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श्रीरिवभारत. 

उदारशब्दसन्दभ भूरिभावार्थमद्तम् । 
१४ क भ + माधुयादिगुणोपेतमलष्कारिरलंकृतम् ॥१७ ॥ 

निचितं धमशाखा्थरथस्ाख्रसमन्वितम् । 

विश्ुतं सवटोकेषु पुराणमिव नूतनम् ॥ १८ ॥ 

प्रणिपत्य प्रवक्ष्यामि महाराजस्य धीमतः । 

चरितं शिवराजस्य भरतस्येव भारतम् ॥ २२। 

सध्याय 4 
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श्रीरिषाजी महाराज 

उष्णीषेणैव श्याचेना व्यभादुत्तसधारिणा । 

कदरमी रजप्रषद्रषेरजेतेनांगिकेन च ॥ १९॥ 

शिववमौ भशवलः संवृतः शिववर्मणा । 

तस्य वज्ररारीरस्य किं कार्यं तेन वमेणा ॥ २० ॥ 

कृपाणे पाणिनैकेन विभ्राणोन्येन पीटिशम् । 

स नद्कगदाहस्तः साक्षाद्धरिरुदे््यत ॥ २१ ॥ 

रिवभारतं अध्याय २१ 

दाब्दचित्रकार कवीन् परमानन्द, 
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शिवाजी महाराज. 
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उपोद्धात 
कोणाहि सद्रहस्थाचे घरी, एषा महान् विभूतीचें आगमन काँ 

म्हणजे, गा्वातीर चार रिष्ट पाचारून, भश। विमूतीचा परिचय करून 
देऊन स्वागत करण्याची चाङ.पूवापार कार प्राचीन कालापा्रून चात 
भरेढी आहे. या शिष्टाचारा अनुसरून, या डेखार्न प्रस्तुत हिवभारतरूपी 
परथविमूतीचा वाचकवगौका पर्विय करून देण्याच योजढे अ. 
परंतु हा परिचय करण्याचे पूर्वी, प्रस्तुत संपादकाची एेतिहापिक कागद- 
परत्रष्या संशोधनाकडे कश्ची प्रवृत्ति ञ्चाटी व ह। भारतप्रण लास क्ता 
हस्तगत श्चाला, या गोष्टीचा अल्प इतिहास यथ दिका भक्ततंतो अप्र 
स्तुत कशोणार नादी. 

मला अत्पस्वल्प जो विधेचा संस्कार प्रास तो पुणे येथेच परार. 
मराठी ्िक्षण नार स्कूलमर्ये मिना व पुढच शिक्षण गद्रे याचि वान्यांत 
न्यू होण्ठि्च स्कूकमर््ये व॒फरयुंसन कठेजमर्ये कष्ठे. मराठी शिकत 
असतां ^ शिवाजी हा निरक्षर ह्येता, तो टुटारूदहोता ब याचे तानाजी 
माटुसरे, बाजी पासल्कर बर येसाजी कंक ह साथीद।र होत "” ईइतक।च 
श्िवाजीचा इतिहास शिकविण्यांत येत अपे व पुदीर अभ्यासक्रमात या- 
मध्ये मुर्ढलीच भर न पडता, समजीचे भन्थासान स्वभाषा, सधमे व स्वेति- 
हास या स्वाचा विस्तरच पडत अते; कारण दिदुस्थानव्या इतिक्साचा अम्पास 
म्हणजे यर्थ येणाच्या गच्छर्नर व॒गब्हनेरजनरटादि अधिकान्यांचीं कार- 
कीदैस्तोत्रे यांचेच पठन ह होय. अशा स्थितीमुढे भापल्या मह।राष्टाचे 
वित्रा हिदुस्तानचें इतिहासाभ्या ब्वानति कोणतीहि भर पडत नपे; यासुर 
आपल्या देशाभ्या इतिहासार्च मावहि ज्ञान वृद्धिगत ब्ञाटे नाही. परतु 
माच शिवचसििप्रेम, सात भाठ वष॑चा असतां जे बसर होते, ते विर- 
कू मंदावरे नाही. वेयं जो थोडा वाचनन्यासंग होता तो रेविकपिक 
व पौराणिक प्र्थाचाच्च होता. अशा वाचने माक्षी प्रडृत्ति दिवेदिव 
स्वदेश।चाष् इतिप वाचण्याकड होऊ खगदी. व मोठमोग्य। प्रथका्ानी) 



२ शिवभार्तं 

मराठे, मुसलमान व हज याच्या इतिहाप्तात केटेखा पक्षपात स्पष्ट दिप् 
ङागखा. अदा स्थितीत कान्येतिहास संम्रहनिं बारा वर्षे केकेठे तप सवे 
व्यर्थं होउनतो बद पडडाव शिघ्ठक रादिटेल्या अकापि हङ्वायाध्या 
दुकानाचा मामै स्वीकारे भाग पडे. स्या वेटीं विधार्थीस्थिर्तीत रोपनास 

रुपये खर्चुन मास्तिकाचे सवं छक मू किमर्तीस्त विकत वेण अशक्य 
होते; पण ददाबारा रुपर्यात हल्वायाकडे सवं अक मिढण्याचा योग जमून 
आलावते अक व्रिकत घेऊन त्यातीक बखरी, रेतिहातिक पत्रे, यादी 
वरचे मननपुषैक वाचन सुरू कटे. व आमचा इतिहास पक्षपातबुद्धने 
कसा लिहिखा गेडा आहे हं कोड थोडथोडं उकलावयास खागढे. ह्या इति- 
हा षकारानीं शिवाजीप्त दुटारू कां श्हटरं आहे व मुसल्मानी बादशर्हारनी 

परधर्मभ्रष्टतेचीं व अकारण मनुष्यहानीचीं अगणित पातके के असतांहि 
प्याची स्तुति कां केरी अदे देहि नीट ष्यानीं आरे. शिवाजीचा इतिहास 
टिष्िणे तो व्यचि काटींच लिदिटरछी ‹ बखरी, शकावल्या, सनदा, पतर) 
यादी ' करे साधने जास्त मिव्टवून कोणातरी महारा्टय इतिदहासकारानेच 
दिषिखा पाहिज अक्ञी पक्तौ खात्री श्षारी. दोन शब्दत सागावयाचेंम्हणज 
समकाटीन साधनं मिल्वुन त्याच शस्लीय दृष्टधा सशोधन होऊन नेतरच 
कोणताहि रतिदहाक्िक सिद्धति प्रस्थापित ञ्ञाटा पाहिजे याची मखा साक्ष 
पटी. भक्ष कारणापुढे संश्ोधनाच्या कामाकडे मनाची प्रबुत्तिं शोऊन 
मी त्या उधोगास्त कग. 

ही इतिहासपस्ताधनसंशोधनप्रेरण। शके १८२० च्या घुमाराप्त माक्ष 
परनात उस्पन न्ञाटी व राजचा व्यवहार संमाद्न कागदपत्र गोढ्डा करावयास 
लखगलं. कोणब्याहि प्रसगे परमुटुलीं अगर परगावीं गेलो म्हणजे उघो- 
गाचौं कमि उरकून संशोधनचंहि राक्य तितर्क काम, कागदपत्रे मिक- 
ण्याचीं स्थरं धुडादन, करीत गेखा व तक्त॑च आजमितीपावेतों शक्त्यनुसार 
पैसा खचन रेतिदा्िक सापुप्री संपादण्याचौ खटपट मी च।छविडी आह. 
इतक्या अवधीमध्यं प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध रेतिहासिक, पौराणिक, वेदयकीय, 
ग्यपद्य प्रथ बरेच मिट. तप्तंच बखरी व कागदपत्रहि पुष्कट्च हस्तगत 
कनारी. द्यामध्ये ‹ नारायण व्यवहार रिक्षा सगहृमाधवरावाकरितां देश्षमु- 
खाकटडून टिहविरेटी बखर, ज्ञनेश्वर महाराजाच्या अमूतानुमवावर 

५, 

संस्छृतात लिखी बरीच मोटी विस्तृत टीका व॒ इतर रेतिहाप्तिक 



उपोद्धात. 3 

टाचण वैरे प्रथ व टठेख सशोधनाभ्या पहिल्या चार पाच वर्षात 
मिवले. ही सवै सामूप्री कै० इतिहासाचा्थ वि. का. राजवाडे 
याचि स्वाघीन केडी. व व्यांतीक कहं ठे यानीं आपल्या मराल्याष्या 
इतिहासाभ्या साधर्नाष्या प्रंयमारठतीक चवध्या खंडात मुदित कर्न प्रपि- 
दहि केडे. दी गोष्ट व्यान व्याच खडाच्या प्रस्तावर्नेत सष्ट करून ठेवि- 
ठेटीच भदै. अमृतानुभवावरीठ टौकाम्रथ स्याजकडस दिखा ते तप्ताच 
आ. या खेरीज भाजमितीपवतां केटेल्या संोधनांत विक्ेष महसाचे 
ग्रथ व कागदपत्र हस्तगत श्भरे याती काीची माहिती योडक्यात 
ता देतां 

मुकुदराज यानीं मराटीत वितरेकर्सिघु केखा अहि प्याची सरस्तात भनु 
पत हिरी समश्छोकी, चांगदेव पापतष्टीची अश्नीच संस्कृत समश्ोकी, 
नरहरी मोरेधराची मारताचीं काद्य पव, समथत्रेधु रामीरामदापतकृन कांहीं 
प्रथ, ज्ञानेश्वररिष्य सत्यामरङ्नाथ यानीं उलितप्र्रैघ नांवाचा अमगवृत्तात 
केटेका समार सडेत्राराहजार अमगांचा प्रथ, महिकावतीची बखर, बालाजी 
विश्वनाथ व भारऊप्ताहैव यानीं रिषहिच्टे व याच्या पेत्रैधीं वरव यांजकडे 
भिक्छाठ्टे कागदपत्र, पिरे बाजीराव साहेवांची हकीकत देणारी एक 
बखर, पुणे दरवाररातून समशेर बहादराचा मुल्गणा अहु बरह!दर याप 
नाना फकडणारसानीं ठिदिठेठी मथुरेव्या पेवस्ती चीं फार महस्राचीं व पाटिक- 
बोर्भाष्या उत्तरकडीठ व दि्ीकडीर कारस्था्नात्रर प्रकाञ्च पाडणाशं 
बरीच पत्रे ( सुमारं तीनर्े,) जयरामकविकृत पणट्पवतग्रहणास्यान, मोप. 
त्याच्या “संस्कृतात् टिदहिरेल्याः दोन तीन विस्तुत वंशावन्या, भटपेश्चवे यांची 
मठ हकीकत देणरे काही कागद व शिवमभारत इ, इत्यादि प्रथ उपछन्ध 
ना ते निर्दिष्ट केठे अदित. पैकी काहींवर येथीठ भ।रतेतिहाप संशोधक- 
मडन्ापुदं शंचर्णे चिद्रिन वाची आहेत व कां प्रसिद्धहि भ्राठे भेत. 
पणीटपवतप्रहणास्यान मी स्वतः प्रपिद्ध केडं अदि व महिकावतीची 
बखर तर इतिहासा चायं राजवाड यानीं विस्तृत प्रस्तावनेसह सतत्र प्रथ- 
रूपान प्रकाशित केटी अहि. तसेच कहीं मार्ततिह्ासमंडनव्डाच्या वार्विक 
इतिव्रत्तांत व त्रेमािकांत प्रसिद्ध ज्ञषाटीं अदित. वर सांगितटेखा पुर्णेदरबार 
व भद्ी बहादर यांचा पत्रन्यवहपर प्रसिद्ध करावा म्हणून बराच पेता खचून 
व्याभ्या मराठी इद्ध नका करून परत्राच्या मिलया कगरे भुक्रर करून देऊन 



 ; रिवभारत 

सवं तयार केडा होता. हीं सप्र परत्र व दोन बखरी, कै०३. सं. विनायक- 
राव भवे यानीं नेटी; तेच यानीं संस्कतविवेकसिघु करे पोभ्याहि 
घतल्या. परतु व्यचि प्रसिद्धीकरण व्याच्या हातून ज्ञा नाही. वरील याद 
पुण नाहीं व पूर्णं देण्याचे ह स्थर नब्डै. या ठेखाचा मुख्य उदेश् श्िव- 
मारताचं संशोधन कर्मे क्षारं € सागावयाचै आहे त्याकडे षद. 

घुमारं नऊ वर्षं होऊन गेटीं. तेजावर रथीर नायक रार्जानीं स्थापि. 
टेल्या व षिधान्यास्षगीं मोसल्वंश्जांर्न बरेच प्रथ संपादन करून ध नषीन 
तयार करवून भर घ।द्न जगविख्यात केडेल्या हस्तटेखसप्रह्षच एक 
वेक अवलोकन करावें व कांहीं संशोधन भ्राल्यास पहि म्हणून तंजावर 
एथं गे. ह प्रथसंग्रह `" सरस्वतीमहार पलेस छायत्ररी › या नाबानें 
प्रसिद्ध आहे. तेथे गेल्यावर या संम्रह्ार्यातीर भअन्यवस्था व बेदादपणा 
पाद्रन मन खट क्षे. रोज दोन चार हेल्पटे मारावे, परंतु कोणाहि 
ठहान मोञ्या अधिकाम्याकटून निश्चित जबाव मिकत नसे. तथापि चिका्ट 
धरून तप्तेच बीसपचवीस दिवस तेथे कंठठे व हवर्ट तेथीर ग्यवस्था- 
पकास प्रसन्न करून घेता व संञोधनास सुरुवात केरी. {या प्रचड 
संग्रहोदषी्चे मंथन करून संशोधन करावयाचे म्हणजे कानडी, तामीर, 
तेखगू , सस्कृत, मराटी करे निदान पांचसात भाषचि ज्ञान असं पाहिजे 
तरच उहावया्चं; व तंहि बराच काक षार्विल्यार्वाचन होर्णे श्षक्य नादी. 
तेन्ां मुख्य आपल्या आवदीच संशोधन म्हणजे समर्थं रामदास व शिवाजी- 
महाराज याच्या समकाखीन कागदपत्राचं असल्यामुके व्याकडेसच सवं रक्ष 
दि. या संग्रक्टर्यात सुमारं पंचवीस हजार, ताडपत्रावर व कागदाषर 
ङिदहिरेटे निरनिरान्याभेतीर, हस्तसिवित प्रथ आहित, परंतु याची विषय- 
वार अगर नुस्या मोजदादीचीषहि सूची केटी नन्हती. यामुढ संशोध- 
काची भाषन्यास्तारखीच थोडी स्थिति होते, व काटि फार फुकट जातो. 
चोकश्ची करितां मराठीत भगर संस्कृति समं व शिवाजी याच्या माहिती- 
संबर्धीच समकालीन असे प्रंथ अगर कागदपत्रे नाददीत असं संप्रहभ्या 
व्यवस्थापकानीं सागितटे वे तेथं असटेल्या प्रर्थाची स्यास्ति तपश्चीरुवार 
कां विश्चेष माहिती नाटी भसं मखा दिसून आटे. शद्।जी मक्ारा्जा॑ष्या 
आयुष्याचा उत्तरार्धं सर्वं कर्नाटक व द्रविडदेशांत स्वान्या करण्यांत व 
सचा स्थापरण्यात गेला, स्याप्रमाणंच शिवाजी मह राजाना हि बस्याच् स्वाय्या 



उपोखात. ५ 

कनोटकावर केल्या. ष श्रीसमथे याचीहि मटस्थापना ठिकटिकाणीं कन- 
टकांत व द्रतरिडदे शति केडी गेरी. ही जाणीव असल्यापुक कानडी, तामीर, 
तेरगू या मार्षातील प्रयात कांहीं मादिती मिक्छल्यास्त पह्वे म्हणून च्या 
ठधोगास्त खगर्खो. दोन तन दिवप्त बरेच प्रथ धुडालल्यानंतर तामीख 
भाषेत हिवमारत या नांवाचा प्रथ अदमासं दोन भडच बोट रृंदीच्या व 
घुमा दोन विती लांबच्या ताडपत्रावर दोन्ही बाजूनीं लिदहिडेखा उपट्न्ध 
म्ला. हा एक मोठ ुयोगच जुदन आखा. या भारतग्रथातीक कदी 
पृष्ठच सारांश तेथीर व्यवस्थापकांकटून रेकावयास्त मिव्ाठा. तेनं हा 
पर॑ शिवाजी महारार्जाची माहिती देणास व मह्वाचा आह, याच बारकाईनं 
भाषांतर करून संशोधन श्रा पाहिज अञ्ची मनाची पक्त खात्री ्चारीव 
प्रथ नकट्न मिखछविण्य।चे तजविजीस रगो. पुढं पाचसहा मदहिन्यानीं 
या प्रथाची मदिराकडून तामीठ लिर्पीत छिहिर्टी नक्र हातीं भारी. 
नंतर भाषातर् करण्याची अडचण पुं उभी राटी. परंतु महिना दोन 
मिन्याभ्या खटपटीनें भाष|तर करून देणरे एक सद्रृहस मिलले व हे 
शद्दाजी महाराजाचे वेदी दक्षिणितीर जी कहीं षराणीं तंजावर एथ गेष्टी 
त्या षराण्यापेकाच होते; सयाच नांव हणमेतराव डोठे असून ते जी. आय, 
पी. रेख्वेत एक मेठे नोकर अदित. व्याभ्या सदहाय्यार्ने मरा्टीत भार्षातर 
करण्यास घुरुवात केटी. परंतु त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सम।दून भार्षा- 
तराकडे देण्यास वेढ फारच थोडा मिले. यामु फर कुचबणा होऊन 
भाषांतरहि पुरं रेवटास गड नावौ. पुरं मुंबई येथीर रा० तयवक राम- 
छरृष्ण सिधये, मिलिटरी अकाउन्टट आिपसमर्षीट एक नोकर, यानीं आपल्या 

