
त्यापंैकी एकजणारे् सुभेदार सेर् दीर्कसग ह्या िौर्थ्या मंुबईतील पलटणीतील सुभेदारास कळचवले की, 
आम्हाला गाईच्या िरबीिी काडतुसे वापरायला चदली आहेत. ही बातमी सैचर्काचं्या वस्तीत कणोपकणी 
झाली. आपफया धमािे काय होणार ? ही किता कहदु-मुसलमार् या दोघासंही सारखी भेडसाव ूलागली. 
त्यारं्ा वाटू लागले की, आपणासं आपला परमचप्रय धमन सोडूर् द्यावा लागरू् लवकरि आपण एकधमी 
होणार. त्यातं काहींर्ी तर त्वषेारे् बोलूर् टाकले की िरबी लावलेली काडतुसे तोडूर् आपण आपला चप्रय 
धमन सोडण्यापेक्षा मेलेलं काय वाईट?३० या एकाि चविारारे् पे्रचरत होऊर् त्यातूर् मागन काढण्याकचरता 
िौर्थ्या पलटणीतील सुभेदार सेर् दीर्, गे्ररे्चडअर कंपर्ीतील सुभेदार इमामखार्, प्रायव्हेट राम चशरसाट, 
महादेव िव्हाण, साबाजी पवार, बाबाजी ठाकूर व हवालदार चशवा मुकंुद सावतं हे सुभेदार दाउद बेगच्या 
घरी जमायला लागले. चतथे त्यािंी खलबते होऊ लागली. त्याति शुभ्र घोड्यावर आरुढ होऊर् एक 
मराठा गडी बॅरॅकमधूर् शहरात व शहरातूर् बॅरॅकमध्ये वारंवार जाऊ येऊ लागला.३१ त्यारे् राजाच्या 
धाकट्या बधंूंच्या खाजगी कारभाऱ्यािी भेट घेतली. त्यारे् राजािी संमती व सहकायन आपफया कायात 
चमळेल यािे आश्वासर् चदले. बर्ाव एवढ्या थराला गेला की ह्या कृत्याबद्दल आपणासं आरं्द होतो व आपण 
ह्या रेचजमेंटिी काळजी घेऊ अशा प्रकारिे चलखाण महाराजाकंडूर् चमळव ूअशी सुभेदार सेर् दीर् याला 
आशा वाटू लागली. िौजेतील जो तो उठावाला उत्सुक झाला आचण बेळगावच्या लष्ट्करी तुकडीरे्ही 
एकाि वळेी उठाव करावयािा असे ठरले. १० ऑगस्टला र्वीर् (िरबी लावलेली) काडतुसे वाटायिी 
होती तोि उठावािा चदवस ठरला. याि कामचगरीवर बडोद्याहूर् एक मुसलमार् जासूद आला. त्यािे काम 
िक्त सहकायारे् आंदोलर् तडीस रे्ण्यासबंंधीिी योजर्ा आखणे हे होते. पण कोफहापूरला मीरतिीि 
पुर्रावृत्ती झाली आचण ठरलेफया तारखेच्या अगोदर म्हणजे ता. ३१ जुलैला उठाव झाला. उठाव 
झाफयारं्तर िौर्थ्या-पािव्या चदवशी हा इसम पकडला गेला आचण इंग्रजारं्ी िौकशीिा िासन करूर् त्यािी 
रवार्गी खुदाघरी केली.३२ 
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आधार : (१-२) P. D. 1858, Vol. 33, pp. 91-101. (३-६) P. D. 1858, Vol. 33, pp. 247-248. (७-
९) P. D. 1857, Vol. 31, p 13. (१०-१४) P. D. 1857, Vol. 26, pp. 181-183. (१५-१७) P. D. 
1857, Vol. 31, pp. 157-159. (१८-१९) P. D. 1857, Vol. 26 p.183-84. (२०-२२) P. D. 
1857, Vol. 26, p. 184-185, P. D. 1857, VoI. 31, p. 189. (२३-२४) P. D. 1857, Vol. 26, 
pp. 181-186. (२५-२६) P. D. 1857, Vol. 26, pp. 187-189. (२७) P. D. 1857, Vol. 27, p. 
576. (२८) P. D. 1857, Vol. 31, p. 13. (२९) P. D. 1857 Vol. 32, p. 451. (३०-३१) P. D. 
1858, Vol. 24, pp. 245-250. (३२) चकत्ता p. 241. 
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कोल्ह्हापूरची द सरी सलामी 
 

पचहफया उठावािा शवेट वाईट रीतीरे् झाला तेव्हा लोकाचं्या हृदयािी जळिळाट काही कमी 
झाली र्व्हती. उलट क्राचंतसैचर्कािंी वाट लागलेली ऐकूर् स्वाचभमार्ी मराठ्याचं्या अंगािा सूडाच्या 
भावरे्रे् चतळपापड होत होता. पण इतक्यात उघड काहीि करता येण्यासारखे र्व्हते. राजा चिमासाहेब 
मोठा धीरािा माणूस. चधप्पाड शरीरयष्टीिा, उत्साही. चशवरायािा खरा वशंज आचण जर्तेिा लाडका असे 
त्यािे वणनर् कॅ. ॲबट करतो.१ त्यारे् क्राचंतकारकारं्ा आश्वासर् चदले होते पण इंग्रजाशंी इमार्दारी 
दाखचवणाऱ्या आपफया भावाचवरुद्ध उघड बंड त्याला करावयािे र्व्हते. सैचर्कारं्ी उठाव करावा आचण 
परस्पर यशस्वी व्हाव,े आपली मूक संमती ह्या कृत्याला आहे असाि चिमासाहेबािंा मर्सुबा असावा. पण 
चिमासाहेब यासं हालवरू् जागे करणारे १३ सप्टेंबरिे पत्र चबठूरहूर् आले.२ पचहफया उठावाच्या वळेी “तुम्ही 
काहीि केले र्ाही याबद्दल दोष देण्यांत आला आचण आतातंरी तुम्ही सहकायन करा, कशद्यािंी िौज, 
बायजाबाई वगैरे आम्हासं अरु्कूल आहेत. तेव्हा कृपा करूर् तुम्ही स्वस्थ बसू र्का, इंग्रज हे घातकी 
आहेत, त्याचं्यात खरेपणा र्ाही. आम्ही आमिी चशरे तळहातावर घेऊर् इथे सज्ज आहोत” असा त्यात 
मजकूर होता. दुसरे पत्र पुण्यािे.३ कोफहापूरिी राणी म्हणजे गायकवाडािंी मुलगी (कोफहापूरच्या राजाला 
चदलेली) कोफहापूरास सासरी जात असता वाटेत पणु्यास ती भेटली. बऱ्याि जर्ारं्ा कोफहापूरच्या 
बंडवाफयारं्ा स्वतः ती माचहती पुरचवणार आहे अशी बातमी चम. रोझ-साताऱ्यािे मचॅजस्रेट-यारं्ी ग्रडँ 
जेकबला कोफहापूरास कळचवली. डाव टाकूर् या गोष्टीिा छडा लावण्याकचरता कॅप्टर् जॉर् चशरे्दार यािी 
रे्मणूक झाली. त्यारे् एका माणसाला पकडले. पण लागलीि त्या माणसारे् स्वतःजवळील पत्र तोंडात 
घालूर् ते चगळण्यािा प्रयत्र् केला. पण अधनवट िघळलेले पत्र त्याच्या घशातूर् बाहेर काढवले. त्यात काय 
होते? ते राजाच्या खाजगीतील र्ोकराकडे देण्याकचरता पुण्याहूर् चदले होते. अशा प्रकारिी गुप्त सूते्र 
हालत होती. अशी पते्र पाठवरू् हे क्राचंतकारक थाबंले र्ाहीत. अप्पा िडणीस, राजािा कारभारी आचण 
तात्या मोचहते हा राजािा खाजगी सेवक यारं्ा आपफयाकडे वळचवले.४ यात पन्सहाळ्यािे गडकरीही सामील 
झाले. कोफहापूर शहर हस्तगत करूर् राजवाडा ताब्यात घ्यावयािा अशा प्रकारिी योजर्ा होती ती. 
 
कोल्ह्हापूरवर हल्ला 

 
या सगळ्या बर्ावािी बातमी गुप्त होती. ज्याला जो आदेश चमळेल त्याप्रमाणे त्यारे् वागायिे, इतर 

िौकशी करायिी र्ाही असेि जणू काय ठरलेले. मागील कृत्यापासूर् यावळेी त्यारं्ी धडा घेतला होता.५ 

शहरातील लोक तर या उठावाला तयार होते. मराठे सैचर्कही या बर्ावास सामील होण्यास उत्सुक होते. 
ऑक्टोबर मचहर्ा इगं्रजारं्ी मंुबईतील उठावािी व्यवस्था लावण्यात घालचवला. त्याचं्या बातम्या या 
लोकारं्ा समजफया. त्याि मचहन्सयात उठाव करावा असे काहीजणािें मत पडले. पण पूणन तयारी 
झाफयाचशवाय आपण उठाव करायिा र्ाही असे सूत्रिालकारं्ी ठरचवले. र्ोव्हेंबर मचहर्ाही असाि गेला. 
चडसेंबर मचहर्ा उजाडला. क्राचंतकारकाचं्या हालिाली जोरात सुरू झाफया. ५०० लोक कोफहापूरापासूर् 
१० मलैावर असलेफया स्थळी रार्ात जमा झाले. त्यारं्ी ता. ४ रोजी रात्री कोफहापूर ताब्यात घेण्यािा 
चर्णनय घेतला.६ 

 

त्याि रात्री जमावारे् शहरावर हल्ला िढचवला. शहराभोवती तट होता. तटाला भलेभक्म दरवाजे 
होते. बाहेरूर् शहरािे सरंक्षण कॅ. गॅ्रन्सड ॲबट आपफया युरोचपयर् साथीदारासंह करीत होता. 
क्राचंतकारकारं्ी ॲबटला िकचवण्यािी एक शक्ल काढली. मराठ्याचं्या गचर्मी काव्यािा यावळेी त्यारं्ी 
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अवलंब केला. क्राचंतकारक चशड्या लावरू् पटापट तटावर िढले आचण त्यारं्ी थोडीशी लुटूपटूुिी लढाई 
करूर् राजवाड्यािा ताबा घेतला. राजवाड्यािा ताबा घेतफयाबरोबर शहरही ताब्यात आफयासारखे झाले. 
सवन दरवाजे ताब्यात घेतले. त्यावर सैचर्काचं्या िौक्याही बसफया. पण चितुरीरे् दावा साधला. ॲबटला 
यािी खबर कोणीतरी चदली. ॲबट सावध राचहला. त्यारे् आपफयापरी शहराच्या बिावािी तयारी केली 
होती. त्याच्याकडे कोफहापूर लोकल इन्सिन्सरीचशवाय गोरे सैन्सय २५० च्या वर होते. पण त्यािी चभस्त 
सैचर्कापेंक्षा कोफहापूर लोकल इन्सिन्सरीवर जास्त होती.७  

 
रात्री दोर् वाजताच्या इशाऱ्यारे् तो खडबडूर् जागा झाला. तोि त्याला बातमी लागला की, 

शहरात संशयीत आवाज ऐकू येत आहेत पण द्वाररक्षकारं्ी आवाजाला प्रत्युत्तर चमळाले र्ाही. ॲबटिी 
किता दुणावली. त्यािा संशय खरा ठरला. कोफहापूर शहर बंडवाफयाचं्या हाती गेले. दरवाजे रक्षणाकचरता 
ठेवलेफया सशस्त्र सैचर्कारं्ी प्रचतकाराथन खरा प्रयत्र् केलाि र्ाही. अथात् ह्याही सैचर्कािंी मूक संमती 
बंडखोरारं्ी असलीि पाचहजे हे ॲबटला कळूर् िकुले.८ 
 
चवश्वासघात 
 

आता काय कराव ेहे त्याला सुिेर्ा. आपफया कॅम्पवर हल्ला होणार ह्यािी त्यारे् खूणगाठ बाधंली. 
चशवाय कॅम्पमधील सत्ताचवसाव्या पलटणीिे चर्ःशस्त्र केलेले लोक होतेि. तेही बंडवाफयास सामील होतील 
अशी त्याला चभती वाटू लागली. बंडवाफयारं्ीतुरंग ताब्यातघेऊर् त्यातील कैदी सोडचवले तर आगीत तेल 
ओतफयासारखे होईल. कारण हे सवन कैदी पचहफया उठावात सापडलेले संचशयत होते. तेव्हा तुरंग 
बंडवाफयाचं्या ताब्यात र् जाऊ देणे हे पचहले व आपफया कॅम्पिे संरक्षण, अशी दुहेरी कामचगरी त्याला 
करावयािी होती.९ त्यारे् गोऱ्या सैचर्काचं्या तुकड्या बर्वरू् शहरतटबंदीवर िैरी झाडायिे ठरचवले. तशी 
सुरुवातही झाली. पैकी ले. होल बटनर् याच्या हाताखालील तुकडीरे् एका दरवाजावर हल्ला केला. त्याच्या 
र्चशबारे् आतूर् जास्त चप्रताकार झाला र्ाही. इंग्रजारं्ी जास्त लगट केली आचण त्या दरवाजािा ताबा 
चमळचवला. या दरवाज्यातूर्ि आंगल सैचर्क आत घुसले.१० क्राचंतसैचर्कारं्ी त्यािें स्वागत गोळ्याचं्या 
िैरीरे् केले. िकमकीला तोंड लागले. कॅ. थॉम्पसर्ला लाथ बसली व तो घोड्यासह खंदकात पडला. या 
दणक्यािा प्रसाद कॅ. शचेर्डरलाही चमळाला. त्यािे काही लोक क्राचंतवीरारं्ी कापूर् काढले. ११ 
क्राचंतवीरािंा बहुतेक सवन आघाडीवर जय होत िालला. 
 
इ             
 

इतक्यात एक घातक घटर्ा घडली. क्राचंतसैचर्काचं्या पढुाऱ्यासि गोळी लागली व तो पडला. १२ 
क्राचंतसैचर्क दिकले. त्यािंा धीर खिला. ते सैरावैरा पळू लागले. इगं्रजारं्ी ही सधंी साधूर् जास्त लगट 
केली. आचण मुख्य दरवाजािा ताबा घेतला. १३ या दरवाजातूर् त्यारं्ी आपला तोिखार्ा आत घातला. या 
कामी कोफहापूरच्या र्ाझीररे् बाहेरील दरवाजा बंद करूर् इंग्रजारं्ा हात चदला. इगं्रजारं्ी आता 
राजवाड्याच्या मुख्य प्रवशेमागावर आपला तळ चदला. येथूर् त्यारं्ा राजवाड्याकडे िाल करणे सोपे होते. 
पण राजवाड्यािा ताबा त्यावेळी क्राचंतसैचर्कारं्ी घेतलेला. त्यातं ते चकती आहेत यािा अंदाज (राजवाडा 
हा लहार्सा चकल्लाि असफयामुळे) लागणे कठीण.१४ अशा ल्स्थतीत इगं्रजारं्ा काय कराव े हे सुिेर्ा. पण 
अखेरीस इंग्रजी डोक्यातूर् शक्ल चर्घाली. शरणागतीिा पाढंरा बावटा कॅ. शचेर्डर यारे् घेऊर् जाव ेआचण 
राजािी भेट घ्यावी असे ठरले. १५ चर्धड्या छातीिा कॅ. सेचर्डर पाढंरा बावटा घेऊर् राजवाड्यात गेला. 
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त्याला शरणागंत समजूर् कोणी अडथाळा केला र्ाही. राजवाड्यात आफयावर त्याला काय चदसले ? सवनत्र 
सैचर्क. चजथे चजथे म्हणूर् उभे रहावयास जागा असेल अशा चठकाणी उभे असलेले शकेडो सैचर्क १६ हे दृष्ट्य 
पाहूर् त्यारे् मात्र आपला धीरं सोडला र्ाही. क्राचंतसैचर्काकंडे राजाच्या मुलाखतीिी परवार्गी त्यारे् 
माचगतली. ती त्याला चमळाली.१७ वास्तचवकाशंी इंग्रजािंा मुकाबला होता. तहाच्या अटी सैचर्कारं्ीि 
ठरवावयाच्या आचण सैचर्कारं्ीि तशी गळ इगं्रजारं्ा घालावयािी. पण क्राचंतसैचर्क भोळ्या भावरे्रे् 
पछाडलेले. त्यारं्ा वाटले, इंग्रज आता शहर सोडूर् मुकाट्यारे् जायाला आला आहे. घेऊ द्या त्याला 
राजािी भेट. आपफयातिे सागेंल आपला राजा त्याला लवकर चर्रोप घ्यायला. पण घडले याच्या उलट. 
राजाच्या मुलाखतीरं्तर राजाकडूर्ि क्राचंतसैचर्कारं्ा राजाच्या हुकूमाप्रमाणे आपली शसे्त्र खाली ठेवरू् 
शरण याव ेलागले. हा ५ चडसेंबरिा चदवस. याि चदवशी क्राचंतसैचर्कारं्ा दहशत बसावी म्हणरू् कॅ. ॲबटरे् 
राजवाड्याति कोटन बसचवले आचण छत्तीस जणारं्ा िाशी चदले. राचहलेफयािंा समािार त्यारे् एकदोर् 
चदवसातं घेतला आचण या बडंािा सपशले बीमोड करण्याच्या मागे तो लागला.१८ 
 
    स     
 

उठावामागील सुप्त शचक्त चिमासाहेब आहे हे ॲबटला ठाऊक होते. १९ पण त्याबद्दल चर्चश्स्त् ित पुरावा 
त्यास चमळेर्ा. संश्स्त्यावरूर् त्यास पकडले तर त्यामागे जर्शक्ती होती. म्हणजे वातावरण जास्ति प्रक्षब्ध 
व्हावयािे. चशवाय त्याला पकडूर् अदालतीपुढे उभे केफयारे् राज्याच्या भावर्ा दुखावफया असत्या.२० कारण 
त्यािा मोठा भाऊ जो राजा त्यारे् या उठावािी पाळेमुळे सपशले खणूर् काढण्यास इंग्रजारं्ा मदत केली 
होती. ॲबटरे् याबद्दलिा मजकूर मूबई सरकारला कळचवला२१ आचण चिमासाहेबाला कोफहापूरातूर् गुप्त 
रीतीरे् उठवरू् दुसरीकडे दूर ठेवणे रास्त हा उपाय त्यारे् सरकारला सुिचवला. सरकाररे् लागलीि या 
त्याच्या सूिरे्स अरु्मती चदली. २२ दरम्यार् ॲबटरे् चिमासाहेबास आपफया भेटीस बोलाचवले.२३ त्यात 
त्यािा हेतू िक्त चिमासाहेबाच्या मर्ािा ठाव घेणेिा होता. बोलण्यावरूर् चिमासाहेब ॲबटच्या भेटीला 
आला.ॲबट चिमासाहेबास म्हणाला की, काही क तुम्हाला या बंडािे सुप्त रे्ते समजतात याबद्दल आपले 
काय मत आहे? चशवाय बंडखोर शहरात घेतले कसे ? अन् त्यारं्ा तुम्ही शरण गेलात हे कसे ? 
उत्तरादाखल चिमासाहेब एवढेि म्हणाले की मला याबाबतीत काहीि माहीत र्ाही. मी चर्ष्ट्पाप आहे, हे 
सागंूर् चिमासाहेब जेव्हा राजवाड्याकडे जायला चर्घाले तेव्हा रस्त्यात दुतिा जमलेफया जर्संभदारे् 
चिमासाहेबािंा जयजयकार केला. काही सुवाचसर्ींर्ी त्यारं्ा ओवाळलेही. यािा अथन इंग्रजारं्ी योग्य तोि 
केला अन् राजा हा बंडखोरािंी सुप्त शक्ती हेि खरे असे अरु्मार् काढले. दरम्यार् राजािी उिलबागंडी 
करावयािी योजर्ा पूणन झाली.२४ मे मचहन्सयाच्या सुरूवातीस वाघोटणे बंदरी इंग्रजी जहाज तयार ठेवले. 
लोकारं्ा या गोष्टीिा काहीि पत्ता लागू र्ये म्हणरू् चवशषे खबरदारी घेतली. कोणालाही सरकारी 
परवार्गीचशवाय शहराच्या बाहेर सोडावयािे र्ाही अशी िौकीदारारं्ा सक्त ताकीद चदली. अशा प्रकारे 
जय्यत तयारी झाफयावर चिमासाहेबासं पोचलचटकल सुपचरटेंडेंटर्ी रात्री आपफयाकडे बोलाचवले. २५ त्याला 
सरकारी हुकूम वािूर् दाखचवला आचण या मार्ी राजपतु्रास त्याच्या १६ र्ोकरासंह लष्ट्करी बंदोबस्तातं 
वाघोटण्यास आणले. २६ त्याजबरोबर जे १६ र्ोकर होते त्यातं बापू यादव स्वयपंाकी, कृष्ट्णा पराजू धोबी 
अन् मुधोजी न्सहावी असे होते. २७ ही बोट मंुबईला जायला चर्गाली तेव्हा वाटेत जास्त खबरदारी 
घेण्याकचरता अचलबागला असलेले युरोचपयर् संरक्षक याि बोटीतूर् मंुबईस गेले.२८ 
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ता. १२ मे रोजी चिमासाहेबासं घेऊर्बरीर्ीस बोट मंुबईहूर् करािीला चर्घाली.२९ मंुबई सरकाररे् 
कसध कचमशर्रला कळचवले की, चिमासाहेबासं हैदराबाद (कसध) येथे ककवा करािीमध्ये बंदीत ठेवणे हे 
आपफया मजीवर आहे, त्यािा चर्वाहखिन कोफहापूर दरबाराकडूर् चमळेल. ३० अशा रीतीरे् राजास 
करािीला र्जरकैदेत ठेचवले. चिमासाहेब ता. १५ मे १८६९ रोजी चर्वतनले. 
 

मे मचहन्सयात चिमासाहेबारं्ा करािीस रवार्ा केफयारं्तर लागलीि त्यािा कारभारी अण्णा 
िडणीस आचण खाजगी सेवक तोत्या मोचहते याजंवर इ.ं सरकाररे् रीतसर खटले भरले. ३१ या दोघारं्ी 
सप्टेंबर १८५६ पासूर् कोफहापूर गादीवर कोणत्याही रीतीरे् राजास बसचवण्यािा िंग बाधंला होता आचण 
त्याकचरता बऱ्यावाईट उपायािंा अवलंब केला. तसेि पूवेकडूर् येणाऱ्या कटवाफयारं्ा मदत केली, 
कोफहापूरातील कहदी सैचर्कारं्ा चितचवले वगैरे आरोप त्याचं्यावर ठेवले आचण त्या दोघारं्ा २६ जुलै १८५८ 
रोजी जन्समठेपेच्या चशक्षा ठोठावफया.३२   
 

अशा चरतीरे् या कोफहापूरच्या अयशस्वी उठावािी पचरसमाप्ती झाली. 
 
आधार: (१) Jacob, Western, P. 179. (२) P.D.1857, Vol. 30, p. 47. (३) P.D. 1857, Vol. 30, 

(४) P.D. 1852.Vol. 24, pp. 245-258. (५) P.D. 1852, Vol, 24, pp. 278-290. (६) 
Jacob, Western India, p. 184. (७) Jacob, Westrn India, P. 180 (८-११) Western India 
p. 188. (१२-१५) Western, India. 189. (१६-१७) Western India, p. 190. (१८) Jacob, 
Westrn India, p. 191. (१९) P.D. 1858. Vol. 24, pp. 185-197. (२०)P.D.1858, Vol. 24, 
p.199. (२१) P.D. 1858, Vol. 24,p.185-197.(२२)P.D. 1858, Vol. 24, p. 199. (२३) 
Jacob, Western, India, p.201. (२४-२५) P.D. 1858, Vol. 24, p. 535. (२६) Jacob, 
Western India, p. 202-203 (२७) P.D. 1858. Vol. 27. P. 93 (२८) P.D. 1858, Vol. 27, 
p.65. (२९) P.D. 1858. Vol. 27. P. 59-67. (३०) P.D. 1858, Vol.27.p.63. (३१-३२) P. D. 
1858, Vol.34, pp. 245-339 

 
  

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 
           

सातारा 
 

सातारकरािंा वकील म्हणूर् इंग्लंडमध्ये रंगो बापूजी १५ वष ेराचहला. तेथेि इंग्रजी चशकला आचण 
सातारा राजािी बाजू इंल्ग्लश जर्तेपढेु माडंीत असता इगं्रजी सते्तिे वाभाडे तो काढू लागाला. पण 
इंग्रजारं्ी, त्यारं्ा र्कोशी झालेलीही ब्याद एक िुकट चतकीट आचण रुपये पंिवीस हजार खिास देऊर् 
कहदुस्थार्ात घालचवली. १८५४ मध्ये तो कहदुस्थार्ात परत आला. याि वषी प्रतापकसहािी दुसरी स्त्री 
माईसाहेब व दत्तक पुत्र शाहूराजे ही दोघे ता. ३ जुलै १८५४ रोजी बर्ारसहूर् साताऱ्यास येऊर् दाखल 
झाली. तेव्हा साताऱ्याकडूर् कै. अप्पासाहेब ऊिन  शहाजीराजे यािंी पत्र्ी सगुणाबाई व दत्तक पुत्र व्यंकोजी 
राजे हे त्यासं सामोरे गेले. रं्तर परस्पराचं्या भेटी झाफया.२  
 

रंगो बापूजी काही चदवस मंुबईस राचहला व रं्तर मावलातील आपफया कारी गावी गेला. 
जर्ताजर्ादनर्ािे दशनर् आचण जर्संमदािी सकाळ संध्याकाळ भेट असा उपक्रम काही चदवस 
िालफयारं्तर हा कारस्थार्ी पुरुष पुढील कायास लागला. तो. इ. स. १८४० पासूर् पधंरा वष े एकाि 
तळमळीरे् पछडाला होता. ती म्हणजे सातारला प्रतापकसहाच्या वशंजािा अंमल जारी करणे. हे ईल्प्सत 
साधण्याकचरता त्यारे् इंग्लंडमध्ये पंधरा वष ेहालअपेष्टातं काढली होती. प्राणघातक सकंटे व अंर्त यातर्ा 
भोगफया होत्या. खिापायी धन्सयािे व आपले सवनस्व वेिले होते. तरीपण र्ाउमेद र् होता कहदुस्थार्ात 
आफयावर तोि उद्योग िालू ठेवण्यािा त्यािा मार्स होता. त्याप्रमाणे त्यारे् आपफया गुप्त हालिाली सुरू 
केफया. र्ार्ासाहेब पेशव्याशंी संगर्मत सुरू केले. 
 
                               
 

म्हणता म्हणता इ. स. १८५७ च्या स्वातंत्र्य समरिी पावले वाजू लागली. जूर्च्या सुमास उत्तर 
कहदुस्थार्ात चजकडे चतकडे इंग्रजांचवरुद्ध उठाव सुरू झाले. मग दचक्षण त्यापासूर् अचलप्त कशी राहणार ? 
त्याति शहाजीराजारे् व प्रतापकसहारे् घेतलेले दोन्सहीही दत्तक कं. सरकाररे् अमान्सय केले. रेचसडेंटच्या 
परवार्चगचशवाय दत्तक घेतफयामुळे त्यािंा गादीवरील वारसाहक् मान्सय करता येणार र्ाही. असे धोरण 
सरकाररे् जाहीर केले. त्यामुळे तत्कालीर् महाराष्ट्रात राज्य करणाऱ्या सवन ससं्थाचर्काचं्या पोटात भीतीिा 
गोळा उठला होता. कारण त्यापंैकी बहुतेक चर्पचुत्रक होते आचण आपफयारं्तर आपली राज्य खालसा 
होणार असे त्याचं्या मर्ारे् पके् घेतले होते. ३ साहचजकि सातारकर महाराजाचं्या वशंजाबद्दल सवाच्याि 
मर्ात सहारु्भतूी बसत होती. सर् १८५४ मध्ये राजकुटंुबीय मंडळी साताऱ्यास राहण्यास आफयारे् तर या 
सहारु्भतूीस व पे्रमास र्वाकूंर िुटले होते आचण या र्वाकंुरािंी वाढही करणारा पुरुष रंगो बापूजींच्या 
रूपारे् अवतरला होता. 

 
१८५७ च्या उत्तर कहदुस्थार्ातील बातम्या ऐकूर् रंगो बापूजी िमकूर् उठला व क्षणािाही चवलंब र् 

करता उद्योगास लागला. त्यारे् आपफया जीवाभावािी माणसे गोळा केली आचण आपफया ध्येयपूतीकचरता 
कोणत्या मागािा अवलंब करावा यािी मर्मोकळेपणारे् ििा केली. या बर्ावात मुख्यत्व े त्यािा मुलगा 
सीताराम कारखार्ीस यािें सहाय्य त्याला होते. दािेदार कारखार्ीस हा २२ व्या कहदी िौजेतील होता.४ 
ह्या सवांिा हेतू इंग्रज सरकारिा अंमल चखळचखळा करणे, सातारच्या गादीिे परु्रूत्थार् करणे आचण 
प्रतापकसहािा दत्तक पुत्र, त्यावळेी जंगली महाराज ककवा काशी राजा म्हणूर् प्रचसद्ध असलेला शाहू यास 
गादीवर बसचवणे हा होता.५ सवन बेत जूर्च्या मध्यास ठरले असे म्हणावयास हरकत र्ाही हा बर्ाव घडवरू् 
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आणण्यािी रंगो बापूजींरे् आपफया घरी चशकस्त केली. तो या उठावाकचरता चडसेंबर १८५६ पासूर् तो जूर् 
१८५७ पयंत सारखा खपत होता.६ या काळात त्याच्या पायाला जणू कभगरीि बाधंली होती. भोर संस्थार् व 
बेळगाव चजफहा यारं्ी व्यापलेला प्रदेश त्यारे् या काळात पालथा घातला. चठचठकाणी आपली गुप्त ठाणी 
चर्माण केली. या योजरे्कचरता पैसा,माणसे व इतर जी साधरे् लागतात ती चर्माण करण्यािे काम त्यारे् 
जोरात सुरू केले. भोर, परंुदर, वाठार आचण वरधर्गड या भागातूर् माणसे जमचवण्यािे काम रंगो 
बापूजीिा मेहुणा केशव चिते्र यारे् केले. ७ पण एवढ्यारे् त्यािे समाधार् होईर्ा, म्हणूर् त्यारे् येरे्वाडा. 
वरधर्गड. आरवी, कलंबी, कराड, अरले, अरबुजाबाद, एकमुल्ली, जाितवाडी, िलटण, पंढरपूर, 
बेळगाव, शहापूर आचण कोफहापूर या गावी आपली गुप्त कें दे्र सुरू केली,८ चपढीजात स्वातंत्र्योत्सुक असे 
जंगलािे राजे रामोशी यारं्ा गाठले.सत्त ू रामोशी त्यािंा पुढारी. त्यारे् या बर्ावास आपला चक्रयाशील 
पाकठबा चदला. चशवराम महादेव कुळकणी याजकडे मागंारं्ा ह्या कटात सामील करूर् घेण्यािी कामचगरी 
सोपचवली होती. त्यारे् मागंािें पुढारी बाबीया, योचरया मागं आचण मलया यारं्ा येकुमळी गावी भेटूर् त्यािंी 
समजूत काढली. तुम्ही तुमिी माणसे जमवा. चिरंग्यारं्ी घटका भरत आली आहे. ते बऱ्याि बोलारे् 
स्वाधीर् झाले. तर त्यारं्ा कैद करायिे, र्ाहीतर त्यािंा खुदा करवयािा, सरकारी खचजर्ा लुटायिा व 
आपले आप्तइष्ट जे तुरंगात चखतपत पडले आहेत त्या सवांिी सुटका करायिी इतक्या गोष्टी त्यारं्ा 
साचंगतफया.९ ते या गोष्टीस तयार झाले आचण माणसे जमचवण्याकचरता आपआपफया गावी चर्घूर् गेले. चशवा 
रामोशारे् मागं, रामोशािंा कार्ोसा घेतला आचण चशवरामला आश्वासर् चदले. की, तुमच्या कायाकचरता मी 
गावच्या जते्रस जमलेफया मागं रामोशारं्ा देतो. हा बर्ाव एचप्रल मध्ये घडला. 
 
