
गढुी पाडवाआिण सभंाजी महाराज�ची ह�या याचा काही सबंधं आहे का?? (खोटा इितहास कोण िलिहतआहे?
)

गढुीपाडवा जवळआला तसे िब�डे�चे िवषारी िवचार�चे �दश�न सु� झाले आहे. सभंाजी महाराज�ची ह�या
मनु�मृित�या काय�ा�माने �ा�ण�नी केलीआिण �याचा ब�जन�ना िवसर पडावा �हणनु गिुढपाडवा हा सन
सु� केला हा तर �य�चा आव�ता िस��तआहे.अथ�त हा िस��त दिेखल �य��या तथाकिथत िवचारवतं��या
रि� पु�तकातले आहेत. �याला कसलाही अ�सल पुरावा नसुन केवळ क�पनािवलासआहे. या अशा�कार�या
िवषारी िवचार�चे िहदंु समाजात ��ेपन कर�यामागील िवषारी हेतुचा आधी परीचय क�न घउेया.

उ�सवि�यता ही िहदंु स�ंकृतीची ओळखआहे.आिण िहदंु स�ंकृतीचे बल�थान दखेील. या दो�ही गो�ठी न�ठ
कराय�या असतील तर �या �या सणाचा सबंधं महापु�ष��या ह�यशेी िकंवा ��ूयुशी जोडुन �ायचा.कारण
दलीत मागासवग�य त�न�ची माथी �य��या पुव�ज�वर सवण� िकवा उ�चवण�य�नी केल�ेया अ�याचार�ची वण�ने
स�गनु �य�ना भडकावता येते आिण सवण� िकंवा उ�चवण�य��या िवरोधात उभे करने सोपे असत.े पन िप�या
न िप�या स�ा उपभोगनारा िकंवा सवणा�म�ये मो�ना-या ब�जन वग�तील त�ण�ना �याच समाजातील काही
घटक�िवरोधात उभे करने सोपे नसत.ेअशा वळेी �या समाजातील महापु�ष��या आयु�यातील खलनायक
�हनुन एखा�ा जातीला उभे करने सोपे असत.े

असो. या सा-या कार�थान�ची िचिक�सा मी मा�या पुढील लखेमालते करनार आहे. त�ेहा िवषयाचे ग�भीय�
समजावे �हणनु येथे थोडी चच� केलीआहे.

ब�जन�चा स��कृितक इितहास या आप�या टुकार पु�तकात लखेक खडेेकर पान �म�क २४ वर िलिहतो िक,

"शभंू राज�ची ह�या बामण�नी मनु�मृती�या काय�ानुसार केली. सव� िश�ा एकाच वळेी अमलातआण�या.
�यामुळे शभंू राज�ची घोर िवटबंना बामण�नी केलॆ. वदेा�यास व स�ंकृत पिंडत हो�याचा बामन�चाच अिधकार
असताना शभंरूाजे �वतः जगातील अ�यतं �शार थोर स��कृितक पिंडत होत.े ब�जन समाजास स�ंकृत
भाषचेा अिधकार नसतानाही शभंरूाजे स�ंकृत पिंडत होऊन बामण�चाही पराभव करतात, �यामुळे शभंरूाजे
बामण��या हाती पडताच बामण�नी शभंरूाज�चे डोळे फ़ोडल,ेकानात तले ओतल,े जीभ कापली, िशर�छेद
केला,शरीराचे तुकडे तुकडे केल,े चामडे काढल,ेशभंरूाज�चे शीर �हणजचे डोके उचं ब�बवूर लटकावनू
तुळापुर, वढू,आपटी पिरसरात िफ़रवल.े "

कोणताही इितहासकार िकवा इितहास अ�यासक इितहासाशी सबंिंधत िवधान करतो त�ेहा �याने �यास
आधारभतू सदंभ� �ायचे असतात. तसा अिलिखत िनयमचआहे. पण “आ�ही स�गतो तोच इितहासआहे” या
गव�ने पु�तके िलिहणा-या खडेेकरआदी मडंळीना इितहासातील "इ" -ह�व िक दीघ� हे दखेील मािहत नसताना
�य��याकडून अशा िनयम�ची िकवा त�व�ची अप�ेा करणे �हणजे मखू�पणा होय.आिण �याप�ेा मखू� ते लोक
जे या अशा िबनआधारा�या गो�ठ�वर िव�ास ठेवनू आपले डोके खराब क�न घतेात.