खा्यतील ताभी व्यवसायी बंधंकडून रादिर्ल्या भागाचं इप्रजी भाषतिर 
पुरं करवृून दिर. याप्रमाणे बराच काडावपि खोटल्यात्रर ह गजाजमनी 
माषांतर संपूण॑प्रथाचे हाती अ. भाषांतर जरी गेगाजमनी क्षे तरी 
भारषातरकारांची जन्मभाषा तामीङ असल्यामुङ व व्याप्त शिक्षणप्तस्कारहि 
चागला श्राखा असल्यास भाषांतर चाग तपञ्ीठवार् श्षाटे. तामीट 

मारतग्रथ हातीं आल्यानंतर शके १८४१ मर्ये या बहठचं छहानसे टाचण 
भारतेतिहास संशोधक मंडव्छपुरे वाचे. या भर्षातराचं मननपूतैक वाचन 
करून संशोधन कराषयास कग तेन्ां हया ताभी प्रय मूढ स्वतंत्र 
ठिहिरेका नसून एखाद्या सस्छेत अगर मराठी महारष्टौय प्रंथकारनें डिषि- 
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ठेल्या एखाधथा कानव्यग्रथा्च भार्षातर भावं अशी मनाची खात्री शहाय- 
याप्त गी. शिवभारत ह नाव प्रथास देण्याची कल्पना महाभ।रतावरून 
षु चटी असावी अस्तं वाटल्यावरून हा कान्यग्रय अपडा पाक्ठिजि अर्प 
निशित वाटे. या भाषातरंत ' येथे दुस्तरा अभ्याय सपरा ' अरप टिहि- 
ठे आदल्ल्ड. प्रकरण समाक्तीचा €! उदेव या प्रधात एकेच ठिकाणी 
जआटव्टला व सामान्यतः अध्याय हा शब्द कान्यप्रथाच्या प्रकरणात खाव- 