                           
 

रंगो बापूजी अचत हुशार व कफपक होता. त्यारे् मागं, रामोशारं्ा चतजोरी िोडायिे आमीष दाखचवले 
आचण वश केले. १० जे राजािे भले व्हाव े म्हणरू् तळमळ होते त्यारं्ा सातारा गादी महाराजारं्ा चमळवरू् 
द्यायिी हे साचंगतले. अन् जे कच्च्या चदलािे पापभीरू होते त्यारं्ा गव्हर्नरच्या ऑडनरिा चर्वाळा चदला. 
“गव्हर्नरसाहेबारे्ि मला लेखी ऑडनर देऊर् साचंगतले की, तू माणसे गोळा कर आचण साताऱ्यातील 
सगळ्या साहेब लोकारं्ा तुरंगात डाबं.” हे करीत असतारं्ा गव्हर्नर म्हणतो की, “मी स्वतः साताऱ्याला 
ककवा महाबळेश्वरला येईर् त्यावळेी माझ्याकडूर् सातारा गादीच्या परु्रूत्थार्ािी मागणी कर आचण ही 
मागणी मान्सय झाली तरि साहेब लोकास सोड, पण मागणी मान्सय झाली र्ाहीि तर रीतसर युद्ध करूर् 
इंग्रजारं्ा ठार करणे आचण लुटालूट करणे हे प्रथम कायन राहील.११ “रंगो बापूिंा इंग्रजाशंी १९ वष े
असलेला सहवास आचण त्यािें व्यचक्तमत्व यामुळे साहचजकि सामान्सय माणसारं्ा या गोष्टीिी भरुळ पडली व 
असाि एक र्ाझार ऑिीसमधील सखाराम दाजी काबाडे र्ावािा कारकूर्, रा. सातारा या कायात सामील 
झाला.१२ 
 

अशा रीतीरे् माणसे चमळचवफयारं्तर गोऱ्या लष्ट्कराशी मुकाबला करणारी माणसे चमळचवण्याच्या 
कामी रंगो बापूजी लागला. त्यारे् गेंडा महाल रेचजमेंट, मोगलाय स्वार पलटण आचण रेग्युलर इन्सिन्सरी 
यारं्ा तडा पाडला. “घोडदळातंील माणसे सवन तयार आहेत. हफफयाच्या वळेी एकाकडूर्ही प्रचतकार 
होणार र्ाही. “अशा तऱ्हेिे आश्वासर् त्यारे् चमळचवले.१३  
 

कहदी सैचर्क तटस्थ राचहले म्हणूर् चिरंगी सैचर्क थोडेि गप्प बसणार होते. उठाव करणारासं 
त्याचं्या गोळ्यािंा मार खावा लागणारि, तेव्हा या गोळ्यारं्ा गोळ्यारं्ीि उत्तर चदले पाचहजे हे रंगो बापूजीरे् 
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हेरले व गोळ्या तयार करणाऱ्या मागास तो लागला. त्यारे् ही कामचगरी र्ारायण पावसकर सोर्ाराकडे 
सोपचवली. त्यारे् लागलीि अप्पा ऐतवडेकर र्ावािा वाळव्यािा गृहस्थ या कामावर रे्मला आचण त्याला 
८०० गोळे ओतवण्यास साचंगतले.१४ 
 
 .    .  . -६ 

 
            
 

साताऱ्यावर आचण महाबळेश्वरवर एकाि वळेी हल्ला करायिा हे जवळजवळ ठरफयासारखेि होते. 
अन्नामामा (केशव चर्ळकंठ चिते्र) यारे् महबळेश्वरवर हल्ला करूर् इंग्रजारं्ा कापूर् काढावयािे आचण त्याि 
चदवशी र्ारायण पावसकरणे जमावाच्या साहाय्यारे् साताऱ्यामधील चिरंग्यारं्ा पकडायिे व खचजर्ा 
लुटायिा अशा प्रकारच्या आपआपसातं बोलािाली झाफया१५ आचण पुन्सहा माणसे गोळा करण्याकचरता 
दोघेही आपआपफया कें द्रस्थार्ी गेले. जूर्च्या पचहफया आठवड्यात ही सगळी मंडळी साताऱ्यास “गोसावी 
“वाड्यात जमा झाली आचण तेथेि कामािी वाटणी झाली. चशवराम मोरेश्वर कुलकणी ऊिन  बहुश्रुतवार हा 
या कटािा प्राण होता. १६ रंगो बापूिा मुलगा सीताराम याजकडे देखरेखीिे काम सोपचवले होते. त्यारे् 
उठावासाठी पे्ररणा चर्माण करावयािी होती. सखाराम कबाडे तर या सवन कटािा ताबेदार. कराडिा 
दौलता हरी पवार व सातारिे अप्पा िडणीस यारं्ी कोफहापूर राजबंधू चिमासाहेब याशंी सधंार् बाधंले होते. 
१७ त्यातं माचलया आचण सतीया रामोशी आपफया परीरे् हातभार लावीत होते. अशा रीतीरे् वर चर्देचशलेली 
महत्वािी सवन माणसे आपआपफया परीरे् रंगो बापूजीस त्याचं्या चदव्यात मदत करत होती.  
 
स      स                   
 

उत्तर कहदुस्थार्ात एक चठणगी आगीिे रूप घेऊर् भडकली होती. त्या वणव्याच्या ज्वाला 
चिरंग्यारं्ा जाळत होत्या. या भडकलेफया आगीिा बातमी पचहफयादंा साताऱ्यास आली ती एका िाह्मणास 
आलेफया पत्रातूर्. हे पत्र प्रतापकसहाच्या राणीस वािूर् दाखचवले व आपण सत्ताधारी झाफयावर “गचरबावंर 
लक्ष असू द्या “अशी त्या िाह्मणारे् चवरं्ती केली. हे पत्र रे्चटव्ह लायिरीत वािूर् दाखचवण्यात आले रं्तर हे 
पत्र जाळण्यात येऊर् त्या िाह्मणास ही बातमी गुप्त ठेवण्याबद्दल बजावण्यात आले. १८ या पत्रामुळे सातारा 
शहरात खळबळीिे वातावरण चर्माण झाले. चर्रचर्राळ्या अिवारं्ा ऊत येऊ लागला. कोणी म्हणू लागले 
की या कटातं सातारिे छत्रपती प्रतापकसह महाराजािें कुटंुबही सामील आहे. १९ तसेि इतर संस्थाचर्कही 
सामील आहेत. दुसरी अशी अिवा पसरली की प्रतापकसहािा दत्तक मुलगा शाहू व अप्पासाहेबािंा दत्तक 
मुलगा व्यंकोजी हे दोघेही या उठावािे पढुारीपण स्वीकारणार आहेत. साताऱ्यािा पोलीस अचधकारी 
अंताजी चशके ऊिन  बुवासाहेब यास राणीरे् पैसे िारूर् वश करूर् घेतले आहे व त्यामुळे बंडाच्या वळेी 
पोलीस चशपाई जागच्या जागी थंड राहणार आहेत अशीही एक कंडी उठली. २० आचण याच्यावर कळस 
म्हणूर् की काय ४०,००० रोचहले या कायाच्या पूतीसाठी आणण्यािे ठरले आहे अशीही एक वावडी हवते 
उडाली.२१ या कायनपुतीसाठी लागणारा पैसा भोरपासूर् खार्ापूरपयंतच्या प्रातंातूंर् गुप्तपणे वसूल केला 
होता. असेही ऐचकवात होते की या सवन उठावास भोरच्या पंतसचिवािी िूस होती.२२ लागले तो पसैा आचण 
माणसे देण्यािेंही त्यारे् कबलू केले होते.अशा रीतीरे् उठावािी कडेकोट तयारी िालली होती.२३ पण 
उठावास सुरुवात कोठे करावयािी यािाि र्ीट चर्श्चय होईर्ा. पुढाऱ्यािंी एकवाक्यता होईर्ा. अखेरीस 
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म्होरक्यारं्ी बलेभडंार उिलूर् शपथा घेतफया व दूधभातही खाल्ला, अशा तऱ्हेरे् सातारा प्रातं हा 
इंग्रजाचंवषयीच्या असतंोषारे् काठोकाठ भरला. एखाद्याि चठणगीिा अवकाश, की भडका उडाला असता. 
 
स               
 

पण हे सवन िालू असता साहेब काही गप्प बसला र्व्हता. त्यारे् आपले हेरजाळे िागंले मजबूत 
केले होते. आचणषे आचण बचक्षसािंी चवलोभरे् लोकाचं्यासमोर पसरवली होती. चर्र्ावी पते्र पाठवरू् या सवन 
बर्ावािा वृत्तातं आमच्यातील चितूर साहेबाला कथर् करीत.२४ अशाि एका चर्र्ावी पत्रारे् र्ाझर 
कोटातील चशपाई मार्कसग यािे उठाव वाफयाशंी असलेले संगर्मत कळचवले. मार्कसगवर साहेबारे् पाळत 
िाखली. त्याला पकडले, चियादीिा िासन केला आचण ता १२ जूर् रोजी बंदूकीच्या गगोळीरे् त्यािा 
चर्काल लावला. धरपकडीिे सत्र सुरू केले. कोणत्याही अरु्चित प्रकारास तोंड देता यावे म्हणूर् जूर्च्या 
शवेटास युरोचपयर् सैचर्कािंी एक तुकडी साताऱ्यास ठेचवली. या कटािे संिालकत्व रंगो बापूजींच्या हाती 
आहे हे साहेबारे् हेरले पण रंगो बापूजी सुद्धा तेवढाि वस्ताद. साहेबाच्याि गाविं १५ वष ेपाणी प्यालेला. 
तो कसािा सापडतो इंग्रजारं्ा ? ५ जुलै १८५७ पासूर् तो जो भचुमगत झाला तो कायमिाि. त्याला 
पकडण्याकचरता रू, ५,००० िे बक्षीस लावले. पण तो इंग्रज सरकारास कधीि सापडला र्ाही. २५ 

 
मार्कसगिा चर्काल लावफयारं्तर सवनत्र धरपकड सुरू झाली. ह्या उठावािे मळू कोफहापूरात 

असूर् बेळगाविे सैचर्कसुद्धा सामील होणार अशी बातमी साहेबास समजली. सवनसाधारण धरपकडीत 
सखाराम दाजी काबाडे आचण अप्पा ऐतवडेकर हेही पकडले गेले तेव्हा स्वतःिी िामडी बिावण्याकचरता 
त्यारं्ी सरकारला उठावातील माणसे व त्याचं्या हालिाली यािंा गौप्यस्िोट केला. २६ सरकारला आयतेि 
िावले. रंगो बापूजींिा मुलगा चसताराम चमळूर् १७ आसामींर्ा ता. २० जूर् १८५७ रोजी कोफहापूरात 
पकडले. त्यात केशव चिते्र हा रंगो बापूजींिा मेव्हणा, चशवराम मोरेश्वर कुलकणी बहुश्रुत, बाबीया मागं, 
यशा मागं, गणेश सखाराम कारखार्ीस ही मंडळी मुख्य होती.२७ 
 
            
 

कोफहापूरला पकडलेफया आपफया दोस्तावंर मरण ओढवणार यािी खूणगाठ सवन भचूमगतारं्ी 
बाधंली. त्याचं्यात एक प्रकारिी सूडबुद्धी जागतृ झाली. त्यापंकैी काहींर्ी ता. १३ जुलै १८५७ रोजी पढंरपूर 
येथील ठाणे, खचजर्ा आचण मामलेदार याजंवर हल्ला िढचवला. या हफफयात मामलेदार, र्ागेश राघवेंद्र व 
त्यािे दोर् मुसलमार् चशपाई गारद केले आचण खचजर्ा लूटूर् िस्त केला. त्यात करै्या वले्लूडी व धमा 
सुभार्ा हे मागं, गणू बापू िव्हाण हा रामोशी आचण चपरा अप्पा, घंड्या, पाटलू बागल वगैरे ८-१० आसामी 
मुख्य होते. पण पैशाच्या आचमषारे् या बहादुरािंी र्ाव े चगरजाअप्पा चिपण्णा वाणी यारे् साचंगतली. 
पकडापकडी सुरू झाली आचण चमश्र बंधंूर्ा ता. ४ ऑगस्ट रोजी तोिेच्या तोंडी चदले व बाकीच्यारं्ा 
जन्समठेपेवर पाठचवले. कोफहापूरात पकडलेफया सतराजणांचवरुद्ध सरकारतिे सतरा साक्षीदार उभे 
करण्यात आले. त्या साक्षीदारातं रंगो बापूजींिे दोर् साथीदार सखाराम दाजी काबाड व अप्पा ऐतवडेकर 
हे मुख्य होते.२८ 

 
या सतराजणािंी चर्वदेरे्, साक्षीदाराचं्या साक्षी आचण त्यावर अदालतीिा चर्णनय हा िासन ता. २७ 

ऑगस्ट ते सात सप्टेंबर १८५७ पयंत िालला आचण त्याचं्यावर सरकारचवरुद्ध उठाव करणे, पोलीस 
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स्टेशर्वर हल्ला करणे, सरकारी खचजर्ा लुटणे वगैरे आरोप ठेवरू् या सतराजणारं्ा देहातंाच्या चशक्षी चदफया 
आचण ७ सप्टेंबर रोजी सातारच्या गेंडामाळावर त्या अंमलातही आणफया. अशा रीतीरे् पकडापकडीिा आचण 
खटपटे लोक िासावर िढचवण्यािा धूमधडाका सरकाररे् सुरू केला.२९ 
 
               स    
 

छत्रपती प्रतापकसह महाराजाशंी एकचर्ष्ठाणे वागणाऱ्या गुपे्त घराण्यातील मंडळींिी डोकी मारण्यात 
आली. या उठावािा अकूंर सातारिे छत्रपती कुटंुब हे साहेबारे् हेरले आचण त्यािंी उिलबंगडी 
केफयाचशवाय या भागात शातंता लाभणे दुरापास्त ही ठाम समजूत करूर् घेतली. 

 
त्याप्रमाणे ता. ६ ऑगस्ट १८५७ रोजी प्रतापकसहािा दत्तकपुत्र शाहू, त्यािा िलुता काकासाहेब, 

दत्तक माता राजसबाई, जर्क माता गुणवतंाबाई व सेर्ापती दुवाकसग वगैरे राजघराण्यातील प्रमुख 
मंडळींस अटक करूर् त्या सवास मंुबईस आणले. ३० व येथे बुिर बेटावर अलग अलग कोठडीत ठेवण्यात 
आले. एका वषारं्तर १८५८ च्या मािन मचहन्सयात या सवास करािीस रे्ण्यात आले व २७ वष ेरखडफयारं्तर 
त्यारं्ा १८८५ रं्तर सोडूर् देण्यात आले. ३१ 

 
शहाजीराजे ऊिन  अप्पासाहेब यािंा दत्तकपुत्र व्यकंोजी यास राजबंदी म्हणरू् मािन १८५८ रं्तर 

सुरत चकफफयात ठेवण्यािे ठरचवले. त्याप्रमाणे त्याचं्या राहण्यािी व्यवस्था करण्यास सुरत कलेक्टरला 
कळचवले. ३२ रं्तर १८५९ मध्ये अहमदर्गरास त्यािी रवार्गी केली. तेथेि व्यकंोजी सर् १८६४ मध्ये मरण 
पावला.३३ 

 
चितुरी, चवश्वासघात, वैयचक्तक स्वाथन याचं्या बजबजपुरीत स्वातंत्र्यवीराचं्या आहुत्या पडफया. 

 
आधार : (१-२) P.D. 1855, Vol. 100/1408. Jacob, Western India, p. 158. (३.९.११.१८. १९-२३-

२५) Gazetteer of Bombay Presidency, Vol. XIX, Satara, pp. 317-318. (४-६. १०) P.D. 
1857 Vol. 29, p.297. (७-८, १२-१६, २६ – २९)P.D. 1857, Vol. 29. (१७) P.D. 1858, Vol. 
25, pp. 627 – 641. (३०-३१) P.D. 1857, Vol. 25,pp.31, 55, 574. (३२ -३३) P.D. 1858. 
Vol. 28.pp.41. 43. 
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१८५७               स   
 

१८५७ च्या उठावाच्या वाता मंुबईमध्ये धडाक्यारे् धडकत होत्या. मीरतिी कत्तल, चदल्लीिा 
र्ाकेबंदी आचण क्रातंीसैचर्कारं्ी चदल्लीिा घेतलेला ताबा या सवन प्रकारामुळे मुबंईतील गोऱ्या लोकािंी धाबा 
दणाणली आचण मंुबईत असाि प्रकार झाला तर आपफया चहतसंबधंारं्ा बाध येईल, आपला व्यापार 
कोसळूर् पडेल, अशा भीतीरे् मंुबईच्या जीवर्ातं अगे्रसर असलेफया आचण आपफया लागंूलिालर्ामुळे 
इंग्रजाचं्या स्तुतीस पात्र ठरलेफया मंुबईकरारं्ी भराभर सभा घेतफया. त्या सभातूंर् शूर सैचर्कािंी कर्दा 
केली, इंग्रजािें गोडव ेगाचयले आचण आपण इंग्रजी राज्यामध्ये अत्यंत सुखी आहोत आचण इमार्ी र्ागचरक 
म्हणूर् राहू इल्च्छतो अशा प्रकारिे चवरं्तीअजन सह्याचंर्शी त्यावळेिे गव्हर्नर एल्फिन्सस्टर् याजंकडे 
पाठचवले.१ 
 
              
 

अशा प्रकारिा पचहला अजन ता. १५ जूर् १८५७ िा आहे. हा अजन मंुबईतील ज्यू रचहवाशारं्ी केलेला 
होता. २ त्यात त्यारं्ी म्हटले आहे की आम्हाला अशी चभती वाटते की, मंुबईत काहीतरी गडबड होईल. या 
बाबतीत शातंता राखण्याकचरता आम्ही वाटेल ती मदत सरकारला करु. ही मदत म्हणजे सरकाररे् 
आजपयंत आम्हाला चदलेफया चदलादार वागणुकीिे प्रतीकि. या सही करणाऱ्यातं दाचवद ससूर्, मोसेस 
गुबे वगैरे धर्ाढ्य (लोक) र्ागचरक आहोत. हा अजन मंुबई सरकारकडे गेफयारं्तर ५ चदवसारं्ी बहुजर् 
र्ागचरकािंा अजन मंुबई सरकारास सादर करण्यात आला. ३ आपण गप्प राहीलो तर सरकार आपणास 
बंडखोरािें पाचठराखे ककवा त्यारं्ा सहारु्भतूी दाखचवणारे समजेल आचण उगाि वहीम धरूर् सरकारशी 
असलेले चहतसंबधं गोत्यात येतील म्हणरू् या लोकारं्ी तसे स्पष्ट चलहूर् सरकारला आम्ही वाटेल त्या 
प्रकारिे साहाय्य करण्यास तयार आहोत अशा प्रकारिी ग्वाही देणारा ितवा तयार केला व तो गव्हर्नरकडे 
पाठचवला. त्या िंतव्यावर सही करणारे सवन जातीिे लोक होते. कहदु होते, तसेि पारशी, मुसलमार्, यहुदी 
व चिश्चर्ही होते. यातं प्रामुख्यारे् डॉ. भाऊ दाजी, आबाजी बापूजी, र्ारायण दाजी, र्वरोजी फ्रामजी, 
कावसजी जहाचंगर, कवसजी जमशटेजी, काझी महंमद युसूि अशा एकंदर सुमारे ५०० र्ागचरकाचं्या सह्या 
होत्या. 

 
               
 

तशाि प्रकारिा अजन ता. २३ जूर् रोजी बॉम्बे असोचसएशर् या संस्थेरे् गव्हर्नरकडे पाठचवला. ४ या 
प्रत्येक अजािी दकल गव्हर्नर आपफया ठराचवक पद्धतीरे् घेत होता आचण मंुबई सरकाररे् रे्चटव्हाकंचरता 
आजपयंत काय केले, रे्चटव्ह लोक त्यामुळे कसे सुखी आहेत वगैरै गोडव ेआपफया चप्रतउत्तरातं देऊर् या 
ितव्यािंी संभावर्ा करीत होता.५  

 
सरकारच्या सहाय्याला जाण्यासाठी मुसलमार् बाधंवारं्ाही उत्कंठा लागली. मुसलमार् भाईंर्ा 

वाटेल की आपण स्वतंत्र कबुलीजबाब पाठचवला र्ाही आचण म्हणूर् त्यारं्ी तशा प्रकारिा एक अजन हजारो 
मुसलमार्ाचं्या सह्या घेऊर् पाठचवला. त्यात त्यारं्ी आम्ही इंग्रज सरकारला वाटेल ती मदत करू असे 
आश्वासर्ही देऊर् टाकले.६  
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         स   
 

अशा चरतीरे् प्रमुख र्ागचरकारं्ी चजव्हाळ्यारे् सरकारला मदतीिी आश्वासरे् चदली खरी. पण 
सामान्सय जर्ातं मात्र इंग्रजाबंद्दल घृणाि वास करीत होती. त्यावळेी सैचर्कापंकैी गुलमार डूबे हा पुरभय्या 
िार वस्ताद माणसू होता. त्यारे् मंुबईतील उठावािा आराखाडा तयार केला.मशीदीमध्ये बैठका होऊ 
लागफया.सैन्सयामध्ये चितुरी सुरू झाली आचण १५ ऑक्टोबरच्या रात्री इंग्रज लोकावंर हल्ला करूर् मंुबई 
ताब्यात घ्यायिी असे ठरले.७ या कामी रे्चटव्ह इन्सिन्सरीच्या रं्.१० व ११तुकड्यातंील सैचर्कारं्ी भाग 
घेतला होता. गुलमार डुबे यारे् या सगळ्या बर्ावािी हकीकत इतकी गुप्त ठेवली होती की स्कॉटलंड 
याडनच्या बरोबरीरे् िालणाऱ्या मंुबई पोचलस कचमशर्रला त्यािी दादही काही चदवस लागली र्ाही.८ 
मोहरमच्या चदवशी हा उठाव व्हावा असे पचहफयाप्रथम ठरले होते पण रं्तर मुसलमार्ारं्ी मोहरमच्या चदवशी 
ही गडबड र्को म्हणरू् चदवाळीिा चदवस मुक्रर केला. ९ चदवाळी म्हणजे ऑक्टोबरपयंत ही बातमी गुप्त 
थोडीि राहणार ? चतला पखं िुटले. २६ सप्टेंबरला जमादार लालकसगरे् आपफया कंपर्ीिा कॅप्टर् मॉि 
गोवर् यारं्ा ही बातमी साचंगतली. मरीर् बटॅचलयर् १० वी व ११ पलटर् या तुकड्यािंी लक्षणे काही चठक 
चदसत र्ाहीत; त्यातील दोर् र्ाईकारं्ा तर लागण लागलेली आहे. अशी गुळमुळीत भाषा त्यारे् वापरली . 
झाले इंग्रजारं्ा ताबडतोब वचहमावरूर् र्ाईक कामत प्रसाद याला कैद केले आचण पुढील 
चर्रवाचवरवीकचरता त्याला पोचलसाचं्या स्वाधीर् केले.१० 
 
 स         
 

मरीर् बटॅचलयर्िा कमाडंर कॅप्टर् बॅरोटा िार धूतन ऑचिसर होता. त्याला लागलेफया 
सुगाव्यारु्सार बॅरॅकमध्ये चतन्सही पलटणींच्या सैचर्कािंी िाललेली सभा त्यारे् गुप्ततेरे् अगदी जवळूर् 
पाचहली. त्या खोलीत झगझगीत प्रकाश होता व त्या प्रकाशात १० व्या तुकडीतील मंुगूळ जमादार व ड्रील 
हवालदार (मरीर् बटॅचलयर्िा ) आचण दुसरे दोर् र्ागचरक या गुप्त मसलीत सामील झालेले आढळले. 
जमादार सभेस असतार्ा सभेतील कामकाज हलक्या आवाजात िालत होते. त्या सभेस दोर्ि चवषय 
िर्सिले जात होते. एक कामत प्रसाद याला काढूर् टाकले त्यािा व दुसरा मंुबई लुटण्यािा. चशवाय 
मोहरमच्या चदवशी उठाव करूर् खूर् करणे आचण शहर लुटणे हेही बोलले जात होते. पण हा उठाव 
चदवाळीला व्हावा असे मागाहूर् झालेफया बैठकीत ठरले.११ कॅ. बॅरोटारे् उतावळीपणा र् होऊ देता इलाज 
करण्यािे ठरचवले आचण अचधक माचहती चमळवरू् मुख्य सूत्रधारारं्ा पकडूर् बंडािा बीमोड कसा करायिा 
यासबंंधीिी योजर्ा त्यारे् आपफया मर्ाशी, इतर सहकाऱ्याशंी ििा करूर् ठरचवली. चदवाळी जवळ येऊ 
लागली. तसतशा क्राचंतकारकाचं्या बैठकी होऊ लागफया.१२ या बैठकीच्या बातम्या त्यावळेिे मंुबईिे 
डेप्युटी पोचलस कचमशर्र िोरजेट यारं्ा तपशीलावर चमळू लागफया. याि ऑचिसकडूर् या बठैकीच्या 
साद्यतं हचकगती कॅ. शोरट याला समजू लागफया. चबिाऱ्या क्राचतकारकारं्ा कफपर्ाही र्व्हती की या 
आपफया हालिालीत गुप्तता केव्हािं लयाला गेली आहे व आपण आपफया दुशमर्ाचं्या िासात लवकरि 
अडकले जाणार आहोत. 
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१५ ऑक्टोबरला उठाव होणार हे चर्चश्स्त् ित झाले. तेव्हा ८ ऑक्टोबरला चिगेडचडयर शोरटरे् 
दहाव्या व आकराव्या पलटणीिे कॅ. शिेडन आचण वाईड यारं्ा छावण्यािंा ताबा घ्यायला साचंगतला आचण 
त्याचं्या तुकड्यातंील हालिाली डोळ्यातं डोळ्यात तेल घालूर् पहा असे साचंगतले.१३ 

 
कॅ. बॅरोटा आचण कॅ. िोरजेट हे पुन्सहा एकदा पूवी भरत असलेफया सभेच्या चठकाणी जाऊर् आले. 

त्यार्ा चतथे चर्रचर्राळी माणसे चदसली आचण संभाषणात चिरंग्यारं्ा ठार मारणे, शहर लुटणे आचण 
चदल्लीश्वराला जाऊर् चमळणे अशा प्रकारच्या गप्पा ऐकू आफया. त्यारं्ी मात्र अशी खूणगाठ बाधंली की 
सुभेदार गुलमार डुबे यािा सूत्रधार आहे. पण तो बेटा सभेला हजर र्व्हता. आता यापढेु बातम्या काढण्यात 
वळे र् गमचवण्यािे चिगेचडयर शोरटरे् ठरचवले. त्यारे् ता. ११ च्या सायंकाळी अकराव्या पलटणीतील 
सुभेदार गुलमार डुब,े जमादार शखे रचहमार्, मरीर् बटाचलयर्िा कवायती चशक्षक हवालदार सईद हुसेर् 
आचण दहाव्या पलटणीिा प्रायव्हेट मंगल यारं्ा पकडण्यािे ठरचवले आचण त्यािप्रमाणे त्यारं्ा पकडूर् 
दुसऱ्या चदवशी स. ९ वाजता िोटन जॉजन चकफफयात रे्ऊर् ठेवले.१४ 

 
१३ तारखेस कवायती चशक्षक हवालदार सईद हुसेर् आचण प्रायव्हेट मंगल यारं्ा लष्ट्करी कोटापढेु 

उभे केले आचण १५ तारखेला त्यारं्ा गोळ्या घालूर् ठार मारण्यािी चशक्षा साचंगतली आचण लागलीि त्यािी 
अंमलबजावणीही झाली पण त्याि चदवशी जमादार शखे रचहमार्िी िौकशी होऊर् त्याला चर्दोष म्हणूर् 
सोडूर् चदले. गुलमार डुबलेा ता. २२ रोजी मात्र प्रथम िाशीिी चशक्षा झाली पण मागाहूर् जन्समठेपेिी 
करण्यात आली. तशीि चशक्षा दहाव्या पलटणीच्या र्ाईकास खेिण्यात आले आचण त्याला काळ्यापाण्यािी 
चशक्षा ठोठावली.१६ 
 
             
 

मंुबईला पचहफयापासूर् काळजी घेत असता ह्या दहाव्या आचण अकराव्या पलटणींर्ी उठाव 
करण्यािे कारण काय? यािा खुलासा चिगेचडयर शोरट यारे् मंुबई सरकारला पाठचवलेफया ३१ 
ऑक्टोबरच्या पत्रात केला आहे.१७ तो म्हणतो की हे दोन्सही तुकड्यातंील लोक बॅरॅकच्या जवळपास 
असणाऱ्या काही उपद्यापी र्ागचरकाचं्या सभारं्ा चर्यचमत जात असत. त्या सभावाफयािंा अजमीरच्या 
बंडवाफयाशंी गुप्त पत्रव्यवहार िालत होता आचण त्या लोकारं्ी जरी लुटालूट, कत्तल वगैरेच्या योजर्ा 
मोहरला अंमलात आणण्याकचरता आखफया होत्या तरी त्याबद्दलिी माचहती ऑक्टोबर अखेरपयंत पोलीस 
खात्याला असू र्ये याबद्दलिे आश्चयन प्रकट केले. चशवाय दहावी पलटण ही दंगेखोर म्हणूर् प्रचसद्धि होती. 
त्यातील लोकारं्ी र्चशराबादला १८५४ मध्ये दंगा केला होता. १८५७ च्या उठावात २ सुभेदार, १ हवालदार 
आचण ७ प्रायव्हेट गंुतफयािा सुगावा लागला.१८ 
 
             
 

या पकडलेफया लोकासं गोळ्या घालूर् चर्जधामास पाठचवण्यािे ठरले. पण हा समारंभ एका 
चवचशष्ट रीतीरे् घडवरू् आणण्यािा सरकारिा इरादा चदसला. जर्तेच्या मर्ात ज्या रीतीरे् भीतीिा गोळा 
उत्पन्न होईल आचण तेणेकरूर् पलटणीतील लोकारं्ीही धाक वाटेल अशा रीतीरे् या प्रकरणािा शवेट 
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करण्यािे अचधकाऱ्यारं्ी ठरचवले. कैद केलेफया सैचर्कारं्ी गुप्त चरतीरे् देहदंड द्यायच्याऐवजी त्याच्याकचरता 
सध्याच्या आझाद मदैार्ािी जागा चर्वडली. ज्या पलटणीतूर् बंड झाले त्या सैचर्कारं्ा रागेंरे् उभे करण्यात 
आले. आचण संध्याकाळी शाळकरी पोरापंासूर् तो म्हाताऱ्या कोताऱ्या पे्रक्षकासंमोर या सैचर्कारं्ा तोिेच्या 
बारारे् उडवरू् चदले.१९  

 
इंग्रजािें र्शीबि चसकंदर की हे बंड मुळाति उखडूर् टाकण्यात यश आले व त्यारं्ा मंुबईतील या 

बहुरंगी इंग्रजाळलेफया र्ागचरकाचं्या साहाय्यािी गरजि पडली र्ाही. 
 

आधार: (१-६) P.D. 1857, Vol. 13, pp.3-4, 7-9, 11-13,35-37, 47-48. (७-११,१३-१६)P.D. 
1857,Vol.30.pp.321-325. (१२) P.D.1857, Vol. 28, P. 333. (१९) Wacha, Shells from 
the Sands of Bombay, p. 67. 
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खानदेश 
 
१८५७                  :      स  स                 
 

आतापयंतिे चभल्लािें उठाव जरी पोटाथी असले तरी १८५७ तील उठावािे स्वरूप मात्र पूवीिेि 
राचहले र्व्हते. या उठावात तत्कालीर् राजकारणािा रंग भरला गेला. त्यािी प्रचिती पुढील चवविेर्ावरूर् 
कळूर् येईल. 

 
काजीकसग हा चभल्लािंा र्ायक, कंपर्ी सरकारच्या र्ोकरीत १८३१ ते १८५१ पयंत होता. त्यारे् 

इमारे् इतबारे सरकारिी २० वष े िाकरी केली. चसध्वा ते सीरपूर या ४० मलैाचं्या जंगलातूर् जाणाऱ्या 
रसत्यावरील चभल्ल पोलीसावंर देखरेख करण्यािे काम त्यारे् िोख बजावले.१ या काळात िोरीिा ककवा 
खुर्ािा असा गुन्सहा त्या भागात झाला र्ाही. त्यारे् दरोडेखोर चभल्लािंा पाठलाग करूर् पकडूर् देण्यातही 
मे. गॅ्रहॅम, मे. मॉचरस, कॅ. रोझ, मे. केर यारं्ा बहुमोल मदत केली होती. पण १८५१ मध्ये त्याच्यावर बालंट 
आले. कसध्वा रस्त्यावरील िोरीत सापडलेफया गुन्सहेगारास त्यारे् बेदम मारले, तो मेला. काजीकसग खुर्ी 
ठरला. सरकाररे् त्याला १० वषािी सजा ठोठावली. पण दयाळू होऊर् १८५५ मध्ये मुक्त केले.२ ज्यारं्ा 
त्यारे् पूवी मदत केली होती अशा कॅ. रोझ, मे. हमलेकड या गृहस्थार्ी त्याला पुन्सहा र्ोकरीत ठेवण्यासाठी 
कंपर्ी सरकारला चवर्चवले. पण त्यािा उपयोग झाला र्ाही. १८५७ िा मे मचहर्ा आला. बंडाच्या बातम्या 
धडकू लागफया. इंग्रजािें धाबे दणाणले. चभल्ल लोक स्वस्थ बसणार र्ाहीत हे त्यारं्ी जाणले. काजीकसगला 
र्ोकरीत घेतफयारे् खार्देश चजफह्यातील चभल्ल प्रदेशातील कसध्वा रस्ता मोकळा राहील व सरहद्दीवरील 
चभल्लाचं्या उच्छंृखलपणास पायबंद बसेल असे कंपर्ी सरकारला वाटले आचण म्हणूर् त्यास १८५७ च्या 
जूर्मध्ये र्ोकरीत घेतले. पण काजीकसगरे् यावळेी उत्तर व मध्य कहदुस्थार्ातील उठावाच्या शोकजर्क 
हचककती ऐकफया होत्या. वरवार्ी र्ाईकार्ी हल्ले करूर्ही कंपर्ी सरकारकडूर् त्यास काही शासर् 
झालेले र्व्हते हेही त्यारे् पाचहले होते. इंग्रज सत्ता आता खलास होत आलेली आहे असा त्यािा कयास 
झालेला होता आचण वाडवचडलारं्ी िोखाळलेला लुटीिा मागन पत्करावा लागणार असे त्यािे मर् सागं ू
लागलं. चदल्लीहूर् उठावाच्या आज्ञा काजीकसग, भीमा आचण मवाचसया र्ाईक यारं्ा चमळाफया. त्याति 
काजीकसगला र्ोकरीवर असतार्ा कॅ. बिन व चरसालदार याचं्याकडूर् चशव्या खाण्यािे चर्चमत्त झाले. 
आगीत तेल ओतले. काजीकसगरे् कंपर्ी सरकारला सतावण्यािे सत्र सुरू केले. ३ त्यास पलीकडील 
प्रदेशातूर् आलेफया बंडवाफयािंी िूस चमळाली. होळकराचं्या सैन्सयातूर् काढूर् टाकलेले लोक, झाशंी, 
कोटा या चठकाणी पराभतू झालेले लोक चभल्लभमूीत चशरले होते. मग काय चविारता? चभल्लाचं्या उठावािा 
धूमधडाका सुरू झाला. जवळपासच्या गावावंर छापे घालणे, सरकारी खचजन्सयािंी लूट करणे, अिूच्या 
गाड्यािंी लूट यािें सत्र सुरू झाले. 