सभंाजी महाराज�ची ह�या जर मनु�मृती�माने झाली असले तर दवेगीरी�या कृ�णदवेरायाची ह�या कोण�या



�थंा�या आधारे झाली हे दिेखल खडेेकर य�नी स�गीतले पाहीज.े

कारण कृ�णदवेराय�ची ह�या मु��लमआ�मक�नी केलीच पन मृ�युपर�त �य�चे शीर कापुन ते �हाणीघरा�या
पाणी वा�न नणेा-या नाली�या त�डावर बसवल.े

राजा हरपाल दवेाचे शरीरावरील चामडी सोलनु �य�चे उघडे शरीर वशेीवर सोलल�ेया बोकडासारखे ट�गनु
ठेवले होत.े

पन खडेेकर हे स�गनार नाही.कारण हे स�ग�याचे पैसे खडेेकरला िमळत नाहीत.आिण वर स�गीतललेे राजे हे
ब�जन त�ण�ना माहीत असतातच असे नाही. पन िशवाजी महाराजआिण सभंाजी महाराज हे आज�या
ब�जन त�ण�ना दवेत��माने आहेत. िशवरायआणी शभुंराजे हे आ�हा ब�जन त�ण��या भावन�शी िनगडीत
आहेत. �यामुळे खडेेकर हे आम�या ब�जन त�णा�या भावन�ना हात घालनु आ�हालाआम�या िहदंु
धम��याच िवरोधात उभे क� पाहतआहेत.

�यासाठी िशवाजी महाराज��या नावा�या आडुन ते िबनबुडाची िवधाने क�न मराठा त�ण�ची माथी
भडकावतआहेत. �य��या पु�तकातील विरल उतारा हे �याचचे एक उदाहरन होय. वरील उता-यात खडेेकर
सम�त मराठा त�ण�ची कशी िदशाभुल करीतआहेत हे आपण पुढे पा�च.खडेेकर य�नी वर केल�ेया
िबधानाला क�णताही सदंभ� िदललेा नाही

पुढे याच िवधानाचा सबंधं काही जन�नी गढुीपाड�याशी जोडुन गढुीपाडवा या िहदंुं�या सनाला िवरोध
करायला सु�वात केले आहे. �य��या �हण�यानुसार वढु-बु�कु येथे सभंाजी महाराजाची �ा�हण�नी
मनु�मृित�या काय�ा�माने ह�या केली.आिण �याचा आनदं �हणनु गढुी उभारली. या सपुंन�
क�पनािवलासाचा पाया उ�व�त कर� गज�चे आहे �हनुन �थम सभंाजी महाराज�ची ह�या मनु�मृित�या
का��ा�माने झली िक नाही ते पा�…………………

खडेेकर�नी जरी �य��या िवधानाला पु�ठी दणेारा पुरावा िदला नसला तरी ते खोटे बोलत अस�याचा पुरावा
आम�याकडे आहे.

औरगंजबेा�या दरबारातीलआिण शभंरूाज��या ह�यचेा ��य�दश� सा�ीदार असल�ेया ई�रदास या
गजुराथी माणसाने िलिहल�ेया "आलमगीर िवजय" या �थंातील सदंभ� पा�. मळू फारसी भाषते असल�ेया या
�थंाचे मराठी भाष�तर सतेू माधव पगडी य�नी केले आहे.



“बहादरूखानआिण इखलास खान हे आपले सै�यतयार क�न यु�ास तयार झाल.े �य�नी �वरा क�न
च�कडून सभंाजीला घरेले व �यावळेी उभय प��त मारामारी झाली. सभंाजी�या बरोबर असललेे चारशे
सैिनक मारले गले.े मोगल�चे जवळजवळ अडीचशे सैिनक मृ�युमुखी पडल.े हे पा�न मराठे पळाल.े सभंाजीनहेी
पळून जा�याचा बते केला, पण �याचा बते िस�ीस गलेा नाही. तो मोगल��या हाती कैद झाला. वाईट कमा�ची
फळे वाईटच होतात.किवकलश यास �या�या कृ�याची फळे िमळाली. सभंाजी बरोबर तो पण कैद होऊन
मोगल��या तावडीत सापडला.

सभंाजीला कैद के�याची बातमी बादशाहाला शाहजादा आजम या�या प�ाव�न समजली. इखलास खानाचा
हरकारा खडूंजी याने बादशाहा पाशी येउन सगळी हकीकत स�िगतली. �यानतंर िह बातमी सगळीकडे जाहीर
झाली. यािनिम� ल�करातआनदं िनदश�क अशी वा�े वाजव�यात यावीत अशी आ�ा बादशाहने केली.

बादशहा बरोबर असल�ेया मोठमो�या अमीर उमरावानी बादशाहाला नजराणा दऊेन या िवजयाब�ल �य�चे
अिभनदंन केल.ेखडूंजी हरकारा यास खपू ब�ीस द�ेयातआल.े

इखालास खानआिण बहादरू खान य�स मनसिबची बढती , ब�मानाचे पोशाख, जडावाचे खजंीर, ह�ी घोडे
इ�यादी द�ेयात येउन �य�चा मानस�मान कर�यातआला. सभंाजीला तरतुदीने आिण बदंोब�ताने दरबारात
घऊेन यावे अशी �य�ना आ�ा कर�यातआली. बादशहा�या आ��ेमाणे इखालास खानआिण बहादरू खान हे
सभंाजी,कवी कलशआिण �य�चे इतर साथीदार य�ना घऊेन बादशहा�या छावणीत पोहोचल.े बादशाहने
आ�ा के�याव�न इखालास खानआिण हिमद�ुीनखान य�नी सभंाजी,कवी कलशआिण �य�चे इतर
साथीदार य�ची उटंाव�न िधडं काढली.