तात, असा परिपाठ भसल्यापुके हा काव्यप्रेथच आहि, गथ नाहीं भेह 
निश्चित टर. या प्रर्थात स्थर व व्यक्ति यांचा नामनिर्दश पुष्कट्च 
ठिकाणी केेला आहि. व व्यतीट बरीच निं संस्कृतांत मर्षांतर करून 
लिदहिरेखीं म्हणजे जन्याच नावा संस्कृतीकरण केठेटं दिसठे. सोनोपंत 
या नावाचा उषे सुवणेशमां असा करेखा दिक्तला व दुसरेहे अपेच 
संस्कार केकेठे शब्द दृटत्पत्तीसत आले. मृढ प्रथ जर तामीकमार्षेत ट्षिखा 
अपततं तर सोनोधत याच विरेषनामाचा उद केरेडा आदलल भअप्तता. 
सुवणंशमा हं सं कृतान विकृत केरेल्या नाव्चे रूप खास उपयोगति 
आणे गे नसते. प्रथकारच नाव गोविन्दमद्वाचा मुखग। परमानन्द भरसे 
ठिकटिकाणीं दिटेडे अहि. या सवं गोष्ठीवषून ह्या मूढ प्रय तामीर भाषेत 
रचर्ेखा नसून ते भाषांतर अदि, त्याचा कता परमानन्द हा महारा्टीय 

~~~ --~ ~~ ~ -~----- ----~~-~-~-~~-~~-------------~--- ^ ~~ "~*~~ 

१. शदहाजी महारजनं कनोटकावर स्वारी कर्न तेथील राजांना आपल्या परा- 

कमाने तान्यांत आणले अरस वणेन भारतात आहे; व्यांत पिदगंडाचा राजा ्वेकरटाप्पा यास 
दाहाजीनें जिकठे असा उदेख अहि. कनीर कांत पिंड नांवाच। देश किंता गाव कोटेदि 
नादी असें सर्वत्र तपास करतां समजले; कनोटकाचा इतिहास देणाच्या मन्थांतदहि दं 
नांव परिनि नादी, पुं केकर या नांवाचा राजा श्रहाजीचे काटी के।णी कनौटकांत 
होता किंवा काय दं शोषावयास सगलां व सेवेलच्या " एगद्ुकधलयो एणा €) 
या म्रन्धांत वेंकट या नांवाचा राजा अनार्गोदी एथे राज्य करीत दता अस्ता उच 
मिढाला; तथापि अनार्गोदी व पिदुगड या नांवाचा जम कसा जमावा ही अडचण 
पडली, पर्दे ‹ अने › हा श्चब्द कानदी मार्षेत दत्तौवाचक आदे असँ समजल्यावर हें 
कोड उलगडले, सस्कृतांत दत्तीखा ‹ पड ` असा शब्द आदे, यावून " अनागोदी ` 
या विशेष नांवाचे ' पीटगंड ` द संस्कृत रकूपांतर दोय दं उघड आदे, यां अना- 
गोदौ संस्छृतीकरण “ पिद्गंड ` या शददांत केलं भसल्यामुक्े मूढ प्रथ संस्कृ तच 
असला पादिजे, तामीर असता तर प्रन्थकारानें या शब्दावर कव्य करण्याचा अग्या- 
परेषु व्यापार केकः नसता, सरढ अनागेदीचा राजा वेकटाप्या असे म्र घसत, 
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भाद, मूठ कान्यप्रंय अहि, व तो संस्कृर्तात दिष्िरेखा असावा अशी 
अनुमाने निश्चित ्षाखीं ब नंतर व्या दिशेन संस्छृत प्रथाच्या संरोधनाचा 
यत्न चाखविखा. 

याप्रमाणे शिवमारत हा प्रय संस्कृत अदि अशी खात्री पटल्यावर 
प्रथमतः तजावर एथीर सरस्वतीमहारखतीर प्रथसग्रहाचे ग्यवस्थापकास 
पत्रदरारं ह्या संवधीं विचारे व नकारार्थ॑च उत्तर मिक. मक्षा धंदा 
मुबह एथ मोल्या जबाबदारीच्या व्यापराचा असल्यामुर्ढं संशोधनाकडे 
जितका वेकछ धावयास पाहिजे तितका मिक्त नसे. व यामुके ठिकठिका- 
णचे संस्थातीर हस्तटेखसंग्रह तपासण्यास फार दिरगाईं शो. सबब 
योडा पत्रव्यवहवार करून दँ काम चाख्वि; परंतु तें यशस्वी भ्रं नाही. 
पुं युरोपमर््ये पौवीत्य प्रथसप्रद ठिकलठिकाणीं भहित तेये तीन चारपत्र 
दिदिीं, व जमनीत ‹ जर्मन भओरिएन्टर सोसायटी, दिपृ्षिग् ' ( {16 
(लाता 07ला(3] §0ललक, [ल्ह )या संस्थेन ' (21210868 

(421810० पा ए शद्त्त्ला (पल्ला ' या नावानं सवै पौल 

देशत उपटन् श्चाटेल्या संस्कृत हस्तटेखांची बुहत्सूचि प्रसिद्ध केटी अहि 
अस समजलंव या सुचीचे करहि माग पुणे एथीठ भानन्दाश्रमाचे संग्रह 
खयात पहावयास मिलकर. व्यांत क्ीन्द्रकृत शिवभारताचा उदे पपि. 
डला व बर्नै्ने इ. स. १८७९ मध्यं छंडन एथं प्रतिद्ध केटेल्या तंजावर् 
एथीर संस्कृत हस्तरेखाच्या सूचीव्ररूनच जमन सू चीकाराने आपल्या 
सूुचीत ह्या प्रंथाचं नाव समारिष्ट कें भक्तल्याच स्यात दिल्यावरून सम- 
जट. बर्नेट्ची सूची पातां या प्रथाच नांव मिटा व व्याभ्या हस्तटेखाचा 

१ -~-----~-- -~--~-~--~~~ ००० 

२, बनल्च्या सूचीमध्ये या म्रथाचा तपरशील सूर्चाच्या तिसन्या भागात दिला 
अहि तोः-- 

> ^ 1 शिवमारतम्-0$ 8 [९वश्ताथ. [116 05ग$ जा 
(एवात) ( 1. ©. (णव ) शत् 118 शि11]र 7612६60 10 16 [€्गु06 
ग उलाशा€8. ^ [पा ना121166 

( 1409 ) 12. 7. 1. 232 वाला 77 [कर [9त. 
( 1471 ) 7). £. £. 77 {7115 शुणु (0 ८ 16 गक्ष] 

213. [7 01501061. 
(^ €12551760 1710€४ 0 17€ ऽभाऽच्चा( 138, 1 {€ {41266 

2 ~ वा1]ग€ छ ^. ^. एप्पल [वग 1879.) 
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कर्क ए. 14०. 14०9 अक्ता रिठेखा आदक्ला. नंतर बर्नङष्या सूचीतं 
या हस्तदेखाचा दिटेखा कर्मक तंजावर रथीर संप्रहाचे अध्यक्ष यांस कटठ्टविटा 
व चोकरी करण्याबदर िषिरे व सदर क्रमांकाचा इस्तरेख संग्रह भस- 
ल्याचें व्याजकड्ून क्छविण्यांत आट. पुं हस्तटेखाची शुद्ध नुक्रर भण. 
ण्याची ग्यवस्था केरी. ही नक्र हातीं येण्यास घुमारं आठ नऊ महिने 

लागले. नक्षरङ हातीं यतांच ती तामील माषातराश्चीं ताडन पहाण्यास 

ुरवात केटी. तामीर भाषांतर दिटेटी माहिती महारा्जानीं दुगारपृर 
इस्तगत केटी येथवरच अहि व संस्कृत टे्खातहि तितकोच अक्षल्याचें 
दिस. माषातरातीर प्रार॑मापासून शेवटपर्यतचा क्रम संस्कृत म्रथांत 
दिल्या वणेनाच्या क्रमाक्ञीं तान पातां जगदी एकच अदि अं आढ- 
व्क. तेन्हां तामीठ- भार्षातरकारानं भार्षातराकसत्तिं घतटेढौ मूढ संस्कृत 
प्रत व तंजावर एथून भरल्या संस्कृत प्रथाच्या नकडेचीं मूठ संस्कृत 
प्रत द्या दोन्ही प्रती मूढ एकाच संस्कृत म्रन्थाध्या भसल्या पादिजेत अथवा 
तमी भषति हं तंजावर एथीर संस्कत प्रतीवरूनच केरेटे भप 
पाहिजे असं मानण्यास कांहीं प्रव्यवाय आहे असे दिसत नाही. असा 
या ज्िवभारत म्रयाच्या सक्ञोधनाचा इतिहास आनन्दपयवस्तायी श्राखा 

तो यें स्रादर केडा आहे. आतां भाषण या संस्कृत प्रन्थाच्या विवेचना- 
कड वदू. 

ग्रन्थस्वरूपः-या संस्छृत म्रन्थाचे एकंदर बत्तीस अध्याय आहेत, 
पैकी ३१ पूर्णं असून वत्तिपतावा .भध्याय त्रटित आहे. वत्तिसान्या अष्या- 
याचे शेवटी प्रयसमाप्तीचं गमक नादी. या अभ्या्याची शेकसंष्या 
अध्यायवार् अहे ती भश्ीः- 

न ~~न ~~~ ~ ~ ----~ ~~~ --~ ~ ~--- ----- --~ ~ ~~~ ~ --+ ~~~ --- ~~ न, = 

३ या नकटेचे दैवीं '“ इत्यं श्रीमत्तजानगरस्थ भरीमद्राजकीय श्रीसरस्वतीमदहाल 

प्रन्थाचुसारेण लिखितं परिशोधितं च सत् विजयतेतराम्. भसे समापिषाक्य अहे. 
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अभ्याय~-षछछोकसंस्या अध्याय-शछछोकसंस्या अध्याय-छोकरसंस्या 

९ ९२ १२ ११९ २३ ७२ 
९ ६८ १३ १३० २४ ७८ 
२ ९७ १४ १०७ २५ ६७ 

४ ६८ १५ ५३ २९६९ ७८ 
५ ६० १६ ६५ २७ र् 
६ ९६ १७ ७६ २८ ९२ 
७ २७ १८ ६५ ९९, ८९, 

८ ७३ १९. ४ २० ५५१ 

९ ७४ २० ६५ २१ ७३ 

१९ ४५ - ८६ २२ ९, 

११ ४९ २२ ७२ २२६२ # 

येणप्रमा्णे अध्यायवार शछोकसंस्या उपरम्य प्र्त।तीट अहि. अध्याय 
सद्वा प्यं हिवजन्मकाखाचे शोक तंजावर एथीर मूढ प्रन्थाच्या हस्तटिखित 
पोर्याच्या ष्या दोन पृ्ठावर दिटे आत व्या धष्ंचीं छायाचित्रे तयार 
करवृन त्याचें ठते मुदित करवृन सहाव्या अध्यार्यात घातटे आहित. या 
प्रतिमाचेत्रविरून मूढ प्रतीच्या प्रस्यक पानात सपार साड पाचि छेक 

दिरेके आदित अप दिसत. तसंच या प्रतिर्मावरून मृ पेथीचा आकार 
काय अप्तावा व॒ अतर अक्षरवटिकेवषून पोथी कोणते कटं व 
कोणत्या प्रान्तात छिहिरी गेरी अप्तावी हि ध्यानात येण्यासारखं भह. 
अध्यायांचा रोवट ^ इत्यनुपुरणे सूयव कवीन्द्रपरमानन्दप्रकाशिताया 
रतस्य संहितायां .... .... अध्यायः? याप्रमाणे अहि व तो पुरार्णं 
व उपपुराण याध्या परंपरागत अष्यायस्तमापिद्चक वाक्याप्रमार्णेच केडेडा 
अहि. असं अहि तरी सवे अध्यायांचा शेवट अगर्दीच वर दिटेल्या वाक्या- 
प्रमाणे राब्दश्चः नादी, कहीं अध्यायांत ' सूर्यवंशे श्तस्ताहश्यां संहितायां, 
हे शब्द गाखटेके आदित, तर कांहीं अध्यार्यात । निधिवासकर परमानन्द ' 
किंवा “ निवास्तकर परमानन्द › अपा उषे अधिक अदे. कां अध्या 
यास्त नवह दिं नादी. बत्तिसावा अध्याय त्रटित आहि द वर ्ागित- 

# अ. ७ छो.२५, अ. १२. २३,अ.२९ छो. २५द्या छटाकांया एकच अथ आद 
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ठ॑च भि; म्हणजे नऊच छेक उपटन्ध असून समाप्तीच गमकहि नादी. 
येथ रिष्टिण रेन भरत बाल्यवेद्ठी अकस्मात् य॑बविल्याचा भास 
प्रस्तुत प्रतीवरून होतो. यावरून कवीन हा प्रथ अप्ताच अधंवट 
सोडून दिद भप्तावा किंवा डेखन अधंवट होऊन कवीवर एकाएकीं काद 
अकस्मात् षाड! आटा अप्तावा अथवा पुदीठ भग टिहिटेडा असून तो 
तंजावर एर्ये उपर्न्ध क्चाटल्या प्रतीत कोणत्याहि कारणाकरितां ददहिखा 
गेखा नसावा; या तिदय प्रकारपैकीं कोणताहि एक प्रकार कणे समवनीय 
अहि. प्रस्तुत हातीं आरेल्या प्रन्याम्े शिवाजी महाराजांचा निर्देशन "राजा 
राजगिरीश्वरः' या पदान केडेड। ठिकटिकाणीं ज।टस्तो. व्यावरून रायगडावर 
महाराज भभिषिक्त होण्यापूरवीचा व राजगडावरूनच सवे कारभार चार्त 
भते या काल्चाच हा उद्ेख असल पादज ह अगदीं उघड अहि. 
उपटम्ध ज्ञाटेल्या या बत्तीस अध्यार्यात माखजी पासून तों शके १५८२ 
म्य सूयराजार्चे श्रुणारपूर हस्तगत करून त्थं अयंबक भस्करस 
अधिकारी नेमिरं येथपर्यतर्चच वणन अहि. परंतु याहि काल्नेतर धड्ून 
आखेल्या एकाच गोष्टीचा उदलेव अ. २८ छ. २१।२२ मर्यं केरला 
भे. रिदी जोहारास विजपूरकर अदिरशद्षानं शके १५८२्या अखेर 
मारटे तो जोढारध्या मृत्यूचा काठ श्रगारपूरष्या स्वारीष्यानतरचा अहि. 

या प्रयांति प्रन्थकारानं अपरं नांव ‹ कवी द्र परमानन्द भट गोविन्द 
नदन ' या शब्दनं हिकठिका्णीं निद{रत केटं अदि. यावरून म्रन्थ- 
कराच नाव परमानन्द व वयाच्या बापार्च नांव गोविन्दमट असे होत. हा 
आपल्यास " निधिवासकर ` किंवा ‹ निवासकर › असे म्हणवितो (अण 
२।३।४।६।१०।१७।२३।२४ व २८ चे समाप्िवाक्यांत ' निषिवासकर 
परमानन्द ब अ. ९ व १६ यांत ‹ निवास्तकर परमानन्द, असं आहे ). 
यावरून हा नेवाद्याचा राहणारा हेता असें दिसते. कदाचित स्यच जाड- 
नावि नेवासकर भसणें संभवनीय अहि. त्याची कुख्देवता एकवीरा › 
होती हं 

एकवीरापसादेन रन्धवाक् सिद्धिवेभवम् ॥ २॥ 
एकवीर मगवतीं । प्राणिपप्य । ॥२; कृपाटःकुख्देवता । चतुुज। 

भगवती ॥ ~< 



उपोद्धात. ११ 

यवरून सिद्ध अहि. हा मोठा शाक्ञज्ञ, अध्यासवेत्ता व पौराणिकप्रषर 
म्हणजे मार्भिक पौराणिक पंडित होता (भ. १ छो. ५ते७). व्याच्या 
विद्रततमुढे व अरीकिक काव्यश्क्तीमुठ व्यास कवीन्द्र ही पदवीदहि मिवःढी 
होती. शिवाय तो चागला इतिह स-चरित्रकार होता हंहि या भारत प्रन्था- 
वरून उघड होत अहि, 

निधिवापस महणने नेवासें हं सिद्ध करणाय एक ठेखी आघार उपटन्ध 
क्षारा आहे. नेवा येथे महाल्या देवचिं प्रसिद्ध स्थान अहि. या महा- 
रयेच माहापम्य गोपाक्छ कवीन ओंवीवृत्तांत बर्णिठ आहे; प्याची एक हस्त- 
छखित प्रत श्री. सरदार मुजुमदार पुणे, यचि खाजगी संम्रहाठर्यातीक 
मखा पहावयास् मिढाटी. स्यात सवत्र नवास गावाचं नाव " निधिवाप्त, 
या नावानंच उद्ेविरेटे आहे. हं स्पष्ट होण्याकरितिां स्यातीर अभ्याय १८ 
प्रष्ठ ७ वरर जन्या खा दिल्या अदहेतः-- 

प्रवरेचीया दक्षीणमिरी ॥ उभी खावण्यसीन्धु हसी ॥ 
जे प्रेमे मक्तकाजकेवारी ॥ जगदेश्वरी मुव्टमाया ॥ ६२॥ 
यापरी सतत्र निधिवास ॥ पीतराखागी प्रीय विशेष ॥ 
पींडदानकृते संतोष ॥ अत्यातत्यो होतसे ॥ ६३ ॥ 
नीश्चये नीधीवासा पासोनी ॥ पवित्र गंगा सुरवाहिणी ॥ 
अभ्रतावाहप्रवरानाभ्नी ॥ गोदावरीची ज...... ॥ ६७ ॥ 

माधव म्हणे महालय ॥ नीधीवास क्षिवर पुण्यवये ॥ 
त्रिभवनामाजी सुखमय ॥ दुज नाहीं सत्यत्वे ॥ ८१ ॥ 

अध्याय १९ चा इवटः- 

इतिश्री पद्मपुराण अपार ॥ महाटयाचरित्र हे सदर ॥ 
गुणम्राहीका जोद्भन कर ॥ गोपा कावि प्रार्थीतु ॥ ११५ ॥ 

प्र॑यनक्षर शके १७८८ त केरेटी आह. 
यावरून प्रवरातदीच हष्छीच नेवा म्हणजे ' निधिवापस › है शेय. 
आतां अध्या्याचे समाप्तिवाक्यात ' अनुपुराणे, ' ' सूयवंशे,, व 

८रातसाहल्ञथां संहिताया या शन्दांची योजना केटी भशि, यावरून काय 
भ्ानिष्पत्ति होते हं पादू. 

कवीन या म्रन्थास्र " अनुपुराण › अमं नाव दिर आहे. तं अनु- 
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चित आहे भसं दिसत नाही. भापण महाभारतप्रतिम, शिवाजी महाराजां- 
सार्या तेजस्वी व अवतारी विभूतीचा चसित्रिप्र॑थ रचा आह, स्यात 
महामारताप्रमणें विविधविषरया्चि व प्रसेगाच वणेन केर अदि, व राज- 
नीतीसारख्या गहन विषर्याचाहि भयात अन्तमीव केला अहि अशा 
आपल्या शिवभारतग्रथाचा समवेश्च रामायण, मारतादि महापुराणांभ्या 
पेक्तीत दावा हं कवीस उत्कटलार्ने व।टणें साहजिक आहि, तथापि परर्णं 
व उपपुरार्णे याची सस्या मर्यादित असल्यामके स्याति ह एकोणिसवे 
पुराण म्हणन धाता येणार ना, एतदयं कवीन्द्रानं जापल्या कर्तासि 
‹ भनुपुराण ' हं अन्वर्थक नांव दिठे अतं दिसर्ते. शिवाय क्वीन या 
प्रन्थास ^ पुराणमिवे नृतन ' (अ. १ छो. १८) अप्त काडीस्य मनी 
धष्या तोंदून वदविठे आहे. 

अध्याय १-४, ६, १०, १७ ते २०, २२ ते ३१ यांत“ सुयेवंशे' 
अशा विरशेषणाच। उषे अहि. क्षत्ि्यांचा पूणे खोप होऊन क्षत्रिय सुरी च 
असितरछ्वात नाहीत असा जो किस्येकांचा समज क्चाटेखा दि स्ततो तो परमा- 
नन्दाखा पढीच मान्य नाहीं; व मरान्याच क्षत्रियत् व॒ भोसल्याचिं सूयं. 