 
या उठावास खरी सुरुवात १८५७ च्या सप्टेंबरमध्ये झाली.४ खार्देशच्या चभमा र्ाईकाच्या 

रे्तृत्वाखालील चभल्लारं्ी ले. केरे्डीच्या पाटीवर हल्ला िढचवला आचण त्याला चित केले. याि भीमा 
र्ाईकारे् खार्देशच्या पोलीस अचधकाऱ्यारं्ा िमावले की, तुम्ही सरकारशी एकचर्ष्ठ रहात आहात त्यािे 
पचरणाम वाईट होतील. मी हे चदल्ली बादशहाच्या आदेशारु्सार तुम्हास बजावीत आहे.५ या चभमा र्ाईकाला 
पकडण्याकचरता सरकाररे् एक हजार रुपयािें बक्षीस लावले.६ पण बक्षीस जाहीर केफयािी शाई वाळते 
तोि ता. २९ ऑक्टोबरला रात्री चभमा र्ाईक, काजी र्ाईक आचण दुसरे पुढारी याचं्या रे्तृत्वाखाली १,५०० 
चभल्लारं्ी चसरपूरवर हल्ला िढचवला. चमळेल ती लूट घेऊर् ते चर्घरू् गेले.७ त्यािंा पाठलाग करण्याकचरता 
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कॅ. बिन गेला. ५६ मलै अतंर गेफयावर ते चभल्ल जंगलात र्ाहीसे झाले, या सबबीवर बिनला हात हलचवत 
परत याव ेलागले.८ 

 
१ र्ोव्हेंबरला काजीकसग, चभमा वगैरेंर्ी चमळूर् खार्देश चजफहाचधकाऱ्याचं्या तळापासूर् ६ मलैाचं्या 

आत असलेली दोर् खेडी लुटली. त्यािवळेी खाला र्ाईकारे् सुलतार्पूर तालुक्यातील एक गाव लुटले.९  
 
मंुबई सरकारकडे या लुटालुटीच्या व उठावाच्या बातम्या चजफहाचधकाऱ्याकंडूर् लगेि चलहूर् येत 

होत्या. पण त्यात बंदोबस्तािा उल्लखे र्सायिा. कारण बंदोबस्ताकचरता लागणारे पुरेसे सैन्सय खार्देशात 
र्व्हतेि मुळी. 

 
एक वळेी अशी बातमी चदली की, खार्देश व अहमदर्गर चजफह्याच्या सरहद्दीवर पतोडा तालुक्यात 

काही चभल्ल जमले असूर् चसन्नरकडील ४०० चभल्ल त्यारं्ा लवकरि चमळाणार आहेत.१० यावरूर् सबधं चभल्ल 
जमाति उठाव करण्याच्या उद्योगास लागफयािे चसद्ध होते. तेव्हा सरकाररे् त्याजंचवरुद्ध जालीम उपाय 
योजावते अशी चशिारस मंुबई सरकारला चजफहाचधकाऱ्यारे् केली.११ 
 
स               
 

या चशिारशीिा चविार होऊर् प्रचतकारास सुरुवात होण्याच्या आति ता. १७ र्ोव्हेंबर रोजी चभल्ल 
लोकारं्ी कसध्वा घाटात होळकर हद्दीत एक मोठा डाका घातला व सात लाखािंा खचजर्ा घेऊर् जात 
असलेफया बलैगाड्या लुटफया. खूप िंगळ झाली. सरकाररे् या डाक्यािी धास्ती घेतली. होळकराचं्या 
सहेतुक दुलनक्षामुळे हा प्रकार घडला असे इंग्रज अचधकारी कुजबुज लागले. या लुटीिी हकीकत मोठी 
मर्ोरंजक आहे. थैफया घेऊर् जाणाऱ्या खटाऱ्यापंाशी सुमारे ३०० चभल्ल जाभंळी िौकात आले. त्यारं्ी 
खटाऱ्यारं्ा गराडा घातला. संरक्षकािंी संख्या २०० होती. त्यारं्ी बंदुकीच्या िैरी सुरू केफयाबरोबर हे चभल्ल 
दूर उभे राचहले, पण पळूर् गेले र्ाहीत. हे पाहूर् संरक्षक प्रमुख चधग्रज व ितुरभजू, चभल्ल रे्त्यापंाशी गेले 
आचण कंुपणारे् शते खाव े त्यातील गत झाली. ितुरभजुारे् चतजोरीच्या रखवालदारास साचंगतले की, 
चभल्लरे्ता काजी र्ाईक हा या खटाऱ्यािें संरक्षण करण्याकचरता आला आहे. तुम्ही दूर व्हावे, झाले रक्षक 
दूर झाले. िोहोंकडूर् भराभर चभल्ल आले.१२ लुटीला सुरुवात झाली. त्यात रक्षकारं्ीही हात धुवरू् 
घेतला.१३ िादंी रुपयारं्ी तंुबड्या भरफया. चभल्लारं्ी लूट केली असा बोभाटा मात्र झाला. यािा पढेु 
इंग्रजारं्ी छडा लावला. कॅ. बिनला त्या लुटीतील काही िादंीिे बार सुद्धा सापडले. या सात लाखाचं्या 
लुटीवर खूष होऊर् काही काजीकसग व त्यािे साथीदार गप्प बसले र्ाहीत. त्यारं्ी अिूरे् भरलेफया ६० 
गाड्याही लुटफया, सरकारी पोस्ट लुटले, कसध्वा घाटातील टेचलग्राि ताराही तोडफया.१४ वरील उद्योगात 
र्ाईक काजीकसगला भीमा र्ावाच्या त्याचं्यातील प्रचसद्ध रे्त्यािं पाठबळ चमळालं होतं. ह्या दोघारं्ी चमळूर् 
पंधराश े लोक जमा केले आचण सातपुड्याच्या रागेंतूर् खाली उतरूर् सुलतार्पूरचजफह्यातील लोकारं्ा 
त्राही भगवान् करूर् सोडले. त्याचं्या या आक्रमणािा धोका शाडा आचण दुसऱ्या गावारं्ा होण्यािी भीती 
होती. १५ या दोघा खंद्या वीरारं्ा र्गर-र्ाचशकच्या बाजूिा भागोजी र्ाईक आपफया साथीदारासंह मदत 
करू लागला. उिाळलेफया समुद्रास वाऱ्यारे् साथ चदली. १६ धारच्या सेरे्तूर् मोकळे झालेले मक्राणी - 
चवलायती (पठाण) वगैरै दोर् हजार साथी त्यारं्ा येऊर् चमळाले. या सवांर्ी कसध्वा चकफफयार्जीकिा मंुबई 
- आग्रा रस्ता अडचवला . कंपर्ी सरकारला या लोकाचं्या एकजुटीरे् चभतीि उत्पन्न झाली. १७ राजा या 
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बंडखोरारं्ा वसे्त्र व अवश्स्त्यक चजन्नस गुपिपू पुरचवत होता, हे १८५८ च्या एचप्रलमध्ये पचहफया अठवड्यात 
उघडकीस आले.१८ 
 
                
 

चभल्लािंा उपद्रव वाढत िालला आहे. इंग्रज पलटणी त्याचं्या संहाराकचरता जंग जंग पछाडत 
होत्या. चभल्लही त्यारं्ा परुूर् उरले होते. मेजर इव्हान्ससेर् भीमा आचण मोवाचसया र्ाईक यारं्ा िार 
समजुतीच्या गोष्टी सागंूर् वाटाघाटी करण्यास बोलचवले. पण वाटाघाटी चिसकटफया. तेव्हा मे. इव्हान्ससरे् 
या चभल्लाचं्या जमावावर कडाडूर् हल्ला िढचवला. या जमावातं चभल्ल रे्ते काजीकसग, दौलतकसग व काळू 
बाबा हे होते. ते र्करारे् लढले. इंग्रज सेरे्ला त्यारं्ी पुरा मार चदला. कॅ. बिन, ले. वसेवी हे अचधकारी 
जखमी झाले व क कहदी अचधकारीही मारला. चभल्लसेरे्पैकी ६५ मेले व १७० जखमी झाले. ही लढाई 
अंबापाणी (खार्देश) येथे ता. ११ एचप्रल रोजी झाली.१९  
 

याि झटापटीत चभल्लाचं्या इतक्याि त्याचं्या चस्त्रयाही धोक्याच्या, उपद्रवकारक असफयािे कंपर्ी 
सरकारला आढळूर् आले. २० तेव्हा ४०० वर चभल्ल चस्त्रया पकडफया. त्यातं काजीकसग, मोवाचसया र्ाईक 
आचण करीिा माऊ रावळ याचं्या बायका प्रमुख होत्या. भागोजी र्ाईक, भीमा र्ाईक आचण काजीकसग हे 
सापडेपयंत त्याचं्या चस्त्रयारं्ा ओलीस ठेवण्यािा आदेश मंुबई सरकाररे् चदला होता.२१ अंबापाणी 
लढाईरं्तर ‘‘ड्रम रायल’’ खटले होऊर् ६२ आरोपींपकैी ५७ लोकारं्ा गोळी घालूर् ठार करण्यािी सजा 
चदली. 

 
पण यािा बदला र्गरच्या चभल्लारं्ी घेतला. र्ादंगावच्या आसपास ते गाळा झाले. ही बातमी ले. 

स्टुअटनला कळफयाबरोबर तो आपफया ३०० सैचर्कासंह गेला. चभल्लािंी संख्या ४०० च्या आसपास होती. 
त्यारं्ी र्दीचकर्ाऱ्यारे् लगतच्या दाट झाडीिा आश्रय केला होता. लढाई जुपलंी, चभल्लारं्ी इगं्रजावंर 
अक्षरश: आग ओकायला सुरुवात केली. त्याचं्या आगीच्या माऱ्यारे् कॅ. मॉन्सटगोमेरी जखमी झाला. ले. 
िेंबरलेर्, स्टुअटन व डाल्क्सर् यारं्ाही तसाि तडाखा बसला. ले. स्टुअटन दुसऱ्या चदवशी ता. २१ रोजी 
चिस्तवासी झाला.२२ इंग्रजाकंडील ५० जखमी झाले. व १९ मृत्यू पावले तर चभल्लाकंडील २५ लोक 
कामास आले. खार्देशात चशरपूर, सुलतार्पूर, पािोरा, यावल आचद तालुक्यातं वषनभर िकमकी झडति 
होत्या व चभल्लािंा धुमाकूळ िालू होता. २३  

 
 .    .  . -७ 

 
आधार: (१-४) P.D. 1858, Vol. 33. pp. 349-55. (५-६) P.D. 1857, Vol. 28, p. 125, P. D. 1858, 

Vol. 27.pp. 495. (७-८) P.D. 1857 Vol. pp. 113-114, 137, (९-१०)चकत्ता, p. 137. (११) 
P.D. 1853,V.I. 27.pp. 492-493. (१२-१३). चकत्ता, P. 229. (१४) P.D. 1858, Vol. 14,pp. 
285-286. (१५) P.D. 1857, Vol. 31, p. 525. (१६)P.D.1858 Vol. 24. pp.287-289. (१७) 
P.D. 1857. Vol. 32, pp, 77-81. (१८) P.D. 1858, Vol. 25.pp. 673-674. (१९-२२) P.D. 
1858,Vol. 25,PP. 383-387. (२०-२२)P.D.1858,Vol. 29 pp. 657-666. (२३) P.D. 1858, 
Vol. 21, P. 51,pp.539-544. 
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नावशक: १८५७ 
 

या खटाटोपातं र्ाचशक भागातील चगरीजर् काही गप्प बसले र्व्हते.त्यारं्ीही आपला वाटा उिला. 
पेट (र्ाचशक) िे िोवीस परगण्यािें कोळी राजे भगवतंराव हेही यात सामील झाले.१ या भागातील कोळी 
चभल्लारं्ी बंडाच्या उठावािी तयारी सतत ४-६ आठवडे म्हणजे जवळजवळ ऑक्टोबरच्या मध्यापासूर् 
केली.२ त्यात राजा व राणीिा चदवाणजी या उभयतािंा बराि भाग होता. ता. ६ चडसेंबरला ठरफयाप्रमाणे 
पेटिे चठकाण हरसूळ येथील किेरीवर बंडवाफयारं्ी हल्ला िढचवला. मामलेदाराला चमरवीत रे्लं. पेट 
येथील किेरीिी व पेटच्या बाजारािीही तीि गत झाली. लुटीरं्तर बंडवाफयारं्ी राजाकडे जाऊर् मुजरे 
केले. ३ पण सायंकाळी या छोट्याशा बंडािा चर्काल लावण्याकचरता ले ग्लासपूल चतथे आला. ही बातमी 
समजताि बंडवाफयारं्ी पकडलेफया मामलेदार व चशपाई यासं सोडूर् चदले आचण आपण जंगलात िरारी 
झाले.४ ले. ग्लासपूलरे् आठवडाभर चभल्लाचंवरुद्ध िढाई िालू ठेवली पण त्याला काही चवशषे यश चमळाले 
र्ाही. ५ उलट बंडवाफयारं्ी त्यालाि काही चदवस किेरीत कोंडूर् ठेवला होता.भागोजी र्ाईक व मक्राणी 
िुलचदखार् हे दोघे या लढ्यािे पढुारी होते. कॅ. रे्टल ग्लासपूलकडे धावत गेला व त्यािी बंडवाफयाचं्या 
कोंडीतूर् सुटका केली. राजे भगवतंराव व इतर पढुारी यारं्ा ता. २८ कडसेबर रोजी िाशी चदले.६ शकेडो 
लोकारं्ा काळ्या पाण्यावर रवार्ा केले. तेव्हा हळूहळू उदे्रकािा उपशम झाला. 

 
कंपर्ी सरकाररे् चभल्लािंा बंदोबस्त करण्यािे ठरचवले तरी चर्चबड अरण्यप्रदेशातं व पहाडा-

पवनतातं त्यािंा पाठलाग करणे िारि कठीण. तेव्हा ंएकतर त्यारं्ा शरण यावयास सागंूर् मािी देणे आचण 
त्याचं्या आश्वसर्ावंर चवसंबरू् राहणे ककवा त्यािंा संपूणन चबमोड करूर् त्यारं्ा पुन्सहा उठाव करणे अशक्य 
करूर् सोडणे हे दोर्ि मागन होते. परंतु यातंील पचहला मागनि सोयीस्कर व यशस्वी होण्याजोगा होता. 
म्हणूर् कंपर्ी सरकाररे् काजीकसग व त्यािे साथीदार यारं्ा मािी द्यावी व त्याचं्यावर पूवनवत जबाबदारी 
टाकावी अशी चशिारस खार्देश चजफहाचधकाऱ्यारे् चलहूर् पाठचवली ७ आचण आपफया औदायािी खूण 
म्हणूर् त्यारे् काजीकसगच्या बायको, बचहणीस व पकडलेफया इतर सवन बायकासं सोडूर् चदले.८ 
 
                         
 

पथाजी र्ाईक सुमारे ८० वषािा म्हातारा. पण त्यारे् आपफया टोळीवाफयासंह कधगाणा सुरू करूर् 
कॅ. हेन्री यास ठार केले होते. पाठलागारं्तर तो जो पळूर् गेला तो पुण्याच्या पोलीस ठाण्यावर जाऊर् 
एचप्रल १८५८ मध्ये ठाकला. त्याला तोबडतोब अचसस्टंट मचॅजस्रटे गौर्ी याजंसमोर उभे केले. पथाजी 
र्ाईक म्हणाला, ‘‘महाराज, मी पथाजी र्ाईक चभल्ल आहे. तुम्हाकंडे येऊर् तुमच्या हस्तगत व्हाव ेअसे जर 
माझ्या मर्ात आले र्सते तर मी तुमच्या हाती कधीही लागलो र्सतो. आता तुम्ही मला धरा आचण पाचहजे 
असफयास ताबडतोब िाशी द्या. पण माझ्या दोघा मुलासं वािवा.९’’ 

 
पथाजीच्या वयाकडे पाहूर् त्यास मािी चदली. भागोजी ह्यािा १८५९ च्या र्ोव्हेंबरात अहमदर्गरिे 

पोलीस सुपकरटेंडंट सर फॅ्रन्सक सौटर याचं्याशी चसन्नर येथे समोरासमोर सामर्ा होऊर् तो ठार झाला.१०  
 
याि सुमारास सावनचत्रक चर्ःशस्त्रीकरणािा हुकूम सुटला. प्रत्येक चजफह्यातूर् शस्त्रधारी लोकाकंडूर् 

शसे्त्र सरकारजमा होऊ लागली. चभल्ल मात्र यामुळे क्षुब्ध झाले. सुखासमाधार्ारे् ते शस्त्रसनं्सयास घेण्यास 
तयार र्व्हते. म्हणूर् या कचठण कामचगरीवर सरकाररे् अहमदर्गरिे त्यावळेिे हुजूर डेप्युटी कलेक्टर 
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दादोबा पाडुंरंग यािंी रे्मणकू केली. त्यारं्ी चभल्लांिी मरे् वळवरू् हे धोक्यािे आचण चततकेि चजकचरिे काम 
शातंतेरं् पार पाचडले.११ 

 
आधार: (१-४) P.D. 1858.Vol. 20, pp. 381-387. (५-६) P.D. 1854, Vol. 21,pp.71-73. (७-८) 

P.D. 1858,Vol. 33. pp, 360-62. (९) P.D. 1858, Vol. 25,pp.459-464. (१०) P.D. 1858, 
Vol. 28. (११) चप्रयोळकर, दादोजी पाडुंरंग िचरत्र, पृ. २२५-२६. 
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नागपूरचा उठाव: १८५७ 
 

र्ागपूरिे राज्य खालसा झाफयावर. र्ागपूरच्या जडजवाचहरािा चर्काल कंपर्ी सरकारच्या 
र्ोकरारं्ी उधळेपणारे् लाचवला. ७५ लाखािे जडजवाचहर १०-१२ लाखला मातीमोलारे् चवकले गेले. 
त्यामुळे लोकािंी आचण राजघराण्यातंील मंडळींिी मरे् कं. सरकारचवरुद्ध प्रक्षोभक बर्ली होती. मीरत, 
चदल्लीच्या बातम्या र्ागपूरला येऊर् थडकफया. र्ागपूरमधील सैचर्कामंध्ये यासबंंधीिा उत्साह होताि. 
कामतीमध्ये यावळेी मद्रासी पलटण होती. चतला या बातमीिी लागण पचहफयादंा झाली र्ाही. पम राजािे 
जुरे् चबर्कवायती लष्ट्कर र्ागपूरपासूर् तीर् मलैावंर टाकळी येथे होते. त्यात मात्र िुळबुळ सुरू 
झाली.त्यात घोडेस्वार, पायदळ व थोडासा तोिखार्ा होता. घोडेस्वरातं मुसलमार् बहुसंख्येरे् होते. 
पायदळात कहदुस्थार्ी लोकािंा भरणा होता. मुसलमार् सैचर्कािंी मरे् चबथरण्यास सरकारिेि कृत्य 
कारणी.भतू झाले होते. शहरात असलेले कबरस्थार् शहराच्या बाहेर हलचवलेफयामुळे ते चबथरले होते. 
इतक्यात उत्तरेकडील हेर र्ागपूरास येऊर् गेले. त्यारं्ी कामतीिे सैन्सयासही चितूर केले. 

 
र्ागपूरमधील सैचर्कातं गुप्त रीतीरे् खल होऊर् अखेरीस कट ठरला. चमशर् हाऊसिे जवळ 

मोतीबाग म्हणरू् बगीिा होता त्यात १३ जूर् रोजी रात्री१२ वाजता खुणेकचरता लोकारं्ी दारूिे िुगारे 
उडवाव;े ते आकाशात चदसताि टाकळी येथील सैचर्कारं्ी चर्चमषाधात चर्घूर् लोकासंह रेचसडेंटवर एकदम 
हल्ला िढवावा; युरोचपयर् अचधकाऱ्यािंी कत्तल करावी, दारूगोळा व तोिा हस्तगत कराव्या आचण 
सीताबडीिा चकल्ला ताब्यात घ्यावा व मग कामती येथील सैन्सयारे्ही या सैन्सयास चमळाव.े 

 
बेतािी बातमी िुटली. बेत ठरला खरा पण िुगलखोरारं्ी डाव साधला. कॅप्टर् वडूला त्याच्या 

प्याद्यारे् टाकळी येथील सैन्सयातील चितुरीिी हकीगत कार्ात साचंगतली. तसेि ता. १२ जूर् रोजी िैझबक्ष 
व त्यािा मुलगा, चसटुिर् चहस्लॉप मचशर्री यािे बंगफयावर रात्री गेले. िैजबक्षािा मुलगा पूवी 
चहस्लॉपच्या शाळेत होता. त्यामुळे त्याला चहस्लॉपचवषयी कलकळ होती. या दोघारं्ी चहसलॉप यास बातमी 
चदली की लवकरि इंग्रजािंी कत्तल होणार तेव्हा बायकामुले एकदम मंुबईस पाठवा. चहस्लॉप हे वतनमार् 
कचमशर्रला कळचवले, तसेि तुरंगावरील दरवार्रे् या कटािी बातमी वाटसरू बोलतार्ा ऐकली होती. 
तेव्हा कव्यन म्हणूर् त्यारे्ही आपण जे ऐकले होते ते जेलच्या अचसस्टंट कचमशर्रला साचंगतले. या सवन 
बातम्या कचमशर्र प्लौडतला ता. १३ रोजी रात्री १० वाजता समजफया. आता दोर् तास राचहले होते. दोर् 
तासारं्तर भयार्क प्रसंग ओढवणार होता. पण इंग्रजािें र्शीव बळावर होते. म्हणरू् तो प्रसंग या बातमीमुळे 
टळला.प्लौडत साहेबारे् उपाय योचजले. सीताबडी चकफफयातंील सैन्सय ताबडतोब शहरात अणचवले. 
सीताबडीच्या चकफफयावर बदंोबस्त करूर् तोिा रोखूर् ठेवफया. सवन इगं्रज बायकासं कामतीस रवार्ा 
केले. पायदळ व तोिखार्ा याचं्या ईमार्ावर र्ागपूरिी सवन चभस्त होती. पायदळािे अचधकारी गैरहजर 
असफयामुले कचमशर्रिा अचसस्टंट कंबरलेर् यारे् पायदळािे अचधपत्य आपणाकडे घेतले. त्यास कळूर् 
िुकले की पायदल व तोिखान्सयातील लोक बददले र्सूर् वाटेल तो हूकुम ऐकण्यास तयार आहेत. हे 
पाहताि एचलस चर्धास्त झाला. 

 
इकडे ठरफयाप्रमाणे रात्री दहाच्या सुमारास ४०० मुसलमार् लोक जमले. इतरही जमाव जमला व 

टाकळीकडूर् लोक येण्यािी वाट पहात बसले. टाकळीिे स्वारही घोडे तयार करूर् वाट पहात बसले ते 
पायदळाच्या लायर्ीत पाठचवलेफया दिेदाराचं्या परतण्यािी.पण यावरि दुदैव ओढवले. मद्रासी 
हवालदारारे् या तोिेदारास पकडले.सवन कारस्थार् उघडकीस आले. दारूिे िुगारे उडाले र्सफयामुळे 
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बंडखोर लोकारं्ी योजरे्प्रमाणे एकदम अंमलबजावणी केली र्ाही. अचधकाऱ्यािंी गस्त सुरू झाली . 
त्यामुळे घाबरूर् घोडेस्वारािें पलटणीतील लोकारं्ी घोड्यावरील जीर् उतरले. यामुळे रात्रभर काही 
गडबड झाली र्ाही. 

 
  स      स (         .१४) – स             
 

रचववारी कामतीहूर् एकदम सैन्सय बोलचवण्यात आले. ते येताि धरपकड सुरू झाली. 
घोडदळातील २० लोकारं्ा पकडूर् त्याचं्यावर कटले भरले. इर्ायतुलाखार्, चवलायतखार् आचण र्बाब 
कादरखार् यारं्ा िाशी चदले. घोडेस्वारातील जो दिेदार पायदळात गेला होता त्यासही िाशी चदले. 
आणखी र्ऊ लोकारं्ा चर्रचर्राळ्या चशक्षा ठोठावफया. शहराच्या सवन लोकािंी हत्यारे काढूर् घेण्यात 
आली.त्यामुळे एकदम विक बसला. 
 
          इ             
 

यावळेी मराटे मंडळीतही खळबळ उडाली. लोकाचं्या टोळ्या जागोजाग कहडू लागफया. त्यारं्ा 
िक्त पढुारी पाचहजे होता. युवराज जार्ोजी भोसफयाचं्या र्ाव ेद्वाही चिरवरू् गादीिे पुर्रूज्जीवर् करायिे 
लोकाचं्या मर्ात िार होते. राणी बाकाबाईला हे कळूर् िुकले. पण चतरे् इंग्रजाचं्या बाजूर् कौल चदला. 
बकाबाई ही भोसले राजघराण्यातील वृद्ध बाई. चतिे विनस्व लोकावंर िार होते. चतरे् सवन प्रचतचष्ठत 
मामसारं्ा राजवाड्यात बोलचवले व कोणीही काही गडबड करू र्का असा उपदेश केला. त्यातंील प्रमुख 
लोकासं तर चतरे् रोज आपलेकडे येऊर् हजेरी देण्यास साचंगतले व सवांर्ा अशी तंबी चदली की जो कोणी 
या कृत्यास चिथावणी देईल त्यास मी धरूर् देईर्. मग त्यात माझा र्ातेवाईक असला तरी मी पवा करणार 
र्ाही. बाकाबाईिा असा कल पाहूर् मराठे मंडळींत काही गडबड झाली र्ाही. िगुफया िैजबक्ष यास 
एकदम शहर कोतवालािी जागा चमळाली व त्यारे् कटवाफयारं्ा हुडकूर् काढूर् कडक चशक्षा देवचवफया. 
 
आधार: काळे, र्ागपूर प्रातंािा इचतहास, The History of Freedom Movement in Madhya Pradesh, 

pp.66-74. 
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औरंगाबादचा उठाव: १८५७ 
 

हैदराबादेत वातावरण हळूहळू तंग होत होते. चशकंदराबाद आचण बोलाराम येथील िौजेत चितुरी 
करण्यािे प्रयत्र् िालू होते. त्याि वळेी औरंगाबादेतही सैन्सयात बेचदली माजण्यािा सभंव चदसू लागला. कॅ. 
ए्. जी. ऑर याचं्या अचधपत्याखाली हैदराबदिी चतसरी घोडदळािी पलटण मालेगावला रवार्ा केली. 
चतिी जागा घेण्यासाठी म्हणरू् हैदराबादिी पचहली पलटण मोचमर्ाबादहूर् ११ जूर् रोजी हलचवली. चतथे 
रे्तृत्व कॅ. एि. डी. ॲबट याजंकडे होते. या पलटणीिा मुक्ाम औरंगाबादपासूर् १४ मलैावर छोट्या 
कपपळगावी होता. याि मुक्ामी उत्तरेतील बंडाच्या हचककती सैन्सयाला कळफया. ९ जूर् रोजी ही पलटण 
औरंगाबादला गेलो आचण काळा ितुबरा व घोडदळाच्या रागंा याचं्या दरम्यार् या पलटणीिा तळ पडला. 
त्यावळेी सैन्सयातील असंतोषािी िाहूल येऊ लागली. १२ जूर् रोजी सकाली या सेरे्त बंडखोर वृत्ती चदसूर् 
आली. असंतोषािे प्रमुख कारण म्हणजे हे सैचर्क उत्तरेत जावयास र्ाखूष होते. उत्तरेत आपफयाला 
बंडवाफयाचंवरुद्ध व चवशषेतः चदल्लीच्या बादसाहाचवरुद्ध लढाव े लागले असे त्यारं्ा वाटत होते. आपण 
दचक्षणेत िाकरी करण्यासाठी म्हणूर्ि केवळ आलेलो आहोत. अशा वळेी उत्तरेत जाणे हे करारचवरुद्ध आहे 
अशीही त्यािंी भावर्ा होती. सैन्सयात बहुसंख्य मुसलमार् होते व त्यारं्ा चदल्लीच्या बादशहाबद्दल आपलुकी 
वाटत होती. ही राजचर्ष्ठेिी भावर्ा त्यारं्ा इंग्रजाचंवरोधी बर्चवण्यास पुरेशी होती. पािव्या टरूपमध्ये प्रथम 
हा असंतोष पसरला. त्यारं्तर सभा झाफया व कहदू आचण मुसलमार् चशपायारं्ी शपथासुद्धा घेतफया.  

 
कॅ. ॲबटला यािी कुणकुण लागली. तेव्हा तो सायकंाळी ५ वाजता चरसालदारासंह पाहणी 

करण्यासाठी गेला. त्यावळेी त्यास पलटणीिी पचहली व चतसरी तुकडी पुढे जाण्यािे र्ाकारीत असफयािे 
समजले. त्यािंी समजूत घालण्यािी खटपट करण्यात आली. परंतु सैचर्क चबथरले होते. सबधं पलटण 
रचववारी दुपारी ३ वाजता चर्घूर् अंबड या चठकाणी परतणार असफयािी बातमी आली. यावळेी जे एतदे्दशीय 
अचधकारी व इतर सैचर्क िटकूर् राहतील त्यारं्ा जबरदस्तीरे् रे्ण्यािा प्रयत्र् होणार असे चदसले. 
पुष्ट्कळसा रक्तपात होणारसे वाटू लागले. तेव्हा युरोचपयर् अचधकाऱ्यािंी बायकामुले सुरचक्षत स्थळी पाठवरू् 
देण्यात आली. कॅ. ॲबट सुरचक्षत जागा पाहूर् तोिखान्सयाच्या आश्रयारे् राचहला. परंतु ५-३० वाजता 
चरसालदार अबदुल रहेमार् याचं्या हाताखालील सैचर्कारं्ी कॅ. ॲबटिा हुकूम पाळण्यािे ठरचवले व ते 
इतर पलटणीतील लोकापंासूर् अलग राचहले. मग त्यािें अरु्करण कहदंूर्ी केले आचण अखेर २.३.५.६. या 
टरूपच्या अचधकाऱ्यारं्ीही आपफया वतनर्ाबद्दल खेद प्रदर्सशत करूर् सरकारशी एकचर्ष्ठा व्यक्त करणाऱ्या 
पत्रकावर सह्या चदफया. 

 
आता हा असतंोष मात्र केवळ पचहफया घोडदळापुरता मयाचदत राचहला र्ाही. औरंगाबादला दुसरी 

इन्सिन्सरी ही पलटण होती. यातील २०० सैचर्क उत्तर प्रदेशातील अवध परगण्यािे होते. याचं्याबद्दल 
युरोचपयर् अचधकाऱ्याचं्या मर्ातं अचवश्वास चर्माण झाला होता. भीती आचण संशय याचं्या योगारे् अचतरंचजत 
बातम्या त्याचं्या कार्ी येऊ लागफया. युरोचपयर् अचधकाऱ्याच्या घरादारािंी त्याचं्या मुलाबंाळासंकट होळी 
करावयािी; कॅन्सटोर्मेंटवर हल्ला करूर् लुटालूट करावयािी, गोऱ्यारं्ा ठार मारावयािे अशा बातम्या उठत 
होत्या. असे असता एके रात्री इन्सिन्सरीिा प्रमुख कॅ. स्पीड याला तीसऱ्या घोडदळातला बऱु्हार्बक्ष 
भेटावयास आला. त्यािंा कॅप्टर् व त्यािी पत्र्ी याजंवर िार जीव.त्यारे् येऊर् कॅप्टर्ला साचंगतले की 
घोडदळ पलटण शस्त्रास्त्रचर्शी पहाटे कॅन्सटोर्मेंटवर हल्ला करणार. तेव्हा कॅप्टर्रे् चमसेस स्पीड, मुले व इतर 
एक दोर् चस्त्रया यारं्ा बलैगाडीत बसचवले. बैलगाडीला बाहेरूर् पाढंरे पडदे लावरू् मुसलमार्ी 
जर्ार्खान्सयािे स्वरूप त्या बैलगाडीला चदले. बरोबर चवश्वासू बऱु्हार्बक्ष होताि. ही मंडळी अहमदर्गरला 
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रवार्ा करण्यात आली. यािवळेी एकदम वादळी हवा सुरू झाली व जोरािा पाऊस, चवजािंा कडकडाट व 
वादळी वारा यारं्ी थैमार् माडंले. या वादळी वाऱ्यारे् घोडदळारे् उभारलेले मोठे चहरव े चर्शाण खाली 
ओढले. हा वादळी पाऊस व चर्शाणािे काली येणे हा ईश्वरी प्रकोपि वाटला आचण त्यामुळे या घोडदळाच्या 
सैचर्काचं्या हालिालींवर चवरजण पडले. युरोचपयर् अचधकारीवगात औरंगाबादेतील गंुड वगैरै लोक 
सैन्सयामधील या असतंोषािा िायदा घेऊर् कॅर्टोर्मेंटवर लुटीसाठी हल्ला करणार अशी भचूमका उठली व 
कॅन्सटोर्मेंट आचण घोडदळ पलटण यामंधील र्दीवरील पलुावर घाईघाईरे् इन्सिन्सरीरे् काही लोक 
पाठचवले. यािा पचरणाम असा झाला की, गोडदळात गोंधळ व गडबड सुरू झाली. तुताऱ्या वाजचवफया व 
रात्री झोपेतूर् सारे लोक उठूर् घोड्यावर स्वार होऊ लागले आचण कॅन्सटोर्मेंटकडे चर्गाले. सारे घोडदळ 
सरकारचवरुद्ध बंड करूर् उभे राहफयािा देखावा चदसू लागला. 