�य�ची हजार �कारे फिजती कर�यात येत होती.अशा�कारे �य�ना छावणीतआण�यातआल.े
िदवाणखा�या�या�वशे �ारापय�त ते येउन पोहोच�यावर बादशहा�या आ�नेे �य�ना �यायालयाजवळ उभे
कर�यातआल.े बादशहाने सभंाजीकडे पिहल.े �याची ददु�शा पा�न बादशहा�या मनावर पिरणाम झाला.
यानतंर बादशाहा िसहंासनाव�न उतरलाआिण �याने �ाथ�ना क�न परम�ेराचे आभार मानल.े

पण सभंाजी हा गिव��ठ होता. �याची अशी अव�था झाली तरी �याने बादशहाला ताजीम द�ेयासाठी �हणनू
य��कंिचतही मान लविवली नाही. इखलास खानआिण हिमदिु�न खान य�नी �याला पु�कळ समजावल,े पण
�याचा काही उपयोग झाला नाही. बादशाहने आ�ा केली िक िसकंदरखाना�या तबंजूवळ एक जागा ठरवनू
सभंाजीला अशाच ��थतीत ठेव�यात याव.ेकवी कलशआिण �याचे साथीदार य��यावर कडक नजर
ठेव�यात यावी. �य��या पायात ब�ेया ठोक�यात या�या.

यानतंर दोन िदवस�नी बादशहाने ���लाखन यास खालील�माणे आ�ा केली.

" तु�ही जाउन सभंाजीपाशी चौकशी करावी िक तुझे खिजन,े जडजवाहीर आिण इतर सपं�ी कुठे आहे??
तसचे बादशाही सरदार�पैकी कोण कोण तु�याशी प��यवहार क�न सबंधं ठेवीत होत.े"

पण माणसाची जीिवताची आशा सुटली िक तो मनात येईल ते बडबडत सुटतो. सभंाजी हा गिव��ठ होता. �याने
बादशहा सबंधंी घाणरेडे श�द उ�चारले आिण �य�ची िनदंानाल�ती केली. �याने जे काही �हटले ते
���लाखानाने बादसहाला स�िगतले नाही. पण ते बोलणे कशा�कारचे होते याचा �याने बादशाहाला इशारा
िदला. यावर बादशाहने आ�ा केली िक, सभंाजी�या डो�यात सळई िफरवनू ( �याला आंधळा क�न) �याला
नवी द�ृठी �ावी ( व�नीलाआणाव.े).

�या�माणे कर�यातआल.े पण सभंाजी गिव��ठआिण �वािभमानी होता. �याने �या िदवसापासनू जवेणखाण
सोडल.े �या�या पहारके-य�नी �याला अ�नसवेन कर�याब�ल पु�कळ स�िगतल.े पण �याचा काही उपयोग



झाला नाही. �याला काही उपास घडल.ेशवेटी िह बातमी बादशाहाला कळव�यातआली. सभंाजीचे िदवस
भरले होत.े बादशाहा�या आ�नेे �याला वध�तभंाकडे न�ेयातआल.े

तथेे �या�या शरीराचे तुकडे तुकडे कर�यातआल.े सभंाजीचे डोके औरगंाबाद�ेन बु-हानपुरापय�त िफरव�यात
आल.े यानतंर ते िद�लीला न�ेयात येउन शहरा�या �ारावर लटकाव�यातआल.े ( मोघल मराठा सघंष� पान
३० ते ३१ ) “

मला वाटत नाही िक या भरभ�कम पुरा�यानतंर आणखी पुरावे द�ेयाची गरजआहे.

“सभंाजी महाराज��या ह�यचेा आनदं साजरा कर�यासाठी �ा�हण�नी ग�ुया उभार�या….” या खो�या
�चारामागील पाया �या िवधानावर आधिरत होता तो पाया �हणजे “सभंाजी राज�ची ह�या �ा�हण�नी
मनु�मृती�माणे केली” हा होय.आिण तो पायाच भुसभुशीत असुन केवळ क�पनािवलासावर आधारीतआहे.

तो पायाचआलमगीर िवजय या �थंातील वर ऊ�लखे केल�ेया सदंभ�ने न�ठ केलाआहे. �यामुळे �यावर
उभारललेी आिण गढुीपाडवा या िहदंु सणाला िवरोध कर�यासाठी रचललेी खोटी कहाणी आपोआप खोटी
िस� होत.े

माझी मा�या ब�जन ब�धव�ना एवढीच िवनतंी आहे िक अशा फालतु लोक��या त�डुन इितहास ऐक�याप�ेा
आिण �य�ची “फ” दज�ची पु�तके वाच�याप�ेा जाणकार�चे पु�तके वाचा. इितहास अ�यासा.जे वाचले असले
�याची स�यता पडताळुन पहा.खडेेकरआदी मडंली फार तर �ेश करने िशकवु शकतात. इितहास नाही.

ध�यवाद !!

गढुीपाड�या�या आिण िहदंु नबवष��या सवा�ना हािद�क शुभ�ेछा !!

निवन वष� सवा�ना सुख समृि�चे जावो !!

साभार :- िशवजागर �ल��स