वंशीयत् व्यास पूणैपणे मान्य होते, दह्वीच गोष्ट परमानन्दानें 

तं सुयेव्षमनघं कथ्यमानं मयादितः | 

॥ ४१ ॥ 
(म (५ 

दक्षिणस्यां दिश्चि श्रीमान् माख्वमोनरेश्वरः। 
बभूव वशे सुयस्य.... .... .... ॥ ४२॥ अ. १ 

ह्या कथानकारभीच्याच शछोकांत स्पष्ट व्यक्त क्न ठेविटी आहे. या- 
प्रमाणच ह्िवावताराची कथा अ. ५ मर्ये दिटी अहि. पृथ्वी म्टेछरछरनें 
पीडित श्गाी असतां ब्रह्मदेष।कड जाऊन या छश्ापासून मुक्त बहाव म्हणून 
प्रायेना करीत अपता तिचे तोदीं 

उत्थाप्य स्थापिताः केचित् केचित् युद्धे निपातिताः 
वाछभिस्तैस्ततः प्रायः क्षत्रिया; क्षीणतां गताः ॥ 

वरजन्ति क्षत्रियाः क्षयम् । 
1 (नुन 

असं माषण घाते आह. यावरून रा्टातीर " क्षत्रिय नद्यस होत 
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आहेत ! व ही हानि भरून येण्याप्तारखी नाहीं बं कर्वान््र दरीवीत 
अहे. सारांश क्षत्रिय निःरष नष्ट ज्ञाठेटे नसून, नष्ट॒होण्याच्या मार्गांडा 
खगच्टे होते; परंतु ते अस्तित्वात होते ही गोष्ट मान्य होती. तेन्यं राञ्या- 
रादणसमरयीं क्षत्रियोचित उपनयन विवाहादि संस्कार महाराजांस स्या 
वर्यात करषे कागङे ते सस्कारलोप ज्ञाल्यामु्ढ करावे कगरे; भोसर्स्यासि 
राष्यारोहणसमयी क्षत्रिय करून घत म्हणून अथवा लांच क्षत्रियत 
व्या कारपर्यत कोणीहि कूर केटे नाहीं म्हणून ह संस्कार केठे गे ह 
म्हणणे वाजवी होणार नाही. परंतु प्रस्तुत स्थठ या विषयाचा उहापोह 
करण्याचें नसून आपणास फक्त म्रन्थांतगेत उटे्खावरून तत्काठिन गोर 
बदर अनुमानं काय निषतात याचाच विचार करावयाचा आहे. 

अध्याय १, २, ४, १७ ते ३१ च्या समाक्तीत ' शतसाहस्ञथां सहि- 
तार्या ` अपा शब्दसमास आहे. कर्वे प्र॑थास शिवभारत हं नाव दि 
आहं व म्नन्थाची उमारणीहि मह्ाभारताप्रमार्णेच केटेटी अदि. महाभारत 
जसं सूत शौनरकासि नैमिष्यारण्याचे ठायी सांगतो; तद्रतच ह शिवभ।रत 
कर्वीन्द्रा्ने शिवाजी महारार्जाच्य। आज्ञेवरून तयार कठ, पण तं काञ्ची 
एथीरु पण्डितांपुढ सागितट; यामुढ कर्वेन्द्र हा वक्ता व कारी एथीड 
मनीषी म्हणजे पण्डित हे श्रोते अश्नी मांडणी केरी भसन पण्डितनिीं 
शका व प्रश्न विचारावे आणि परमानन्दानं स्याचीं उत्तरं रेतिद्ासिक 
माहिती देऊन सागावी अशी हरएक प्रसर्गाची पद्धती आहि. शिवाय 
कर्वन्द्राने अ. १ शो. २२ म्ये 

चरितं शिवराजस्य भरतस्येव भारतम् ॥ 
असं म्हटलें आहि. या सवे गोष्टीवरून शिवभारत दहा प्रथ महामारता- 
प्रमा्णेच विस्तृत व सर्वागघ्ुदर तजवावयाचा होता; हीच म्रन्थारमा- 
पासून कवीची भावना असी पा्िजे ह स्पष्ट होत. व्या प्रमार्णेच अ. १ 
छो. ३६ ते ४१ मर्ये या प्रन्थात कोणकोणव्या गोष्टी व प्रपगण प्तमा- 
विष्ट करावयाचे आहित हेहि कवने स्ाकल्याने दि अहि. भफजल. 
खानाचा वध हके १५८१ मर्ये मार्ग्चीष शुद्ध सप्तमी गुरवार रोजी 
क्षाखा व पुं शके १९८२ वेश।ख शुद्ध ११ सोमवार रोजीं महारानी 
दोगारपूर हस्तगत कें या घुमर सतरा महिन्यांतील प्रतेगाचं वर्णन एक- 
दर अध्याय १ ते ३२ पयत म्हणजे १२ अध्यार्याति कटे आहैव या 
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वारा अध्यायी छेकसंस्या ८१९ आहे. गगारपृर् हस्तगत केल्या 
नंतर्ष्या काछतच मोठमोठे प्रसंग व प्रचंड घडामोडी शिवाजी महारार्जानीं 
केल्या, ध्याकडे पाठं अस्तां सहजच मह।भारत। एवदढा प्रचंड म्रन्थ 
शोईर असें आप्णासहि आज वाटत अदि. मग कवीन्द्रासार्या बह््रत 
विदानास, व समक्ष षडणाय्या गोष्टी पक्णारास, श्िषाजीचं चि टिषिरं 
असतां ते सहज च महामारतासारखं “ शतसादलरी हठ है वाटे अगदं 
सादाजेक होते. तेव्हां करीरे ‹ शतसाहस्रा संहिताय।' हा शब्दसमुच्य 
उपयोगांत भाणला यात अतिशयोक्ते मुक च नसून आश्चयं मानण्याच॑हिं 
कारण नाहीं. 

काषेकारः- सर्वं रेतिशािक टेखाचिं प्रामाण्य ब दयाची विश्वसतनी- 
यता ( मग ते ठेख ग्रन्थ, ताग्रपट, शिखटेख हइृव्यादि कोणव्याहि सखरू- 
पाचे असोत ) स्याच्या ठेखनकाठावर सवसव अवलवून अप्ततात. कोण- 
ताहि प्रसंग घडत असतां एखादा चितारी सपक्ष हजर असून तो ला प्रसंगाच 
ञं चिन्न तयार करतो ते चित्र सवारी विश्रासाह होतें. परंतु जर प्रसंग होऊन 
गेल्यानंतर कांहीं काा्नँ एखाधा चिताप्यानें नुसव्या रेकीव माहितीवरून 
चित्र तयार केडं तर स्या चित्राचे उभारणीत काल्पनिक गोष्टीचा समावेश 
होतो. यामु मृढ्छस्या स्मकाखीन चित्राशीं ताद्रन पदाता, भरं मागाह्रून 
काटेरं चितन विसंगत दिसते व त्या प्रमा्णांतच तें विश्रापसासहि अपात ठरते. 
काच सिद्धान्त एतिहासिक ठेखकांच्या कृतना सर्वाशी खगू पडतो. प्रग 
व स्या प्रस्तगाचें टेन करणारा टेक याच्यामर््ये कालच जितर्वे जितके 
तर पडतं तितकी तितकी स्याची कृति काल्पनिक व रेकीव साधर्नानीं 
सजविद्टी जते. व म्हणूनच ती कृति विश्वसतनीयलाच्या प्रामाण्यास्त उतरत 
नाही. व या कारणापुढच इतिद्ासप्तशोधनशारखात विषमकाटीन रिहि- 
टेटे बखरी वरे टेख प्रामाण्याच्या टष्टीरने अगद खारुच्या पायरीचे ठरतात. 
यास्तव इतिहाप्तसंक्षोधनद्ष्टधा विश्वासा ठरण्याप्त कोणताहि म्रन्थ 
समकाखीच दिखा गेखा अप्तखा पाज. आतां या समकाटीनत्वाचे कसो- 
टीस हा मारतप्रन्य किती उतरतो ह प्रन्थबाह्य व म्रन्धांतग॑त गोष्टीच्या 

पुरान्याषरून पाद. 
प्रथमतः म्रन्थबाह्य ॒पुराव्यावखून कानिणैय करं. शके १५८६्या 

माधव म्हणजे वैश्ञाख मासात राजापूर एथे धर्मनिर्णेयाथं एक मोटी सभा 
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भरटी हती. या समेन दिरेल्या निणेयपत्रौत, † सरमेतीर पण्डिताची 
यादी दिटी आहे. यात क्वीन्द्राचा उदे अह तो अदाः- 

तत्र सभायां स्थिताः पाडिताः | 
गागामट्स्त्वनृचानो निगमागमवित्तमः । 
सभायां शुभे राक्लः सुधमोयां यथागुरुः ॥ \ ॥ 
दीक्षितः शितिकण्टश्च रघुनाथो वुधाधिपः। 
कवीन्द्रः परमानन्दो महदेवश्च पण्डितः ॥ २॥ 
प्रभाकर उपाध्यायस्तथा ्रीरगदराखिणः। 
नसिदरशाखिणश्चाथ भट्विश्वेभसेऽपि च ॥ ३॥ 
अयाचितमदादेव पण्डिताग्न्यो विनायकः | 

सोमनाथो जगन्नाथो भद्विष्णुस्तथेवच ॥ ४ ॥ 
भूगोपाखामिधोऽनन्तोपाध्यायः पाण्डताम्रणीः । 
हेषोपाख्य महादेवः काशीस्थाः पण्डिता अमी ॥ ५॥ 

याति कवि परमानन्दाची गणना गागामद्चदि रशिवतस्तमकार्टन काशीस्य 
पण्डितात केटी अहि. काश्ची हं विवेच पूत्रौपार पीठ असल्याचे सवविश्रतच 
आहे. तेब्दां परमानन्दासारखा षिधान्यास्तंगी पंडित काशी एथ अभ्ययनाध्या- 
पनाकरितां जाव। हं साहजिक अहि. शिवभारतम्रन्थारभी, तीथयत्रभ्या निमि- 
चानं काश्ची एय कवीन्द्र गेडा अक्षतां, व्यानं तेथीङ पण्डितांना भागीरथी 
नदीच कठ बसन हैं पुराण सांगितटे, भशी भूमिका घेतली अषि. या 
भूमकेचा श्ब्दराः अथं घठटा तर स्यान ह। ग्रन्थ खदेखरच काशी एथ 

पण्डिताप्त सांगितडा व नंतर कर्हि दिवक्त ता तेथ राहिखा; म्हणून स्याची 
गणना काञ्चीस्य पण्डितांतन्षाटी अप्तावी. व पुं रके १९८द६ब्या सुभा- 
रास या समेपार्ठी राजपृष्ए्यं काश्चीस्य पण्डित म्हणून तो भाला भसाव।. 
त) पुं इकडेच होता किंवा परत काञ्चीप्त गेखा आणि त्याची हयात 

न 

{द निणयपत्र पुणे येथील भारत इतिहास संशोधकमण्डढापुटें माजन मित्र केन्पां. न. 
पटवधन यानीं वाचले होतें. ते शके १८३५ च्या इतिव्रत्तांत ‹ हिवक्राखीन शाल्ी 
पंडित ` या मथन्याखालीं मडकनें प्रसिद्ध केलं आदि; ते वाचकरानीं मुदम पद्व व 
या निणयपल्ञाच मूढ मिकविण्याचा प्रयत्न करावा. या निणेयपत्रांत दिलिश्या 
पण्डितांच्या घराण्यांचे व त्यांनी केलेल्या प्रंथाचें सं शोधन ज्ञाल्यास हिवकालीन समाजे- 

तिद्ासावर बराच प्रकाश पडेल अर्स प्रस्तुत लेखकास वार्त. 
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कोठवर होती या प्रश्नाचा निणेय प्चाल्यास शिवमारत कोठषर रचि गें 
है ठरविण्यापस्त एक अप्र्यक्ष साधन होर. असो. 

वरीर यादीत गागा यांचा प्रारभीच उदे केठेखा आहे व रस्यानीं 
दाके १५९६ मर्यं राष्यामिषकस्तस्कारसमर्यी पुढाकार घेऊन तो समारभ 
सुश्षोभित केखा ह इतिहासप्रसिद्धच अहि. तसेच शके १६०८ म्ये 
म्हणजे शिवाजी महाराजवचि निधनानंतर सदा वषानी, गंगाधर रनाय या 
हरसू येथीख त्राह्मणास मोगर्खानीं बलात्कार करून बाटविखा होता, व्याप्त 
यथाविधि प्रायश्चित्त देऊन पृवेवत् ब्रह्मण जातीत पावन करून घेतला. 
या समर्थी धघभशाज्ञनिणेयाथं जमरेल्या मंडक्ींत वरर यादीपैकीं ‹ सोम- 
नाथम् › व ‹ अन्तोपा्ये ' होते (राजवाड खंड ८ पान ३८). यावरून 
कवीन्द्र, गागाभद्नादि विद्रानांप्रमार्णेच, शिवसमकाखीन होता याबदल संदे 
रह।त नारी. 

आतां शिवभारतान्तगैत उष्ेलांवखून हँ क्सं॑सिद्ध होते हेहि प्र 
शिवचतित्रिश्रवणोषुक पंडित यांनीं “ ' यः शास्ति वसुधामेतां राजा राज- 
गिरीश्वरः ' म्हणजे ‹ जो राजगडाचा अधिपति द्या प्रथ्वीवर र।ज्य करीत 
आह ? प्याचें आपण अनेकाध्यायग्ित चस्ति रचटँ अहि तं आम्हांस 
सांगा अशी विनंती कवीन्द्रा केडेटी आहे; हा सवच छेका 
कवीन्द व महाराज यच कटेक्य दञ्चक आददे. हे समकाटीन नसते 
तर "राजगडचा अधिपति राण्य करीत आहे › असें न म्हणतां कवीन्द्रानं 
£ रायगड़चा अधिपति राव्य करीत होता ' भसं म्हटठे अपतत. 

चस्रिेखनाचं काम शिवाजी महाराजानीं परमानन्दाकड सोपविरं होतं 

ह सगर्ताना कवि म्हणतो. 

9००० ७००० [११ ३.। ७००० | 

स पकदात्मनिष्ठ मां प्रसायदमभाषत ।॥ २५॥ 

यानि यानि चरित्राणि विहितानि मया भुवि। 
विधीयन्ते च सुमते तानि सवीणि वणेय ॥ २६॥ 
माखभूपमुपक्रम्य प्रथितं मत्पितामहम् । 
कथामेतां महाभाग महनीयां निरूपय ॥ २७ ॥ अ० १ 
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यातीर ‹ यानि चसिाणि विहितानि विधीयन्ते च या पदावरून ह 
चरित्र टेखनार्चे काम सारखं चाद्ध होते भसं दि र्त; म्हणजे प्रन्थकतो, 
श्िवाजीराजे हयात अर्ता, ते ज ज इतिष्ासचरित्र करीत असत तेते 
डिष्टीत होता. व ह चस्ि टिष्िण्यास सुद महाराजानीच परमानन्दास 
आज्ञा केडी. या गोष्ट चच्िकार व चसिनायक यांचं समकारीनत 
पर्णतवानि प्रस्थापित करतात. 

या प्रन्थात साक्षात् काठ्दशक मित्या फक्त दोनच दिल्या अदहत, 
[ १ ] शिवजन्माची व [२] भफजटखानाच्या वधाची; व त्या अगदीं 
बिनचूक अहित. या म्रन्थातीट कथानर्कव्या प्रसगांच्या अनुक्रमाकडे 
कितीहि सुदक्षम दृष्टीने पाहिठे तरी त्यात खलकाटन्यक्तिविपयास कोहि 
भाददून येत नाही; या गोष्टौ समकारीनलाचे पुराग्याच्याच पोषक बहैत. 

शिवकाटी छिदिल्या गेल्या प्रन्थातून ‹ महाराज विष्णूचा अवतार 
होते ' अपे उव पांपडतात. श्िवभारताप्रमार्णेच जयरामङृत पणाट- 
पवैत प्रहणाल्यान, रघुनाथपंडितद्ृृत॒ राजव्यवहारकोश व॒ संभाजी 
( महारार्जाचा मुल्गा ) यानीं कठा बरुधभूषणप्रंय वगर शिवसमकाटीन 
संस्कृत प्रन्थात बयाना ' विष्णूचा अवतार ` अस्तं म्हटलं आहे. परतु 
शिवाजी महाराजाष्या वर्णनासबंधचे ज उत्तरक।खन ठे उपटन्ध अदहत 
यात विष्णूच्या अवताराची कल्पना कटेहि उद्े।खट्टी सांपडत नाह. 
उर्ट महाराज है " दोकराचे अवतार होते अपतं आदरस्त. या 
गोष्टौची ' सप्तप्रकरणात्क चलि, ‹ शिवदिगिजय ' वगेरे बहुपंस्याक 
परन्थ साक्ष देत आहेत. तसेंच कवान्द्रानँ भोसटे या आडनावाचं / मृर- 
बर › असं संस्छृतरूपांतर सर्वत्र प्रस्तुत म्रन्थात याभिरं आहे. व्यप्रमाणच 

¢ भूदा ' दहै मोसरे शब्दाचं दश्ेक संस्कृतषूप हिवस्षमकाटीन प्रन्थातच 
आदक्ते. सभाजी महाराजानीं दिटेकं एक फार महाय व विस्तृत संस्कृत- 

दानपत्र प्रो. दत्तो वामन पोतदार यानीं मंडक्पुदं वचर; व्याति याच 

रूपाचा उपयोग केखा आहे. ष शुधभूषण' प्रन्थातहि ह खूप आह. 
उत्तरकारीन संस्कृत टेखातिन हं रूप कटंहि आर्ति येत नादी 
तंजाषर एथीक दोनतीन मोसल्यांच्या वंशावली संस्छृरतत किदहिटेल्या, 
उपटन्ध ॒श्चाल्या आहेत. व्यत ‹ मोसछ' हं रूप वापरठे अहि. हे 
सवं कवन्दराचे समकाटीनत्व दाखविणारे मजवृतत परावे भदत. 
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शिवभारतातीरं एकंदर प्रसंगवणनात प्रन्थकीराची बारकार, मामिकता 
व सहजता हीं सर्वत्र टगगोचर होतात. यार्चै कारण तो भ्यापक व कुशाग्र 
बुद्धचा असून प्रपगाभ्या काङाक्षीं व्याच निकट सानिध्य होते दहैच 
होय. कारसानिष्य किंवा समकार्टानल नस्ते तर वर्णनाव्या तपश्चीरंत 
जी मार्मिक बरकाईं दिठेखी दिसते ती देतां भारी नसती. 

पन््ाम्याचे वेढ्याचे पूर्वी रके १९८१ ध्या पष वधात कोल्पूर 
नजीक रस्तुमजमा व फाजख्खान यांजबरोबर मह्ारार्जाच युद्ध श्रा. या 
युद्धाचं वर्णन चोवीसाग्या अध्यायांत अदि; स्यात दोन्श्टी पक्षातीट सेन्याची 
करी मांडणी केडी हेती याचा पट, सरदारा्या नांवांसह, दिखा ओहै. 
तंच रस्तुमाश्या सैन्याचा मग श्चाल्यावर तो महारा्जाष्या जवदून कसा 
पदन गेडखा व महाराजांनीं व्यास ॒किचेतद्यी प्रतिबंध न करतां कां जाऊ 
दिख याच इंगित फारच खुबीनं दिर अहि. याप्रमाणच महाराजचि 
कारतैरबखानारीं उबरविडीत युद्ध क्षारे, व्याचे वर्णनांतदि कवीची बारकार 
टृष्टात्पत्तीस येते. या आमच्या म्हणण्याची सत्यता पटवून चेण्याकरितां या 
प्रन्थाची प्रस्तावना वाचकांनीं बारीक नजन अवञाकन करावी भरसे 
आग्रहाचं सगणे आहे. 

कातैर्बखानाचा दृत महारा्जासि मेटावयाप्त गे तेन्हं भश्चारूढ रुष्करी 
पोषाखात असटेटे शिवाजी महाराज व्यास कसे दिसटे याच चित्त कवी- 
न्रा फारच इबेहूब रगविठं आशे. तसंच अफजर्खानाचे मरीचे 