 
हैदराबादला या सवन हचककती कळचवफया गेफया होत्या.पुन्सयाहूर् औरंगाबादला सैन्सय धाडले. परंतु 

हे सैन्सय येईपयंत औरंगाबादेतील बंड उग्र स्वरूप धारण करू लागले. १७ जूर् रोजी इन्सिन्सरीमधील 
असंतोषसुद्धा उघड चदसू लागला. इन्सिन्सरीमधील चशपायारे् घोडदळातफया माणसाला चविारले, 
रेचजमेंटमधील काही भाग जर तुमच्या बाजूिा आहे तर अजूर् कसे काहीि घडले र्ाही? कॅ. कसक्लेअरला 
तर घोडदळातफया लोकाचंवरुद्ध तोिा र् वापरण्यािा पढुारी लोकािंा चर्धारसुद्ध कळला होता. 

 
कॅ. ॲबटरे् या पथकाला भेट देऊर् जर्रल बुडबर्निे सैन्सय लवकरि येत आहे तोपयंत शातं 

राहण्यास साचंगतले. दरम्यार्च्या काळात मेजर जर्रल बुडबर्निे सैन्सय औरंगाबादकडे चर्घाले होते. 
त्याच्या हाताखाली कॅ. चगलच्या अचधपत्याखाली िौदावी लाईट डॅ्रगूर् पलटण, कॅ. वलूकाम्बच्या 
रे्तृत्वाखालील युरोचपयर् तोिखार्ा व कर्नल िौलेटच्या हुकूमतीतील पंिचवसावा मंुबईिी रे्चटव्ह 
इन्सिन्सरी यािंा भरणा होता. 

 
हे सैन्सय २३ जूर् रोजी सकाळी १० वाजता औरंगाबादला येऊर् पोहोिले. कॅ. ॲबटच्या 

सागंण्यावरूर् घोडदळाच्या तळाजवळ जाऊर् त्यारं्ा िचकत करूर् सोडण्यािे ठरले. १२ वाजता तेथे हे 
सैन्सय जाऊर् थडकले. दोर् तोिा व डॅ्रगूर्िी एक तुकडीचर्जामािा तोिखार्ा व पायदळ यात बंड 
उद् भवफयास पलुाच्या संरक्षणासाठी ठेवण्यात आले. घोडदळातील चबगूल वाजचवण्यात येऊर् लोकारं्ा 
रागेंत उभे राहण्यािा हुकूम देण्यात आला. ॲबट घोड्यावरूर् रपेट करीत त्याच्याजवळूर् गेला व जे 
इंग्रजाशंी चवशवासू व एकचर्ष्ठ राचहले होते त्यारं्ा बाकीच्या बंडकोर लोकापंासूर् वगेळे होण्यािा हुकूम 
चदला वलूकोम्बच्या बॅटरीज सज्ज ठेवण्यािा हुकूम देऊर् त्या ३० याडावर आणण्यात आफया. कॅ. ॲबटला 
सैचर्कारं्ा िार शब्द सागंण्यािी आज्ञा आली. अंबटरे् बंडखोरारं्ा आज्ञाभगंाबद्दल कारणे चविारली बंड 
करण्यास ते का प्रवृत्त झाले त्याबद्दल चविारणा केली. सरकारिे धोरण सैचर्कािें धमांतर र् करण्यािेि 
आहे असे त्यारे् साचंगतले व या आज्ञाभगंाबद्दल होणाऱ्या सजेिी कफपर्ा चदली. रं्तर प्रत्येक 
चरसालदाराला बंडखोराचं्या र्ायकािंी र्ाव ेपुकारण्याबद्दल सागंण्यात आले. त्यावळेी आचमरखार्िे र्ाव 
पुकारण्यात आले. त्यावळेी “हे िागंले र्ाही, हे सवन कोटं आहे.” असे तो ओरडला. अँवटिे भाषण परत 
िालू झाले.तेव्हा ते मध्येि पनु्सहा एकदा ओरडला व “सवन बंधंूर्ो, बंदुका सज्ज करा, गोळीबार िालू करा !” 
अशी आज्ञा देता झाला. कॅ. वलूकोम्ब हा आपफया तोिाचर्शी तयारीत होता व हुकूमिी वाट पहात होता. 
परंतु सारे सैचर्क एकदम लाइर्कडे चर्घाले ते २६० याडन गेफयारं्तर वलूकॉम्बरे् तोिा िालू करण्यािी 
आज्ञा चविारली. परंतु काही वळेारं्तर ती चमळाली. तोपयंत ते तोिाचं्या टप्प्याबाहर चर्घूर् गेले होते. 
राचहलेफया सैचर्कारं्ा शसे्त्र खाली करण्यािा हूकुम झाला. पचहफया टरूप खेरीज बाकीच्यारं्ी हूकुम मार्ले. 
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पचहफया टरूपिे लोक पळू लागले. त्यािंा डॅ्रगूर् पलटणीरे् पाठलाग केला. ॲबटही या पाठलागात होता. 
दिेदार मीर चिदाअली त्याच्या हातात सापडला त्यावळेी त्यारे् दातात तलवार धरली व घोड्यािे लगाम 
सोडूर् शरणागचत दशनचवण्याकचरता दोन्सही हात उंिवाले. कॅ. ॲबटरे् आपली तलवार खाली केली. रे्मके 
त्यािवळेी चिदाअलीरे् ॲबटवर गोळी झाडली. घोड्यािी क्षणािी हालिाल झाली व रे्म िुकला. 
चिदाअलीला रं्तर पकडण्यात आले. या हाणामारीत ५-६ लोक मारले गेले व ५-६ पकडण्यात आले. 
चर्ःशस्त्र करूर् कैदेत ठेवण्यात आलेफया लोकातं एक चरलासदार,३ जमादार, ९, दिेदार, ७६ सेचर्क, व ४ 
तुतारीवाले होते. 

 
दुसऱ्या चदवशी सकाळी वुडबर्नच्या सैन्सयािी कवाईत झाली. त्यावळेी मीर चिदाअलीला बाहेर 

आणण्यात आले. त्यािी ड्रम-बेट कोटनमाशनल झाली व तोिेच्या तोंडी देण्यात आले. त्यावळेी तो इतकेि 
म्हणाला “माझ्याचवरुद्ध साक्षी देणाऱ्यारं्ा परलोकी यािा जाब द्यावा लागेल.” त्याला तोिेच्या गाडीला 
बाधंत असता त्यारे् तसे र् करण्याबद्दल चवर्चवले व आपण जरासुद्धा गाडीपासूर् हालणार र्ाही. असे 
साचंगतले. चकती चर्धारारे् व शातंपणे त्यारे् मृत्युला तोंड चदले. असेि खटले इतरावंर भरले व चशक्ष 
झाफया. त्यात िौघारं्ा गोळ्या घालण्यात आफया. आणखी दोघारं्ा तोिेच्या तोंडी चदले. चकतीतरी िाशी 
गेले. तीस ते िाळीस लोक जन्समठेपी गेले. शकेडो लोकारं्ा र्ोकरीतूर् जाव ेलागले. अशा रीतीरे् हे बंड 
मूतनस्वरूप घेण्यापूवीि समूळ उखडण्यात आले. 

 
आधार: P.D. 1857, Vol. 25.pp.255-60, 263,267; Freedom struggle in Hyderabad, Vol.II; (out-

break of Aurangabad in June 1857), p.24. 
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नरग ंदचे भावे 
 

धारवाड चजफह्यात र्रगंुद हे एक छोटेखार्ी ससं्थार् होते. या ससं्थार्िे त्यावळेिे अचधपती 
बाबासाहेब भाव ेहोते. त्यािंा एकुलता एक मुलगा १८४३ मध्ये चर्धर् पावला. तेव्हा त्यारं्ी दत्तक घेणयािी 
कंपर्ी सरकारकडे परवार्गी माचगतली. त्यावळेिा दचक्षण महाराष्ट्रािा पोचलचटकल एजन्सट मरॅ्सर् यारे् 
त्यास दत्तक घेण्यास मंजुरी चदली र्ाही. बाबासाहेबारं्ा त्यामुळे िारि वाईट वाटले १८५७ मध्ये दचक्षणेतील 
संस्थार्ारं्ी सरकारचवरुद्ध उठाव करण्याकचरता ज्या खटपटी केफया होत्या त्यात त्यारं्ी चहरीरीरे् भाग 
घेतला. सोलापुरच्या राजारे् उठाव करताि र्रगंुदरे्ही करावा असे ठरले होते. तसेि त्यारे् कोफहापूर, 
सागंली, चमरज, जमकखडी इत्यादी संस्थाचर्काशंी पत्रव्यवहार करूर् त्यािें सवन सहकायनही माचगतले होते. 
धारवाड चजफह्यात धुमाकूळ घालणारा प्रचसद्ध क्राचंतकारक भीमराव मंुडरगी यालाही हाताशी धरले.१ अशी 
सवन तयारी झाली तरी धारवाडच्या कलेक्टरला भावचेवषयी चबलकूल संशय आला र्ाही. ता. २४ मे. 
(म्हणजे भावरेे् सरकारचवरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या अगोदर एक चदवस) च्या पत्रात भीमराव मंुगरगीच्या 
बंडािे वृत्त देतार्ा कलेक्टर म्हमतो की, “र्रगंुदकर भाव ेहे गृहस्थ चभते्र आहेत. २ ते ही सहजासहजी या 
बंडखोरारं्ा सामील होणार र्ाहीत. त्यारं्ा धारवाडला बोलावरू् र्रगंुदमधील शातंतेिा भगं करू र्का. असे 
सागंाव े पण दुसऱ्या चदवशी ता. २५ मे १८५८ रोजी र्रगंुदकरारं्ी कंपर्ी सरकारचवरुद्ध युद्ध पुकारूर् 
कलेक्टरिा कयास खोटा पाडला.  
 
  स       
 

  युद्ध पकुारफयावर कंपर्ी सरकाररे् मरॅ्सर्ला त्यािा बंदोबस्त करण्यास पाठचवले. 
मरॅ्सर् रामदुगास होता. रामदुगनिे अचधपती र्रगंुदकरािें धाकटे भाऊ पण ते इंग्रजासं सामील होते. ३ 
मरॅ्सर्रे् आपफया चदडश ेस्वारासंह र्रगंुदकडे िाल केली. ४ र्रगंुदकरारं्ा ही बातमी हेराकंडूर् कळली. 
त्यारं्ीही बरोबर सहाश े स्वार घेऊर् मरॅ्सर्वर िाल केली. दोघािंी गाठ सुरेबार् या गावी पडली. 
र्रगंुदकरारं्ा पाहूर् मरॅ्सर् घाबरला आचण त्या गावाच्या देवळात दडूर् बसल. त्याला र्रगंुदकर भाव े
आचण त्यािे दोस्त यारं्ी हुडकूर् काढले. एका बाजूस त्याच्या घोडेस्वारािंा समािार घेतला. इतक्यात 
र्रगंुदकरािंा प्रचसद्ध दोस्त भीमराव मंुडरगी हा आपफया २,५०० जमावाचर्शा (त्यारं्ा) येऊर् चमळाला. 
मरॅ्सर्ला चवष्ट्णु कुलकणी र्ावाच्या इसमारे् पकडले. दोघािें मल्लयुद्ध झाले. चवष्ट्णुरे् मरॅ्सर्ला खाली 
लोळचवले. मरॅ्सर् बाबासाहेबांकडे जीवदार् मागू लागला. पण त्याला कंठस्र्ार् चमळाले.५ त्यािे चशर 
धडावगेळे करूर् ते र्रगंुदला ता. ३० रोजी सकाळी ८ वा. पाठचवण्यात आले आचण लोकारं्ा पाहण्यासाठी 
ते वशेीवर टंगूर् ठेवण्यात आले. हा प्रकार ता. ३० मे १८५८ रोजी घडला.६  
 
       
 

या घटरे्मुळे र्रगंुदमध्ये भयावह वातावरण चर्माण झाले. मरॅ्सर्च्या धडावरिे कपडे तपासता 
त्यातं बाबासाहेबारं्ा दोर् पते्र सापडली. त्या पत्रावरूर् कळूर् िुकले की “चकफफयात असलेफया 
कोठारातंील दारूच्या साठ्यातं शणे व बाजरी चमसळूर् टाकली आहे.७” आपफया कारभाऱ्यािें 
चवश्वासघातकी काम त्यारं्ा कळूर् िुकले.हे कारभारीि मरॅ्सर्ला सामील होत. त्यािें पुढे काय?  
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मरॅ्सर्च्या खुर्ाच्या बातमीरे् इंग्रजाचं्या अंगािा थरकाप झाला मालकमच्या अचधपत्याखाली 
इंग्रज सेर्ा िालूर् आली. चतरे् र्रगंुदला वढेा चदला. युद्धास लागले. पण आपली शक्ती अपुरी पडत आहे  
हे पाहूर् बाबासाहेबारं्ी वशेातंर करूर् चकफफयातूंर् पलायर् केले. ८ बाबासाहेबाचं्या मातोश्री व पत्र्ी 
यारं्ीही राजवाडा सोडला आचण दहा मलै अतंरावरील मलप्रभा र्दीत प्रवशे करण्यासाठी आफया. चतरावर 
जाऊर् जवळिे गळ्यातंील सौभाग्य अलंकार मंगळसूत्राचशवाय बाकीिे सवन, एका िाह्माणास दार् करूर् 
त्यारं्ी र्दीत सासूसह जलसमाधी घेतली. त्यािंी पे्रते बुचदहाल गावी येऊर् पडली. त्यािें दहर् केले गेले.  
 

र्रगंुदिा ताबा इंग्रजारं्ी घेतला. चतथे शातंता प्रस्थाचपत केली आचण संशयावरूर् अरे्कािंी 
धरपकड केली. सापडलेफया मंडळीत बाबासाहेबािें सेर्ापतीही होते. इंग्रज अचधकाऱ्यारं्ी िौकशीिा िासन 
करूर् दहा-बारा जणासंह त्यारं्ाही िाशी चदले ९ आचण बाबासाहेबारं्ा पकडूर् देण्यासाठी १०,००० रु. 
बक्षीस जॅकबरे् जाहीर केले. १० फँ्रक सूटर या अरु्भवी अचधकाऱ्यास त्याचं्या पाठलागावर सोडले. 
बाबासाहेब वशेातंर करूर् तोरगल संस्थाचर्काचं्या हद्दीतील एका पाटलाच्या घरी आले.११ फँ्रक सूटर 
वशेातंर करूर् त्यािंा मागोसा गेति होता. त्याला ही बातमी कळली. तोही तोरगळला गेला.१२ त्यारे् 
बाबासाहेब होते त्या घरास गराडा घातला. तोड्याशा झटापटीरं्तर बाबासाहेबारं्ा त्याच्या स्वाधीर् होणे 
भाग पडले. बाबासाहेबासं पकडफयावर त्यारं्ा बेळगावास ता. २ जूर् रोजी रे्ले. १३ त्याचं्यावर अरे्क 
आरोप ठेवले आचण िौकशी होऊर् त्यारं्ा िाशीिी चशक्षा सुर्ाचवली. ता. १२ जूर् १८५८ रोजी सकाळी ७ 
वाजता सवन लोक समुदायासमोर त्यारं्ा िाशी चदले.१४  

 
इकडे र्रगंुदला ता. २ रोजी संस्थार् खालसा झाफयािे जाहीर करूर् त्यािा अंतभाव खालसा 

प्रदेशात केला. १५ भीमराय मंुडरगीच्या शोधात चिचटश सैन्सय होते. भीमराय हा र्रगंुदकरािंा साथीदार 
होता. त्यारे् र्रगंुद इंग्रजाचं्या हाती पडफयावर कोयलच्या चकफफयािा आसरा घेतला. ले. केररे् त्या 
चकफफयास वढेा घातला चण भीमरायास ठार मारले, १५० लोकारं्ा कैद केले आचण त्यारं्ा चर्रचर्राळ्या 
चशक्षा ठोठावफया १६ व शातंता प्रस्थाचपत केली. 

 
आधार: (१) P.D. 1858, Vol. 29. Letter of 29-5-58. (२) चकत्ता,pp. ९-१३. (3) चकत्ता, Letter 27-5-

58. (४) चकत्ता, p. 165. (५) P.D. 1858, Vol. 31,p. 177. (६) P.D. 1858, Vol. 29. Letter 
30-5-58. (७) Nargundvaril Kavan. (८-११-१२) P.D. 1858,Vol. 33,pp. 113-21. 
(९)P.D.1858, Vol. 30, pp. 23-33. (१०) P.D. 1858, Vol. 29. Letter 29-5-58. (१३-
१४)P.D. 1858. Vol. 31, pp. 45-48. (१५) P.D. 1858, 1858, Vol. 30,pp. 22-33. (१६) 
P.D.1858. Vol.29, Letter 5-6-58. 
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जमखखडी 
 

जमकखडी संस्थार्िे अचधपती रामिदं्रपंत पटवधनर् यािंा भाग या उठावात मोठा होता. पण 
इंग्रजाचं्या हातात पुरेसा परुावा चमळू शकला र्ाही. त्यामुळे त्यारं्ा काही चदवस र्जरकैदेति भोगावी 
लागली.१ उत्तरेकडे चठणगी पडूर् उठावािी आग भडकण्याच्या अगोदरपासूर्ि अप्पासाहेबारं्ी चकफफयािी 
डागडूजी करम्यािे काम हाती घेतले. ते पुरे झाफयावर चर्रचर्राळ्या चवश्वासू लोकांकडूर् शसे्त्र, दारूगोळा 
वगैरे साचहत्य तयार करवरू् घेतले. त्यािा साठा राजवाड्यात केला.२ राजाला चकफफयािी डागडूजी का 
करता म्हणरू् इंग्रज सरकाररे् चविारले. राजारे् साचंगतले की पठाण, रोचहले याचं्या हफफयापासूर् संरक्षण 
करण्याकचरता ही डागडुजी आहे.३ पण राजाच्या व त्याच्या हस्तकाचं्या हालिालींिी गुप्त बातमी कंपर्ी 
सरकारला कळली.४ त्यारं्ी ताबडतोब काटािे धागेदोरे चमळचवले आचण अरे्क लोकाचं्या धरपकडी 
केफया. रामिदं्रपंतािंा या प्रकरणातं हात आहे असे समजफयावरूर् कंपर्ी सरकारच्या हालिाली जोरात 
सुरू झाफया. यावळेी जमकखडीकरािंा राजचर्ष्ठ सेवक छोटूकसग यारे् धन्सयास वािचवण्यािे ठरचवले व 
उठावािी सवन जबाबदारी आपफया चशरावर घेतली.५ लागलीि छोटूकसगाच्या िौकशीिा िासन 
केला.छोटूकसगारे् आपफया कबुलीजबाबात सवन जबाबदारी स्वतं:च्या चशरावर घेऊर् अप्पासाहेबारं्ा तोशीस 
लागू चदली र्ाही. छोटूकसगास िाशीिी चशक्षा सुर्ावली आचण लोकारं्ा विक बसावा म्हणूर् त्यास 
बेळगावमधूर् मुद्दाम जमकखडीत आणले.६ दवडंी चपटूर् लोकारं्ा जमचवले आचण तोिेच्या तोंडी देऊर् 
चर्काल लावला.७  

 
छोटूकसगारे् कबुलीजबाब देण्याच्या आधी त्यारे् जमचवलेले सवन युद्धोपयोगी साचहत्य गावातील 

आप्पासाहेबाचं्या चवचहरीत टाकले.८ 
 
छोटूकसगास अटक करूर् त्याच्यावर बेळगावास पोचलचटकल एजन्सट समोर खटला भरला. तेव्हाि 

आप्पासाहेबारं्ा जमकखडीस कैद केले.९ आचण आप्पासाहेबाचंवरुद्ध सबळ पुरावा चमळचवण्याच्या प्रयत्र्ास 
गव्हर्नर एल्फिन्सस्टपासूर् ते पोचलचटकल एजन्सट सेक्टर् कार हे सवन लोक लागले.१० पण भरपूर पुरावा 
चमळाला र्ाही. तेव्हा जमकखडी राजास राजकैदी समजूर् त्याला कोणाशीही पत्रव्यवहार करू देऊ र्ये असे 
सेक्टर् काररे् ता. २० मािन १९५८ च्या पत्रारे् बजाचवल. ११ पण लागलीि ता. २२ मािन रोजी त्यारं्ा कैद 
म्हणूर् बेळगावास रवार्ा केले. तेथे काही चदवस ठेवफयावर, जमकखडीिे बंडखोर त्याचं्याशी संगर्मत 
करतात असा संशय कंपर्ी सरकारला आला. तेव्हा त्यारं्ा वेंगुफयास हलचवले. पुढे त्यारं्ा रत्र्ाचगरीस कैदी 
म्हणूर् रे्ण्यात आले. १२ तेते ते ७ जारे्वारी १८५९ पयतं कैदेति होते. त्या चदवशी ल्व्हक्टोचरया राणीच्या 
जाहीरर्ाम्याप्रमाणे त्यािंी चबर्शतन मुक्तता झाली आचण पनु्सहा ते जमचखडीिे राजे झाले. जमकखडीकराचं्या 
खाजगीत आबा देवधर र्ावािा एक र्ोकर होता. वचहमार्ावरूर् त्याला अटक करण्यात आली आचण त्यारे् 
दचक्षण महाराष्ट्रात प्रवशे करायिा र्ाही या अटीवर त्याला हद्दपार करण्यात आले. 
 
आधार: (१-९)P.D. 1858, Vol. 27, p. 291. (२,३-१०)P.D. 1858. Vol. 28, pp. 235-236. (४-

८)चकत्ता, 231-64, 265-268,(११-१२)चकत्ता  
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दवक्षि महाराष्ट्रातील उठाव 
 

दचक्षण महाराष्ट्रात त्यावळेी कोफहापूर, जमकखडी, चमरज, तासगाव, मुधोळ, जत, सोलापुर, 
र्रगंुद अशी संस्थारे् होती. यािें एकमेकाशंी सधंार् होते. या सवन संस्थाचर्कारं्ी या उठावात कमीअचधक 
प्रमाणात भाग घेतफयािे चदसते. पण सोलापूरच्या राजाच्या चर्वदेर्ावरूर् असे कळते की, बहुतेक सवन 
संस्थाचर्कािंा उठावास सक्रीय पाकठबा होता. त्यारं्ी सोलापूर राजासही आपफयात सामील करूर् घेतले 
होते. 
 
स                      
 

मंुबई इलाख्यातील चवजापूर व सोलापूर चजफह्याचं्या सरहद्दीवरील चर्जाच्या मुलखात सोरापूर हे 
छोटेसे संस्थार् होते. या ससं्थार्िा त्यावळेिा राजा वैकप्पा र्ाईक बलवतं बेहरी हा होता. तो वयारे् 
लहार्ि होता. त्याच्या मर्ात चिचटशारं्ी आपफयावर अन्सयाय केफयािे शफय सलत होते. चर्जामाला 
इंग्रजािें कजन जाले. त्यािी रक्म ६२ लाखावंर गेली. ती िेडता येईर्ा म्हणूर् इंग्रज सरकाररे् ५२ लाख 
उत्पन्नािा मुलूख आपफया ताब्यात घेतला.१ त्यामुळे ३ लाख रुपये चर्जाम, सोरापूर राजाकडूर् घेऊ 
लागला. हा मुलूख सोडवरू् आपफया ताब्यात आणण्याकचरता सोरापूर राजारे् इंग्रज ठाण्यावर आपफया 
मेहुण्याकरवी हल्ला िढचवला. पण हफफयात त्याचं्या मेहुण्यािा पराभव झाला. हे शफय राजाला बोित 
होतेि. चशवाय र्ार्ासाहेबािें हस्तक दचक्षणेत येऊर् राजाला भेटत असत आचण इकडे दचक्षणेतील 
संस्थाचर्कारं्ीही सोरापूर राजास उठाव करण्यास उते्तजर् चदले.त्यामुळेि राजारे् उठावािी तयारी 
करण्यास सुरुवात केली.२ 
 
स        
 

त्यारे् ६०० अरब, ४०० रोचहले आचण ५० परदेशी इतक्यािंी सैन्सयात भरती केली. याचं्या लहार् 
लहार् तुकड्या करूर् त्या राजवाड्याच्या आजूबाजूस ठेवफया. कॅप्टर् टेलरच्या संरक्षणास २५ रोचहले 
ठेवले. एवढी सैन्सयभरती कशाला ? असा प्रश्स्त्र् कॅ. बालमेल यारे् राजास करूर् त्यास हे सैन्सय कमी 
करण्यािा हुकूम चदला. राजारे् हो म्हटले आचण सैन्सयाच्या लहार् लहार् तुकड्या केडोपाडी रवार्ा 
केफया.३  

 
    
 

रोचहले, पठाणािंी भरती झाफयावर कस्तुरीराज, महमदहुसेर् व केसूराम यारं्ा मुधोळ, 
कोफहापूरकडूर् बातम्या आणण्यािे काम चदले.४ इकडूर् चतकडे बातम्या जात येत होत्या. अशा ल्स्थतीत 
एका संध्याकाळी राजा आपफया राजवाड्यात बसला असता कॅप्टर् कम्बेलच्या कॅम्पवर हल्ला केला आचण 
कॅम्बेल मारला गेला. राजाला पकडले.५ त्याचं्यावर रीतसर खटला भरला चण त्यास िाशीिी चशक्षा 
ठोठावली. कॅ. मेडोज टेलर हा राजािा चशक्षक होता. त्यारे् मध्यस्थी करण्यािा प्रयत्र् केला. राजारे् 
त्याला चर्वदेर् सादर केले. त्या चर्वदेर्ात त्यारे् उठावात सामील असलेफयािी आचण उठावाशी सबंधं 
असलेफयािंी र्ाव ेसागंरू् टाकली. ६ दचक्षण महाराष्ट्रातील सवन संस्थाचर्क व चवशषेतः जमकखडीकर यािंा 
उल्लेख त्यातं प्रामुख्यारे् होता. तसेि जतिे जहाचगरदार यािंाही संबधं त्यारे् बोलूर् दाखचवला. शवेटी 
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त्यास काळ्यापाण्यािी चशक्षा चदली. पण काळ्यापाण्यावर रे्त असता या बालराजारे् अचधकाऱ्याचं्या कमरेिे 
चपस्तुल लीलेरे् ओढूर् घेतले आचण क्षणाधात त्याच्या योगारे् त्यारे् मृत्युला चमठी मारली.७ 

 
आधार: (१-२)P.D. 1858, Vol. 28, p.153. (३) P.D. 1857, Vol, 25, pp. 417-430. (४-७) 

P.D.1858, Vol. 28, pp. 153-163. 
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म धोळमधील ह लगडीचे बेरड याचंा उठाव 
 

हुलगडीिे उठाव हा काही संस्थारे् खालसा झाफयामुळे ककवा तर्खा बंद पडफयामुळे र्व्हता. 
त्यापंैकी कोणी जहाचगरदार ककवा अचधपतीही र्व्हते. शस्त्रस्वातंत्र्य अबाचधत राखण्याकचरता हुलगडीच्या 
बेरडारं्ी प्राण पणास लावरू् लढा चदला. 

 
उत्तर भारतातील उठावारे् चर्रचर्राळ्या अिवा पसरफया गेफया त्याति इंग्रज राज्य लवकरि 

लयास जाणार अशी गप्प सुचशचक्षत लोकही मारीत असत. या गप्पािंा पचरणाम हुलगडीच्या बेरडावंर 
झाला. तेवढ्यात मंुबई सरकाररे् हत्यारे (जवळ ठेवण्यासबंंधी) प्रचतबधंक हुकूम काढला. हुलगडीच्या 
बेरडारं्ी हा हुकूम मार्ण्यािे र्ाकारले. र्व्या कायद्याप्रमाणे शस्त्रास्त्रािंी र्ोंद करण्यािा हुकूम चम. चसटर् 
कार, पोचलचटकल एजन्सटरे्, बेळगाव गावी ऑक्टोबरमध्ये चदला. त्या हुकूमािी अमंलबजावणी मुधोळ 
संस्थार्ातील काही गावातं १० र्ोव्हेंबर १८५७ रोजी झाली. ता. ११ रोजी बेरड जमादाराला बोलावणे 
पाठचवले ते हत्यारािंी र्ोंद करण्याकचरता. पण या बोलवण्याकडे त्यारं्ी लक्ष चदले र्ाही. 

 
१५ र्ोव्हेंबर १८५७ रोजी मुधोळच्या कारभाऱ्यारे् रामराव भजंुग कारकुणास हुलगडीच्या बेरडास 

बोलचवण्याकचरता चर्रोप पाठचवला. त्यारं्ी हत्यारे र्ोंदावी अशी चवरं्ती केली पण त्यारं्ी शसे्त्र चदली र्ाहीि 
व हत्यारे र्ोंदही केली र्ाहीत. तदरं्तर ५-६ चदवसार्ी र्ारप्पा र्ाईकाला बोलाचवले. त्यारे्ही दाद चदली 
र्ाही. शवेटी ता. २२ रोजी राजािा मार्करी भीमराव अरं्त घारपुरे याला र्ारो रामिंद्र पोतर्ीस 
याजबरोबर मुधोळच्या कारभाऱ्यारे् हुलगडीस रवार्ा केले. भीमरावाला बेरडािंी समजूत काढता येईर्ा. 
उलट बेरडारं्ी भीमरावाला जीव ेमारण्यािाही धाक घातला. तदरं्तर ता. २४ व २५ रोजी बेरडािंी समजूत 
पाडण्यािे असेि प्रयत्र् केले पण ते चर्ष्ट्िळ ठरले. 
 
              
 

ता. २७ र्ोव्हेंबर रोजी कारभाऱ्यास कळूर् आले की, बेरडारं्ी सशस्त्र उठाव करण्यािे ठरचवले आहे 
व त्यारं्ा बुडर्ी व मंतूर या चठकाणिे सर्दीही जाऊर् चमळाले आहेत. ही बातमी त्यारे् ले. क. मालकमला 
कळचवली. चशवाय अलगंुडीिे बेरडसुद्धा हुलगडीच्या बेरडारं्ा चमळाले आहेत हेही त्याबरोबरि कळचवले,  
 
                        
 

बेरडारं्ी उिल खाल्ली आचण ते ‘‘लालगड’’ या डोंगराच्या उतारावर चम. केर, पोचलचटकल एजंट 
बेळगाव, यारे् ता. ३० र्ोव्हेंबर रोजी हल्ला िढचवला.गोऱ्या सोचजराचं्या गोळीबारास जवळजवळ ५०० 
बेरडारं्ी दुप्पट जोरारे् प्रत्युत्तर चदले. सवन रात्रभर गोळागोळी िालूर्ही चिचटश अचधकारी हलगली गावच्या 
मध्यभागापयंत प्रवशे करू शकले र्ाहीत. आता आपला पराक्रम लोपला असेि चिचटश सैचर्कारं्ा वाटले. 
तेव्हा चितुरी सुरू झाली. रात्रीच्या गडद अंधःकारात चिचटश घोडेस्वार हलगली गावात घुसलेआचण त्यारं्ी 
स्वैर गोळीबारास सुरुवात केली. स्वैर गोळीबारारे् वातावरण संशयीत झाले; लोक भयभीत झाले. ते 
सैरावैरा पळू लागले. त्याचं्यावर केरच्या हाताखालील घोडेस्वारारं्ी गोळ्या िालचवफया. सुमारे १५० बेरड 
या गोळीबारात ठार झाले. काहींर्ी बिावाथन सुरचक्षत जागी असरा घेतला. पण अखेरीस बेरडािंा र्ाइलाज 
झाला. त्यारं्ी आपली शसे्त्र सरकारच्या स्वाधीर् केली. तोिा डागरू् केररे् हलगलीिा लालगड 
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जमीर्दोस्त केला. जे बेरड लढाईत सापडले त्यांर्ा मुधोळला रे्ले आचण त्यारं्ा जबर चशक्षा ठोठावफया. 
त्यािें म्होरके होते त्यारं्ा मुधोळच्या वेंकटेश तलावाजवळील माळावर िाशी चदले. गावातील लोकारं्ा 
दहशत बसावी म्हणूर् काही रे्त्यारं्ा परत हलगलीस रे्ऊर् तेथे गावाजवळील उघड्या जागेत तोिेच्या 
तोंडी चदले. अशा रीतीरे् ता. १ चडसेंबर १८५७ रोजी या प्रकरणावर अखेरिा पडदा पडला. बेरडािंी 
झालेली अवस्था ऐकूर् मुधोळच्या सेंरीरे् चर्मटूपणे हुकूमाप्रमाणे शस्त्रत्याग केला. 
 