समयी महारा्जाश्या स्वरूपाचे वणेन दि अहि. द्या दोन्दी वणेनांत 
कवीची सहजता किती अदि याची साक्ष वाचकौनीं हीं वणेन वाचून 
शापल्या मनाशीच पटवून घेतटी पाजि. या शब्दचित्रांकडे पारे भसत 
्रक्षकाभ्या टृष्टीस्तमोर महाराज साक्षात् उमे आद्ेत अपा भास होतो, श 
शन्दचिनत्रं देऊन कवीन शित्पकाराचं व चित्रकाराचं काम सुकर करून 
ठेषिटे अहि खात. 

अफजठ्वधानंतर अदिरशद्। फर चिरर्दस आशः; ब व्यने दिष्धी- 
कर मोंगरपार्ची, शिवाजी कायमचा चिरटू टाकावा म्हणून मदत 
मागितडी; हयी मागणी मागरखनीं मान्य केटी. ३,रगजेवानेँ भपटडा मामा 
शास्ताखान यापन सेनाधिपत्य दें व बरोबर सस्याक्त्तर हजार धोडेस्वार, 
हत्ती, पायदक वगेरे प्रचंड सैन्य देऊन, दौरुताबादेदून मह्ाराजाचि 
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मुखखावर रवानगी केटी. खानाने इकडे येऊन महाराजांचा सष मुद्धख 
हस्तगत के. पुणे, घुपं, सासवड, चाकण, दंदापूर करे सवे प्रान्त 
गेखा; पन्ह्ानाहि सोडावा जगल. अकी स्थिति प्राप्त स्षात्यासुठं महा- 
राजासि मोटा पेच पड़ल ते राजगडावर अष, तेथे लानीं सवै परि. 
स्थितीचा विचार करून पुदीर धोरण ठरविण्याकरितां राजसभा भरविरी. 
या सभेस राजनीतिनिपुण व अथराच्रविद्, से मत्रिमंडर यानीं निम- 
त्रि; सभा भरल्यावर सुरवातचिं माषण महाराजानीच केठं व॒ समेचा 
उदेश मक्ाराजांनीच सांगितखा. ' आज आपरं सवैस्व हरण राट आहि 
व मी दूर असतां संम्रामदुरगासद् चाकण शत्रुन घेतटे भदे; ते परत षेणे 
फार दुष्कर भाहै, तथापि तेच प्रथमतः परत षेतटं पाज. श्रुनाश्च 
करावयाचा म्हणजे मनुष्यबठ पाहिजे व॒ कायम मनुष्यवलठ बाठगा- 
वयाच तर् द्रव्यबक्क्ि फार रगणार. द्न्यबलार्वाचून यश्चःग्र ति शक्यच 
नाही. तेन््ं सवे प्रान्तांतून खंडणी वसू केटी पादज व॒ नतर शत्रु 
नाश्चाचे कामात्त रगं पाहिजे. भसं राजनीतियुक्त परु म्हणणें मह्ा- 
राजानं समेपुढं मांडे व मंत्रिमेडच्छर्नहि ' मुदखगिरकिखून अशा प्रीं 
द्व्या्जन कर्णे राजनीतिसंमत आहि व व्यास आपी सरवानुम्ते मान्यता 
आहे ' असं सगित. व सचि्वानीं, “चाकण जिंकून शास्ताखान पूर्णे 
यथ तठ देऊन राहिला अदे, महाराज राजगडावर अशित हं त्यास्त 
समजर्तांच तो भापल्या सैन्याची रवानगी सद्याद्रीवखून खारीं करीर 
असतं महाराजा सुचविरँ व महाराजासदि ही गोष्ट बरोबर पटरी. भज्ञी 
ह राजगडावरीरु राजसमेची तोटक हकीकत भह. ती कववीन्दराने प्रस्तुत 
प्रन्थाच्या २८ न्या अध्यार्यात दिद्धी आह. 

ही समा अनेक कार्णानीं फार महचाची भसून या समेची हक।कत 
प्रथमतः कवीन्द्रच देत आद. इतर कोणध्याहि प्रन्थात या सभेचा उ्टेख 
केरे भटल्त नाही. कवीन्द् देतो यच कारण ही गोष्ट प्याचे वेल- 
चाच अपी पाहिजे, ही समा राके १५८२ च्या पौषपारसांत, परहारा्जाचा 
मुक्ताम राजगडावर भसतां भरी गेखी; व मुदुखगिरी करून दव्याजेन 
करावयाचे व मुद्धख जिंकावयाचा ह समेत निश्चित क्षाल्याप्रमार्णे स्यानीं 
जपे पुदीर षोरण भाचरर्णात भाणडे, 

राजकारण ब ॒कारस्थान यपिकीं कोणते कणे श्च तरी महा- 
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राज आपल्य। विद्वान् मंत्यांचा सछ्ठा षेऊन व त्यप्रमणिं जापर धोरण बद्- 
रणे किवा कायम करणें ते ते करीत अक्षत. व्यप्रमार्णेच कोणतंहि राज- 
कारण करवयाचें म्हणजे ते रजनीतीस धरून आहे कीं नादी याचा उहा- 
पोह क्ोऊन नंतरच ते केड जात अपे. या गोर्ट या समेष्या हकीकती- 
वरून उघड होत आहेत. रिवश्चाहीत एकतत्री व एककष्टी कारभार नन्ता. 
बरीच डोकीं एकत्र होऊन नतरच कोणतेही षोरण निशित होत असे. 

आतां एकच काटदरोक गोष्ट देता. राके १५८२ च्या फाल्गुन वर्धत 
महाराजांनीं राजपूरावर स्वार करून तँ रटे. या स्वारीत रस्यानीं सवै 
विदेश्ची व्यापाय्यांकडून खडणी घेतली. व्या हप्रजांस तर विजेष प्रास्त क्षा 
व त्याचं भूमिगत द्रव्य खणून काढवि. याचे वर्णन कवीन्द्रानें 

निश्चेपस्वणसंपूर्णकटाहजटरं धराम् । 

खलांतकः स खनकेरनेकेः समखानयत् ॥ ‰° 

अस कछ आहे. दीच कीकत ह्या प्रसंगीं ह जर असलेल्या एका डच 
व्यापाय्यानें छिद्र ठेविी आहे. व्यातीक एकाच वाक्याच इप्रजीत भाषा 
तर येथे देतो. (गलाः (ग 0८ 1111511 ) 0066 25 लाल 
[1पातल€त् एण {16 0९० क9ऽ १६।१४९१ 01 21] 5468 077१ एप 
211 116 1ल्वऽा€§ ' ( 1221-९ ल॒ लाजातल) 1 (कल्ला 

एवाव्9, ^170 1661 [9065 215-216). वरर ह कीकर्तीत 

कवीन्द्राचै व॒ डच व्यापाव्याच इतके साम्य अहि कीं, हे दोन्दी 
उतारे एकमेकाचीं भाषतिर् दिसतात. यवेक्ां शिवाजी महाराज व कवीन्द्र 
यचि पतमक।ठीनत दाखविण्यास जास्त बख्वत्तर पुरावा तो काय पाहिजे | 

ग्रन्थरचनाकारः-शिदीजोह्ाराचा मृत्यु रके १५८३ तश्चा; या 
गोष्टीचा उदे प्रन्थांत आखा आहे व तो प्रभावी षेतल्यानंतर भ्रटेला 
भह. यावषरून या प्रन्थाची रचना चके १५८३२ नंतर व महारार्जाध्या 
राण्यायोहणापूरवौ केब्डां तरी श्राटी असी पादि ह उघड आहे. 

शिवकाटीन स्वातञ्यभावना-अ० ५ मर्ये विश्चमरेन्या तोडी 

विहसन्ति तथा सवं मां म्टेच्छवश्वर्तिनीम् । 

स्थितां यथागतमुखे र्ति श्रुतिविदो यथा ॥ स 
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असा शोक धातला आहे. हा शछोक विश्वभरष्या तांडीं घातडा 
आहे, तेब्ां हे सर्वं उद्र महाराष्टूजनतेभ्याच तांडचे आहेत, असे मान- 
ण्यास कांहीं प्रल्यवाय नाहीं. सवे महाराष्ट पारतत्रयापासून होणाय्या अपश्च 
हर्शानीं जर्जर श्ाखा होता, यामुढे या पारतततर्यातनि कर्महि करून मुक्त 
टेच पादज; अशी भावना लयवे महाराष्टौत प्रादुभूत श्गाटी 
होती, अ मानें उघड आशि. तसेच पारततर्यात असर्ताना सवेत 
मानखंडना कशी होते व ती किती अस्य अक्षते दहि वरीर छोकति 
दिर अदि. यविरून परस्ता श्ुगारून देऊन स्वातत्य प्रस्थापित श्रे 
तरच धभ, नाति ब जनता याच रक्षण होश अभश्चीहि भावना स्पष्टपणे 
उत्पन्न श्ञाटी होती असे अनुमान काढणं चुकीच होणार नही. परंतु या 
खेरीज आणखी बख्वत्तर समकाङीन आधार मिलाल्या्राचून जस्त छिष्िणे 
घाडसाचं अहि. तेब्ां जास्त संशोधन होऊन जास्त पुरावा मिद्छाल्यावरच 
या गोष्टीबदर उहापोह कर्णे बरं. 

ठेतिहासिक रेखन परपरा-अतां अपण या विषयाक्डे बटु. 
आमभ्या देशात रेतिहा किक टेखनाची परपरा समुर्ढीच नब्डती; व मुस- 
ठमानी तवास्खिा व युरोपियन इतिहास वाचूनच इतिहाप्ताची हदु खो. 
काना स्ष्रतीं क्षाटी भसं मत किव्येक विद्वा्नानीं प्रतिपादन कें आह. 
परंतु तें चुकी्चे असून इतिदहासाची भभिरुची हदु समाजात रांकडा 
वर्षापाघ्ूग अहि अत्तं अनेक पुरा्यानीं दाखवितां येण्याजो्गे आहि. इतर 
सव शाज्ञीय कल्पननप्रमाणें इतिहासातचती भाजची व प्राचीन कल्पना यति 
पुष्कल अतर पडटें असेर, पण ह अतर उक्रातितस्छाप्रमा्णें क।लानुक्रमार्नँ 
पडत गे आहे. उदाहरणाथ गणितविषर्यात आज पुष्कल प्रगति श्राटी 
असेर; पण॒ भर्यमट व॒ भस्कराचाय यांच्या गणितज्ञानाची महती 
आज आपर्णाप्त अम(न्य करतां येत नाही. व्याचप्रमार्णे इतिदहदासच अध्य- 
यन आपल्या समाजात उपनिषदृकाढापासून चाख्त ठे हे हं निवि- 
वाद अहि. छदिोग्योपनिषद।त अ. ७ खं. २ मर्ये अष्ययनविषयांत 
शतिक्षसाची गणना केटी आहे. स्याचग्रमाणे दोन हजार वषौपूरवीं कौटि- 
ल्याचं " अथेश्चा्ञ › या म्रथातहि इतिह।साचा उदेव प्रापुख्यनं केडा 
आहे. यखेरीज भारत, रामायण हे आष प्रथ घुप्रतिद्ध आहेत. घ्यानंतर 
शाञवाहनाभ्या सहान्या शतकात छिरेठं बाणमद$ृत इष॑चसि, कन्ण- 
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कविकृत राजतरगिणी (चछ. १०६५), नयचद्रसूरीकृत दहाव्या शतकात 
हमीरवकाम्य, बिल्हण कल्याणनगरात ब।राग्या शतकात डिहिरेडं विक्र- 
माकदेव चरित, ब्याच घुमारास गुजरा्थतीठ जयसिंहसुरीकृत कुमारा 
चरित्र, वाक्पतिराजकरृत " गडडवहो ' ( कनोज ), पकगुप्तविरचित । नव- 
सासांकचरित, › जयानककृत " पृथ्वीराजविजय ' ( अजमीर ), सेोमेश्वर- 
कृत ‹ कीतिकोपरुदी ', संध्याकरनन्दीविरचित “ रामचरित ` ( बेंगार ), 
आनंदभद्रकृत " बह्ठचरसि › ( वगा ), मेरतुगाचा ' प्रबेधवितामणी ! 
८ गुजराथ ), राजशेखरकृत ‹ चतुर्विङतिप्रबन्ध , गंगाधरकृत “ मंडरीक- 
कथ्य  ( गिरनारयादव ), व दक्षि्णेतीर रामभद्वबाकृत ‹ रघुनाथाम्युदयं ' 
राजनाथडिडिमविरचित " साटु्राम्युदयम् , गगोदेवीकृत “ कंपरायचरि- 
तम्! या सारण्या अनेक प्राच्या द्वारं एतेहाप्िक टेखनाची परंपरा या 
देशात एकसारखी चाख्टी होती. मुसटमानाभ्या आगमनापासून फारश्ी 
भाषतून इतिहास टिदहिण्याची एक नवीन परपरा घुष श्नारी, तिच स्वरू- 
पहि बादशङह्ानामा, महमदनामा, बुद्शाण- इ-म-भाकषिर करे रूपान शिव- 
कारीन खोर्कापुदढं हेते. तेना मूढची भारतीय हतिहासाची परंपरा व फारसी 

ङेखनपद्धति तीर गुणाच सुंदर संर्माटन करून परमानन्दा शित्रभार- 
ताची स्वना केरी दिसते. याम्रर्थात नद्या व कठा याच्या नवाध्या 
याथा पौराणिक धर्तव्या आहेत; परतु निजामशा्ी बुडण्याची कारण- 
परपरा सागर्ताना व शिदी जोहाराच्या मृष्यची चचां करताना परमानन्द चे 
लिष्ि्णे आधुनिक इतिहाक्षकाराखा उत्तम रीतीने शोभे अरा चिकित्सक 
स्वरूपाचे आदे. स्याचप्रमाणें स्वगौतीर दरबाराचं वणेन देताना परमानन्द 
जरी कल्पनेभ्या वातावरणं शिरत असख तदी दाक्षिणा्याची मोगरी 
्षर्टीं युद्धे, अफजरगप्रसंग, पन्हाल्याचा वेढा, तानाजी माढ््म्याचा परा- 
करम कगरेची माक्ती देताना परमानन्दार्ने खरी रेतिह्ापिक ष्टी दाख- 
विटी आहि &€ निर्विवाद आहे. सारराश शिवाजी मक्षरा्जाष्या कारकीरदाति 
महारा्टत पूर्वपिक्षां शाक्ञद्युद्ध व जाजस्वी भरी रेतिक्षामिक टेखनाची 
पद्धति रूढ होऊं रगडी होती व परमानंद व जयराम यचि प्रथ याचे 
द्योतक अहित. जयरामाचे दोनच ग्रथ आज पर्णा सपडरे आहेत, 
पण आणली बरेच प्रथ अपण छिष्टिछे आहेत भसं ल्याच्या उपरन्ध 
प्रयात स्पष्टपणे विधान केरेठे आदक्ते. यावदून बम्याच उच्च दर्जा 
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दतिह्ापिक टेखन शिवश्ा्थीत सुरू भाड़ होतं व महाराजांष्या मरणानतर 
महारात जाव्यपोढ व धामधूम याचा काठ भाल्याघुं ही उञ्वछ 
परपरा चाद शकटी नाहीं व शिवकाटीन प्रथि पहाण्याप्त सपिडणे 
कटिण क्षे आदि ह खरं; परंतु बयाचं अस्ति ब स्यांची योग्यता य. 
विषयीं संशयास जागा न्ह. 

रिवभारताचं काव्यदृष्ट्या समालोचन-या शिवभारत म्रगार्च 
मरादी भाषांतर रा. राजाराम दामोदर देता यांजकट्ून करवृन षेतङे 
आह. ह समारोचनहि यानीं तयार केरेल्या टिपर्णातीर योज्या बहुत फर- 
कान महखाचे भाग घेऊन सामार येय सगतो. शवटचे ४-५ 
अध्याय सोडून बाकौचे सवै अध्याय सवेधचे संवरेध सरक घावध्या अनु- 
टप् बत्तात रचेरे असून प्रघ्यकाचा शेवटचा शोक तेवढा कोणत्या 
तरी दीघ बृत्तात गुफञ्छा अहे. २४ व्या अध्यार्यातीरक ५८ ते ७२ 
शलोक प्रहषिणी इृरत्तात भसन पुढाछ शछोक माञिनी, शादुखविक्रौडित, 
शिखरिणी, वसन्ततिलका वृत्तांतं अदित, २८ व्यातीक शवटचे ८, 
२० व्यातीकर शेवटचे १५, ३१ ्यातीर देवटचे ५ छोक पुषिताम्रा, 
दरिणी, स्रग्धरा, उपजाति, उपेन्द्रवजा, रथोद्धता, वसन्ततिरुका, माङिनी, 
प्रहर्षिणी असा विविध वृत्त॑त असून, ३२ व्या अध्यायांत आरभा- 
पासून सवं छोक वियोगिनी ( रघुवेश्ाच्या ८ व्या सगोर्च बत्त ) वृरत्तात 
अद्ेत. दी वृत्ताची इतकी बारीक छननी करण्यात हतु ह्य अहि की, 
कवीन्द्र परमानन्द हा शिषचचिवणेरनात अधिकाधिक तद्छीन होऊन 
शिवभारताष्या मोदकर्छात कणेमाघुर्याचीहि भर घाडीत भह हं 
दाखवावयाचं. 

ह कणमाधुर्यं अनुप्राप्त व यमक या शन्दाछकारौचा मार्भिकतेनं भर- 
पूर उपयोग करून शिवमारताच्या आरंमापासून शेवटपर्यत करस साधटें 
अहि दै वाचरकाच्य। सहज दृष्टी पडे. तथापि कांहीं ठठ्क उदाहरणे 
दिल्यार वावन होणार नाही. 

प्रतापतापिताऽरातिषराधिपतिमण्डरः । १।४७ 
स कोष्मिमरामस्य पुपोष बहुतोषङत् । ५।१५ 
विकरारं मह(काठं करवारं करे महन् । २२।१९ 
कूरः करिकराकारकरः प्रतिभयस्वरः । २२।१४ 
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न यत्र पवनस्तत्र यवनः स महावने | 

निवसन्नवने हैतुमाप्पनो न भ्यार्चतयत् ॥ २८।७० 

तदथ सथ एव तं त प्रप्य महीमृतम् | २९।१२ 
अग्नेरिव तवावज्ञा विज्ञायापि विनिर्भता | २९।३५ 
चण्डेन भुजदण्डेन दण्डिताराति मण्डरः । २९।६० 
तेषां निजनयङ्नानां न य्नानां प्रवृत्तयः । ५।२३० 
स्वये नियन्ता विश्वस्य विश्वस्य बत वैरिषु । 
छख सुप्तो निजग्रहे ततो निजग्रहेऽरिभेः ॥ १६।७ 
स मया हन्त हन्तव्यः समया समुपागतः । १८।२२ 
भवताऽपडता पूव भवतापङृता स्वयम् । १९।३२८ 
अषहकारपरः कारतख्वः स्वबरान्वितः 
हन्तारं नेव हन्तारं, कांतारं तु म्यरोकत ॥ २८।६८ 

हीं यमके किती अनायासानें व ह्कि्टता न अणतां साधी अदित | 

आतां जणखी एक शब्दाठकार जो छष व्याच दोन तीन खुबीदार 

उदाहरणे देऊं. 
स्वहस्तपुष्कररोष्टृत धूलिधूसरमस्तकम् । 
उद्विषमानदन्ताप्र कुदकुड्म भूषितम् ॥ ७।१५ 
> > > विलोक्य स्तिमिताऽमवतु ॥ ७।१६ 

हस्त म्हणजे (१) हात आणे (२) सांड; पुष्कर म्हणजे (१) कमठ, 

(२) सोढेच भग्र. 
चक्रपियकरं सः समुद्धासंतमण्डटम् । 
नवेदयदमुं छोकबन्धुं डोको भ्यरोकत ॥ 

रोकबन्धुं-({¬रोकभ्या मित्रा, (२) सूयास; चक्रप्रियकर=( १ रारे 
परिय करणाव्यास, (२) चकवाक पक्ष्या आनद देण्यास; सपुद्ठात्तित- 
मण्डर = (१) देशस उक्हसित करणाय्यास, (२) पृथ्वीस प्रकाशित 