आधार: पी. डी. १८५७, व्हॉफयूम २४, पु. २५७-२९५. 
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मवहपालखसगाची बेळगावातील कामवगरी 
 

दचक्षणेत र्ार्ासाहेब पेशव्यारे् आपले हस्तक पाठचवले होते. त्यापंैकी काहींर्ा इंग्रजारं्ी पकडले. 
या हस्तकारं्ी दचक्षणेतील ससं्थाचर्काचं्या पदरी असलेफया स्वदेशाचभमार्ी इसमारं्ा स्वातंत्र्यसग्रामात भाग 
घेण्यास उदु्यक्त केले. यापैकीि सोरापूरिा मचहपालकसग होय. हा मूळिा बंगालमधील पण र्ोकरीचर्चमत्त 
सोरापूरात स्थाचयक झालेला होता. तो सोरापूर राजाच्या पदरी र्ोकरीस होता. बेळगावला जाऊर् तेथील 
रेचजमेंटला चितूर करण्यािी कामचगरी त्याजवर सोरापूरच्या राजारे् सोपचवली होती. ‘‘रेचजमेंटमधील 
सैचर्कामंध्ये बंडािी िेतर्ा चर्माण कर व ही कामचगरी िते्त झाफयािे घोडेस्वाराकडूर् कळव. चशवाय 
रेचजमेंटच्या लोकारं्ा असेही साग की ते उठावातं सामील झाले तर त्यारं्ा माझ्याकडूर् जचमर्ी चमळतील व 
त्यािें मी भले करीर्.’’ त्याप्रमाणे मचहपाल बेळगावात गेला.८ चदवसाचं्या मुक्ामारं्तर रेचजमंटमधील 
परदेशी व मुसलमार् सैचर्कारं्ी त्याला बोलावरू् घेतले आचण झालेली हचककत साचंगतली. 
‘‘शहरवाचसयारं्ी जर उठाव केला तर आम्ही त्यारं्ा खात्रीरे् सामील होऊ, खचजर्ा लुटू, तोिखाण्यािा 
ताबा घेऊ आचण सवन युरोचपयर्ािंा र्ायर्ाट करू व त्याच्या तंत्रारे् वागू.या अटीवर शहरवासीयापंैकी 
शापूरकर याजशी बोलणी सुरू केली.’’ 

 
‘‘पण तोि माणूस इगं्रजास चितुर झाला. त्यारे् आमिा बेत सरकारला साचंगतला. इंग्रज सरकार 

वळेीि सावध होऊर् त्यारं्ी तोिखार्ा व खचजर्ा चकफफयात रे्ऊर् ठेवला. त्यामुळे एक सुवणनसधंी 
गमाचवली. अशी संधी पुन्सहा आली तर आम्ही पचहफयादंा शापूरकरिा काटा काढू आचण मग पुढील 
कामचगरीला लागू.’’ रेचजमेंटच्या या बोलण्यारे् मचहपालिा उत्साह अचधकि दुणावला. रेचजमेंट उटाव 
करणार यािी त्यास खात्री वाटू लागली. त्याति त्याला सैचर्कारं्ी असेही साचंगतले की सरकारिा 
आमच्यावर चवश्वास र्ाही. सरकार आम्हाला आपले शत्रू मार्ते म्हणरू् त्यारं्ा आमिी शसे्त्र काढूर् घ्यावयािी 
आहेत. पण शसे्त्र खाली ठेवण्यािा हुकूम झाफयास आम्ही खात्रीरे् बंड करु. सैचर्काचं्या मर्ािा कार्ोसा 
घेतफयावर मचहपालकसग पुन्सहा दुसऱ्या चदवशी (ता. २३ ऑगस्ट १८५७ रोजी ) सैचर्काचं्या वसचतगृहात 
गेला.त्यावर पाळत राखूर् त्यास पकडले. त्यारे् आपफया कबुलीजबाबात बातमी घेऊर् जाण्याकचरता 
सोरापूरहूर् येणारा स्वार अद्याप आला र्ाही असे साचंगतले. त्याला िाशी चदले. 
 
आधार: पी.डी.१८५७, व्हॉफयुम २५, पृ.४१७-४३०.  
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इ. स. १८५८    १८७७                       
 

इ. स. १८५७ च्या उठावारं्तर चिचटशारं्ी राणीिा जाहीरर्ामा १८५८ मध्ये काढूर् सवन कहदुस्तार् 
आपफया एकछत्री अंमलाखाली आणला. समग्र राज्य पद्धती व राजकीय व्यवहारािी चदशा जाहीरर्ाम्यास 
अरु्सरूर् बदलावयास सरूवात केली. या अगोदर १८४० ते १८५८ या काळात महाराष्ट्रात चशक्षण व र्वा 
चविार याचं्यामुळे वैिाचरक उत्थार्ाला सुरुवात झाली होती. ह्याि काळात काही सासं्कृचतक संस्थािंी 
स्थापर्ा झाली व त्या चवकचसत झाफया, त्यामुळे त्या प्रगत चविार बळकट करू शकफया. ह्याि काळात 
धमन-सुधारणा करण्यासाठी चिचटशारं्ी पावले उिलली. इ. स. १८५० साली धमांतर करणारारं्ा 
वचडलार्सजत इस्टेटीिे भाचगदार बर्चवणारा कायदा सवन कहदुस्थार्ात लागू करण्यात आला. १८५५ साली 
चवधवा चववाहािा कायदा झाला. त्या अगोदर १८४९ मध्ये सतीबंदीिा कायदा जारी करण्यात आला होता. 
१८५३ मध्ये रेफवे सुरू होऊर् जातीभेदाच्या कभतीला धके् बसू लागले. जातीभेद चखळचखळे करण्याच्या 
बाबतीत रेफवरेे् उत्तम कामचगरी बजावली. इ. स. १८६० साली इंचडयर् चपर्ल कोड मंजुर करण्यात आले. 
त्यात कहदु-मुसलमार्ाचं्या रुढींिी व शास्त्रविर्ािंी पायमल्ली करणाऱ्या अरे्क कलमारं्ा कायमिे स्वरूप 
देण्यात आले. येव्हार्ा पाश्चात्त्य इंग्रजी चवद्या कहदी समाजािी मुळे चखळचखळी करण्यासाठी आघात करीत 
होती. १८५७ मध्ये चवद्याचपठािंी स्थापर्ा होऊर् पाशिात्त्य चवदे्यच्या अभ्यासास अचधक िालर्ा चमळाली. 
१८४८ मध्ये लॉडन डलहौसी हा कहदुस्थार्िी औद्योचगक पाहणी केली. िहा, कापूस, खचर्ज संपत्ती या वस्तू 
कहदुस्थार्ात कोठे कोठे चमळू शकतात यािा त्यारे् अभ्यास केला. र्वीर् रस्ते बाधंले. आगगाडीिा मागन 
मंुबईहूर् मध्य भारतात जाऊर् पोहोिला. त्यारे्ि पोस्ट आचण तार-खाते सुरू केले. तसेि देशभर कंपर्ीिे 
एकि र्ाणे सुरी केले. त्यामुळे देवघेवींिा व्यवहार सुरळीत झाला. न्सयायापासूर् र्ाण्यापयंत व 
दळणवळणापासूर् व्यवस्थापर्ापयंत डलहौसीरे् सुसूत्रता आणली आचण भपू्रदेशात सुसूत्रता यावी म्हणरू् 
त्यारे् संस्थारे् खालसा करण्यािे आपले धोरण अंमलात आणले; हेतु हा की इगं्रजी राज्य भक्म पायावर 
उभे राहाव ेव चटकाव.े पण हा हेतू साध्य होण्याच्या मुळावर रे्चटव्हांस चदलेले इगं्रजी चशक्षण आले. चशक्षण 
सवन थरात पोहोिचवण्यािी चिचटशारं्ी व्यवस्था केली त्यामुळे ज्ञार् प्राप्ती होऊ लागली, त्या जोरावर धमाच्या 
कफपर्ावंर लोकािंा चवश्वास कमी होऊ लागला. इंग्रजी चवद्या, कायदा, न्सयाय व चमशर्री अशा ितुरंग 
दलारे् धमन-कफपर्ा आचण धमाचधचष्ठत समाजरिर्ा चखळचखळी केली. यामुळे र्व्या चविारािें वारे वाहूर् 
र्व्या –जुन्सयािंा संघषन सुरू झाला. त्यािे पडसाद वृत्तापत्रात उमटू लागले. ह्याि वळेी ज्योचतबा िुले यारं्ी 
बहुजर् समाजारे् िाली सोडाव्या म्हणूर् सत्यशोधक साजािी स्थापर्ा केली व आपले सामाचजक र्वचविार 
माडंण्यास सुरुवात केली. सरकारी धोरण आचण पचरल्स्थती यामुळे त्यावळेिी वृत्तपते्र असंतोषाला वािा 
िोडू लागली. इंग्रजी राजवट सुरू झाफयापासूर् चमशर्ऱ्यािंा स्वधमन प्रसाराथन उद्योग सुरू झाला. यामुळे 
महाराष्ट्रातील समाजात जागृती होऊ लागली.१८६० मध्ये इंग्रजारं्ी चर्ःशस्त्रीकरणािा कायदा 
(Disarmament Act) पास करूर् सवन जाती धमाच्या लोकाकंडील श्६, भाले, तलवारी, बंदुका, 
चपस्तुले काढूर् घेतली. गुजरातेतील र्ाईकडे, महाराष्ट्रातील चभल्ल, वार्रमारे अशा रार्टी जातींकडूर्ही 
ते उपजीचवकेकचरता बाळगीत असलेली शसे्त्र ह्या र्वीर् कायद्यामुळे बळजबरीरे् चहसकावरू् घेण्यात आली. 
सरदार, जमीर्दार, पेशवाईत सैचर्कीपेशा, तलवारीद्वारा मदुनमकी गाजचवलेफया लहार्मोठ्या लढवय्या 
मराठ्यारं्ी आपली शस्त्रासे्त्र इंग्रज सरकारला चमळू र्येत म्हणूर् ती खडे्ड खरू्र् गाडली. काहींर्ी ती र्दी-
र्ाफयात व जवळपासच्या चवचहरीत िेकूर् चदली, काही सरकारजमा झाली. अशा तऱ्हेरे् सबंध समाजािे 
कायद्यारे् चर्ःशस्त्रीकरण झाले. 
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१८६० मध्ये इंग्रजी राजवटीरे् कायदेमंडळे अल्स्तत्वात आणली त्यामुळे सरकारमान्सय कहदी 
पुढाऱ्यारं्ा आपली मते बड्या अचधकाऱ्याचं्या कार्ावर समक्ष घालता येऊ लागली, परंतु कहदी पुढाऱ्यािें 
त्यामुळे समाधार् होऊ शकले र्ाही. १८६० रं्तर इंग्रजी राजवटीरे् चर्ःशस्त्रीकरणासारखे चकत्येक कायदे 
एकामागूर् एक जारी केले, की ज्याचं्या योगे कहदी जर्तेला आपली राजकीय गुलामचगरी काळजास 
जाऊर् झोंबफयािे वाटू लागले. १८६० ते १८८५ ह्या कालखंडात महाराष्ट्रामध्ये युचर्व्हचसंटीिे चशक्षण 
घेतलेफयािंी संख्या पुष्ट्कळि वाढली होती. देशपरदेशातील राजकारणािे ज्ञार् देणारी व त्यािा साधक 
वाधक खल करणारी देशी व इंग्रजी भाषेतील वृत्तपते्र वाढत्या संख्येरे् लोकमताला जागृत करण्यािे काम 
करत होती. चवलायतेस जाऊर् तेथील चशक्षण घेतलेली माणसेही भारतात बरीि होती. महाराष्ट्रात 
गुलामचगरीच्या शृखंला तोडण्यासाठी लोकचहतवादी गोपाळ हरी देशमुख (१८२३-९२) यारं्ी सवनप्रथम 
वैिाचरक पातळीवरूर् हल्ला करण्यास प्रारंभ केला. लोकचहतवादींिी शतपते्र त्या काळातील ‘‘प्रभाकर ’’ 
साप्ताचहकातूर् प्रचसद्ध झाली. त्या पत्रारं्ी क्रातंीपूवन वैिाचरक पाश्वनभमूी तयार केली. वैिाचरक हल्ला होत 
असतार्ाि ज्योचतबा िुले यारं्ी शुद्राचतशदू्रारं्ा चशक्षण देण्यािे प्रत्यक्ष कायन १८४८ मदये सुरू केले. ह्या वषी 
अचखल भारतातील मुलींच्या पचहफया शाळेिी स्थापर्ा ज्योचतबारारं्ी आपफया चमत्रांच्या सहाय्यारे् पुण्यात 
केली. १८४८ ते १८५१ या काळात ज्योचतबारं्ी मुला-मुलींकचरता १८ शाळा काढफया. त्याचं्या शाळेत 
िाह्मण, मराठा, धर्गर, मागं, मुसलमार् अशा सवन जातीतील चवद्याथी चशक्षण घेत होते. अशा चरतीरे् 
ज्योचतबा िुले यारं्ी प्रत्यक्षात शुद्रचतशदू्रारं्ा ‘‘चवद्यादार्’’ सुरू केले. मुलींसाठी व चवधवासंाठी शाळा 
काढफया. भ्रणूहत्या टाळावी म्हणूर् वाम मागारे् गभनवती होणाऱ्या चस्त्रयासंाठी सुलभ प्रसुती करण्यािा 
उद्योग आपफया राहत्या जागेत सुरू केला. िाह्मणाचं्या चवधवा चस्त्रयाचं्या केशवपर्ािा चर्षेध केला. 
चभक्षुकशाहीचवरुद्ध ज्योचतबारावारं्ी बंड पुकारले. धमाच्या र्ावाखाली भटचभक्षुकशाहीच्या जािातूर् सुटका 
करण्यासाठी आचण लोकारं्ा शहाणे करूर् सोडण्यासाठी ज्योचतबारावारं्ी ‘‘तृतीय रत्र्’’ र्ाटक (१८५५), 
‘‘िाह्मणािें कसब’’ (१८६९), ‘‘गुलाममचगरी’’ (१८७३) व ‘‘शतेकऱ्यािंा आसूड’’ (१८८३) ही पुस्तके 
समाजाला सादर केली. सभासंमेलर्ातूर् चभक्षकुशाहीिे स्तोम िव्हाट्यावर माडंले. शुद्राचतशुद्रािें धमन, 
रूढी, कमनकाडं याचवषयींिे अज्ञार् दूर करण्यासाठी आचण त्यारं्ा स्वयंप्रकाचशत करण्यासाठी ज्योचतरावारं्ी 
ज्ञार्दार्च्या कायासाठी शाळा काढफया होत्या. त्यािप्रमाणे ज्या रुढींिे जर्मार्सावर प्राबफय होते दूर 
करण्यासाठी चवधवा चववाह, बालहत्या प्रचतबधं, अस्पृश्स्त्यता चर्मृनलर्, चवधवािें केस कापले जाऊ र्येत 
म्हणूर् न्सहाव्यािंा संप वगैरे कायन हाती घेतले. बाळशास्त्री जाभेंकर, लोकचहतवादी, न्सया. रार्डे यारं्ीही या 
काळातं धमन व रूढी यावंर वैिाचरक हल्ले िढचवले होते तर ज्योचतरावारं्ी प्रत्यक्षात रुढींच्या चवरोधात पाऊल 
टाकले. ज्योचतरावाचं्या प्रत्यक्ष कायारे् पे्रचरत होऊर् चकत्येक लहार्मोठे समाजकायनकते तयार झाले होते. 
महार, अस्पृश्स्त्य जातीमधूर् गोपाळ बाबा वलंगकर हे ज्योचतबाचं्या कायारे् प्रभाचवत झालेले होते. 

 
चिश्चर् चमशर्ऱ्यारं्ी अमेचरकर् लोकाचं्या मदतीरे् या देशातील हजारो गाजंलेफया शूद्रादी 

अचतशदू्रारं्ी वणनव्यवस्थेिा चधक्ार करूर् जाणरू् बजूुर् चिस्ती धमािा अचंगकार करण्यािा तडाखा सुरू 
केला तो इतका की अचखल भारतात चिश्चर् चमशर्ऱ्यारं्ी शाळा. हायस्कुले, रूग्णालये, कुष्ठरोग चर्वारण 
कें दे्र, अर्ाथ बालकाश्रम आचण अंध व पंगू यासाठी चकत्येक गृहे अशा बहुचवध सेवा ससं्था स्थापर् केफया. हे 
सवन सेवाकायन कहदु धमनमातंडाचं्या कफपरे्च्या बाहेरिे होते. यािा पचरणाम असा झाला की माणुसकीिे 
कोणतेि हक् चमळत र्व्हते अशा अचतशुद्र आचण याचं्याचशवाय शूद्र व िाह्मण जातीतूर्ही चकत्येक 
अमारु्षतेला कंटाळूर् चिस्िर् धमात जात होते. तोडक्यात तत्कालीर् महाराष्ट्रात चिश्चर् चमशर्ऱ्याचं्या 
प्रभावारे् चिश्चर्ीकरणािी प्रचक्रया मूळ धरू लागली होती.  
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ही चिश्चर्ीकरणािी प्रचक्रया थाबंचवण्यासाठी कहदु-धमाचभमान्सयारं्ी धमंसुधारणेस प्रारंभ केला होता. 
बाळशास्त्री जाभेंकर व दादोबा पाडुंरंग यारं्ी १८४४ मध्ये ‘‘मार्वधमनसभा’’ या र्ावािी धमन सुधार संस्था 
स्थापर् केली होती. पुढे दादोबा पाडुंरंग तखनडकर यारं्ी १८४९ मध्ये मंुबईत परमहंस सभा स्थापर् केली 
होती. या व खाली र्मूद केलेफया संस्था मध्यम वगातील डॉक्टर, वकील, बॅचरस्टर, पेन्सशर्र, चबर् सरकारी 
व चर्म सरकारी कारकूर्, वृत्तपत्रकार वगैरे चक्रयाशील लोकाचं्या पाकठब्यारे् उभ्या राचहफया होत्या. याि 
काळात १८६७ मध्ये प्राथनर्ा समाज, १८७५ मध्ये मंुबईला स्वामी दयारं्द सरस्तींिा आयन समाज अशा कहदी 
राष्ट्रीयत्वाच्या भावरे्स धमाचभमार्ािी पुष्टी िढचवणाऱ्या संस्था उदयास आफया. आयन समाजारे् 
शुद्धीचवषयक िळवळ सुरू केली होती. परमहंस सभेच्या सदस्यारं्ी अरे्कदा चर्रचर्राळ्या जातींच्या 
लोकािें सहभोजर् घेणे व प्रत्येक बैठकीच्या वळेी हलक्या जातीच्या व्यक्तीरे् चशजचवलेले अन्नग्रहर् करणे 
असे उपक्रम िालू केले. ह्या सवन गोष्टी कहदु धमन बिावासाठी होत्या. 

 
१८७० मध्ये पुण्यास ‘‘साजनचर्क सभेिी’’ स्थापर्ा होऊर् राजकारणािी पचहली आघाडी उघडली 

गेली. ही संस्था न्सयायमूती महादेव गोकवद रार्डे या ितुरस्त्र देशभक्ताच्या पे्ररणेरे् सुरू झाली होती. गणेश 
वासुदेव जोशी या दुसऱ्या थोर देशभक्तारे् आपले सवनस्व ह्या सावनजचर्क सभेस चदले म्हणूर् लोक त्यारं्ा 
‘‘सावनजचर्क काका’’ असे संबोधू लागले. प्रिचलत अन्सयायाचवरुद्ध आंदोलर् उठचवण्यात सावनजचर्क 
काकािंी धडाडी तरूणासंही लाजचवणारी होती. चर्रधार लोकारं्ा आश्रय चमळावा म्हणूर् पुण्यात त्यारं्ी श्री 
चवष्ट्णूिे मंचदर बाधंले होते. ‘‘स्त्री चविारवती’’ र्ावािी ससं्था त्यारं्ी पणु्यास स्थापर् केली होती. १८७१ मध्ये 
न्सया. महादेव गोंचवद रार्डे यािंी बदली पणु्यास झालीव सावनजचर्क काकारं्ा त्याचं्या रे्तृत्वािी जोड 
चमळाली. ह्या दोघाचं्या कतनबगारीरे् वातावरणात ितैन्सय चर्माण झाले. पुण्यामध्ये एक र्व ेवारे र्व ेचविार 
संिार करू लागले.१८७२ च्या चडसेंबरात न्सया रार्ड्यारं्ी आपले स्वदेशी व्यापारावरील पचहले व्याख्यार् 
पुण्यात चदले. चवदेशीय वस्तंूिा वापर प्रामुख्यारे् केफयामुळे बहुसंख्याकं कहदी लोक स्वदेशी वस्तंूिा खप 
करीत आहेत आचण त्यामुळे देशािी चकती हार्ी होत आहे हे न्सयायमूतींर्ी आपफया भाषणात आकड्यासह 
चसद्ध केले. न्सयायमतूी व सावनजचर्क काका याचं्या भाषणारं्ा तरूणािंी झुंम्मड उडू लागली. िेिुवारी १८७३ 
मध्ये न्सया. रार्डे यारं्ी स्वदेशावरील आपले दुसरे व्याख्यार् चदले. रार्ड्याचं्या व्याख्यार्ािंा पचरणाम 
तरूणावंर व प्रौढावंर सारखाि होऊ लागला. १८७३ मध्ये सावनजचर्क काकारं्ी स्वदेशी वस्तू वापरण्यािे 
व्रत अंचगकारले हातमागावरील जाड्याभरड्या खादीिे कपडे ते वापरू लागले. त्यािा पचरणाम तरूणाचं्या 
मर्ावर होऊर् त्यापंैकी काहींर्ी चवदेशी कपडे वापरण्यािे सोडले. 

 
इ.स. १८५८ ते १८७७ या कालखंडातील महाराष्ट्र 

 
म. स्वा. ल.-९  
 
            
 

१८७५ च्या जूर्मध्ये पुणे, र्गर, सोलापूर ह्या चजफह्यातं दरवड्यािंी व जोळपोळीिी साथ 
उद् भवली. 

 
सावकार व कुले चजफह्यातं बबेर्ाव उत्पन्न होऊर् त्यािें पयावसार् दंग्यातं झाले. ‘‘ दख्खर्िे दंगे’’ 

अथवा ‘‘डेक्र् रायट्स्’’ ह्या र्ावारे् ते प्रचसद्ध आहेत. 
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पुणे चजफह्यातंील सुपे ह्या गावी ह्या दंग्यास सुरुवात झाली. चर्त्यप्रमाणे तो बाजारािा चदवस होता, 
म्हणूर् तेथे अगोदरि आजूबाजूिे पुष्ट्कळ गावंढळ लोक आले होते. तो एकदम वाण्याचं्या व मारवडयाचं्या 
दुकाणात लुटालूट सुरू झाली. तेथील कापड िोपड जाळूर् िस्त ङोऊ लागले. ही बातमी समजताि 
चजफहा मचॅजस्रेट हे पणु्याहूर् पोलीस पायदळ व घोडेस्वार, लष्ट्करी पलटण घेऊर् तेथे आले. त्याचं्या 
प्रयत्र्ारे् सहा सात हजार रूपायािंा माल ज्यािा त्यास परत चमळाला. शभंरहूर् अचधक शतेकरी पकडूर् 
ज्यावंर दंगा शकेवला, त्यासं चशक्षा झाफया. सुप्याप्रमाणे इतर गावीही दंगे झाले, त्या सवांिे सामान्सय लक्षण 
हेि की, र्णमुक्त होण्याच्या हेतूरे् शतेकऱ्यारं्ी सावकाराजंवळील कजंरोखे, गहाणखते, िरोके्त केली, ही 
त्याचं्या दप्तरातूर् हुडकूर् काढूर् त्यािंी राखरागंोळी केली. व ज्या सावकरारं्ी कागदपत्र देण्यात चदरंगाई 
केली, त्यािंा खरपूस समािार घेतला. त्यािें दस्तैवजरूपी अस्त्र उद्ध्वस्त केले. एवढेि र्व्हे तर त्यािें 
र्ाक-कार् कापूर् त्याचं्या येथे लूटमार केली. पुणे चजफह्यातील दंग्यािा प्रवशे र्गर, र्ाचशक, खार्देश 
आचण सोलापूर ह्या चजफह्यातंही झाला; तेव्हा अचधकाऱ्यारं्ी मोठ्या प्रयत्र्ारे् सवन चठकाणी शातंता प्रस्थाचपत 
केली; सावकारारं्ा अभयविर् चदले व श्स्त्तकऱ्याचं्या ल्स्थतीकडे लक्ष चदले. 

 
वरील हकीगतीवरूर् हे दंगे का उद् भवले ह्यािी सहज अटकळ बाधंता येईल. त्यावळेी शतेकऱ्यािें 

दुःख चर्वारण करणारा कायदा पास झाला र्व्हता. शतेकरी लोक कजनबाजारी झालेले होते, व सावकार 
लोक त्यारं्ा वाटेल तसे लुबाडीत होते, शतेकरी कजनबाजारी होण्यास वास्तचवक कारण सरकारि होते. 
सरकाररे् जचमर्ीिा धारा वाढचवला व तो पूवीच्या पद्धतीप्रमाणे माल उत्पन्नातूंर् देण्यािी सवड र् ठेवता 
पैशाच्या रूपारे् वसूल करण्यािी पद्धत सुरू केली. परंतु असे असताही सरकाररे् ह्या दंग्यािें खापर 
सवनस्वी सावकारंावर िोडले. सावनजचर्क सभेरे् न्सयायमूती रार्डे याचं्या रे्तृत्वाखालील रे्मलेफया िौकशी 
मंडळारे् ह्यासंबधंीिा आपला चरपोटन शासर्ास सादर केला. त्यात शतेकऱ्यास चशक्षण चमळावे,शतेकी 
चशक्षणािे वगन जागोजाग काढूर् ते हायस्कूलासंही जोडावे, शतेकऱ्यासं कजन देण्यासाठी पेढ्या काढाव्या, 
आचण रोखे कागद कसेही असले तरी शतेकऱ्यावंर चियाद झाली असता न्सयायाचधशारे् शतेकऱ्याचं्या वतीरे् 
कसोशीरे् सवन व्यवहार पहावा आचण चर्काल द्यावा. वर चदलेफयापंकैी काही तरतुदी सरकाररे् दचक्षणेतील 
शतेकऱ्यािंा कायदा जो केला त्यात अंतभुनत केफया. 
 
                   
 

सर् १८७६ – ७७ साली महाराष्ट्रात भयकंर दुष्ट्काळ पडला. हा दुष्ट्काळ इतका उग्र होता की 
त्यािी वणनरे् वािूर् आज देखील अंगावर शहारे येतात ! मग ज्यारं्ा प्रत्यक्ष दुष्ट्काळािे िटके सहर् 
करण्यािा प्रसंग आला असेल त्यािंी अवस्था काय वणावी बरे? त्यावषी पाऊस पडला र्ाही. र्दी, र्ाले, 
तलाव, चवचहरी अशी पाण्यािी जलासये आटूर् गेली. महाराष्ट्रातील सुपीक भमूीला ओसाड प्रदेशािी कळा 
आली. पाण्याच्या दुभाक्षारे् जर्ता व्याकूळ झाली. खेड्यातंील मोलमजुरी करणारे लोक आपफया झोपड्या 
सोडूर् समूहारे् देशातंर करू लागले. त्यापैकी चकत्येक भकेुरे् आचण िालण्याच्या पचरश्रमारे् वाटेति मरूर् 
पडले. त्यावळेी सरकारिे िॅचमर् –कोड अल्स्तत्वात र्व्हते.; त्यामुळे सरकारला देखील दुष्ट्काळाला तोंड 
देणे कठीण गेले. त्यावळेी सर चरिडं टेपल सारखा दुराग्रही गव्हर्नर होता. िॅचमर् –कोड अल्स्तत्वात 
र्सफयामुळे दुष्ट्काळािे प्रसगंी लोकपोषणािी जबाबदारी सरकारवर चकती आहे हे ठरचवलेले र्ाही, 
लोकािंी माचहती सरकारास र्ाही, व सरकारिी माचहती लोकासं र्ाही. इकडे पावसारे् दगा चदला, 
लोकाजंवळ खायला अन्ना र्ाहीसे झाले. गाठिा पसैा संपूर् गेला; चस्त्रया आपली लहार् लहार् तान्सहुली 
टाकूर् देऊर् पोटासाठी इकडे चतकडे सैरावैरा धाव ूलागफया, र्वरा बायकोिी पवा करीर्ासा झाला, बाप 
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लेकाला चविरीर्ासा झाला, जो तो आपफया चवविंरे्त; कोणाच्या शरीरात त्राणउरला र्ाही; अन्नचवणे 
तडिडूर् मरण्यापेक्षा एकदम डोळे चमटले तर बरे, असे ज्याला त्याला वाटू लागले. पुष्ट्कळ लोक देशत्याग 
करावयास तयार झाले. जी ल्स्थती मरु्ष्ट्यािी झाली होती. तीि ल्स्थती जर्ावरािंीही झाली होती. त्यारं्ा 
खायला गवत चमळेर्ा. प्यायला पाणी चमळेर्ा. चबिारी याकूळ होऊर् तडिड तडिड करूर् प्राण सोडू 
लागली. 

 
ह्या हृदयचवदारक प्रसंगी सावनजचर्क सभेरे् आपले चवश्वासू एजंट दुष्ट्काळी भागात जागोजागी 

पाठवरू् चदले. त्यारं्ी दुष्ट्काळी भागात चिरूर् दुष्ट्काळािी ल्स्थती प्रत्यक्ष र्जरेखाली घातली. आपफया 
एजंटाकंडूर् जशी जशी माचहती चमळत गेली त्याप्रमाणे सावनजचर्क सभेतिे न्सया. माधवराव रार्डे 
दुष्ट्काळासबंंधारे् लेख चलहूर् सरकारकडे पाठव ू लागले. ह्यातील काही लेख अजनवजा असूर् त्यात 
दुष्ट्काळी कामे, आचण त्यावरील मजुरािंी ल्स्थती ह्यासबंंधारे् सरकारिी कार्उघडर्ी करण्यात आलेली 
आहे. सरकाररे् सभेच्या ह्या कामचगरीबद्दल आभार माचर्ले होते. 

 
दुष्ट्काळातील लोकािें दुःख हलके करण्यासाठी सरकाररे् दुष्ट्काळी कामे काढूर् लोकासं मदत 

करण्यािा प्रयत्र् केला; परंतु त्या वगेारे् आपत्ती दूर र् होता संकटे मात्र वाढत गेली. दुष्ट्काळी कामावर 
असलेफया लोकारं्ा अचधकारी लोकापंासूर् उपद्रव होऊ लागला, मारहाण सोसावी लागली. पाठीवरील व 
पोटावरील असे दोन्सही मार त्या चर्स्त्राण लोकारं्ा सहर् होईर्ासे झाले. शवेटी मरण पुरवले पण हा त्रास 
र्को असे त्यासं होऊर् गेले, व त्यारं्ी ‘‘संप’’ पुकारला. दुष्ट्काळािा वणवा आधीि पेटलेला, त्यात हे 
संपािे वारे चशरलेले पाहूर् सरकारलाही भीती वाटली. शवेटी ह्या प्रकरणािी िौकशी करण्याकचरता 
‘‘केडन’’ साहेबाचं्या अध्यके्षखाली एक कमेटी रे्मण्यात आली. सावनजचर्क काकारं्ी ह्या कचमटीपुढे 
सावनजचर्क सभेतिे साक्ष चदली, व त्यात त्यारं्ी रयतेच्या दु;खािी कहाणी चर्भीडपणे कमेटीपुढे माडंली. 
‘‘केडन’’ साहेबारं्ी ‘‘र्ाइर्टींथ सेंिरी’’ मधील ‘‘र्ोट्सस बाय धी इर् इचंडया’’ ह्या लेखात सावनजचर्क सभेच्या 
कामचगरीबद्दल प्रशशंोद्गार काढले आहेत. 

 
वरील कमेटीपुढे शतेकऱ्यािें दुःख चर्वारण करण्याकचरता तीर् उपाय सुिचवण्यात आले. एक 

उपाय असा की, सरकाररे् आपफया ‘‘पल्ब्लक बक्सन’’ खात्यामािन त दुष्ट्काळ पीचडताकंचरता कामे काढावी; 
मात्र धान्सयािा भाव रुपयास १४ शरे व ३२ शरे असता जो दोण आणे मजुरीिा दर होता, तो प्रस्तुत 
दुष्ट्काळात तीर् आणे करण्यात येऊर् त्यापकैी अधा रोख व अधा ऐर् चजर्सा देण्यात यावा. दुसरा उपाय 
असा की, चशजचवलेले व कोरे अन्न ह्यािंा धमनदाय व्हावा. ह्यात सरकाररे् व लोकारं्ी एक चविारारे् झटाव.े 
मात्र प्रत्येक तालुक्यात असे हजारो लोक असतात की ज्यार्ा दुष्ट्काळाच्या कामावर जाण्यािा कमीपणा 
वाटतो. त्यारं्ा राजाच्या ककवा प्रजेच्या अन्नसत्रारे् पोसले पाहजे. अशा ससं्था सरकारी स्थाचर्क 
अचधकाऱ्याचं्या पे्ररणेरे् चर्घूर् लोकािार व आरोग्य ह्याकडे लक्ष ठेवण्याकचरता त्यातील व्यवस्था लोकाकंडे 
असावी. जे थोडे लोक रे्मस्त दरारे् धान्सय घेण्यासारखे असतील त्याचं्याकचरता खाजगी वगनणी, 
म्युचर्चसपाचलटीिी मदत, ककवा सरकारिा हातभार ह्यािंा अवश्स्त्य त्या हमीवर धान्सयािी स्वस्त दुकारे् 
काढावीत. चतसरा आचण शवेटिा उपाय, म्हणजे देशावरील दुष्ट्काळ पीडीत भागातंील गुराढोरारं्ा 
कोकणपट्टीत आणरू्, तेथे त्याचं्या दाणावैरणीिी सोय करणे. प्रत्येक कलेक्टररे् आपफया चजफह्यात 
दहापासूर् पिंवीसपयंत अशी स्थळे चर्माण करावी की जेथे िार पािश े गुराढोराचं्या खाण्याचपण्यािी 
तजवीज होईल. तसेि वषारंभी चललावारे् चवकूर् टाकलेली कुरणे सरकाररे् त्या त्या खरेदीदारापंासूर् 
योग्य मोबदला देऊर् परत घ्यावी, व ती कुरणे रयतेस खुली ठेवावी. त्यातील काही उपायािंी यथावकाश 
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अंमलबजावणी झाली. जर्तेरे् मात्र एकत्र येऊर् जागोजाग िंड गोळा केले. दुष्ट्काळ कचमट्या स्थापर् 
करूर् स्वस्त धान्सयािी दुकारे् उघडली. 
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प्रकरि सहाव े
 

क्ावंतकारक वास देव बळवतं फडके 
 

न्सया. रार्ड्याचं्या पुण्यातील १८७३ ते १८७५ पयंतच्या दोर् वषातील वास्तव्यात पुण्यामध्ये 
जर्जागृती झाली. कहदी लोकावंर इंग्रजारं्ी लादलेफया अन्सयायािी वणनरे् न्सया. रार्डे आपफया 
व्याख्यार्ातूर् देत असतार्ाि १८७६ साल उजाडले आचण महाराष्ट्रावर दुष्ट्काळािे सावट आले. याबद्दल 
गेफया प्रकरणात माचहती चदली आहे. ह्या दुष्ट्काळात अन्नािे व पाण्यािे दुर्सभक्ष आले, त्या संकटाबरोबरि 
रोगािें संकट महाराष्ट्रावर आले. कॉलरा व देवीच्या साथींर्ी ह्यािवळेी थैमार् घातले. लोक मोठ्या 
संख्येरे् प्राणास मुकले. सोलापूर आचण चवजापूर ह्या दुष्ट्काळी चजफह्यामंध्ये मोट्या प्रमाणावर प्राणहार्ी 
झाली. एकेकट्या चजफह्यातील मृतािंी संख्याि सात हाजारावंर गेली. रोगरईमुळे मेलेफयािंी संख्या िार 
हजारावंर होती.१ 

 
ह्या प्रक्षोभक शोक कथेिी ते्त वतनमार्पत्रात झळकू लागली. त्यािा िायदा चिश्चर् धमन प्रसारकारं्ी 

घेतला. अर्ाथ अभंके चिश्चर् धमाति वाढचवण्याच्या योजर्ा त्यारं्ी गुप्तपणे आखफया. पुण्याच्या चबशपरे् 
पुण्यास एक अर्ाथ अभनकालय काढूर् त्यात येणारी मुले चिश्चर् बर्चवली जातील अशी त्यार्ी अट घातली. 

सरकाररे् काही चठकाणी दुष्ट्काळी कामे उघडली आचण दुष्ट्काळातील उपासमारीरे् अशक्त 
झालेफया श्रचमकाकंडूर् िोपूर् काम करूर् घेण्यािी व्यवस्था केली. लोकारं्ा ह्यािी प्रचिती येताि बरेि 
जण कुदळी, िावडी खाली टाकूर् चर्घर् गेले, त्यामुळे त्यारं्ा चमळणाऱ्या धान्सय सहाय्यास ते मुकले आचण 
त्यािंी उपासमार िालूि राचहली. ह्यावर उपाय म्हणरू् गव्हर्नर सर चरिडन टेंपल यारे् प्रचत माणशी अधा सेर 
धान्सय मजूंर केले, ह्या तुटपुजं्या प्रमाणाचवरुद्ध एतदे्दशीय वृत्तपत्रारं्ी खूप ओरड केली पण त्यािा उपयोग 
झाला र्ाही. ह्या तुटपुंज्या अन्नावर चदवस काढीत काही लोक अधंपोटी जगले, बरेिसे मेले. महाराष्ट्रात 
ह्या दुष्ट्काळारे् इ. स. १८७६ ते १८७८ अशी दोर् वष े थैमार् घातले. दचक्षणेिे दंगे (Deccan riots) ह्या 
र्ावारे् ही दोर् वष े प्रचसद्ध आहेत.२ (आर. कुमार याचं्या द डेक्र् रायट् ऑि १८७५ ह्या लेखाच्या 
आधारे. अँचसयर् स्टडी लेख प्रचसद्धी, खंड २४,४ ऑगस्ट १९६५). 

 
महाराष्ट्रावर ही आपत्ती आलेली पाहूर् वासुदेव बळवतं िडके र्ावाच्या पुण्यात वास्तव्य करीत 

असलेफया तरूणास स्वस्थ बसवले र्ाही. तो इंग्रज सरकारकडे र्ोकरीत होता. त्यारे् लोकल्स्थती 
अजमावरू् लोकारं्ा इंग्रजाचंवरुद्ध उठाव करण्यास उदु्यक्त करण्यािे ठरचवले. त्यारे् कायालयातूर् ह्या वळेी 
दीघन मुदतीिी सुटी घेतली आचण देशबाधंवाचं्या साचन्नध्यात जाण्यासाठी वषेातंर करूर् खेडेगावातूर् प्रवास 
सुरू केला. तेव्हा वृत्तपत्रात आलेली दृष्ट्ये त्याला प्रत्यक्षात चदसू लागली. गावातील घरे ओसाड पडली 
होती. भयाण चर्मनरु्ष्ट्यता त्याला चदसली. मृत गुरािें सागंाडे आचण मृत मरु्ष्ट्यांिे सापळे ह्याचं्या मधूर् कहडत 
असता त्यािे अंतःकरण चपळवटूर् गेले. 

 
ह्या वासूदेव बळवतंािा चशरढोणच्या िडके१ घराण्यात झाला. त्यािे आजोबा अरं्तराव िडके हे 

कर्ाळ चकफफयािे चकल्लेदार होते. वासुदेवािा जन्सम ४ र्ोव्हेंबर १८४५२ िा. लहाणपणी अडीि वषािा 
होईपयंत वासुदेव चशरढोणलाि होता. त्यािी अकंकातंी गोरीपीर्, शरीर गुटगुटीत, सरळ र्ाक, चर्ळसर३ 
व पाणीदार डोळे.लहार्पणी तो अचतशय खोडकर होता. चशक्षणाकडे त्यािे लक्ष र्व्हते. त्यास त्याच्या 
वचडलारं्ी चशक्षणासाठी कफयाणला त्याच्या आजोळी ठेवले होते. तेथे िार वष े त्यारे् अभ्यास केला. 
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चमशर्री शाळेत र्ाव घालूर् श्रीधरशास्त्री जाभेंकर ४ या चशक्षकाच्या हातूर् इंग्रजी चशकला. कफयाण येतील 
चशक्षण संपफयावर तो पुण्यास येऊर् पूर्ा हायस्कूलमध्ये चशक्षण घेऊ लागला. ५ मंुबई चवश्वचवद्यालयाच्या 
प्रवशे पचरके्षपयंत त्यारे् चशक्षण घेऊर् रं्तर सोडले. रं्तर तो चशरढोणला६ आला. वचडलारं्ी त्यािा चववाह 
चशरढोण येथे १९५९ मध्ये वयाच्या पंधराव्या वषी मोठ्या थाटामाटारे् केला. ७ चववाहारं्तर वासुदेव मंुबईला 
जी. आय. पी रेफवचे्या ऑचिसमध्ये र्ोकरी करू लागला. तेथे त्यािा अपमार् हेडक्लाकन रे् केला.८ तेव्हा 
त्यारे् त्या र्ोकरीिा राजीर्ामा देऊर् तो पुण्यास १८६५ मध्ये आला. र्वीर् र्ोकरी पत्करली. त्यात जम 
बसला.९ त्याला क्राचंतकारी कायािी पे्ररणा पुण्याच्या मुक्ामी चमळाली. वासुदेव बळवतंास पुण्यास 
आफयावर इ. स. १८६७ मध्ये त्यास एक पुत्ररत्र् झाले. पण तो मुलगा लहार्पणीि मृत्यु पावला. त्यारं्तर 
दोर् वषांर्ी इ. स. १८६९ मध्ये त्यास एक कन्सयारत्र् झाले. हीि वासुदेव बळवतंिी वशंवले. चहिे र्ाव 
मथुताई. पुण्यात आफयापासूर् वासुदेव बळवतंािी मार्चसक अस्वस्था िार वाढली. तो जपजाप्य करूर् 
ध्यार्मग्र् राहू लागला. मार्चसक स्वास्थासाठी सत्परूषाचं्या गाठीभेटी घेतफया, मंत्रतंत्र केले, व्रतवैकफये 
केली. अक्लकोट स्वामी महाराजारं्ा भेटला. पण त्यास मर्ःशातंी लाभली र्ाही. इतक्यात इ. स. १८७० 
मध्ये त्यास आपली आई मृत्युशय्येवर असफयािी बातमी समजली. तेव्हा त्यारे् वचरष्ठाकंडे आईिे दशनर् 
घेण्यासाठी रजा माचगतली पण ती त्याला र्ाकारण्यात आली. १० या घोळात िार पाि चदवस गेले. शवेटी 
मर्ािा चहय्या करूर् त्यारे् कायालयात रजेिी चिठ्ठी पाठवरू् चदली आचण स्वतः चशरढोणला रवार्ा झाला. 
पण चशरढोणला पोहोिण्यापूवीि आईिे चर्धर् झाले. अंत्यदशनर्ही त्यास घडले र्ाही. चवमर्स्क ल्स्थतीत 
पुण्यास परत आफयावर तो कायालयात गेला तेव्हा वचरष्ठारं्ी त्यािी सुटी मजूंर करूर् र् घेता 
परवार्गीचशवाय गेफयामुळे खरडपट्टी काढली . त्यामुळे त्यािे मर् दुखावले. इ.स. १८७१ मध्ये परमचप्रय 
आईच्या वषनश्राद्धास जाण्यासाठाही रजा मजूंर झाली र्ाही. तेव्हा तर तो िारि उचद्वग्र् झाला. त्यािे मर् 
इंग्रज सत्ताधाऱ्याचंवरुद्ध प्रचतशोध घेऊ लागले.११ इतक्यात पुण्यामध्ये सावनजचर्क काका जोशी आचण न्सया. 
महादेव गोकवद रार्डे यारं्ी भाषणाद्वारे लोकामंध्ये राजकीय जागृती चर्माण करण्यास प्रारंभ केला. 
पारतंत्र्यामुळे आपले आर्सथक शोषण कसे होत आहे हे न्सया. रार्डे आपफया भाषणात आकडे देऊर् चसद्ध 
करूर् सागंू१२ लागले. ह्यावळेी त्यावळेिे सुचशचक्षत लोक इंग्रजी राजवटीमुळे झालेफया राजकीय हार्ीिा 
चविार करू लागले. त्यामुळे वासुद्व बळवतंािा देशाचभमार् जास्त जागतृ झाला आचण प्रत्यक्ष जर्तेच्या 
दुःख चर्वारणाच्या खटपटीस प्रारंभ केला (आत्मिचरत्र). १८७३ पासूर् वासुदेव काका जोशींच्या 
सागंण्यावरूर् त्यारे् चवदेशी कपडे वापरण्यािे सोडूर् स्वदेशीि व्रत आिरण्यास सुरुवात केली.१३ 
देशाचभमार्ारे् घेतलेले हे व्रत तो धार्समक चर्ष्ठेरे् पाळू लागला. त्यावळेेपासूर् चिचटशारं्ी तयार केलेली 
कोणतीही वस्तू वापरावयािी र्ाही असा वासुदेव बळवतंासह त्याच्या सोबत्यारं्ी चर्श्चय केला व परदेशी 
मालावर बचहष्ट्कार घालण्यास सुरुवात केली (बॉम्बे गझेॅट, चद. २६ जूर् १८७९). कायालयातही तो 
चलचहण्यासाठी बोरू वापरू लागला (पूर्ा ऑबझव्हनर, चद. ४ ऑगस्ट १८७९). ह्यावळेी त्याच्या आयुष्ट्यात 
एक शोिर्ीय गोष्ट घडला. इ. स. १८७३ च्या मध्यास त्यािी चप्रय पत्र्ी थोड्या चदवसाच्या आजारारं्तर 
चर्वतनली.तोही आघात त्यास सहर् करावा लागला. तदरं्तर त्यारे् दुसरे लग्र् केले. र्ाव गोचपकाबाई. 
चतला त्यारे् घोड्यावर बसणे, सस्त्रकला,युद्धकला चशकचवली आचण पट्सट्यािें हात करण्यात व बंदुक 
उडचवण्यात बाईस तरबजे केले. स्वतः वासुदेव बळवतं चर्त्याच्या तीऩिारश े जोर बैठका काढीत होता. 
त्यािे शरीर चपळदार, छाती भरलेली, दमदार आचण वाहू सामर्थ्यन संपन्न बर्ले होते. 

 
पुण्यात आफयावर त्यास मल्लचवदे्यिी आवड उत्पन्न झाली. अरे्क गुरूपासूर् तो मल्लचवदे्यिे 

चर्रचर्राळे पेि चशकला. त्यािेबरोबर मल्लचवद्या चशकण्यास तरूण वयात महात्मा िुले होते. लखुजी 
वस्तादाच्या १५ आखाड्यात जाऊर् गळीबार, दाडंपट्टा व तलवार िालचवणे ह्या शस्त्राचं्या चवद्या तो 
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चशकला. घोड्यावर बसण्यात व चर्शाण मारण्यात त्यारे् प्राचवण्य चमळचवले. घोडदौड व मल्लचवद्या 
याचं्याप्रमाणे तो दाडंपट्टा चिरवण्यातही पटाईत झाला. त्याला हत्यारािंा िार शौक होता. रे्हमी तीर् 
बंदुका, िार –पाि तलवारी, पटे्ट, भाले इ. त्याजपाशी असत. दावत्या घोड्यावर बसूर् चर्शाणबाजी 
करण्यािा सराव े त्यारे् केला होता. त्यारे् आपफया सहकाऱ्यारं्ा पुण्याच्या गुलटेकडीवर घेऊर् जाऊर् 
युद्धकला व हत्याराचं्या िेकी चशकचवफया. १८७३ ते १८७५ पयंतच्या दोह वषांत न्सया. रार्डे याचं्या स्िूतीरे् 
जर्जागृती करण्यासाठी वासुदेव बळवतं पुढे सरसावला. स्वतःच्या व्याख्यार्ाकचरता हातात थाळी घेऊर् 
चठकचठकाणी वाजवरू् शचर्वारवाड्यासमोरील आपफया व्याख्यार्ास लोकारं्ा बोलव ूलागला. वीरश्रीयुक्त 
व्याख्यारे् लोकासंमोर देऊ लागला.वैध िळवळीिा हा मागन स्वीकारूर् आपफया व्याख्यार्ातूर् जर्तेस 
लढण्यासाठी चसद्ध करण्यािा प्रयत्र् वासुदेव बळवतं करू लागला. त्याला वाटत होते की आपफया 
व्याख्यार्ारं्ी लोकामंध्ये क्रातंीिा बडवार्ल पेटेल. पम तसे काही झाले र्ाही. लोक त्यािी व्याख्यारे् ऐकूर् 
गपिूप घरी जाऊ लागले. तेव्हा व्याख्यार्बाजीरे् आपले इंग्रजारं्ा घालचवण्यािे उचद्दष्ट साध्य होत र्ाही हे 
त्यास कळूर् िुकले आचण त्यािी चर्राशा झाली.पुढील दोर् वषात महाराष्ट्रात आणखी अस्वस्थता 
माजली. दचक्षणिे दंगे म्हणरू् प्रचसद्ध असलेफया मोठ्या दुष्ट्काळारे् हाहा:कार केला. परकीय सते्तमुळे 
दुष्ट्काळात अपरंपार क्राचंतकारक वासुदेव बळवतं िडके मरु्ष्ट्यहार्ी झाली आचण त्यासाठी आप काहीि 
करू शकलो र्ाही ह्यािी खंत त्यास बोिू लागली. त्याला मर्ःस्ताप होऊ लागला. स्वाराज्यासाठी 
भाषणबाजी व बाहेर लेखर्बाजी करूर् देशाला स्वातंत्र्य चमळेल अशी ज्यािंी धारणा होती त्यािंी तो 
चर्भनत्सर्ा करी. 

 
सुचशचक्षत पाढंरपेशा लोकाचं्या हातूर् सशस्त्र उठाव करण्यािे धाडस होणार र्ाही अशी त्याच्या 

मर्ािी खात्री झाली आचण तो सशस्त्र क्रातंीकडे वळला. सतंाजी घोरपडे, पेशव े थोरले बाजीराव, 
चवश्वासराव, ‘‘बिेंगे तो और भी लढेंगे’’ असे चर्श्चयपूवनक आपफया गचर्मास ठासूर् सागंणारे दत्ताजी कशदे, 
पवनतप्राय इंग्रज शक्तीला तलवारीच्या तालावर र्ािवत ठेवणारे, दे माय धरणी ठाय करणारे, यशवतंराव 
होळकर त्याच्या डोळ्यापुढूर् सरकू लागले. हे सवन मराठे योदे्ध पंिचवशीत ४०/४० हजार सैन्सयािे संिलर् 
करत हा ताजा इचतहास त्याच्या डोळ्यापढूुर् सरकू लागला. मर्ात गतकालातील स्मृती जागृत होऊ 
लागफया.मंुबईहूर् गावी चशरढोणला जातार्ा कणाळगड आचद डोंगरी प्रदेश पाहूर् त्याच्या चित्तवृत्ती 
थरारफया. ह्याि कडेकपारीतूर् शत्रूशी गचर्मी काव्यारे् लढूर् आपफया पूवनजारं्ी स्वाराज्यािे साम्राज्य केले 
मग त्याचं्याप्रमाणे इंग्रज शत्रशूी लढूर् मला माझी जन्समभमूी स्वतंत्र करता येईल हा मर्ात येणारा चविार 
पक्ा होऊ लागला. त्यासाठी चशरढोणच्या आसमंतातील दऱ्याखोरी व चखडींिे चर्रीक्षण त्यारे् केले. 
चशवाजी महाराजारं्ी मावळ्याशंी सधंार् बाधंले, तर स्वातंत्र्याच्या साध्यासाठी वासुदेव बळवतं िडके यारे् 
पुणे आचण सातारा चजफह्यातंील रामोशारं्ा हाताशी धरले. रामोशी लोक स्वाचमचर्ष्ठ असतात हे वासुदेव 
बळवतंला माहीत होते. तसेि रामोशाशंी सधंार् बाधंफयावर ते ह्या आपफया सेर्ार्ीच्या झेंड्याखाली 
इंग्रजाशंी लढण्यास एकत्र आले त्यािे तत्कालीर् मुख्य कारण असे: 
 

मराठेकाळी गडरक्षणािे काम रामोशी करत असत. इंग्रजी सत्ता आली. त्यारं्ी मदैार्ी लढाईिा 
स्वीकार केला. तेव्हा गडािें महत्व कमी झाले. इंग्रज सरकाररे् सवन गडावंरूर् रामोशार्ा हुसकावरू् 
लावले, तेव्हा श्रीमंत लोकाचं्या चमळकती राखण्यािे काम त्याचं्या र्चशबी आले. चकल्लेदारीिा हक् र्ष्ट 
झाफयामुळे रामोशी लोकातं असंतोष धुमसत होता. दुष्ट्काळात त्यारं्ा पोटभर खाण्यास र् चमळाफयारे् त्यािंा 
असंतोष वाढत गेला. िावफया वळेेिा धंदा म्हणरू् रार्ातील लाकडे तोडूर् आणरू् चवकावयािी हा त्यािंा 
चशरस्ता होता. इंग्रजारं्ी जंगल लॉ करूर् र्वीर् अरण्य चर्बंध घातले. त्यामुळे त्यािें रार्ातील लाकडे 
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तोडणे बंद झाले. त्यािें उपचजचवकेिे एक साधर् इंग्रज साहेबारे् र्ष्ट केले. रार्ात गुरे िुकट िारण्यासही 
त्यारं्ा बंदी करण्यात आली. सावकारचवरोधी दंग्यात, गावात झालेफया िोरी, खूर् यात आरोपी म्हणरू् ते 
गोवले जाऊ लागले. असे गुन्सहे केफयािा संश्स्त्य घेऊर् इगं्रज सरकार त्याचं्यापकैी चकत्येकजणारं्ा पकडूर् 
मारझोड करू लागले. दंग्याच्या काळात त्याचं्यावर प्रचतचदर्ी उपल्स्थती कळचवण्यािे चर्बंध लादले गेले. 
दुष्ट्काळात त्यािंी उपासमार वाढली. स्वतंत्र जीवर् जगणाऱ्या ह्या रामोशारं्ी इंग्रजांचवरुद्ध आपला संताप 
व्यक्त करण्यािी संधी वासुदेव बळवतंरे् इ. स. १८७७ मध्ये आणूर् चदली. वासुदेव बळवतंरे् रामोशी लोकासं 
आपफया स्वराज्याच्या उद्योगात सामील करूर् घेण्यािे ठरचवले. त्याकचरता तो व त्यािे साथीदार 
रामोशाकंडे जाऊर् त्यारं्ा इगं्रजाचंवरुद्ध भाषणे करूर् भडकचवले.१५ अ त्याचं्या गुणािंा व स्वातंत्रवृत्तीिा 
गौरव केला. त्याचं्या म्होरक्यास पागोटी बाधंचवली. मद्याकचरता त्यारं्ा पैसे चदले. त्यारं्ा जेवणे घातली. 
तेव्हा साहचजकि त्याचं्या मर्ात वासुद्व बळवतंचवषयी आपलुकी चर्माण झाली. तुम्हाला चिचटशारं्ा इथूर् 
गालवरू् स्वातंत्र्य चमळावयास हव ेअसले तर तुम्ही माझ्या छत्राखाली या. मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देतो असे 
वासुदेव बळवतं रामोशारं्ा सागंू लागला व त्यारे् त्यारं्ा आपफयाकडे आकृष्ट केले. प्रमुख रामोशी त्यामुळे 
वासुदेव बळवतंास सामील झाला त्यािंी संघटर्ा बाधंण्यात वासुदेव बलवतंला यश आफयावर त्यारे् 
रामोशाचं्या मदतीरे् सरकारला हैराण करण्यािे ठरचवले. 

 
रामोशािंी िौज उभारण्यािी त्यािंी कफपर्ा रामोशी त्याच्या छत्राखाली गोळा झाफयामुळे सरकार 

होऊ लागली. पण ह्या िौजिाट्यास पसैा पाचहजे होता. तो चमळचवण्यासाठी वासुदेव बळवतंरे् श्रीमतं 
लोकाशंी वाटाघाटी केफया पण त्यास द्रव्य देऊर् इंग्रजी सते्तिा रोष ओढूर् घेण्यास कोणी चसद्ध होईर्ा. 
तेव्हा स्वातंत्र्य लढ्यासाठी हवा असलेला पैसा उभारण्यािे काम श्रीमतं लोकावंर छापे घालूर् करण्यािे 
ठरचवले.इ. स. १८७९ च्या सुरूवातीस त्यारे् आपफया सेरे्स ह्या कामासाठी कायनरत केले.१६ 

 
१८७८ च्या प्रारंभी वासुदेव बळवतं यारे् पणु्यात आचण महाराष्ट्रात पचहफया क्राचंतकारक गुप्त 

संस्थेिी स्थापर्ा केली. प्रभात िेऱ्या काढूर् इंग्रजी सते्तचवरुद्ध गभीत अथािी गाणी म्हणणे व व्याख्यारे् देणे 
हे त्यािे काम त्या वळेी सुरूि होते. त्यारे् पुण्यातील युवक संघटीत केले होते. संघटरे्त येणाऱ्या युवकारं्ा 
‘‘मी माझ्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी वळे पडेल तेव्हा सवनस्वार चतलाजंली देऊर् लढण्यास चसद्ध होईर्’’ 
अशा प्रकारिी प्रचतज्ञा घेववीत असे, संघटरे्तील तरूण मंडळीस तो तवार, दाडंपट्टा इत्यादींिे हात स्वतः 
चशकवीत होता. िाळीस –पन्नास सभासदािंा एक गट अशा प्रकारे चकत्येक गट त्यारे् तयार केले. त्यािे 
साथी मंडळीत पागे, वझे (मारर्र), हडीकर, दोर् सहस्त्रबदेु्ध, र्ारायणराव िौजदार, घोटवडेकर, 
मोरोपंत घारपुरे, दोर् गुरूजी, दादा दामले इत्यादी लोक होते. 

 
वासुदेव बळवतंािा चशष्ट्य पचरवारचह मोठा होता. त्यात तरूणि होते. मोरो बळवतं खरे, कितो 

चभकाजी वैद्य, चवष्ट्णू बळवतं खरे, बळवतं सखाराम घाटे, परशराम पाटणकर, हरी गुपिूप, गोपाळ कवे, 
महादेव करमरकर, वासुदेव कृष्ट्णाजी भट, गोकवदभटजी दाते, र्ारायण रामिदं्र पोंके्ष, पुरुषोत्तम कितामण 
गोखले इत्यादी प्रमुख र्ाव ेहोती. 

 
‘िग्युनसर्’ टेकडीच्या मध्याला चकल्ला कफपूर् टोळ्याटोळ्यारं्ी लुटूपुटीच्या लढाईिी प्रात्यचक्षके तो 

आपफया संघटरे्तील तरूणासं दाखवीत असे. बंदुका उडचवण्यािे चशक्षण तो स्वतः संघटरे्तील तरूणासं 
देई. वासुदेव बळवतंािे सारेि चविार प्रत्यक्ष बंड करावयाच्या चसद्धतेच्या चदशरेे् िालत. आपफया सकंल्फपत 
उठावाच्या टापूतील टेकड्यािंी, गावािंी, तलावािंी इत्यादींिी खडार्खडा माचहती त्यारे् चमळचवली होती 
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व बारीकसारीक स्थलचर्देश दाखचवणारे र्काश ेसंग्रही ठेवले होते. चशवाजी महाराज हे वासुदेव बळवतंािें 
स्िूतीस्थार् होते. चशवाजी महाराजापं्रमाणे बंड करूर् आपण स्वराज्य चमळचवले पाचहजे असे तो रे्हमी 
म्हणे. १८७९ िे वष े उजाडफयावर वासुदेव बळवतंरे् ‘‘उठाव’’ करण्यािा चदवस चर्चश्स्त् ित केला. घरिी 
चर्रवाचर्रव केली आचण बंडखोर जीवर्ास प्रारंभ केला. 

 
१८७९ च्या महाचशवरात्रीच्या चदवशी रात्री लोणी गावच्या मदैार्ात आपफया सवन पाढंरपेशी आचण 

रामोशी सहकाऱ्यासं वर्भोजर् चदले. भोजर्ास सुमारे १५० मंडळी जमली होती. जमलेफया मंडळींपैकी 
भोजर्ोत्तर काहींस पागोटी, उपरणी व कोणास पैसे चदले. तसेि शसे्त्रही वाटली. ह्याि वळेी वासुदेव 
बळवतंरे् पचहफया लुटीत आपणाला आणखी पैसे आचण शसे्त्र चमळतील असे भाचकत केले व सवास 
लढण्यास चसद्ध होण्यास साचंगतले. 

 
रचववार २३ िेिुवारी १८८९ हा पचहफया लुटीिा चदवस ठरला. लोणीजवळच्या कििुशीच्या 

जंगलात तो व त्यािे साथीदार जमले.१७ बरोबर दीडशचे्यावर लोक घेतले. त्यारं्ा बंदुका, भाले, 
तलवारी, काठ्या, गोिणी आचण दाडंपटे्ट वाटले. कििशुी गावाजवळच्या एका गुहेमध्ये कार्ोबािे देऊळ 
होते. त्या गुव्हेत मुक्ाम केला. रात्री धामारी गावी जाऊर् दौलतराव चकल्लकिंद मारवाड्याच्या घरावर 
दरोडा घातला. जवळजवळ तीर् हजारािंी लूट चमळवरू् जवळच्या कििुशीच्या अरण्यात सवन सेर्ा चर्घूर् 
गेली. 

 
धामारीच्या छाप्यािे वृत्त पोचलसारं्ा कळताि त्यारं्ी दरोडेखोरािंा लोणी गावापासूर् शोध केला. 

िौजदाराच्या हाती एक रामोशी सापडला पण शवेटी तोही िौजदाराच्या हातावर तुरी देऊर् पळाला. 
 
त्यारं्तर हा कंपू रामदऱ्याच्या अरण्यात जमला. चतथे त्यारं्ा चपलाजी रामोशी, रामा कोळी, 

चभकाजी कशदा, कोंडाजी र्ाव्ही इत्यादी र्वीर् सहकार चमळाले. चतथूर् गावागावात भेट देण्यािे व 
शतेकऱ्यापंढेु भाषण करण्यािे सत्र वासुदेव बळवतंरे् सुरू केले. ‘‘गचरबाचं्या कफयाणासाठी आम्ही चिरत 
आहोत.आमिी चभती तुम्ही बाळगू र्का. रयतेच्या सुखासाठी आम्ही झगडत आहोत.आमच्या ह्या कायात 
तुम्ही सवांर्ी आम्हास सहाय्य केले पाचहजे’’. (वासुदेव बळवतंािी दैरं्चदर्ी, चद. २४ िेिुवारी १८७९). 

 
गावकऱ्यारं्ी आपफयाजवळील दही, लोणी, दूध देऊर् वासुदेव बळवतं व त्यािे सहकारी यािें 

स्वागत केले आचण ‘‘सरकारकडूर् कोणी इकडे आफयास तुम्हास त्यािी बातमी आधीि कळव ूआचण शक्य 
ते सवन सहाय्य देऊ’’ असे त्यारं्ी आश्वासर्ही चदले. त्यारं्तर त्यारे् आमली गावच्या इर्ामदाराकडूर् बंदुका 
चमळचवफया. पुढे वाफहे गावी धाड घातली. त्या दचरद्री गावात चवशषे काही द्रव्य चमळाले र्ाही. कारण त्या 
गावातील जर्तागरीब होती. पुढे पुरंदरगडाच्या आश्रयारे् ही सवन मंडळी राहू लागली. वासुदेव बळवतंरे् 
रामोशाचं्या सहाय्यारे् गाव ेलुटण्यािे सत्र सुरू केले आहे अशा बातम्या पुण्यात पसरफया. पणु्यािे पोलीस 
िौजदार पोलीस पथक घेऊर् छाप्याच्या अपराध्यारं्ा पकडण्यासाठी िालले होते. त्र्ीकाही पाढंरपेशा 
आचण काही रामोशी सहकाऱ्यारं्ा पकडले व वासुदेव बळवतंिा शोध घेऊ लागले. पण त्यात ते अपयशी 
झाले. चद. १३ मािन १८७९ रोजी मागंदरी १८ गावािी लूट त्याच्या माणसारं्ी मारूर् आणली होती. 
इतक्यात वासुदेव बळवतंला समजले की, पुण्याहूर् पायदळािी पथके त्याचं्या शोधास चर्घाली होती; 
म्हणूर् चिटीश हद्द सोडूर् वासुदेव बळवतं आपफया मंडळीसह भोर सचिवाचं्या प्रदेशात गेला. ह्यावळेी सवन 
कंपू भोरजवळ राहत होता. भोरच्या प्रदेशात त्यांर्ी पचहली लूट हणे गावात केली; त्या गावातील वाण्यास 
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लुटले. त्यारं्तर १६ मािन रोजी भोर संस्थार्ातील मागंदरी गावावर धाड घातली. त्या गावच्या गावकऱ्यारं्ी 
आगाश ेर्ावाच्या श्रीमंताच्या रे्तृत्वाखाली वासुदेव बळवतंास प्रचतकार केला. बंदुकीच्या िैरी दोन्सही बाजंूर्ी 
उडाफया. त्यात वासुदेव बळवतंािी सरशी होऊर् सबधं गाव जीव मुठीत घेऊर् आश्रयासाठी पळाला. 
तेवहा लुट मारूर् घेऊर् वासुदेव बळवतंािे लोक खडकवासला अरण्यात चद. १७ मािन रोजी सुखरूप 
स्थळी परत आले. 

 
१७ मािन १८७९ रोजी वासुदेव बळवतं आपफया सहकाऱ्यासंह खडकवासफयाच्या अरण्यात चशरला. 

चतथे बाजूच्या खेड्यातील शतेकऱ्यािंा एक मोठा गट त्यास येऊर् भेटला. त्यावळेी त्यारं्ा इंग्रजाचं्या वुरूद्ध 
तुम्ही उठाव केला पाचहजे असे इंग्रजाचं्या जािािी उदाहरणे देऊर् साचंगतले. आता वासुदेव बळवतंाच्या 
कायािी कफपर्ा त्या बाजूच्या बहुतेक गावातील शतेकऱ्यांस आली होती. गाविे पाटील ह्या कंपूस भेटूर् 
सारा देऊ लागले व जेवणे पोहोिव ू लागले. तसेि इंग्रज सरकारकडूर् त्याचं्या हालिालींच्या बातम्या 
लपवरू् ठेऊ लागले. यापुढे हवलेी तालुक्यातील सोर्ापूर हे गाव लुटीिे लक्ष्य झाले. २० मािन रोजी गाव 
लुटफयावर टोळके वडस गावावर आले. वासुदेव बळवतं वडस गावी आफयािे कळताि आजूबाजूिे 
शतेकरी त्यारं्ा भेटण्यास आले. त्यारं्ा त्यारे् चदलासा देऊर् आपफया देशमुक्तीच्या कायात सामील होण्यास 
साचंगतले.चतथूर् वासुदेव बळवतं कसहगडावर २३ मािन रोजी जाण्यास चर्घाला असता त्यास काही वाट 
िालूर् गेफयावर रस्त्यात घोड्याचं्या टापािंा आवाज ऐकू आला. त्यारे् मागे वळूर् पाचहले तो त्यास 
सरकारी स्वार आचण चशपाई दौडत येतार्ा चदसले. तेव्हा वासुदेव बळवतं शतेातील झाडाखाली लपला. 
त्यामुळे त्याला र् पाहता चशपाईस्वार दौडत पुढे गेले. 