करणाव्यास. 

अश्चमन्नपि युद्धेऽस्मिन स भमनभमन्तरा । 
अभ्नामयदहोरात्रं मिषतां द्विषतां दश्षः ॥ २१।६३ 

अथरमन् = (१) न मण करणारा, (२) न गाधढ्णारा. 
येये छेषालंकार् हा विरोधारंकारास पोषक भह. 
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निशम्य येदिरस्तेन नरेन्द्रेण करे कृतम् । 
अन्वशशोचत् तमचजङ् रणी फणमिवोनतम् ॥ २४।२२ 

नरेन्द्रेण=(१) राजनिं,(२) गारुञ्यानं;करे इत =(१) हस्तगत केङेल्या, 
(२) हातांत धरटेल्या, 

माधुय, भोज भाणि प्राद है तीनि गुण समग्र कान्यभर भोतप्रोत 
मरटेरे असून, वीरादि रसस पोषक क्षारे आहित. भोज व प्रपाद हे गुण 
विरोषतः वीर ब रौद्र रसात खुरुविणरे अद्ेत. उदाहरणा 

त्वङ्गत्तुरङ्गमखुरक्षुण्णमीमर्थीतटः । 
समु्दुन्दुमिष्वानविथमक्षोमिता्णवः ॥ अ, १।४६ ते ४८; 

हव्यादि 
या खेररज २२ व्या जध्या्यातीर २७ ते ६२ भाभि ५७ ते ७० 

शोक पावे. 
या प्रर्थात उपमा, ख्पक, उग्रक्षा दइददि अ्थालङ्कर मुबरक पदा- 

वयाप्त सपिडतातते असेः- 

उपमाः-१३।८५; २१।४१; २२।९; २२।८- ११; २४।१२; 
२६।४५; २७।२०. उत्मरक्षाः--२।२८; ४।३७; ४।४७; १४।२७, 
२८; २१।६२; २३।७०. रूपक व ग्यजस्तुतीः--२४।६८; २४। 
६२; २२।३९; २१।५२. अतिश्चयाक्तिः-- १३।८७; १७।७-१०; 
२१।७४. सहाक्तिः--९।६६; १३।३९. विनोक्तिः--११।३१. 
अप्ह्तिः--१९।१६९; विरोधः--१७।१४; २२।३७; ६।९१. 
कारणमालाः- १६।२५-४१. टष्टांतः-- १६।८. अ्थातरन्यासः- 
२५४।७४. अनन्वयः-२९।२७. 

परमानन्द ८ व्या अध्यायति ५८ ग्या शछेोक्षापासुन काठ्च माहास््य 
वर्णीत अपर्ताना, &४ ते ७० छोकामर््ये आणि १३ वयात यशो- 
माहाप्म्य स्तवीत असतन! ६९ ते ७३ छोर्कमिर््ये माषेचा अप्रतिहत 

प्रवाह पहावयपत स्षपिडतो. 
परमानन्दाची वणैनरेटी प्रस्ादयुक्त व मनोवेधक भह, यच प्रष्य- 

तर शिवाजीची शिष्युटीला (अ. ९), रायवाग्णाचं भाषण (अ २९) 
शिवस्वरूपवणेन (अ. ६० ), व्यवहारनिरीक्षण ( ज, ११); समरमूमी- 

३ 
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वर्णन (८. २१-२३) करे अनेकं प्रसगी दिसून येणार आद, 
आणि अर्ची बहारीचीं वणन प्रथम ठहिकटिकार्ण असल्यास 

घयं भागीरथीतीरे मवतो भारतीमिमाम् 
पायपाय न तप्यामः सुवां सुमनसो यथा ॥ ->< 

हे काशचीस्थ पंडिर्ताच्या तांडचे उद्वार भाजव्या वाचकांसहि पटण्या- 
जोगे अहत यात संशय नादी. 

वरील समाखाचनावरून शिवमारताची काव्यदा योग्यता किती 
मोटी आहे हं कोणाच्याहि सहज लक्षात भरेक. आणि कवीचं माषाप्रसुल, 
अपार शम्दसपात्ति, ओजस व प्रस्तादयुक्त वणेनशेढी, इत्यादि अलोकिंक 

गुणव्रहून परमानन्द &। कवीन्द्र पदवीस पूर्णपणे पात्र आहि हं कोण 
अमान्य करीट 

चित्र, हस्तरेखा चीं छउायाचेत्रे ब॒ नकाञचे. > या प्रथत भाठ 
नकाश्चे दि असून ते पाठपोाठ छपे भस््यापूके ब ते चिकट- 
विण्यापेक्षां शिवणीत आल्यानें जस्त सुरक्षित रहातात अपतं वाटल्यामुर्टे 
वयाची योजना दोन ठिकाणी केटी भह. टोपोग्राफि व सन्डं करे निर- 
निराव्या दृष्टीने सरकार रातानि प्रसिद्ध॒ श्राटेरे अनेक नकाले पाटन व 
शिवभारतांतीर वर्णनाचा बारीक विचार कन, हे नकाशे नवीनच तयार 
करविडे आहत. शिवकाटीन इतिह।साच्या अध्ययनापस्त ते हतिद्ासजि्ग- 
सूना चाग उपयोगी पडताल अपा मटसा भहि. 

जन्मतिथिविषयक तीन हस्तटेखाचीं छायाचित्रे येथे दिडीं भहेत. 
पेकीं कुंडी ग्यात दि आशे, तें पृष्ठ रायबहयदुर पंडित गौरीक्कर 
जओक्षा यांजकद्रन मृक्त इस्तर्िखित बाडाचं छायाचित्र भारे त्यावरून 
जसेचै तसं दिटे आहे. राजयपुतान्यंतीर बिआवर संस्थानांत पंडित 
मीठारार व्याप्त याच्या संग्रही जुन बाड सापड्डंव रव्यातील अनेक 
कुंडल्या विश्वसनीय अपसल्यामुकं र।जपुतान्याच्या इतिहयासाभध्या दितीय 
खंडति रायबहादुर ओश्ा यानीं त्याचा उपयोग कडा अहि. 

शिवभारतांतीट जन्मतियिविषयक छक देणाय्या हइस्तरिलित पोथीन्या 
दोन पृषठाचीं छायाक्तत्रे दोन वषोपूर्वी तंजावर वेथीक सरस्वती महारचे 
भ्यवस्थापक रा. साबमूर्ताराव याम्या माफेत जाणविल्या ब व्यावून यरय 
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दिल्या प्रतिमा तयार केल्या आहित. ध्यावषून मश्पोर्थाचं हस्ताक्षर 
कोणव्या वठणाचं व काटाच आह त वाचकानां समजण्णजोे आहि 

जेषे शकाव्खीतीर जन्मतिथितिषयक पृष्ठच दायाचित्र चित्रश्ञाकेष्या 
व्यवस्थापकानीं कें होते, तं या प्राच्या उपयोगास स्यानीं दिं याबहङ 
मी ्याचा फार भामारी आर्ह. 

मुखपृष्ठानंतर दिखें श्रीरिवाजी मह रजांचं रगीत चित्र मुंबई येधीठ 
प्रिन्स अफ वेल म्युक्षियममधीर अमोटिक संग्रहातटे जहे. या सुधी 
केल्या चो कञ्चीवरून ह मूढ स्ाताय्याच्या संग्रहतीर असून ते मुबरतीठ 
प्रपिद्ध व्यापारी श्रीमत शेट पुरुषोत्तम विश्राम मावजी यानीं मुबहसत जणं 
व स्याजकदून ते म्यक्षियमकढ गेटे असें कक्तं. सदर भ्यूङ्धियमच्या पंचा 
कंडे पुण येथीर भा. इ. स. मंडव्ाचे चिटणीप्त श्रीयुत सरदार गंगाघरराव 
नारायणराव मुजमदार एम्. ए. सी. यानीं मंडलाच्या पुरस्छृत प्र॑षपार्तीर 
शिवभारत प्रन्थात घाटण्याकरितां सदर चित्राची मागणी केडी+व त्यावह्न 
ते मख मिनट. मूढ चित्रातीर रंग व आकारमान जपेचं तसं कायम ठेवले 
आहित; या चित्राभ्या छपाईपाटीं तयार करएवे ठागणार् ठते श्रौयुत मावजी 
शे ् याष्या रक्षी अट त्रेस्र नावाध्या छपखारन्यात तयार करण्यात अले. ई 
चित्र या प्रयात घाटण्यासतादीं दिल्याबदठ म्यू्षेयमच्या चाककांचा व श्रीयुत 
सरदार पुजुमदार याचा मी फार आमारी आहं. 

इतर रेतिहा्तिक चित्रपिकीं बेगद्ुरव्या किछपाचं छयाचित्र मुंच 
श्रीमंत ब इतिह्यासप्रपी शेट पुरषोत्तम विश्राम मावजी याच्या सृप्रहाखयांत 
शके १७१ ६मर्यं छापटेल्या एका दुर्भिट प्रतर चैत्राचं भा; मावजी 
शेट यांची शिषवचसिविषयक कलठ्छकक्छ व मार्मिक्रपणा महाराघ्रुय वाच. 
कष्या पर्वियाचीं आहेत. सदर बेगद्ुरचं चित्र मा दिल्याबदक मी 
श्रीयुत मावजी हट यांचा फार इछणी आह. 

शिवनेरी येथीर शिश्राई्चे चित्र प्रस्तुत प्रात प्रथमच प्रसिद्ध होत 
आदे; व द्यार्चे श्रेय भध संस्यानचे अधिपति श्रीमत बाहिर पंत 
प्रतिनिधी याना अहि. हा चित्राचा ठा श्रीमतीं मखा दिखा याबदङ 
मी द्याचा आभार अद. 

या प्रन्थावर प्रस्तावना, भार्षातर, नकाशे, हस्ताक्षराचीं छायाचित्र, 
शिवाजी महाराजांची कुंडी, महाराजाचें रंगीत चित्र ब इतर चित्रे केरे 
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अनेक अरुकार माश्ष्या शक्त्यनुसार चढविरे आत, ्यातीर रत्नजडित व 
महत्वाचा म्हणजे प्रप्तावनाच होय. परतु प्याची कराणि बव आती 
रत्ने याचि मोर, वाचकवर्ग॑दहेच परीक्षक असल्यामुे व्यानींच ठरवाव- 
याचे अहै. ही प्रस्तावना मक्षे मित्रश्री. दत्तात्रय विष्णु आपटे यानीं 
लिखी जह; या कामी स्यानीं मखा आपल्या सहकारितिचा खम दिख 
याबदठ मी यांचा अव्यत छणी भह. 

तर्षघेच या प्रन्या्चें पल्ीखन चाद्ध् अस्ता, श्रीमंत सरदार संडेराव 
चितामण ऊपे ताव्यासादेव मेहेदन्ठे यानी भापला मौल्यवान् म्न्थसंप्रह 
मोकलव्छ ठेविटा याबदठ मी स्याचा आमारी आह्. 

मारत हतिदास संशोधक मंडठ पुर्णे यानीं या शिवभारतप्रन्थविभूतीचा 
सत्कार करून भापल्या पुरस्कृत प्रन्थमारेत स्यात भाप्तन दिर याबदट 
मंडव्यचा मी फार आमारी आहं. 

क्िवभारतातीर स्थत्ठचि व ॒व्यक्तीष्या नांवाचे संशोधन शक्यर्तोवर 
केठे आहे. तथापि कहीं नावाचा तटाप्त ठवण्याचँ काम क्लां नाही. 
उदाहरणाय श स्ताखानावरोबर आचेल्या व्यक्तीचा शोध छवावयाच। 
अजीबात राहि अहि. लयाचप्रमाणे ' क्ुद्रवधपुर ' ' प्रचंडपूर ' रइबादि 
पंचचार ग्बाचा पत्ता खवत। आटा नाहीं. तथापि मार्मिक वाचक हा 
अपुरेषणा नासा करण्यास भास्थेनं मदत करती अरसी आम्हंसि भश्चा 
आहे. 

प्रस्तुत प्रेथच सुद्रण द्ध द्वे म्हणून पहिङे पासून दक्षता ठेवीत 
गेखां ब बराच पेसाहि खचीं घातखा; प्रस्तु व्या कामीं यश्च छाम नाही. 
तथापि पुद्रणदे।ष।ची स्व जबाबदारी मजवर आहे, हं निरा सागर्णे नकोच. 

आज, बरेच वर्षे (शिवमारत' /शिवभारतः म्हणून गाजत भसटेला 
प्रन्थ आम्हां यथाश्चाक्ति परामषं घेऊन इतिहप्षप्रेभी वाचर्कप्ति सादर 
करीत भार्हा. 

पिति श्रावण वश्च ८ 
मृगुषार, ध १८४९ सदाशिव महादेव दिवेकर. 

पु 
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चसिसाष्िय खं. १, १६ पणीडङपर्वतप्रहणास्यान-जयरामकृत, १७ 
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युद्रणशुद्धि 
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छीन भक्त पाहिजे, 

शिवभारताचं शुद्धिपत्र निरे दि आह. प्रथ शुद्ध करून 
नतर वाचावा, 
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पुरस्कारः 
हके १८४१ या वर्षी म्हणजे सुमा आठ वर्षाला्दी आपल्या म॑डकाचै उत्साही 

सभासद रा. रा. सदाशिव महदेव ऊफ बारा दिवेकर मु° कल्याण यानी तामील 
गद्य शिवभारताचा उडता परिचय सप्तम संमेलनप्रसगीं करून दिखा, जी थोडी 
माहिती त्या तामील मजकुराच्या दम्र्जीत करविलेल्या भाषां तरावकून पढे आली 
त्यावरून सवे एेकणारांची जिज्ञासा जागृत ज्ञाली, पुटे मूढ प्रथ संस्कृत असला 
पादिजि ह रा. दिवेकर यांचे ध्यानी आल्यावर त्याचा शोध करून त्यांनी तौ भथ नकद्टून 
आणविला. शके १८३८ सालीं के, टिलकांचे द्वारा पुं अलेस्या जेघे शकावलींतील 
शिवकाखीन मित्यांमुठे मंड तील अभ्यास संशोधकांत मोठी खलबर उदकन गेखी होती; 
आणि श्रीशिवजन्माची जेघे यानीं दिलेली मितीच बहुतेक ततोतत जब्हां शिवभारतांत आ- 
ढढली वेग्दां प्रथम संशय आगि मागाहून कुनू दल अतोन।त वाढ. मावकचे एका कोप- 
व्यांतीर जध्यांची कारी एका रोंकाला आणि दूरच्या तामीलख्नाड मधील एश भागांतील 

भोसल्यां चे तंजावर दुसम्या टोकाला { या दोन रोंकातून जेष्हां श्रीरिवजन्मतिथीचा 

नवाच आग संवादि सूर निधू लागला तेन्दां मति घटकाभर गुगच क्षाठी, आभी 
हे कसे्ेच वटि, पुढे जधे मित्तीची चिकित्सा अस्सर कागदांच्या मुकाबल्यार्ने 

करण्यास प्रारंभ क्षाला, रा. जोशी, रा. पुरंदरे प्रखनीनीं नवे कागद पुं मांडले. रा. 

द्, वि. आपटे यांनी आपली तीक्ष्ण संश्ञोधक व गाणितिक नजर ल्रून त्यांची 

तपासणी केली आणि पद्दिला संशयाचा क्ट दलकेदलके उतरला. आपण बखरीच्या 
युगातून पुर्डाल अस्सर पत्रांच्या युगात प्राविश देत आहति द ध्यानात भरले 

आगि आजवर प्रमाण वाटणारी कित्येक रेतिद्य पिटादने भिरकावून देण्यास प्रारंभ 
साला. वसंतोदयापूर्री जक्षी वक्षाचीं पाने गुन पडण आणि नवी पालवी कुटणे हा 
सृशिकरिमच आदे तसेच मानवी ज्ञानक्रक्षाचेदहि अदि. नमे शोध श्चाले म्दणजे जुने समज 
आपोभाप गरदन पडतात. 

जक्षी शिवजन्ममिति या क्लिवभारतांत अगदीं नवीच सापडली तशीच इतरहि 

माहिती पुष्कढच नवी आहे असे परीक्षणांती दिसून आले आणि असंहि दिसून 
अलं कीं ही माहिती अस्सल कागदपतरां तीर व तत्काटीन इतिहासा तीट 
इतर माहितीशीं पुष्क उ भिकती आद. का्यांत इतिहास कोन येल !' 
धरीहि शका मनांत होती. परतु परमानन्दाचें दँ शिवभारत तसल्या काव्यकेर्ातरछे 

दिसेना, परमानन्द हा कस्बी कवी खरा, परंतु हा इ तिहासवेत्ता कवी आदे भशी खात्री 
पटली, या खान्ञीचैच पर्यवसान म्हणजे या समग्र ( उपलन्ध असलेल्या ) प्रथाची 
पर्िद्धि करण्याची रहिमत धष्न रा, दिवेकर यांनी तदडीला नेटी दह हीय. आपला 

संत्य याप्रमाणे धिद्धीा नेऊन रा, दिवेकर यांनी मोरठेच का हेवथास नेर आहे; 
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आणि जोवर श्रीरिव पतीच्या चरित्राविषयीं भापटे प्रेम राहील तोवर रा, दिवै- 
कर यांचा विरहि परमानन्दाबरोबर भापणांस ौऊ शकणार नाही, 

हं शिवभारत प्र्षद्ध करावें अस्ता विचार >$, लक्ष्मणराव-भांध्र ज्ञानकेोश्षकर्ते- 
यांनी आम्हांला कठविलां होता । त्यांच्या लक्ष्यांत त्याची योग्यता भरल्ेली दती, 
शिवभारतासारखेच आणखी भथ किंबहुना याच भारताचा पुढला भाग पुरमा 
तिकडे मूढरूपाने किंवा भाषांतरर्पारने उपलन्ध होददंल अशी आश्चा अदि, तसेच 

द्राविड भाषेत शिवकालीन व॒ शिवपूषैकालीन ईइतिहासाचीं साधने पुष्कल्च 
असली पािजेत, तिकड़ील शोधरकांनीं प्रयत्न केला पादज. के, लक्ष्मणराव गेले तथपि 

कुंभकोण, तंजावर करे भागात मृछचे महारा्रीय पुष्क आदत त्यांनीं तरी दं 
काम अंगावर चेऊन पुनः पूर्वीचे संबध उज्वलित करवि अशी त्यांना विनंती अदि. 

या शिवेभारतांतील रेतिदासिक मादितीची परीक्षा करणारी सविस्तर प्रस्तावना 
रा, दत्तोप॑त भापटे यांनी टिदिल्टी प्रथां जोडटी अहि, दी रा, भापटे यांनीं 

केलेली परीक्षा वाचून रा. पटे यांची विद्रत्ता, चिकित्साबुद्धि व परिश्रम दयार्दीची 
स्पष्ट कल्पना कोणाहि वाचक।स येदल. केवढ रेतिदहदातिक सत्यचिकित्सा करण्याचें 

श्युदध॒ वे शाक्नीय धौरण यांनी अआपणांपुटे कसँ ठेवले अदि दं त्या विवैचनावरून 
सहज प्रतीत होईल. 

येथे एका गेष्टीचा उदे करणे अवय अदि, मह।र्टेतिद।सचिकित्सेला अवरय 
असणारा बराच म्रथसम्रह आपले मंडलठांत अद्यापि दवा अहि, मडदलावे प्रथाल्यांत 

पृष्कढ दुर्मिक म्रथांचा संम्रह केठेल। आहे; तथापि द्रव्याभावीं पादिजेत तेवडे म्रंय 
तथे संग्रहून ठेवतां आलेले नाददीत यामुके रा. आपटे यांचेसारखे विदान् विचिकि- 
व्सक व कद्ध लेखक व शोधक निरपेक्षपणे श्रम करण्यास्त सिद्ध असतांहि त्यांची 