 
 .   . .- १० 

 
तेथूर् वासुदेव बळवतंरे् पुण्याजवळील कोटवाडीच्या धर्गर वस्तीवर चद. २३ मािन १८७९ रोजी 

मुक्ाम केला व तेथील धर्गरारं्ा आपफया बाजूस वळचवले आचण तो भोर संस्थार्ाच्या हद्दीवरील जारे्गावी 
गेला. जारे्गावच्या दाट जंगलात गावच्या पाटलाला चर्रोप पाठवरू् खेडूतािंा जमाव जमचवला आचण 
साचंगतले की ‘‘जे इंग्रज सरकार आज तुम्हाला त्रास देत आहे ते तुमिा चर्ःपात केफयावािरू् राहणार र्ाही 
तेव्हा तुम्ही इगं्रजािंा र्ाश करण्यासाठी आमच्या कायात मदत करा.’’ शतेकऱ्यारं्ी ते कबलू केले. त्यारे् 
लोकापंासूर् शतेसाऱ्यािी मागणी केली ती त्यारं्ी र्ाकारली तेव्हा त्याच्या सहकाऱ्यारं्ी गावातील वाण्यावर 
धाड घातली आचण वाण्याच्या जािातूर् गावकऱ्यारं्ा सोडचवले. तेथूर् वासुदेव बळवतं व त्यािी सेर्ा 
पुसार्ाच्या जंगलात गेली. तेथे चवश्रातंी घेऊर् दुसऱ्या गावी धाड घालण्यािा बेत ठरचवलाआचण त्यासाठी 
िादंखेड गाव चर्वडले. िादंखेड लुटफयावर वासुदेव बळवतंच्या आजे्ञरे् त्यािे लोक चवश्रातंीकचरता 
आपआपफया माणसासंाठी भेटण्यास घरोघरी गेले. 

 
१८७९ मध्ये मािन मचहन्सयात वासुदेव बळवतंच्या रे्तृत्वाखालील महाराष्ट्रात व भोर संस्थार्च्या 

प्रदेशातील गावावंर झालेफया लुटीच्या छाप्यामुंळे सगळीकडे खळबळ उडाली. त्यािे वृत्तातं कहदुस्थार्ात 
प्रसृत होऊ लागले. ह्या छाप्यामागे राजकीय हेतू असफयािे स्पष्ट चदसू लागले. पुण्या-मंुबईच्या वृत्तपत्रारं्ी 
ह्यामागे वासुदेव बळवतंाच्या कृतीिे समथनर् र् करता सरकारला दोषी ठरचवले. तसेि हा असतुंष्ट शतेकरी 
वगािा लढा आहे, असे वरच्या वगास वाटूर् ते ह्या घटर्ाकंडे सहार्भचुतपूवनक पाहू लागले. हे मंुबई 
सरकारच्या लक्षात येताि ह्या छाप्यामागे राजकीय िेतर्ा असली पाचहजे हा मुबईं सरकारिा ग्रह कायम 
झाला. 
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इंग्रजाचंवरुद्ध बंड करूर् स्वराज्य स्थापण्यास चर्घालेफया वासुदेव बळवतंाकडे सुमारे २०० लोकािें 
सैन्सय होते. त्यात बहुसंख्य रामोशी होते. ह्या रामोशािंा म्होरक्या होता त्यास सरदार दौलतराव र्ाईक 
म्हणत. वासुदेव बळवतंाच्या अरु्पल्स्थतीत सरदार दौलतराव सैन्सयािा प्रमुख होई व त्यािे आदेश सवन सैन्सय 
मार्ी. रामोशापं्रमाणे र्गर, सातारा इत्यादी चजफह्यातंील कोळी, मागं प्रभतृी लोकही होते. साहेबाला 
आपफया देशातूर् घालचवण्यासाठी ‘‘बंड करावयास हव’े’ असे वासुदेव बळवतं आपफया सैन्सयाला सागंत 
असे. त्यामुळे रामोशी बंड करण्याच्या ध्येयाशी चर्गडीत झाले आचण मारता मारता मरू पण शरण जाणार 
र्ाही असा चर्श्चय त्यारं्ी केला. एखाद्या राजपरुूषारे् आपफया आपफया सैन्सयािी व्यवस्था ठेवावी तशी ह्या 
सवन सैन्सयािी व्यवस्था वासुदेव बळवतं ठेवीत असे. सैन्सयािी हजेरी ठेवण्यािे काम रामिंद्र कुलकणी 
र्ावाच्या चर्जाम राज्याच्या हद्दीतील इसमास चदले होते. त्यास दरमहा शभंर रुपये वतेर् चमळे. वासुदेव 
बळवतंाच्या सेरे्त पाढंरपेशा सहकाऱ्यािंाही अंतभाव होता. हे सवन लोक आपले सुखवस्तु जीवर् सोडूर् 
इंग्रजाचंवरुद्धच्या बंडात भाग घेण्यासाठी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवरू् बाहेर पडले होते. त्यात चसताराम 
गदे्र, गोपाळ मोरेश्वर साठे आचण भाऊसाहेब हे प्रमुख होते. 

 
सेरे्तील सवन लोकासं प्रत्येक पंधरवड्यास वतेर् देण्यात येई त्या सेरे्त बंदुकवाले, तलवारवाले, 

गोिणवाले आचण लाठीधारी अशा चर्रचर्राळ्या वगािे लोक होते. बंदुकधारीस सोळा रुपये, बाकीच्या 
वगांतील प्रत्येकास िार रुपयापंासूर्पधंरा रुपयापंयंत वतेर् वासुदेव बळवतं देत असे. काही रामोशी वतेर् 
घेऊर् त्याला सोडूर् जात. काही र्व ेचमळत. अशा प्रकारच्या सशस्त्र सेरे्सह वासुदेव बळवतं सह्याद्रीच्या 
डोंगराळ प्रदेशात चिरत होता. 

 
वासुदेव बळवतंजवळ सातारा, पुणे, र्गर, सोलापूर, चर्जाम राज्य, भोर संस्थार्,ठाणे, कुलाबा 

या भागातील दऱ्याखोऱ्यािंी आचण आडमागांिी संपूणन माचहती होती. ह्या भागातील श्रींमत लोकािंी 
चटपणीि त्याजपाशी होती. 

 
वासुदेव बळवतंाच्या अरु्पल्स्थतीत दौलतराव र्ाईक त्याच्या लोकािें रे्तृत्व करी. वासुदेव 

बळवतंरे् आपफया सैन्सयाच्या तीर् तुकड्या केफया होत्या. 
 
मािन मचहन्सयात महाराष्ट्रात पडलेले छापे राजकीय स्वरूपािे होते. हे मंुबई सरकारच्या तात्काळ 

लक्षात आले. 
 
वासुदेव बळवतंच्या लोकारं्ी काही गाव े लूटत असता गावकऱ्यारं्ा िसचवण्यासाठी पोचलसािें 

पोशाख आचण पटे्ट घातले होते. 
 
पुण्याच्या सरकारी खचजन्सयािी लूट करण्यािा सकंफप वासुद्व बळवतं यारे् केला होता. पण एका 

मुसलमार् माचहतीगारारे् ह्या योजरे्िा पचरस्िोट केला आचण सरकारकडे माचहती कळचवली. त्यामुळे तो 
बेत सोडूर् द्यावा लागला. वासुदेव बळवतंिे हे सवन उद्योग तो चजथे र्ोकरीस होता त्या िायर्ान्सस 
ऑचिसमधूर् रजा घेऊर् िाललेले होते. लुटीच्या प्रकरणी पणु्यािे पोलीस सुपकरटेंडट मेजर डॅचर्यलर्ी 
व्यक्तीश: िायर्ान्सस कायालयात जाऊर् प्रत्येक कारकुर्ािी हजेरी घेततली. रजेवर असलेफया वासुदेव 
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बळवतंबद्दल त्यास काहीि माचहती कायालयातील कोणी देऊ शकला र्ाही. तदरं्तर तो वासुदेव 
बळवतंच्या चबऱ्हाडी गेला. तेव्हा त्या खोलीस कुलूप लावलेले त्यास आढळले. स४व तपासणीस मेजर 
डॅचर्यलिी खात्री झाली की ह्या लुटारंूिा म्होरक्या वासुदेव बळवतंि असायला हवा. मंुबई सरकाररे् 
वासुदेव बळवतंच्या बंडािा बीमोड करण्यासाठी मेजर डॅचर्यल यास रे्चमले. 

 
वासुदेव बळवतंच्या गावी पडणाऱ्या छाप्यािंी माचहती ‘डेक्र् हेराफड’ आचण ‘पुर्ा आब्झवनर’ ही दोर् 

वृत्तपते्र देऊ लागली. तसेि त्यारं्ी वासुदेव बळवतंाचवषयीिे कुतुहलजर्क लेख आपफया वृत्तपत्रातूंर् 
प्रचसद्ध केले. त्यामुळे वासुदेव बळवतंािा दरारा पुण्याति र्व्हे तर सवन महाराष्ट्रात पसरला. वासुदेव 
बळवतं आपण चशवाजीिे अवतार आहोत आचण इंग्रज लोकारं्ा हाकूर् देऊर् महाराष्ट्राला स्वातंत्र्या 
चमळवरू् देण्यािा आपला हेतू आहे अशा प्रकारच्या कंड्या लोकामंध्ये पसरव ूलागला. 
 
                           स                      
 

बंड दडपण्यािी अचधकारसुते्र हाती योताि डॅचर्यलरे् र्व्यार्व्या आज्ञा काढफया. खेडेगावच्या 
रामोशी लोकािें पट ठेवण्यािी व्यवस्था अचधक कडक करण्यात आली. सायंकाळी जो रामोशी गावात 
आढळणार र्ाही त्याला कडक शासर् केले जाईल असे जाहीर केले. अपराधी रामोशास पकडण्याकचरता 
त्यारे् छोटीछोटी पाचरतोचषके देण्यािे ठरचवले. रामोशािंा पुंडावा मोडण्यासाठी अचधक पोचलस सामर्थ्यन सवन 
चठकाणी पाठचवले. ह्या त्याच्या दक्षतेरं्तरही चजफह्यातूर् होणारे छापे थाबंले र्ाहीत तेव्हा पणेु येथे 
इलाख्यातील सवन कलेक्टरािंी बठैक घेऊर् आणखी कडक उपाय योजण्यािा चर्णनय मेजर डॅचर्यलरे् त्या 
बैठकीत घेतला.१९ 
 
  स                       २० 
 

मे मचहन्सयाच्या पचहफया आठवड्यात वासुदेव बळवतंारे् खालील जाहीरर्ामा सवन वृत्तपत्राकंडे 
प्रचसद्धीस पाठचवला. ‘‘दख्खर्च्या प्रदेशािी लूट मारूर् आम्ही आता पणु्यास आलो आहोत आचण सरकारिे 
सैचर्क मात्र आमच्या शोधासाठी दुसरीकडे धावत आहेत.” 

 
“आम्ही सरकारला कळव ूइल्च्छतो की, देशात भरपूर धान्सया असुर्ही आज दुष्ट्काळ दरारे्ि धान्सय 

चवकले जात आहे. काही चजफह्यातं बहुसंख्य गरीब जर्ता रोजगाराचशवाय रहात आहे. गरीब जर्तेला 
र्ोकरी चमळत र्ाही आचण कामावािूर् चदवस काढाव ेलागत आहेत. ती सवन आज सवरं्ाशाच्या उंबरठ्यावर 
उभी आहे; स्वतःच्या उपजीचवकेसाठी रार्ातूर् लाकडे तोडूर् आणूर् त्यावर गुजराण करणाऱ्या गचरबारं्ा 
पोलीसािंा छळ सोसावा लागत आहे. इतरारं्ा लूट मारूर् चदवस काढाव ेलागत आहेत.येथील बहुसंख्याकं 
प्रजा इंग्रज सरकारला चशव्याशाप देत उपासमारीरे् मृत्युमुखी पडत आहे.” 

 
“पुडील वषी १८७७ च्या दुष्ट्काळापेक्षाही अचधक भयकंर दुष्ट्काळ कहदुस्थार्ात पडणार आहे, असे 

आमच्या कहदु भचवष्ट्यवते्त्यािें म्हणणे आहे. म्हणूर् आम्ही सरकारला बजाव ू इल्च्छतो की, सवनसाधारण 
जर्तेकचरता या देशाचं्या कार्ाकोपऱ्यातूर् मोठमोठी दुष्ट्काळी कामे सुरू केली गेली पाचहजेत. येथील 
लोकारं्ा सवन उद्योगधंद्यातं प्रवशे चमळाला पाचहजे.” 
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“सरकारी कारभार कमी केला गेला पाचहजे आचण लट्ठ पगाराच्या युरोचपयर् लोकाचं्या पगारात 
कपात झाली पाचहजे एतदे्दशीय व्यापारास उते्तजर् देऊर् येथील लोकारं्ा काम आचण अन्न पुरचवले गेले 
पाचहजे.” 

 
“ह्या गोष्टी जर झाफया र्ाहीत, तर आतापयंत येथील श्रीमंत लोकांचवरुद्ध होणारी आमिी मोचहम 

पुढे युरोचपयर्ाचंवरुद्ध सुरू होईल. सबधं देशभर देशशत्रूंिे वध होतील आचण अव्यवस्था माजेल व अठराश े
सत्तावर्च्या बंडा सारखे युरोचपयर् लोकाचंवरुद्ध आणखी एक बंड कहदुस्थार्ात उद् भवफयावािूर् राहणार 
र्ाही. 

 
“दुष्ट्काळामुळे मरणारे लोक यापुढे रु्सते िुकट मरणार र्ाहीत. जगण्यासाठी प्राणावर उदार 

होऊर् ते बंड करूर् उठतील. सहस्त्रावधी लोकािंी आम्ही भरती करू आचण चठकचठकाणी उठावणी करूर् 
सरकारला जेरीस आण,ू एकाि वळेी देशाच्या िारी कोपऱ्यात अशी उठावणी झाली म्हणजे सरकार 
आम्हाला तोंड देऊ शकणार र्ाही. औरंगजेबाच्या राजवटीत चशवाजीिा जय कसा होत गेला, त्यािी 
आठवण ठेऊर्, कहदुस्थार् सरकाररे् जागे व्हाव,े शातं चित्तारे् आमच्या मागण्यािंा चविार करावा आचण 
लोकािंी प्राणहार्ी होऊ देऊ र्ये.” 

 
“असे जर झाले र्ाही, तर गव्हर्नर वगैरेंच्या डोक्यासाठी इर्ाम जाहीर करण्यात येईल आचण 

आमिे उचद्दष्ट साध्य होईपयंत आमिा लढा िालू राहील.” 
 
सरकारच्या असचहष्ट्णू धोरमामुळे होणाऱ्या भीषण पचरणामािें असे िलद्दशनर् केफयारं्तर वासुदेव 

बळवतंारे् देशाच्या मुक्ततेसाठी एक मोठे बंड लवकरि घडूर् येणार आहे, अशी आपफया देशबाधंवार्ा ग्वाही 
चदली होती आचण त्या संग्रामात देशासाठी सवनस्वािा होम करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयारे् चसद्ध असले 
पाचहजे असे आवाहर् केले होते. 

 
वासुदेव बळवतंािा हा जाहीरर्ामा, गव्हर्नरपासूर् कलेक्टरपयंत सवन अचधकाऱ्यारं्ा पाठचवला गेला 

होता. त्या जाहीरर्ाम्याखाली वासुदेव बळवतंाच्या सहकाऱ्याचं्या स्वाक्षऱ्या होत्या. वासुदेव बळवतंािी 
राजमुद्रा त्यावर होती आचण दुसऱ्या चशवाजीिा मुख्य प्रधार् म्हणूर् त्यारे् त्याच्यावर स्वाक्षरी केली होती. 
ह्या जाहीरर्ाम्यामुळे देशात खळबळ उडूर् गेली. 
 
स                         
 

िौर्थ्या बंदुकवाफया सेरे्िी दोर् पथके जेजुरीकडे रवार्ा केली. त्याचं्या मदतीस एतदे्दशीय 
पायदळातील ३०० चशपाई चदले. तसेि कॅ.िेर् ह्याच्या रे्तृत्वाखाली अठराव्या एतदे्दशीय पायदळातील शभंर 
लोक चशरवळकडे पाठचवले व त्यारं्ा प्रत्येकी दोर्श ेगोळ्यािंा पुरवठा करण्यात आला ह्यामुळे पुण्याच्या 
लोकातं घबराट चर्माण झाली. अँग्लो इचंडयर् पत्रारं्ी वासुदेव बळवतंच्या राजकीय बंडखोरीवर टीका 
केली. वासुदेव बळवतंला चमळत असलेफया लोकाचं्या सहाय्यास व सहारु्भतूीस पायबंद घालण्यासाठी 
सरकाररे् चशके्षच्या अरे्क उपायािंी घोषणा केली. 
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काही वृत्तपत्रारं्ी बंडाच्या प्रवृत्तीवर टीका करूर् शतेसारा, स्टँपडयूटी आचण र्णचर्बंध अचधक 
सुसह्य करा, असे सरकारला सुिचवले तरि लुटी थाबंतील असे त्यािें म्हणणे होते. 

 
महाराष्ट्रातील लुटारंूिे छापे तसेि िालू राहीले. सातारा चजफह्यातील खंडाळा गावी, पूरंदर 

तालुक्यात पागंरे गावी, पुण्याजवळ महाळंुगे गावी, बाशी गावात भर राजमागावर आचण औंध येथे लुटारंूिे 
छापे पडले. 

 
भगीरथ प्रयत्र्ारं्तर वासुदेव बळवतंािा पत्ता लावण्यात सरकार अयशस्वी ठरले तेव्हा त्यास 

पकडूर् देणाऱ्यास मोठ्या रकमेिे पाचरतोचषक जाचहर केले. वासुदेव बळवतं यास सरकारिे हे कृत्य 
समजताि त्यारे् मंुबईच्या गव्हर्नरच्या मस्तकासाठी आचण पुण्यािे कलेक्टर व सेशर् जज्ज याचं्या 
मस्तकासंाठी अरु्क्रमे पाि हजार आचण तीर् हजार रुपयािंी पाचरतोचषके लावली आचण घोषपत्रकावर 
त्यारे्, पेशव्यािा र्वा मुख्य प्रधार् – वासुदेव बळवतं िडके अशी स्वाक्षरी केली होती. आपले हे घोषपत्रक 
प्रत्येक वृत्तपत्र संपादकारे् छापावयास हव.े जो छापणार र्ाही त्यास कडक शासर् केले जाईल अशी तंबी 
वासुदेव बळवतंरे् अँग्लो इंचडयर्सह सव ं वृत्तपत्रारं्ा चदली व आपण काढलेले पचरपत्रक प्रचसद्धीकरता 
त्याचं्याकडे पाठवरू् चदले. 

 
मे १८७९ मध्ये सरकाररे् वासुदेव बळवतं आचण त्यािे साथीदार यारं्ा पकडण्यासाठी घाटावर ३-४ 

चजफह्यात सैन्सय रवार्ा केले तेव्हा त्या सैन्सयास बगल देण्यासाठी वासुदेव बळवतंरे् आपला मोिा 
कोकणाकडे वळचवला. कोकणपट्टीतील कुलाबा चजफहा हे आपले लक्ष्य ठरचवले. त्यार्ी पर्वले 
तालुक्यातील रे्रे गावच्या गोडबोले या सुखवस्तूस व प्रमुख व्यापारी महादेव गोंचवद जोशी यारं्ा लुटले व 
परत जातार्ा बंदुका उडवीत रे्रे गाव सोडले. दुसऱ्या चदवशी चिखले गाव १-२ तासातं लुटले. पळस्पे 
गावी संस्थाचर्कासारखे वैभवात राहमारे ओझे हे त्यािें पुढील लक्ष्य. पळस्पे गावी ओझ्याचं्या वाड्याजवळ 
येताि रामोशारं्ा दहशत बसचवण्याकचरता दगडािंी आचण चवटािंी सरबत्तीवाड्यावर केली आचण ह्या 
तुकडीिा प्रमुख दौलतराव र्ाईक यारे् आप्पासाहेब ओझे यािें घर लुटले. िादंी सोन्सयािे दाचगरे्, भाडंी, 
चहऱ्या-मोत्यािे दाचगरे् सवन काही बाधूंर् रामोशारं्ी ओझे यारं्ा रामराम ठोकला आचण ते सवन बंडवाले 
वासुदेव बळवतंािे चशरढोण मागे टाकूर् कफहई कखडीतूर् डोंगरळ प्रदेश ओलाडूंर् घाटावर गेले. 
लुटारंूच्या ह्या कृत्यामुळे अत्यंत अस्वस्थतेिे वातावरण सवनत्र पसरले. खेड्यातील सुखवस्तु लोक आपले 
घरेदारे सोडूर् मंुबई, पुणे ह्या शहरात येऊर् राहू लागले. युरोचपयर् लोकावंर वासुदेव बळवतंिा जास्त राग 
होता. कफयाण येथे राहणाऱ्या युरोचपयर्ास कफयाणवर रामोशािंा छापा येणार अशी बातमी समजली तेव्हा 
त्यारं्ी आपली बायका-मुले मंुबईस पाठवरू् चदली. पुण्याच्या युरोचपयर्ारं्ी संरक्षणासाठी चपस्तुलाच्या खूप 
गोळ्या खरेदी केफया. 

 
वासुदेव बळवतंािी वक्र दृष्टी पुण्यावर वळली. त्याच्या सैचर्कारं्ी पुण्याच्या चवश्रामबाग वाड्यास 

सैचर्की कशगािें चर्र्ाद करत आग लावली. लोक ब्युगुलाचं्या आवाजारे् जागे होऊर् सैरावैरा पळू लागले. 
लोकािंी व इंग्रज अचधकाऱ्यािंी त्यामुळे भबंेरी उडाली पण आगीिे बंब आणरू् चमचलटरीच्या सहाय्यारे् 
कशीबशी ही चवश्रामबाग वाड्यािी आग चवझत आहे, इतक्यात बधुवार वाडा पेटला. तीही चवझचवण्यािे 
काम लष्ट्कराच्या मदतीरे् करण्यात आले. आता काही तासाति पणेु इंग्रजाचं्या हातातूर् वासुदेव 
बळवतंाचं्या हाती जाणार असे लोक बोलू लागले. पुण्याच्या ह्या आगीरे् इंग्रज सरकारिी झोप उडाली. 
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 चश्स्त् िम महाराष्ट्रात बंड गाजू लागले. १३ मे १८७९ च्या अल्ग्र्प्रलयारं्तर पणु्यात अवकळा 
पसरली. बहुतेक वृत्तपत्रारं्ी चवशषेतः “बॉम्बे गझेॅट” [          ,        १९    १८७९] रे् चलचहले की, “प्रस्तुतिी 
पुण्यािी अवस्था ही रु्सत्या अधनपोटी असणाऱ्या गरीब लोकािंी र्ाही, तर चतच्य़ा मुळाशी प्रसंगी सहाय्य र् 
करता हसत चखदळत मजा पाहत उभे होते.” तसेि ते या राजद्रोही उठावणीच्या मुळाशी आहेत असे 
आपफया लेखात म्हटले. 

 
ह्या कागंाव्यास उत्तर देणारे पत्र सावनजचर्क काकारं्ी “बॉम्बे गझेॅट” कडे पाठचवले व त्यात म्हटले 

की, “सैन्सय ककवा पोचलस येण्याच्या अगोदर र्गरपाचलकेिी अल्ग्र्शामक यंते्र आम्ही स्वतः िालचवली आचण 
भोवतालिी घरे वािचवण्यात चर् आगीच्या वाड्यातूर् कागदपते्र इत्यादी काढण्यात शवेटपयंत आम्ही 
सहाय्य केले.” 

 
आगीच्या कारणाचवषयी पुण्यातील लोक चर्रचर्राळे तकन  करू लागले. खबरदारीिा इलाज म्हणरू् 

सरकाररे् पुण्यात संिारबंदी जाहीर केली. 
 
“बॉम्बे गझेॅट” प्रमाणेि “रे्चटव्ह ओचपचर्यर्” आचण “इंदुप्रकाश” या देशी वृत्तपत्रारं्ीही वासुदेव 

बळवतंच्या मर्ोरथािंी कुिेष्टा करणारे लेख चलचहले होते. 
 
पुण्यात लागलेफया आगीमुळे वासुदेव बळवतंच्या बंडािे वृत्त सबंध कहदुस्थार्ात पसरले. तसेि ते 

“लंडर् टाईम्स” रे् चदर्ाकं १९ मे १८७९ रोजी प्रचसद्ध केले. 
 
बंडािे पडसाद अशा रीतीरे् कहदुस्थार्ावर व इंग्लंडमध्ये गाजत असतार्ाि वासुदेव बळवतंिे सैन्सय 

कसारा घाटाच्या बाजूच्या दऱ्याखोऱ्यात राचहले. चदर्ाकं १७ मे १८७९ रोजी ते मचहपाल र्ावाच्या टेकडीवर 
असता पोचलसारं्ी त्याचं्यावर िैरी झाडफया. दैलतराव र्ाईकाच्या हाताखालील बंडखोिारं्ी त्याला 
गोळ्यारं्ीि उत्तर चदले आचण आपली जागा सोडली र्ाही. साध्या पोचलसारं्ा बंडखोर दाद देत र्ाहीत असे 
पाहूर् मेजर डॅचर्यल आणखी सैन्सय घेऊर् “बंडखोर” च्या पाठलागावर चर्घाला. त्याच्या आधीि मचहपाल 
टेकडी सोडूर् बंडखोरारं्ी दुसऱ्या उंि डोंगरािा आश्रय घेतफयािे आढळले. दोन्सही पक्ष समोरासमोर आले. 
युद्धास तोंड लागले. दौलतरावारें् चठसुबाई र्ावाच्या उंि टेकडीिा आश्रय घेतला व बिावासाठी 
प्रचतपक्षावर गोळ्यािंा वषाव केला. त्यात डॅचर्यलिा एक पोचलस आचण एक स्वार ठार झाले. बंडखोराचं्या 
गोळ्याचं्या माऱ्यात मेजर डॅचर्यलच्या लोकािंी िार सोिर्ीय अवस्था झाली. त्यािे काही लोक घायाळ 
झाफयामुळे दुसरे सैचर्क पढेु जाण्यास किरू लागले. तेव्हा त्यारे् सवन सैचर्कासं बंदुका देऊर् सैन्सयासह 
बंडखोर लपले होते त्या टेकडीवर तो िालूर् गेला. दौलतरावारे् आपफया साथीदारासं मदैार्ात येण्यािा 
हुकूम केला. बंडखोर मदैार्ात आफयावर त्यािेंवर डॅचर्यलरे् गोळ्यािंा वषाव केला. त्यािंी ल्स्थती िारि 
शोिर्ीय झाली अभय बाजूिे लोक घायाळ होऊर् पडत होते. दौलतरावािे सैन्सय व युद्ध साचहत्य कमी 
होते. तरीपण दौलतरावारे् जवळ जाऊर् डॅचर्यलवर गोळी िालचवली ती त्याच्या खालच्या दाढीस िाटूर् 
गेली लागलीि डॅचर्यलरे् रे्म धरूर् दौलतरावावर जवळूर् िार गोळ्या झाडफया त्याबरोबर दौलतराव 
जचमर्ीवर कोसळला. त्यािे सैचर्क जीव बिावण्यासाठी पळूर् जात होते. त्यािंा पाठलाग करूर् 
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डॅचर्यलच्या लोकारं्ी त्यापंकैी घायाळ झालेले िारजण पकडले. चठसुबाईिे युद्ध सपंवरू् चवजयश्री घेऊर् 
डॅचर्यल पुण्यास परतला. 

 
 .    .  .- १२ 

 
चठसुबाई टेकडीवरील िकमकीस वृत्तपत्रातं प्रचसद्धी चमळाली. आगलाव्यारं्ा हुडकण्यासाठी 

पुण्यात सक्त शोध सुरू झाला होता. पुण्यात गुप्तहेरािंा सुळसुळाट होऊर् त्याचं्या िेऱ्यािंा र्ागचरकारं्ा 
त्रास होऊ लागला. पुण्यात सरकारी दडपशाहीिा कधगाणा सुरू झाला. वासुदेव बळवतंाच्या बंडाच्या 
बातम्या संबधं कददुस्थार्भर पसरफया इंग्लंडमध्ये वृत्तपते्र वासुदेव बळवतंाच्या उठावाच्या स्वरूपािी ििा 
करू लागली. सरकारचहतैशी लोकारं्ी पालनमेंटमध्ये त्याचवषयी प्रश्स्त्र् चविारले. लडंर्मध्ये वासुदेव 
बळवतंाच्या बंडािे पडसाद उमटले तेव्हा तो स्वतः त्या बातम्या वृत्तपत्रातं वािरू् पढुील योजर्ा आखीत 
होता. 

 
पुण्याच्या आगीच्या संदभात जी धरपकड झाली त्यात केशव रार्डे या र्ावािा इसम सापडला. 

त्यारे् मचॅजस्रेटपढेु साक्ष चदली की आम्ही हे कृत्य बंडवाफयाचं्या दबावाखाली त्यारं्ी आम्हास पैसे व दाचगरे् 
चदफयामुळे व तुम्ही हे काम र् केफयास त्यािे पचरणाम वाईट होतील हे साचंगतफयामुळे केले. रार्डे र्ावािा 
इसम ह्या आगीच्या संदभात सापडफयामुळे सरकाररे् न्सया. मू. रार्ड्यािंा ह्या प्रकरणी संश्स्त्य घेऊर् त्यािंी 
बदली धुळ्यास केली. न्सयायमूती रार्डे यारं्ा हा जाि वासुदेव बळवतं यास चशक्षा होईपयंत सोसावा 
लागला. 

 
वासुदेव बळवतं अज्ञातवासात चदवस काढू लागला. कोकणिी लूट घेऊर् दौलतराव येईल अशी 

अशा त्याला आशा वाटत होती, ती दौलतरावाच्या मृत्युमुळे िोल ठरली. त्यारं्तर त्यारे् िादंखेड लुटले. 
लुटीतील पसैा रामोशी लाटू लागले, चशवाय वर पगार मागू लागले. हे पाहूर् त्यास किता चर्माण झाली. 
 

अशी बाह्या जगािी किता करीत असता त्याचं्या चखळचखळ्या प्रकृतीरे् आणखी चर्राशिेी भर 
टाकली. डोंगराळ जीवर्ात त्याला पराकाष्ठेिे हाल सोसाव े लागले. त्यामुळे त्यास जोरािा ताप आला. 
शाचररीक आचण मार्चसक दौबनफयारे् तो कंगूर् गेला. 

 
कायनचसद्धीिा चविका झालेला, शरीर तापारे् िणिणलेले, पुण्यात चकत्येक लोकािंा त्याच्यामुळे 

छळ िाललेला. अशा मर्ःल्स्थतीत वैराग्य वृत्तीकडे वासुदेव बळवतं झुकला. तो चवरक्त वृत्तीरे् राहू लागला. 
पुण्याहूर् तो गाणगापुरास आपले आराध्य दैवत श्रीदत्त यािे दशनर् घेण्यासाठी गेला. त्यारे् दत्ताला 
र्मस्कार करूर् आपफया जवळिे सोरे् व रूपे त्या दैवताला अपनण केले. गामगापुरास काही चदवस राहूर् 
तो चर्जामी हद्दीत लातूरला गेला. तदरं्तर शहाबादला भेट चदली व चतथूर् श्री शलैमचल्लकाजुनर् के्षत्र गाठले. 
दैवीशक्तीिे पाठबळ असफयाचशवाय आपणास कायात यश येणार र्ाही असे त्याला वाटू लागले म्हणूर् त्यारे् 
अन्नत्याग करूर् मंचदरातील मूर्सतसमोर बैठक मारली आचण तो ईशप्राथनरे्च्या सुत्रािंा जप करू लागला. 
त्यािा ताप अद्याप उतरला र्व्हता. प्रकृती क्षीण होत िालली होती, जगािा चर्रोप आपफयाला लवकरि 
घ्यावयािा आहे हे लक्षात घेऊर् त्यारे् आपले आत्मिचरत्र एका लेखकासं तोंडी साचंगतले व पुरे केले. अशा 
रीचतरे् वासुदेव बळवतंरे् प्राणत्याग करण्यािी तयारी केली. तेव्हा ह्या कृश शचरराच्या योग्यास श्री 
शलैमचल्लकाजुनर्ाच्या पुजाऱ्यारे् त्याजशी मायेरे् बोलूर् प्राणापनणाच्या त्याच्या वडेापासूर् त्यास परावृत्त केले. 
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तेव्हा शरीरस्वास्र्थ्यासाठी वासुदेव बळवतंरे् श्रीशलैमचल्लकाजुनर्ी काही चदवस काढले आचण प्रकृती 
सुधारण्यासाठी तो गाणगापूरास येऊर् “काशीकर बाबा” हे र्ाव धारण करूर् राहू लागला. गाणगापूरवासी 
चमत्र महाजर् आचण गोगटे या द्वयारं्ी “काशीकर बाबािी” बडदास्त ठेचवली. त्यामुळे त्यािी ढासळलेली 
प्रकृती सुधारली. तेव्हा पुर्ःश्च त्यारे् आपले उद्योग सुरू केले. ह्या खेपेस त्यारे् रामोशािंा र्ाद सोडूर् 
चर्जाम हद्दीतील रोचहफयािंी सेर्ा आपफया चमत्राचं्या सहाय्यारे् उभी केली.२२अ शस्त्रासे्त्र जमचवली, 
युद्धके्षत्रािे र्काश े काढले, बंदुका चमळचवफया, दोर्श े घोडेस्वार. िाकरीस ठेवण्यािा संकफप सोडला. 
रोचहफयारं्ी आगाऊ पैसे माचगतले त्या रकमेिी जमवाजमव करण्यासाठी वासुदेव बळवतंरे् पंढरपूरला 
जाण्यािे ठरचवले. पैसे चमळाफयावर अहमदर्गर आचण अकोला चजफह्यामंध्ये त्यािप्रमाणे र्ाचशकपासूर् 
सातपुडा पवनताच्या डोंगराळ प्रदेशापयंत आपफया उठावणीिा व्याप पसरचवण्यािा वासुदेव बळवतंिा मार्स 
होता. ह्याि वळेी बागलाण, अहमदर्गर, बेळगाव इत्यादी चठकाणी लुटारंूिे छापे वासुदेव बळवतंच्या र्ाव े
घातले जात होते. वास्तचवक वासुदेव बळवतंिा ह्या छुप्याशंी काही संबधं र्व्हता. वासुदेव बळवतंािी 
उठावणी दडपण्यासाठी गोऱ्या सैचर्कािंी पथके चिरत होती. लंडर् टाईम्सरे् चदर्ाकं ३ जूर् १८७९ रोजी 
वासुदेव बळवतंवर सवांत मोठा अग्रलेख चलचहला व त्यात चलचहले की, “सरकाररे् सारापद्धतीमध्ये 
सुधारणा करूर् शतेकऱ्यारं्ा सुखी करणाऱ्या सुधारणा ताबडतोब अंमलात आणाव्या म्हणजे हे बंड 
थंडावले” लंडर् टाईम्स आपफया ९ जूर्च्या वृत्तात म्हणतो की या आंदोलर्ािा सघंटक वासुदेवबळवतं 
िडके हा अजूर् मोकळाि आहे. 