भडचर्णीतून सुरका दोत नाही. दी उणीव सत्वर ना्ीश्ची केटी पाहिजे, 
भीष्ठत्रपती शिवाजी महाराजांचे सवांगसुंदर चरित्र प्रसिद्ध दोण्याला आधी 

रिषचरित्रसादित्य भरपूर प्रसिद्ध व्दावयास दरव. या सादहित्याचे भाप्रावार विभाग 
पाड्ले तर (१) मराठी (२) फारशी (३) इभ्रजी (४) फेच (५) डच (६) 
पोतैगौज (७) द्राविड (८) संस्कृत व(९)इतर असे नऊ भाग पडती, पैकी मराठी 
साध्नांचे पिले पिले थर दृ इताला थोडथोडे लागत॒ चारके अदित, दे थर 
उकष्न क्ले म्हणजे याहि खाटीं मदत्वाचे राजकीय चभेरे स्वरूपाचेहि कागद सांपड- 
तील अश्ची आका वाटत आहि, सां१डणार नादीत किबहुना अद्यापि सांपडत नार्हीत 
किंवा सांपडले नादौत सव्रब तसले कागदच नसकले पाहिजेत आणि अतएव मराठे धिव 

[1 ~ म ५ -न~ ५ -न-=9 

# के. राजारामशान्ञी भागवत बह यांनी रिवभारताविषयीं दृदुप्रकाशांत 
कार्शी दिहिस्याचे रा. ना. कृ, ग्रे यांनीं रा, पोतदारांजवछठ सगित होते, 
परपु त्या प्रथाची योग्यता ध्यानात येण्याची बेढ पृदंच याबयाच्ी शती | 
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महारा्चीय लोक (मुसलमानपिक्षा?) सांस्कृतिक दष्टा हीन होते जसा एकक््मपासिद्धात 
घाहघाने मांडण्यांत अलेल आहि त्याच वै्यथ्यदि लए दिसून येईल, जध -घोरपडे 
वगैरे घराण्यांतून असि कागद मिदं लागले अहित, 

जसे एतिहासिक कागद पादिरे पाहिजेत तसेंच तत्कालीन सारस्वतहि पाटिल पादिज, 
राषटटाची मनोरचना समजून पेण्यास स्याच्या सारस्वताचें सृष्ष्म व मार्मिक अध्ययन 

अवदय आहे. रा. आपटे यानी भापल्या प्रस्तावर्नेत प्र. ५९-६०-६१ येथे मद।राष्टू- 
मराठा-शब्दाच्या अथौची निश्चिति करण्याचा जो प्रयत्न केला अहि तो वरील दष्टे 
आम्हांस अपुर वाटतो. ^“ ताद्दा मब्हाठा देश ? ( ज्ञनिश्वर-अभंग) किंवा“ तो 
मौ एक सवै मुश्ा । बोलोनियां मन्हायिया भाखा | करी डोकेवरी लोकां । घेवोंये एसे 
जे "° ( ज्ञानदेवी ) किंवा ^“ एसा हा राव असतां । महाराष्ट धमी वतता ” ( दृरसिह- 
सरस्वती) भधवा “जेता सुखासनाच। मायु । तैसा महारटप्रसेगु,?-““ ये मय्हा्मचेनि 
पष्ट । जीव उगमातें पावे ” “^ घन्य धन्य हे मद्दाठी। हे ब्रह्मविच कसवटी ”” 
| बाठबोघ-तर्यबकराज ] श्त्यादि जे अनेक रिवपूवै्खीन उदेव ' मद्दाग' 
शब्दाची सकलमहारष्टव्याति दशैवितात त्यां चाहि विचार ब्हावयास पाद्िजे. 

मरार्टीतील साधने प्रसिद्ध करण्याचा उदयोग चाद्ध् आदि आणि जयरामाचं पणील- 
पवेतग्रहणाख्यान, बुधभूषण किंवा हे शिवभ।रत अर्श संस्कृत साघनंहि मिद्धून प्रसिद्ध 
करण्याचा उपक्रम वाढत चालला बहि हं अभिनदर्नायच आहि. ईपर्जोतली साधने 
कांदीं प्रधिद्ध कालीं आदेत परंतु अयापि अप्रसिद्ध अश्चीदि पुष्क आहेत. डा, नाठ- 
कृष्ण केोर्दापूर यांनीं स्यांतठी कांदीं प्रसिद्ध करण्याचं योजि आदे. उच् भषेतील 
डाग् रजिस्टरमध्ये पुष्कढच नवीन मादिती असल्याचे दिसून अले अदि आणि या 
मादितीचे सखंडदि पुरस्कृतम्रंथमार्टेत प्रसिद्ध करण्याची उमेद रा. दिवेकर यांनी 
धरिली आदि. पो्तंगाज साधर्नेहि मदचवाचीं असून प्रो. पिषुलैकर यांनी ती 
माहिती प्रधिद्ध करण्याची खटपट चालविली अदि. अदययापि द्राविड भाषांतील साधने 
विष पुढे आलीं नादीत. फारसी अस्सल साधि प्रसिद्ध॒ ब्दावयाजोगीं पुष्कटच 
भदित. सणि नुकतीच आपले तरण व उत्सादी मित्र रा. शकर गणेश दति यांचे 
सप्रहंतीर जी अदिलशादी फमानाची खाण मा. इ. सं. मंडठाच्या समे. 
लनप्रदगीं दाखविली ती पाटिली म्हणजे असली महत्वाची एतिहासिक सामग्री 
पुष्कढच हर्त कगे अशी पक्षी आक्ा वाटर लागली आहे, कागदांबरोबरच नार्णी- 

चिन्रै-देवङे-देव-भाषा-वाञ्य-चाखीरीती- यांचे संशोधन स्षाटे पाहिजे, स्थट-कुढ 
संशोधन अद्यापि पुष्कड्च होणें अदि, त्यारिवाय श्रीशिवचरित्र दिदिण्याची उमेद 

सफठ दोण्यासारखी नारदी, 
अजमीरचे रायवहादुर गौरीशेकर ओंक्षा या इतिहासपंडितांनी सुचविलेप्रमणिं 

ॐ प्रो, जदुबावूकृत-धिवाजी ड हिज् गदम्प् आदत्त २ पिल. 
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( खधा-मधील लेख ) शक्रे १८५१ त भ्रीशिवप्रभूचा त्रिक्षतरससांवत्सरिक जन्मतिधि- 
मगलेत्सवप्रसंग सर्वान उत्ादाने साजरा करावा आणि स्यापू्वीं शिवचरितसाहि - 
त्याचे निदान पांच खण्ड तरी प्रसिद्ध ब्दावे, म॑डक्च्या स्वीय भअ्रथमालेनै या 
साहिव्याचा फार महत्वाचा असा नवा खड छापावयास वेतला आदि, भाणखी एक 
दोन खंड तरी काढण्याहतकौ सामग्री मिठण्याजोगी अदे. हँ साहिव्यप्रसिद्धीच जबाब- 
दारीचं काये ग्यवस्थितपर्णे पार पाडण्यासाठी एक योज -कछामा्फत प्रसिद्ध कर 
ण्याचा आणि अंगावर घेण्याचा रा. दिवेकरप्रगर्तीचा विचःर आदे. असा प्रयल क्षाला 
पादिजे यांत संशय नाही. तो रा. दिवेकर यानीं लवकर हातीं ध्याव। किंबहुना आतां 
त्यांनीं याच कामास स्वतःस बाहून घेते तर खगलाच आरभ होईल, यासादीं 
एकादा निराठा निधि किंवा टूस्ट मंडलंत करावा आणि हे पुरस्छृत प्रथ केरे स्वे 
त्यांचे खाती छावून देऊन काम आरंभर्वि. 

असो ¡ आजची दी शिवभारताची प्रथमात्रत्ति आदे, ती प्रसिद्ध दोण्याला विलंब 
वराच क्षाला तरी रा. दिवेकर यानीं ती अन्यग करण्याचा शक्य तेवढा प्रयत्न केला 
आहि असें भ्हट्ठं पादिजे, रा. दिवेकर व आपटे या उभयतानीं आज सतत दोन 
वर्षे खपून दही साथे, सचिच्र, ससूचिक अशी सालकरृत आधृत्ति प्रसिद्ध केटी यासाठी 
त्या उभयतांस शतश्षः धन्यवाद देऊन या भ्रथाचीं गुजराथी, हिंदी, बंगाली, तामील 
वगेरे भारतीय भाषांतर स्ञाल्याने श्रौरिवप्रभू्चे अदूभुतरम्य चरित्र सवत्र कठण्यास 
मेटें साधन होई शसं सुचवून मोग्या आनंद आणि आदरानें या प्रयाचा पुरस्कार 

मेडठातर्फे भाजच्या गोकुढअष्टमीच्या सुमुहूती करतो. 

दत्तो वामन पोतदार, 
गंगाधरराव नारायणराव मुजुभदार, 

चिटणास-मा. इ. स, मडल. 

श्रावण व, ८ शुक्रवार 
रके १८४९ पुणे. 
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१. गेल्या दान अडीच हजार वषापासून या भारतवषात ठहानापासून 
थोरापर्थ॑त सर्वांच्या परिचयाचा असा जर कोणता प्रय अपे तर तो महाभारत 
हा होय. या प्रंथानें आपणा सवर्हिदु लोकाना विशिष्ट प्रकारच व्ण खावर्ट, 
त्याचें ध्येय निश्चितपणे सांगून दि, नीती अनीती, पाप पुण्य वैरे अव्रद्यक 
कल्पनाचै सखूप विश्षद करून सांगितछ, सवं परिस्थितीतीं 
लोकौचीं सामान्य व प्रासंगिक कतेर्यं नमूद केटी आणि है सव ताविक्र व गूढ 
विषय समजाऊन देत अस्तां कथानके व उपकथानक यांची अशी उत्तम रीती- 
ची सांगड घाट्न दिटी कीं, ते प्रय निरक्षरापासून तां जाडया विद्वानापर्यत 

स दजीच्या लोकाना पुनः पुनः वाचावा देकावा व मनन करावा अरस 
वाटत अस्त. शिवाजी महारार्जाच्या चस्त्रिची थोरवीहि अश्च जातीची 
उञ्वरङ अहि, व्याच्या जन्माप्त आतां तीनशं वर्षे होत आर्ट; या अवर्धत 
किती तरी पुरुष ज्ञाठे गेटे, अनेक राञ्यक्रान्वया षडल्या, आमच्या स्मा 
जाचे स्वरूप किती तरी पाटटटे, छोकांच्या आकाक्षांत व ध्येर्यात जमीन 
अस्मानाचं अंतर पडर्ठ; पण या सवं उल्यपाटर्थीत आणिं या सरवै 
स्थित्यतरात सर्वै॑हिदुस्थानतीठ-आणि विशेषतः सव महाराष्रतीर- 
विचारी लेकाष्या अंतःकरणात दिवसेंदिवस अधिकाधिक आदरणीय क्षेत 
चाख्टेल्या भञ्चा एका व्यक्तचिं नति पाहूं गेस्याप्त तं रि्राजी महराजर्चिच 
आहे असें आददून येद. व्या्या हयातींत रत्याना देव मानणरि लोक 
होते स्याचप्रमाणे व्याना तिरस्कारानं उदेखणारेहि रोक पुष्कठ होते. पण 
काठ्मष्या मर्ट्रीत व्याध्या निदकाची होढी होऊन महारा्जाच चस 
र्टीयमावना जागृत करणारे व राष्टाप्त वट्ण देण्याजोग्या उदत्ति स्वरू - 
पाच॑ अहि ही गोष्ट स्रमान्य होत चाल्टी आहे; जि स्याब्या ख्या 
चरिघ्राची मा्विती उजेडांत येऊन, त्याची छाननी होहल तसतप्त व्यचि 
चित्र स्वाध्या भादरासत अधिकाधिक पात्र होई अशी खात्री वाट 



२ शिवभारत 

खगली जहे, सारंश्ञ मक्षाभारतानें आपल्या राष्टास्त वाट दाखविण्याचें ॐ 
काम आजवर कें तेच काम शिवाजी महाराजचं चक्ति या पुढीर 
कालात करीर. ह स्पष्ट दिसत असल्यासुरे तें समजून घेण्याची जिज्ञासा 
आजध्या चिक्ेत्सक युगात पुष्क ठिकार्णी दृष्टोघ्त्तीसर येत अदि. 

२, महाराजांचे विस्तृत नवे चरित्र दिदि जाण्यास अधाप अवकाश्च 
अहि. शिवकार्छन दहति्टासाची विश्वसनीय माहिती कोणत्या प्रकारची 
असटी पाज, तिची जुव्णी करी करावी, तिची तपासणी कशी 
करावी, ति्व्यातीट प्राह्याग्राह्य भार्गाची निवड करी करावी वकगेरे विचार 
आमध्या विद्रार्नाना सुचून उणीपुरी २५।२० वर्ष ठटं असतील. 
आणि त्या विचारास अनुसरून मरार्टीत काम किती ोकनीं केडे याच 
टिपण करू गेल्यास्र एका राजवाडथां चं नांव सांगितल्यानंतर ‹ अनामिका 
सार्थतरा बभूव ' असेच उद्वार काटण्याची पाटी अहि. तथापि दिवसे. 
दिवस ही अनास्था नाहीशी होऊन रित्रचसिरि ह महाभारताप्रमाणे 
विस्त॒त स्वरूपानें ङषहिटं जाण्याचा कौव्ठ जवल येत चाकला अञ्ची 
आश्चा करण्यात जागा अहि. कारण महाभारतास्त आधारभूत असा ज्या 
प्रमे मूढ भारत प्रथ हेता आणे या बजापासून भ्याप्रमाणं व्याप्त 
मुनीना महाभारताचा विस्तीणे वृक्ष निमौण करता आला तद्वत् विस्तृत 
शिवचरित्रासत उपयोगी पडणरं उत्तम जातीचं शिवभारतरूपी बीज आज 
जपणाप्त उपलन्ध श्चाडं अदि. या बीजची पेरणी होऊन, वाचा 
प्रचंड वृक्ष होण्यास जी रेतिहासिक पत्राची प्तापतुभ्री खागते ती पुरविण्याचीहि 
अतुरता शिवकारीन घराण्यातच आजच्या वंरा्जातुन थोडबहत दिसू खागरी 
अदि; ब्याअरथीं श्षिवभारतास मक्षामारताप्तारखं विस्तृत सखरूप भाल्या्वाचून 
राहणार नादीं अश्ची खात्री बारुगण्यापस्त हरकत दिसत नादी. 

३. प्रस्तुत प्रकाशित होणाच्या शिवभारतास मूढ भारताची व विस्तृत 
शिवचरिन्नास महाभारताची जौ उपमा दिटी आह ती केवठ गौरवारथ 
भसे असं वाचकानि बाटण्याचा संभव आह. याकरितां हं पेये नमूद 
करणे अवश्यक अहि कौं उपमा देण्यात विशिष्ट प्रकारचें साद्य ठक 
रीतीने सांगण्याचा जो सवैत्र हेतु असतो तोच भाणि तेवढाच हेतु आमच्या 
या उपर्भेत आहे. मह भारतात अनेक उपाल्यार्ने, विस्तार, वाद, स्पष्टी- 
करणः, वर्णनं करे अशा प्रकारचीं आशित कीं ती मूढ भारतात नन्डतीं 
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व महाभारतकाराखा भारताच्या पूत॑तेस तीं घाट्णे अवश्यक बाटल अपे, 
किंबहुना कां ठिकाणी मठ भ।रतकाराच्या कृतीवर महाभारतकायरने 
कठस चढविखा असेख; पण या सवे गोष्ट मान्य करूनहि महाभारत- 
कारास ठोकठपणारने मठ भारतम्रथाचाच आधार ध्यावा टगखा अपता 
पाहिजे बवे व्याच पायावर ही टोटेजग इमारत रची गेली. तद्त् 
शिवाजी महारर्जांचें विस्तत व विश्वसनीय अञ चि मवेष्यका्ली 

लिषहिरे जाड त्याचा गाभा प्रस्तुतचा रशिव्रभारत हा प्रय होणार अदि 
याबदरु आम्हांस यत्किचित इका वाटत नाही. 

9. शिवभारताची योग्यता, महती व व्याच चिरस्थाई स्वरूप याविषर्यीं 
जो अभिप्राय सांगितखा तो किर्येकाना वादग्रस्त वाटण्यासारखा अष्ल्या- 
मुटे घ्या थोडेसे स्पष्टीकरण करणें आवर्यक आहे. सथ्याचा काठ 
चिकित्सचा अदि, साल्ञीय युगाचा आहे, त्यांत अधश्रद्धा अगर भाविक- 
पणा यच उध्चाटण होत असून दद्ध स्य पारखून घेण्याची उत्तम 
साधने निर्माण होत आदित. रसायनशाल्ञ, विज्ञानकश्चाख्र, ऽयोतिषराज्ञ 
याची, दुर्रिणी व सुक्ष्मदरोक येत्र यानीं, जरी स्पष्ट प्रगति कटी व पूर्वीभ्या 
किती तरी भ्रामक कल्पना पार घाछ्वृन दिल्या स्याचग्रमाणे हतिहासशाक्तांतहि 
चिकिसक पद्धतीने मोटी क्रति घडवन आणी आहि. ग्रंडफनं अमूक 
लिहे अहि अगर चिटणीश्ी बखर्यत अङ्ग हकीकत दिखी अहि असं 
संगण्यानं विशिष्ट विधान खरं असर पाहिज असं मानण्याचा एक काठ 
महाराष्ट्त होता, परतु तो मनु आतां पाठ्ट्छा. रग्रडफ अगर चिट्णीस 
हीं नावं उच्चारण्यानें श्चिवचसितरिविषयक विघा्नांची सत्यता पटण्याचा 
काठ आतां राहिडा नाही. शिवचरित्रितीट प्रतगांची सव्याप्तव्यता तपा- 
सण्यास वरील प्र॑थकारंखेरीज विश्रसनीय, समकाडीन व प्रत्यतर पुरान्यार्ने 
बिनचुक ठरणारे अस्सर ठेख॒ उपट्न्ध श्ञाठे अहित. रव्याची छननी 
करून त्या आधाराने हिषवचरित्रातीर प्रसगांची हर्काकत देर्णे व यपिक्षां 
सविस्तर माहिती मिल्विण्यासार्दीं आणखी संशोधन करणे हं च खय्या महाराष्ट 
तिहासन्ञच आजचे कतव्य आहे. कतव्य कर पाहणास्याच्या म्नात बखर- 
काराविषयीं पूञ्यमाव वसत नाहीं असा मात्र अथं व्यावयाचा नाही. कारण 
बखरकार्यानीं आपल्या कल्पनेग्रमाणें व॒ आपल्या मगदुराप्रमा्णे खरेखुरं 
शिवचसतिि सागण्याचा प्रयत्न केका, पण हेतु शुद्ध व॒सोभ्वक असला 
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म्हणून कायापद्धी होतेच असें नाहीं. व्याला साधर्नाची, परिस्थितीची ष 
सशान्ञ विचारसरणौची जोड मिद्व लागते. याच्या अभावींकेवढ कार- 
दृष्टथा बखरकारं आमच्यापक्षां एका शतकाने शिवकाखाखा जवठचा होता 
म्हणून बवखरकाराचं टिद्िणे प्रमाण मानाविं अस्त केष्डांहि म्हणतां येणार 
नाही. महारात राष्टकट, यादव, चाद्क्य वगेरे राजे होऊन गे 
त्यांच्या कारकादीं अमक वषध्या हात्या, व्यचि उदयास्त अम्क कारणामुट 
क्षारे" हौ तपशील्वार हकीकत आधुनिक इतिहासन्ञ निश्वयपूवक सांगू 
शकतो, आणे बखरकार विक्रम व शालिवाहन याची नवि सगर्ताच 
एकदम पिठोराचे नाव घेतात व राष्टूकुट चादुक्य इत्यादि काच नाहि 
उच्चार्रति नाहीत. याच कारण आज ताग्रपट व श्िखटेख याच्या वाचना्चं 