 
आता वासुदेव बळवतंला पकडण्यासाठी सरकारिी धावपळ सुरू झाली. त्यास गती आली ती 

सरकारच्या धावपळीिी कटगल करणारी पते्र पणु्यातील अचधकाऱ्यासं चमळाफयामुळे. पावसाळा सपंफयारं्तर 
वासुदेव बळवतंच्या कारवायास अचधक जोर येईल, तेव्हा वासुदेव बळवतंास त्वरेरे् पकडले पाचहजे असा 
चर्धार सरकाररे् केला. त्याप्रमाणे िके्र चिरू लागली. प्रथमतः वासुदेव बळवतंच्या सवन र्ातेवाईकासं 
शोधूर् त्यारं्ा एकत्र आणले, बंचदस्त केले. वासुदेव बळवतंिा ठावचठकाणा असण्यािा संभव असेल अशा 
घराचं्या वारंवार झडत्या घेतफया. जुन्नर येथे असलेफया आपफया पत्र्ीस भेटण्यास वासुदेव बळवतं जात 
असेल, असे समजूर् चतला िाळीसजणाचं्या पहाऱ्यात चशरढोण येथे आणूर् ठेवले. 

 
पुण्यात झडत्या, शोध, िौकशा ह्यारं्ा ऊत आला होता. पुण्यामध्ये जुलै मचहन्सयात शोधािा हा 

धुमाकुळ िालला होता. तेव्हा वासुदेव बळवतंिा खरा ठावचठकाणा कोणासही माहीत र्व्हता. बंडाच्या 
उपशमासाठी गोरे व एतदे्दशीय असे पधंराश ेसैचर्क सवन भागात खपत होते. बंड दडपण्याच्या कामचगरीवर 
सवनश्रेष्ठ अचधकारी मेजर डॅचर्यल होता. ह्यारे् ऐकीव बातम्यावंरूर् वासुदेव बळवतंिा ठावचठकाणा 
शोधण्यासाठी हैदराबादला भेट चदली, देवळे धंुडाळली पण त्यास वासुदेव बळवतंिा सुगावा लागला र्ाही.  

 
पण दुदैव असे की, वासुदेव बळवतं यास गाणगापुरास पाचहफयािी बातमी एका बाईरे् पुराण 

श्रवणास देवलात गेली असता दुसऱ्या बाईस साचंगतली. ही बातमी त्या बायकात असलेफया हवालदाराच्या 
बायकोरे् ऐकली आचण ती चतरे् आपफया र्वऱ्यास साचंगतली. वासुदेव बळवतंास पकडूर् देणाऱ्यास 
सरकाररे् बक्षीस जाहीर केले होते. त्या बचक्षसाच्या लोभारे् ह्या हवालदारारे् ते वृत्त पुण्यािे िौजदार 
हचरर्ारायण यारं्ा कळचवले आचण त्यारे् ते मेजर डॅचर्यल यास साचंगतले. मेजररे् गव्हर्नरास भेटूर् वासुदेव 
बळवतंास पकडण्यािी व्यवस्था केली. मेजर डॅचर्यलरे् वासुदेव बळवतंला ओळखणारी दोर् माणसे बरोबर 
घेऊर् तो गाणगापुरास आला. वासुदेव बळवतंास हे समजफयावर त्यारे् गाणगापूर सोडले व पंढपरपूरच्या 
बाजूस तो वगेारे् चर्घाला पंढरपुरी भीमार्दी ओलाडूंर् तो कशदगी र्ावाच्या खेड्यात आला. एक रात्र 
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चवश्रातंी घेऊर् तो दुसऱ्या चदवशी र्ारायणपूर येथे आला व त्वरेरे् गाव देवरर्ावडगीकडे चर्घाला. बरोबर 
त्यािा साथी गोपाळ मोरेश्वर होता. 

 
इकडे डॅचर्यल साहेबारे् भीमेवर येऊर् ज्या मीरसाहेबारे् वासुदेव बळवतंास पचलकडे र्दीपार 

पोहिचवले होते त्यास पकडले व त्याजकडूर् वासुदेव बळवतंािे वृत्त चमळचवले. भीमेपार झाफयावर मेजर 
डॅचर्यलरे् आपले घोडेस्वार दुप्पट वगेारे् दौडचवले व स्वतः माचहती काढत चशरसगी, कधबी खुदन या 
गावातूर् दौडत २० जुलै रोजी रात्री देवरर्ावडगी या गावी आला. हे गाव चवजापूर चजफह्यात त्यावळेच्या 
चर्जामाच्या सीमेपासूर् सहा मलै आत आहे. त्याि गावात वासुदेव बळवतंरे् िार चदवस अहोरात्र प्रवास 
करूर् प्रवशे केला होता. सततच्या श्रमारे् त्यािे शरीर थकले होते. पायात त्राण र्व्हते, अंगात बारीक ताप 
होता. अशा ल्स्थतीत त्यास चवश्रातंीिी अत्यतं गरज होती. चवश्रातंी घेण्यासाठी त्या गावातील डोंगराच्या 
कुशीत असलेफया भव्य बदु्ध चवहारात प्रवशे केला आचण तो आपला चवश्वासू साथीदार गोपाळ मोरेश्वर साठे 
याजबरोबर चर्द्राधीर् झाला. 

 
मेजर डॅचर्यल त्याच्या पाठलागावर होताि. कधबी खुदन गावी आफयावर वासुदेव बळवतं 

देवरर्ावडगीत आश्रय करील अशी त्याच्या कार्ाशी पाल िुकिुकली म्हणूर् तोही देवरर्ावडगीत आला 
आचण त्यारे् गावच्या िावडीवर शोध घेतला तेव्हा कोणीतरी दोर् माणसे रात्री चवहाराच्या बाजूस 
चर्जण्यासाठी गेली अशी माचहती त्याला चमळाली, तेव्हा डॅचर्यल स्वतःमदतर्ीस स्टीिन्ससर् आचण सय्यद 
अबदुल हक याजंसह चवहाराकड पायी गेला. चवहारात कंचदलाच्या प्रकाशात दोर् माणसे झोपलेली 
डॅचर्यलला चदसली. त्यारे् चर्द्रस्त वासुदेव बळवतंला ओळखले आचण दक्षता म्हणरू् त्यारे् आपले चपस्तुल 
सरसावले व आपफयबरोबर असलेफयारं्ा शसे्त्र चसद्ध ठेवण्यास साचंगतले आचण स्वतः त्यास गदागदा हलवरू् 
जागे केले आचण तुला मी पकडले आहे तेव्हा तू माझ्या स्वाधीर् हो म्हणरू् करड्या आवाजात साचंगतले.२३ 
तेव्हा वासुदेव बळवतंरे् त्यास दं्वद्वयुद्ध खेळण्यािे आव्हार् चदले. डॅचर्यलच्या पकडीतूर् सुटण्यािा व्यथन 
प्रयत्र् केला कारण वासुदेव बळवतं आचण त्यािा साथीदार गोपाळ मोरेश्वर हे दोघे होते व डॅचर्यलिी 
सशस्त्र माणसे अरे्क होती. शवेटी दोघािंी झटापट होऊर् वासुदेव बळवतं व त्याच्या साथीदारास 
शृखंलाबद्ध करण्यात आले. गावच्या िावडीवर रे्ऊर् त्यािंी दुसऱ्या चदवशी २१ जुलै १८७९ रोजी झडती 
घेण्यात आली. 

 
मंगळावर चद. २२ जुलै रोजी दुधणी गावाहूर् ह्या कैद्यारं्ा घेऊर् चिचटश लष्ट्करी अचधकारी चर्घाले 

ते दुसऱ्या चदवशी पहाटेस पणु्यास आले. वासुदेव बळवतंला पणु्यात एका कोठडीत बचंदस्त ठेवण्यात आले 
आचण त्याजकडूर् आपणास हवी असलेली माचहती त्यािा अर्ल्न्सवत छळ करूर् काढण्यास सुरुवात केली. 
त्या अगोदरि सवन कहदुस्तार्भर व इंग्लंडला वासुदेव बळवतंला पकडफयािी बातमी ठळक अक्षरात सवन 
वतनमार्पत्रारं्ी छापली होती. २४ लोकारं्ी ती वािफयावर त्याजचवषयी पे्रम असलेफया सवांर्ा हळहळ वाटू 
लागली. 

 
त्याजकडूर् त्यारे् केलेफया कृत्यािंी माचहती काढूर् घेण्यासाठी त्यािा अर्ल्न्सवत छळ िालला होता 

हे वर साचंगतले आहे.त्या स्वाचभमार्ी क्राचंतकारकारे् छळ सहर् केला पण माचहती साचंगतली र्ाही. 
छळातूर् मुक्त होम्यासाठी त्यारे् कोठडीति गळिास लावरू् गुरूवार चद. २४ जुलै ह्या चदवशी आत्महत्येिा 
प्रयत्र् केला. पण पहारेकऱ्याचं्या दक्षतेमुळे तो िसला. वासुदेव बळवतंाच्या आत्महत्येिी पुर्रावृत्ती होऊ 
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र्ये म्हणूर् सरकाररे् युरोचपयर् सैचर्कािंा कडक पहारा बसचवला व अटकेपासूर् आठवडाभर वासुदेव 
बळवतंिा छळ केला. 

 
सरकाररे् वासुदेव बळवतंास पकडफयारं्तर त्याच्याशी सबंंध असफयाच्या संश्स्त्यावरूर् मंुबई प्रातंभर 

झडत्या, अटक आचण शोध सुरू झाले, ऑगस्टच्या पचहफया आठवड्यात हैदराबादेतील काही कटवाफयारं्ा 
पकडण्यात आले. पणु्यातील बहुतेक सावनजचर्क स्थळािंी झडती घेण्यात आली. धरपकड, झडत्याव 
अटक ह्यािे सत्र महाराष्ट्रात सुरू झाले. तेव्हा भाग घेतलेफयापंकैी कोही लोकारं्ी पुराव ेर्ष्ट करूर् भीत 
भीत चदवस काढले, तर चकत्येकार्ी पणु्यातूर् िरारी होऊर् पुण्यापासूर् दूर जाऊर् चदवस काढले. 

 
पकडफयापासूर् दोर् मचहरे्पयंत वासुदेव बळवतंला कोटापढेु उभे करण्यात आले र्ाही. वासुदेव 

बळवतंरे् सरकारला पत्र पाठवरू् त्यािी आठवण करूर् चदली. तेव्हा चतसऱ्या मचहन्सयाच्या शवेटी वासुदेव 
बळवतंवर कोटन केश सुरू झाली. कोटन केस सुरू होण्याअगोदर पुण्यातील न्सया. रार्डे आचद देशभक्त 
चविारवतंारं्ी वासुदेव बळवतंिा बिाव करण्यािा चविार करूर् त्या कामी ‘‘सावनजचर्क काका ’’ म्हणरू् 
प्रचसद्ध असलेले गणेश वासुदेव जोशी यारं्ी त्यािे वकीलपत्र घेण्यािे ठरचवले. 

 
चद. २२ ऑक्टोबर १८७९ रोजी वासुदेव बळवतंिीकेस पचहला वगन मचॅजस्रटे चम. आफफे्रड केसर 

याच्या पुढे उभी राचहली एकंदर सोळा इसमारं्ा वासुदेव बळवतंबरोबर आरोपी म्हणरू् गोवण्यात आले होते. 
पचहफयाि चदवशी ह्या केसिे काम पाहण्यासाठी व वासुदेव बळवतंला पाहण्यासाठी शकेडो पुणेकरारं्ी 
कोटात गदी केली होती. सरकारच्या वतीरे् काम िालचवण्यास मंुईिे सरकारी वकील आले होते. सवन 
आरोपींर्ा हातकड्या घालूर् सशस्त्र पहाऱ्यातं कोटात आणण्यात आले होते. 

 
मचॅजस्रेटरे् सरकारी वकीलास वासुदेव बळवतंिे वकीलपत्र कोण घेणार असे चविारले. सरकारी 

वकीलरे् ह्याबाबत स्वतःस काही माचहती र्सफयािे साचंगतले. इतक्यात सावनजचर्क काका न्सयायालयात 
येण्यास उशीर झाफयामुळे घाईघाईरे् आत चशरले आचण वचकलाच्या जागेवर जाऊर् उभे राहूर् धीरगंभीर 
आवाजात न्सयाचधशारं्ा म्हणाले,- “वासुदेव बळवतंािें वकीलपत्र घेण्यासाठी मी आलो आहे.” हे ऐकूर् 
पे्रक्षकवगन एकदम ल्स्मचमत झाला. वासुदेव बळवतंला आपफया देशभक्तीिी कदर पुणेकरासं असफयािे 
मर्ोमर्ी वाटले. सावनजचर्क काकाचं्या वकीलपत्र घेण्याच्या घोषणेरे् इंग्रज मचॅजस्रटे िक्रावरू् गेले. त्यारे् 
काकाचं्या वकीलपत्रासं संमती देऊर् पुढील कामास प्रारंभ करण्यास सरकारी वकील िमाचवले. 

 
केसच्या पचहफया चदवशी बुधवार चद. २२ ऑक्टोबर रोजी मेजर डॅचर्अल आचण इतर ११ 

साक्षीदाराचं्या साक्षी झाफया. त्यारं्तर वासुदेव बळवतंिा मेव्हणा वल्लाळ काशीर्ाथ कंुटे, अजुनर्ा व गण ू
रामोशी यारं्ी साक्षी चदफया. सायंकाळी वासुदेव बळवतंािी भेट सावनजचर्क काकार्ी वकील म्हणूर् घेतली. 
शवेटी कोटन उठफयावर वासुदेव बळवतं आचण इतर आरोपींर्ा चर्रचर्राळ्या कोठडीत बंचदस्त ठेवण्यात 
आले. दुसऱ्या चदवशी खटला िालू झाला तेव्हा रामोशी याचं्या साक्षी झाफया पण त्यारं्ी काही सागंण्यािे 
र्ाकारले. मात्र सरकारला हवी असलेली माचहती रंगर्ाथ मोरेश्वर महाजर् या इसमारे् आपफया साक्षीत 
चदली कारण चमत्र म्हणूर् अज्ञातवासात वासुदेव बळवतं त्याच्याकडे रहात होता व त्यास वासुदेव 
बळवतंाच्या गुप्तकारवायािंी माचहती होती. चद. २५ ऑक्टोबरच्या साक्षीत त्यारे् हैदराबादहूर् आलेले पत्र 
कोटात वािरू् दाखचवले. त्यातं वासुदेव बळवतं हा एक असामान्सय देशभक्त असूर् त्यारे् आपले सवन जीवर् 
देशकायासाठी वचेिले आहे असा उल्लखे होता. रं्तर हैदराबाद येथील पाि रोचहफयािंी साक्ष झाली. तीत 
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वासुदेव बळवतंरे् आखलेफया र्वीर् सेरे्च्या उभारणीच्या योजर्ािंा वृत्तातं आचण त्यासाठी झालेफया लेखी 
करारािा वृत्तातं साक्षीदारारं्ी सांचगतला. या साक्षीदारािंी उलटतपासणी आपण सेशन्ससपयंत राखूर्ठेवीत 
आहे असे वासुदेव बळवतंािें वकील सावनजचर्क काका यारं्ी साचंगतले. तद्रं्तर कोटारे् उठण्यापूवी 
वासुदेव बळवतंाच्या चवरं्तीवरूर् त्यास दर चदवशी व्यायाम करण्यािी व उघड्यावर चिरण्यािी सवलत 
देण्यास शासर्ास साचंगतले. 

 
प्राथचमक िौकशीिा शवेटिा चदवस सोमवार चद. २७ ऑक्टोबरिा होता. त्या चदवशी वासुदेव 

बळवतंरे् आपफया बिावािे भाषण केले. आपफया भाषणातील मुद्याचं्या खरेपणासाठी आपफया दैरं्चदर्ीतील 
(मेमॉयर) उतारे कोटास वािूर् दाखचवले. छापे घालण्यात आपला हेतू वाईट लोकारं्ा पोचलसाचं्या 
ताब्यात द्यावयािा होता. मलासरकारला सहाय्य करावयािे होते अशा प्रकारिी वक्तव्येव प्रश्स्त्र्ोत्तरे सबधं 
चदवस िालली. वासुदेव बळवतंरे् आपफया वतीरे् २३ साक्षीदारािंी र्ामावली कोटास आपफया वकीलातिे 
सादर केली. 

 
रं्तर वासुदेव बळवतंचवरुद्ध आरोपपत्र भरण्यात आले. त्यात इंग्रज सरकारचवरुद्ध सशस्त्र युद्ध 

पुकारणे, ह्या युद्धासाठी माणसे, दारूगोळा, शस्त्रासे्त्र गोळा करणे, सराईतपणे दरोडे घालणे वगैरे आरोप 
होते आचण त्यातंील एकेक आरोपाबद्दल िाशीिी चशक्षा देण्यािी सुिचवले होते. ह्यारं्तर त्यािंी केस सेशन्सस 
कोटात पाठचवण्यात आली व त्या चदवशीिे काम न्सयायचधशारं्ी संपचवले. 

 
सोमवार चद. ३ र्ोव्हेंबर १८७९ रोजी सेशन्सस कोटात वासुदेव बळवतंािी केस सुरू झाली. वासुदेव 

बळवतं आचण त्यािे सहकारी ह्याचं्यावर दंड चवधार्ाच्या चर्रचर्राळ्या चवभागाखाली भरलेले आरोप 
औपिाचरपणे वािूर् दाखचवण्यात आले. पाि ज्युरी रे्मण्यात आले. ज्युरींिी चर्वड झाफयावर वासुदेव 
बळवतंाच्या वतीरे् चिमणाजी आपटे यारे् आपले वकीलपत्र सादर केले. त्यािे सहाय्यक म्हणूर् पाडुंरंग 
लाटे र्ावािे वकील काम पाहू लागले. 

 
सरकारी वकील र्ार्ाभाई हचरदास यारे् वासुदेव बळवतं याजवर ठेवलेफया आरोपािंी यादी वािरू् 

दाखचवली. त्यात प्रामुख्यारे् तीर् मोठे आरोप होते. प्रस्थाचपत सरकारचवरुद्ध सशस्त्र युद्ध पुकारणे,त्यासाठी 
शसे्त्र व पैसा गोळा करणे, दरोडेखोर मंडळींिा सदस्य असणे व दरोडे घालणे असे ते आरोप होते. त्यापैकी 
त्यािा मुख्य उदे्दश चिटीश राज्य उलथूर् पाडण्यािा व ते र्ष्ट करण्यािा. त्यासाठी त्यारे् माणसे आचण पैसा 
दरोडे घालूर् जमचवला. त्यािवळेी दुदैवारे् देशात मोठा दुष्ट्काळ पडला होता. दुष्ट्काळात मरणाऱ्या 
माणसािंी दुःल्स्थती पाहूर् त्याला वाटले की चिचटश सरकारचवरुद्ध उठावणी करण्यास ही संधी बरी आहे. 
दुष्ट्काळी चजफह्यातूर् बरेि बकेार लोक कहडू लागले होते. त्याचं्यापैकी बहुतेक लुटारू जातीिे होते. त्यािंी 
आपफय़ा सैन्सयात भरती करचवली. 

 
पुण्याति आपफया उद्योगाला त्यारे् प्रारंभ केला. बंदुक उडचवणे, रे्म धरणे, शाचररीक सामर्थ्यन 

वाढचवणारे खेळ खेळणेइ. कला चशकचवण्यासाठी त्यारे् वगन उघडले. पुण्याच्या शकेडो चवद्यार्थ्यांर्ा त्यारे् 
पारंगत केले. त्यारे् राजद्रोह करणारी भाषणे चदली. रामोशाशंी संबधं प्रस्थाचपत करूर् त्यारं्ा आपफया 
सैन्सयात ओढले. वासुदेवािे पुढील उद्योग यशस्वी होण्याच्या अधीि त्याला तलवार आचण शस्त्रासे्त्र ह्यासंह 
पकडण्यात आले. तसे झाले र्सते तर वासुदेवारे् केवढा हाहा:कार उडचवला असता ह्यािी कफपर्ा करवत 
र्ाही असे सागंूर् सरकारी वचकलारे् ज्यूरीस आपले मत, होणाऱ्या साक्षी ऐकफयावर पूणन चविारवतंी 
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देण्यािी चवरं्ती केली. तद्रं्तर वासुदेव बळवतंास पकडणाऱ्या मेजर डॅचर्यलिी साक्ष झाली. त्यारे् आपण 
वासुदेव बळवतंास पकडण्यासाठी सुरूवातीपासूर् कसे प्रयत्र् केले हे साचंगतले. शवेटी परशुराम र्ारायण 
पाटणकर, वासुदेवािा मेव्हणा केशव काशीर्ाथ कंुटे आचण इतर बावीस आसामींच्या साक्षी झाफया. त्यातंील 
रंगोपंत महाजर् हा मािीिा साक्षीदार बर्ला. रोचहले साक्षीदारारं्ी साचंगतले की, “बंडासाठी पािश े
रोचहफयािंी भरती करण्यािे वासुदेवरे् ठरचवले होते.” तद्रं्तर वासुदेव बळवतंला भाषण करण्यािी सधंी 
चदली. त्यारे् आपले व्यक्तव्य आत्मिचरत्र व दैरं्चदर्ी याचं्या आधारे केले. 

 
“कहदी जर्ता उपासारे् मरत असता चिचटश लोक लठ्ठ पगार घेत आहेत. कहदी माणसाला 

शकेड्यातूर् एखादी मोठी जागा द्यावयािी आचण डागंोरा चपटायिा की कहदी लोकारं्ा आम्ही मोठ्या 
औदायारे् वागचवत आहोत आचण त्यारं्ा मोठ्या जागा देत आहोत, इंग्रजारं्ा आयात होणाऱ्या इंग्लीश 
मालावरिी जकात लगलीि रद्द केली.युरोचपयर् लोकासं कहदुस्थार्ातील लोकापेंक्षा लाखो रुपये जास्त 
चदले जातात. दुष्ट्काळी कामे करणाऱ्यासं प्रत्येकी दीड आचण मजुरी रोज चदली जाते. अशा प्रकारिी 
परकीय सरकाररे् िालचवलेली िसवणूक, उपासमारीरे् मरत असलेफया गचरबािें हाल, त्यािंी दुःखे पाहूर् 
माझा देशाचभमार् जागृत झाला आचण म्हणूर् मी चिटीशाचंवरुद्ध सशस्त्र बंड पुकारले. िागंफया पायावर 
उभारलेले लहार्से बंड उभारूर् आपले राज्य परत चमळचवणे ह्या हेतूरे् मी सैन्सय घेऊर् कायन सुरू केले; 
शवेटी मला यश आले र्ाही. मी अयशस्वी झालो. पण मी हे सवन देशासाठी केले. अहो कहदुस्थार्वासी 
लोकहो, माझ्यामुळे तुम्हाला काही सुद्धा लाभ झाला र्ाही, मी माझे उचद्दष्ट साध्य करू शकलो र्ाही. 
त्याचवषयी मला क्षमा करा.” 

 
शवेटी चिचटश सरकारिे वकील र्ार्ाभाई हचरदास यारे् सरकारिी बाजू माडंणारे भाषण केले व 

वासुदेव बळवतंरे् चिचटश राज्य उलथूर् टाकण्यािा कट केला हे चसद्ध झाले आहे असे साचंगतले. ह्यारं्तर 
वासुदेव बळवतंिे वकील महादेव चिमणाजी आपटे यारं्ी बिावािे जोरदार भाषण केले. त्यात वासुदेव 
बळवतंरे् सरकारचवरुद्ध युद्ध पुकारफयािे, त्यासाठी माणसे व पैसा गोळा केफयािे, राजद्रोहािा आचण 
िुटीिा आरोप कसे खोटे आहेत हे आपफया अस्खलीत युक्तीवादारे् कोटास दाखवरू् चदले. वासुद्व 
बळवतंला वािचवण्यासाठी पाचंडत्ययुक्त प्रदीघन व सुंदर भाषण ऐकूर् न्सयायालयातील श्रोते चदपूर् 
गेले.न्सयायमूती वासुदेव बळवतंास म्हणाले की कोटास काही सागंावयािे असफयास तू सागंू शकतोस. तेव्हा 
वासुदेव बळवतंारे् आपणास काही सागंावयािे र्ाही असे साचंगतले. 

 
दुसऱ्या चदवशी र्ऊ वाजता चर्काल ऐकण्यासाठी लोकारं्ी कोटािे आवार भरूर् गेले होते. 

न्सयायमूती न्सयुर् हॅम ह्यार्ी पिंारं्ा आपले मत देण्यास साचंगतले. पंिारं्ी सरकाररे् ठेवलेले आरोप चसद्ध 
झाफयािे एकमुखारे् जाहीर केले. तदरं्दर न्सयायाचधशार्ी इतर आरोपींर्ा दहा दहा बारा बारा वषांच्या 
सक्तमजुरीच्या चशक्षा ठोठावफया आचण वासुदेव बळवतं यास चिचटश सरकार उलथूर् टाकण्याच्या 
प्रयत्र्ाबद्दल काळ्या पाण्यािी चशक्षा ठोठावली. चशक्षा ऐकूर् वासुदेव किताक्रातं देशबाधंवाकंडे वळूर् 
म्हणाला, “पारतंत्र्याच्या ह्या असह्य जीवर्ातूर् आपणास सोडचवण्यासाठी न्सयायालयारे् हा चर्णनय देऊर् 
कृपा केली आहे.” सशस्त्र पोचलसाचं्या पहाऱ्यात वासुदेव बळवतं यास कोटातूर् रे्त असता जमलेला 
सहस्त्रावधी जर्समुदाय वासुदेव बळवतं िडकेिा जयजयकार करीत होता. (बॉम्बे गझेॅट, चद. १० र्ोव्हेंबर 
१८७९). 
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वासुदेव बळवतं यास चशक्षा झाफयावर त्याचवषयी एक ध्येयवडेा देशभक्त असे मथळे देऊर् एतदे्दशीय 
वृत्तपत्रारं्ी आपले पे्रम व्यक्त केले होते. तसेि महाराष्ट्रातील देशभक्त वृत्तपत्रारं्ी वासुदेव बळवतंावर 
स्तुचतसुमरे् उधळली. त्यािप्रमाणे महाराष्ट्राबाहेर देशभर राष्ट्रीय वृत्तपत्रारं्ी त्याि आशयािे अग्रलेख 
चलहीले. अमृतबझार पचत्रकेरे् (१५ र्ोव्हेंबर १८७९) एक अग्रलेख चलहूर् िडक्यािंी प्रजासत्ताक राज्य 
स्थापण्यािी कफपर्ा, त्यासाठी प्राणापनण करण्यािी त्यािी चसद्धता हे लक्षात घेतले म्हणजे सातपुडा 
पवनताचं्या रागेंसमोर चहमालय पवनत चजतका उंि चदसेल चततकेि सवनसामान्सय माणसाहूर् िडके थोर 
असलेला तुम्हाला चदसेल असा शवेट केला. 

 
वासुदेव बळवतं यास चशक्षा झाफयावर पुण्याहूर् ठाणे तुरंुगात हालचवण्यात आले. ठाण्यास 

जाम्यासाठी त्याला आगगाडीत बसचवले.हजारो लोकारं्ी त्याच्या र्ावािा जयजयकार केला. गाडी 
ठाण्यास आफयावर त्याला बंद गाडीत घालूर् ठाणे तुरंुगात रे्ले. त्याला चदलेली जन्समठेपेिी चशक्षाही िारि 
कडक चशक्षा िुकूर् चदली गेली ती सौम्य व्हावी म्हणूर् मंुबई हायकोटास वासुदेव बळवतंातिे अपील 
करण्यात आले. पण हायकोटारे् काळ्या पाण्यािी चशक्षा कायम केली. मात्र वासुदेव बळवतंास 
अंदमार्ाऐवजी एडर् चद्वपकफपावर पाठवाव ेअसा शरेा मारला. ५ जारे्वारी १८८० रोजी वासुदेव बळवतंला 
एडर्ला घेऊर् जाणाऱ्या बोटीरे् मंुबई बंदर सोडले. एडर्िी हवा मरु्ष्ट्याला त्रासदायक असते. तेथील 
माणसे त्या हवरेे् व्याकूळ होतात, मग कैद्यािा चटकाव कसा लागायिा ? ९ जारे्वारीस बोट एडर्ला 
आली. एडर् येथे वासुदेव बळवतं यास एकट्यालाि एका कोठडीत ठेवण्यात आले आचण कारागृहात 
त्यािा छळ सुरू झाला. दोर् दोर् मचहरे् तेलाच्या घाण्यास त्याला जंुपूर् देण्यात येई. लंगोटी रे्सूर् 
सकाळी दहा वाजेपयंत काम कराव.े सारखे चिरत राचहफयारे् िक्र येत असे. ह्या छळातूर् चर्सटण्यासाठी 
त्यारे् १२ ऑक्टोबर १८८० या चदवशी तुरंुगातूर् पलायर् केले. 

 
त्याला पकडण्यासाठी दुसऱ्या चदवशी घोडेस्वार चर्घाले. दुसऱ्या चदवशी ३ वाजता त्यास त्यारं्ी 

पुन्सहा पकडले आचण सैचर्की पहाऱ्यात एडर्लाि आणरू् ठेचवले. त्याच्या पायात जड बेड्या ठोकण्यात 
आफया. अचधक कष्टािी कामे देण्यासाठी व पळूर् गेफयािा गुन्सहा केला म्हणूर् त्यावर कोटन बसचवले व त्यास 
अचधक चशक्षा िमाचवण्यात आली. जन्समठेपीच्या कष्टारे् त्यािे शरीर चपित िालले. मुद्रा चिकट झाली. 
क्षयरोगारे् त्यास पछाडले आचण १८८१ च्या मध्यास त्यारे् अन्नत्याग केला. प्रायोपवशेर् सुरू केले. 
त्यापासूर् परावृत्त करण्यािे काम एडर्ला राहणारे डॉ. बवे यारं्ी केले. क्षयरोगािा भर इतका झाला की तो 
अल्स्थपजंर होऊर् अंथरूणास चखळला. तेव्हा हा रोगी आता पळूर् जाणार र्ाही अशी चिचटश सरकारिी 
खात्री होऊर् त्याच्या बडे्या १५ जारे्वारी १८८३ रोजी काढूर् टाकण्यात आफया. तरीपण बवे यारं्ा 
रोगजजनर झालेफया वासुदेव बळवतंास िार चदवस वािचवता आले र्ाही. एडर्च्या कारागृहात भारतीय 
स्वातंत्र्याथन लढलेफया या आद्य क्राचंतकारकाला १७ िेिुवारी १८८३ २५ या चदवशी मृत्युरे् झडप घातली. 
एडर्च्या चकर्ाऱ्यावरि त्याच्या मृतदेहास अग्र्ी देण्यात आला. 

 
मात्र कहदुस्थार्ात वासुदेव बळवतंरे् पेटचवलेली स्वातंत्र्यािी ज्योत हजारो तरूणाचं्या हृदयात 

मोठी मोठी होत गेली. स्वातंत्र्यासाठी तरूण मरे् अचधक धडपडू लागली. म्हणता म्हणता १८८५ साल 
उजाडले. ह्या तरूण मर्ाला राष्ट्रकायन करण्यािी सधंी मेजर हयूम ह्या इंग्रजी गृहस्थारे् इचंडयर् रॅ्शर्ल 
काँगे्रस र्ावािी संस्था स्थापर् करूर् चदली. 
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