जं शाह्न विद्रानांना माहीत ज्ञाटं अहि त्याची वातहि बखरकरांना नब्हती. 
या बाबतीत ब्ठरकराना दोष लव्यांत अथं नहीं. कारण तो दोष 
त्याचा नसून व्या का्टीं सवत्र होता, तेन्हां बखरकारनाच प्या्रदल जवाब - 
दार काय म्हणून धरवं ! 

५, पण बखरकारपेक्षां विश्वसनीय असा पुरावा पुं नब्डतारतों 
पयत व्याच म्हणणं रकन घे्नैच प्रप्त होते. तपश्चीटवा९ नसटी तरी 
ठोकटमाननें तरी शिवचसित्राची माहिती बखरीवदून घतां आली. तीस 
वषापूर्वीं के. राजवाडे करे इतेहासकारानीं बखररचं समारोचन कें व 
नंतर अस्सल कागदपत्र शोधून कादण्याचा उद्योग आज तागायत चाल- 
विदा, यापुठे आतां समारोचनाची पुनराब्त्ती करण्याची वेक आडी 
अहि. मागटे समारोचन बखरीचं होतें व आताच रिषकाटीन ठेखाच 
अहि. मागल्या समारोचनग्रसंगीं अस्सल पर्त्राचा प्रव्यतर पुरावा पाह- 
ण्याची सोय नब्हती ती आतां अनेक टिकाणींञ्चारी आहे. यामुढे बखर्राति 
अम्क एक विधान आहि म्हणुन तं खरंहि मानतां येत नाष्ठीं ब खोटहि मानतां 
येत नाहीं अपसा नकारात्मक निष्क कादण्याचा प्रसंग त्याच्यावर आखा 

होता, ती परिश्थिती पाष्टरून कांहीं बाबतीत तरी निश्वयानं ' अमूक्च 
प्रकार घडला › अस ठम मत देता येते. अद्ाप अपुव्या मािर्ताचीं स्थटे 
बरीच आद्ैत ही गोष्ट खरी; पण यामु कहीं प्रसंग भातां निशित 
स्वरूपानं टरल्यासारखे आहेत! या म्दणण्यास बाधा येऊ शकत नाही. 

६. ठेखक शाच्ज्ञ॒ असणं अगर अनभिज्ञ भसर्णे आणि पुरान्याचा 
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कागद समकालीन असर्णे अगर त्रिषमकाटीन असें यांतीर अतर काय 
याचे दिग्दरन येथवर् कटे. स्याञखून आधुनिक ठेखकारा इतिहासशाल्ाची 
व रिवसपकाटीन कागदांची अनुकूडता भसल्थामुक्त बखरकारपेक्षा पु 
पाल टके शक्य आहि हं सहज ध्यानात येह. आतां या शाख्राच्या 
व समकाीन कागदपत्रांब्या देखील मयादा काय अहित व्या पहिल्या 

पाहिजत. इतिहा सशाश्लज्ञाटा हजारो वर्षापूी होऊन गेल्या ईजिप्तमधीर 
राजघरारण्यांची माहिती आज नन्यार्नच उजडांत आणण्याची अद्भत काम- 
गिरी करता आदी याचं कारण पतमक्राटीन इ्टिकरा टेख करे साधने उपटन्ध 
काटी हे आह. ल्याचप्रमाणे मूर्मीत गडप श्ष्टीं दही दजिप्तव्या इति- 
हासाचीं साधनं व हिदुस्थानांत लोकाच्या दृष्टी पुटँ शेकडो वषपासून अस- 
णारीं शिरटेखादि साधनं इाभर वपषपृ्ी शाखन्ञाच्या अभावीं असून 
नसल्याप्तारखीं हातीं. तेन्हां शनन व समकार्टन पुरावा यांची गाठ 
पडल्यावाचून इतिदहासनिष्पत्ति होत नाही है तर अहिच; पण ही गांठ 
जथा अशान पडट त्या अरानच ही निषपत्ति होई हं टक्षांत ठेवणे मह- 
व्वाच आहे. इतिहासशखाची अनेक अगं अहित. तीं सव जाणणारा 
पुरुष मिव्णे शक्य नाही. कागदपत्राप्रमाणे नार्णी, इमारती, शिखार्ेख, 
कोरीवकामे कौरे ही सवं इतिहासाचीं समकाटीन साधर्नेच अदित. पण 
व्या स्वशचा उपयोग इतिहासक्ञ या नवाखारीं मोडणान्या प्रव्येक विद्रा 
नाडा करता यङ असे नाहीं. शिवकाखीन कागदपत्र सफाईने वाचणारा 
व समजणारा विद्वान् व्याचवेव्छची नाणी पुटं अण्डं असतां नेणता ठरतो 
मराठी वाचणाराटा फारशी कागद आरे म्हणजे आपटे अन्ञान कव 

करून स्वस्थ बस्तण्याचा प्रसंग येतो. मराठी कागद देखीक पेशवाईतला 
व शिवकाखीन यात इतक अतर पडतं कीं बखरी उत्तम रीर्तानं जाण- 
णास्यास्त शिवकाटीन कगदांतीर सारश्च देखील समजण्याकस्त मारामार 
पडते. वाचनाची व अर्थाच चांगटी मा्िती असून देखीक पत्रांचा काल- 
निणय करण्याचें शाल्न इतक निराढे अहि कीं व्याच्या अज्ञानामुटे कियेक 
मह्वाच्या प्त्नतिनि निधणारी माहिती, तीं परे किर्येक वर्ष छोकांपुर्े असून 
देखीर, आजवर उघडकीसत आटी नाही. कोणताहि कागद अमृक 

काठचा ह निशित क्षारे म्हणजे घ्यवेठची उपटन्ध माहिती आपणापुदं असेक 

तिध्यारी ते पत्र ताह्ून पाहून आपल्या माहितीत भर धघाठता येते; इतर्केच 
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नब्डे, तर तो कागद वाचण्यासहि प्रत्यक्ष मदत होते. ता्पथ काय की, 
इतिषासज्ञ या मोघम नावाने आपली फसगत शेण्या सभव असतो. 
संक्चोधक अथवा समकाखीन अस्स पत्रे वाच्यात काठ घाट्विणारा व संक- 
खनकार म्हणजे प्रसिद्ध श्षाटेल्या छापीर मजकुरावरून संक हकीकत छि- 
हिणारा है एकसारखे नन्डेत व दार्घाचीं कार्थक्षतरेहि निरनिराढरीं आहेत. यापु 
कोणल्या इतिहासन्ञाचा अभिप्राय कोणल्या पुधावर प्रमाणमूत मानावा हं 
ठटरविर्ताना फार बारकानं तपाप्तणी हणे अवश्य असते. नाहीतर इतिहासाष्या 
एका क्षत्रांत नावाजछखा इतिहासन्ञ भर्व्याच क्षत्रांतल्या प्रश्नचा न्याय 
देण्यास खयख समजला जाण्याचा फार समव असतो. याकरिता इति- 
हासशाल्ञांतीट अनेक शाखंपैकीं अ्या शार्व॑तीर मा्टिती विशिष्ट कागद।त 
असेल प्या शचालेतीर अभ्यस्त अशा राक्ज्ञाच्या पाण्यांत तो कागद आख 
पाहिजे तरच खरी हतिहासनिष्पत्ति होते. 

७. चाक्ङ्ञाचा एकागीपणा सांगितटा त्याचध्रमाणें समकाखीन कागद 
देखी एकांगीच अपस्ततात. शिवकाटीन कागद महटला कौ व्यत शिवाजी 
महाराजा॑च्या वेठची महाची माहिती दिक्टी असखीच पाष्ठिजे अर्स 
नाहीं. उलट महत्वाची माहिती न देणारेच बहूतेक कागद अप्ततात. पण 
त्यावरून रव्याचा संग्रह व त्याच प्रकाशन कर्णे अनागईं अहि हा समज 
मात्र चुकीचा आहे. पंचवीस वषौपूरवीं शिवकाटीन कागद् सफेन वाच- 
णारा विद्वान् महारष्टत एखादा दुसरा तरी होता किंवा नाहीं याची राका 
अहि व स्या पत्रातीरु सर्वं शन्दाचे अर्थं समजणारा तर नन्हताच असं 
निश्वयार्ने म्हणतां येते. परंतु पंचर्वास वषं शिवकाटीन पत्रे मिलबिण्याचा, 
वाचण्याचा, उकर्ण्याचा, विशद करण्याचा उथोग संथपणे चाद राहि- 
ल्यामूरठे त्ये न कठ्छतां अक्षरस अक्षर उतरावयाचं या संकल्पनं 
छापलेठे कागद आज महत्वाची माहिती देत भदत. व्याव न समज- 
णाय्या शब्दाचे अर्थ आत। पुष्कट्छांभ्या पर्वियाचे श्राठे आहेत. त्यवेलीं 
क्ाङेल्या वाचनाध्या चुका आतां लक्षात येऊ छागस्य अदित आण 
अश्च प्रकारची आणखी नवीन पत्रे हातीं आल्यास भआमव्या ज्ञानाति 
ात्रीनें भर पडेल असेंहि म्हणतां येते, ' क्षणशः कणराशचैव विधाम्थं च 
चिन्तयेत् › या सुप्रसिद्ध उक्तीप्रमाणें शिवकाटीन इतिहासाची महारस 
जर खरोखरच तलमठ रागी भसे तर त्यर्ते द्यी हातिक्साचीं साधनं 
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न कंटाक्तां, न थकता, व न थांबता जमविण्यापस्त व तिचा अम्यास करण्यास 
तयार अस्ते पाहिजे. शिवाजी मह।रा्जच्या सरकारी दप्तरातीरु महत्छाचे 
खटीते व विस्तृत इरत्तात अध्याप महाराष्टतीर संञोधकव्या हातीं खगछे 
नाहीत याबदर नुसती दिर्गिरी व्यक्त करणारे काही नामाकित इति- 
हासङ्ञ अदित है ख; पण या नुसल्या इठ्हव्वीनें काहीएक निष्पत्ति 
होणार नाक्षी, व्यपेक्षा खाजगी मजकुराची पत्रे जुदविणारे संशचोधक शिव- 
काटीन माहितीत अधिक मर टाकीत आदत. तन्हां समकाखीन कागद 
मिकतील तेवढे मिव्छवून लाची निवड करताना अगदीं खात्रीनं टाका 
वाटतीर ते सोडरे जातीलचः; पण जथ ' मह्वाचा आहि किंवा नाहीं 
असा शय पडत भसेर तेयं सश्चयाचा फायदा अश्ना कागदापत देऊनते 
कागद प्रकाशित कें पा्टिजित, अरी परिस्थिति शिवकारीन पत्रांची 
आहे. मग तीं कित्येकाना ' तेखातुपाचीं ' वाटी तरी व्याप्त उपाय नाही, 
एकंदरीत पुष्क माहिती गोटा ज्ञाल्यानंतर रव्यात पुनर।दृत्तीचा दोष 
ट्छण्यास्ताटीं खव्ररदारी चणँ हा गुण ठरतो; पण जर्थे माहिती अगदीच 
त्रोटकं अहि तथे संप्राहकपणासच प्राधान्य देणे जस्र अहि, 

८. हिवकाटीन कोणव्याहि कागद।चा संग्रह म)व्था अस्थेने केठा 
पाहिजे ई ठरल्यानतर प्रव्यक्ष शिवाजी महारा्जाच्या आज्ञेवखून तयार 
भ्रारेटे ह रिवम।रत हातीं अङं असतां व्याचं अध्ययन किती कपोशीनं 
केठं पाज ह निरं सागावयासच नके।. वयाची शदानिशा सवे बाजुने 
काटी पाजि; व्याचे गुणावगुण, प्राह्यग्राह्य भाग, वेगेरेचं विवेचन उप- 
ठन्ध माहितीच्या भाधारं सागोरपाग केठे पाहिजे. पण हं काम एका व्य- 
क्तीष्या हातून होण्याजो्गे नाद्यं; अनेक संसोधक आपापल्या परीनं या 
हिवभारताची परीक्षा करतील तेन्डां व्याचे खरे गुणदोष ठरतीर, अषि 
ते तस्ते ठरावे व आपल्या हातीं अला भाग लोकापुदं मादन मोक 
वाव याच हेतूने हा प्रथ अहि या स्थितीत, प्रकाशित करण्यात येत भि. 
वस्तुतः हा प्रथ इतकाच डिदहिखा गेखा कीं जणखीं काही अभ्याय पुं 
होते याचा पुरा तपासर करून हं प्रकाशन ब्हावयास पाजि हेत. पर 
मानन्द हया निधिवासकर म्हणजे अहमदनगर जिल्द्यातीख श्रीज्ञानदेवीचे 
नेवासे येथील राहणारा व त शिवाजी महारा्जाच्या पदरच। ईह छक्षत 
ठेषिटे भसतां परमानन्दाच्या हातची मूठ प्रत इकड च सापडण्याचा तभव 
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पुष्क भदे; व तिच्या कदाचित् तंजावर यथीढ प्रतीपेक्षा अधिक माहिती 

सापडण्याचाहि समव आह. पण नुपसव्या तकाच्या प्रदेशांत शिरण्यापासून 

तादृश्च सायद्ा नसत, यामूरते ध्या बाबतीत आणखी चोध क्षास पाजः 

अशी इच्छा व्यक्त कर्न ह्या मुदा येथं सोडरता. 

९. जिवभारताचें विस्तृत परीक्षण करण्याचें काम अनेक विद्वान जपा- 

पल्या परीनं ब आपापल्या सवडीनें करतीङ्च, आणि व्यानतर याच्या 

आधर शिवचरितरातीड कोणव्या प्रसंगाविषयीं आपल्या माहितीत किती 

भर पडटी याचे समाटोचन करण्यासहि सोच होणार अहि. भात् हा 

प्रसंग कारखछतरान येणार. त्या पूर्वी येयं या म्रंथाच्या प्रस्तावनेदाखल व 

वा।चकांना विषयप्रवेश करण्यास्त उपयोगी पडवे म्हणून पुढीर विवेचन 

दिठ अदि. हया म्य एक दोन वेष्मं वाचन उपटन्ध मादितीशीं तो तदन 

पाहून जे भिचार प्रस्तुत छेखकास आज घुचठे अहित ते येथें नमूद् केटे 

आहेत इतकेच, पण अधिक माहिती उपल्न्ध होश तिच्या अनुषंगानं 

या विवेचनातीर चुका विद्वानानीं दाखवून दिल्या आणि याती का 

विधान दुरुस्त करावीं रगटीं अगर सोडून धावीं लगीं तर् प्रस्तुत 

ठेखक तसं करण्यास आनंदाने तयार होदल, 

१०. इतर माहिती व विवेचन देण्यापूरव हा ‹ शिवभारत › प्रथ कोठला? 

केन्र, कसा मिन्छला; ‹ आजपर्य॑त याचे नांव रेकु आरं नार आणि 

भआजच हा पु आला! ह काय गोडबेगाङ आहि याचा उर्गडा केखा 

पाजि. हा ग्रंथ तंजावर येथीठ घुप्रसिद्ध सरस्वतीमहार्खातीठ हस्तारेखित 

प्रतीवरून रा, दिवैकर यानीं नकर करवून आणविडा. दही भारताची 

पोथी तेथं आहि ह्वी गोष्ट सार्वजनिक रव्या पुट येऊन जवक जवन अधे शतक 

होत भाले, बनेन इ, स. १८८० मध्यं तंजावर येथीर संस्छृत हस्तर्यिखत 

परथाची विषयवार सुची ठंडन येये छापी आणि भैक्रेटनें इ.स.१८९१ मध्यं 

छादस्षिक येयं संस्कृत प्र॑थांची ब्रहप्सूची छपटी; या दोर तहि शिवभारताचा 
उद्ेख अदि. मात्र त्यांत या प्रथाची माहिती ^" ¶16 ्रन्प्णफ रण 

(1 ए४18]8 00" (०९) (11९९१ 7 1627-1680) ए 8 {८8०1478 

या शब्दत दिटी अहि. यावरून सुची करताना प्रंयाच्या अतरगति 

पाषण्यास सूचीकारास श्चाटे नाहीं व पोथीच्या अध्यायाच्या शेवटचे पचि- 

चार शब्द् पान हे प्रथवर्णन दिठे गरं द स्पष्टपणे दिसून येत; आणि 
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इजारो हस्तछिलित प्रर्याची पूर्च। करर्ताना यपेक्षां जस्त क्ष प्रस्येक 
पाथीच्या वाय्यास्न देणे शक्या नसते. हँ सामान्य कारण श्ना, पण आमन्या 
मते जर एखाधने ही पोथी रक्षपूररैक वाची असती तर प्यविर्खीं ती व्यल 
समजटी नप्तती विषा महच्ाची तरी बवाटटी नसती. एक तरद प्रथ 
छदो बद्ध असल्यामुरढे रेतिहापिक दष्टथा बारकाईनें लयाकड पातं अं 
वाटण कठिण होत, आणि प्रंडफवखून व बखरीवरून शिवाजी महाराजा 
च्या चस्रिची जी रूपरेषा सामान्य वाचकाच्या डोकर्यात असे तिचा यांत 
नामनिर्देख्च आढटढत नसल्यामुटं “ शिवभ।रत ' हा एतिहासिक दष्टा 
जमेस धरण्यार्चे कारण नाही अप्ताच निर्णय भिल्ला असता 
दाहाजीची माहिती देर्ताना हत्तची तुवा केल्याची हकीकत, व्या 

नतर शिवजन्माच्या वेढचा जाधवरावानं केडेख पाठलाग आणि नतर 
तोरणा किदछा वेऊन स्वराञ्याचं तोरण खवल्याचे रस्तमदिति वणेन आणि 
राहाजीस कैर्दत टाकल्या वेनं तुरुगाच्या को्डीस ठेवलेल्या किंरक्िल्या 
फ्टाचं सरमरित चित्र व क्ञिवाजी महाराजांनीं घातटेल्या दरोब्यचि देखवे 
ञ्या प्रंथात आढटत नाहीत तो प्रय ' स्वराञ्याचा संस्थापक शिवाजी याच 

वणन देत नसून, काल्पनिक शिवाजाच वणेन करतो ' अपता शेरा ओफे- 
टन किंवा बर्नेखने मारला असता तरी व्याति आश्चयं वारण्याचं कारण नन्करत. 
प्रदफनँ िदिटेल्या इतिहासांत कां चका अप्ततील ही रेकाच जेयं 
अद्ाप उद्भवटी नन्हती तेथे शिवभारतांतीट बणन एतिद पिक शिवाजी महा- 
राज्चिच अहि असँ मणणाय्याची गणना कदाचित् ‹ विक्षिप्त ` पुरुषात 
्षारी अप्तती व ठोकानीं तर चयाचं म्हणणें मुर्खीच रेकडं नसते. रूढ 
समजुतीची मगरमिटी मनावर किती जबरदस्त असते व रस्या धक्त। 
देणारे खरे प्रकार लोकाना पटे किती कटिण काम असते याची प्रचीति 
अनेक प्रसंगीं येते; आणि रेतिहासिक संशोधकाला तर वारंवार येते. या 
प्रवृत्तीबदक तक्रार करण्यांत अथे नाही. कारण खुद संशोधकांस्या मनाङा 
देखीर नन्या शोधाचं महख ब त्याच सद्यता पटण्याप्त अनेक प्रकारची 
भनुकूख्ता असावी छागते. उदाहरणाथः--उ्या जपे ₹ाकावलीर्च महव 
आज सर्वसंमत अहि ती शकावटी इ. स. १९०६-७ च्या घुमारासके, 
शोकमान्याच्या हातीं भारी. तेथून सरासरी १० वषा ती प्रसिद्ध क्षाटीं 

धि...२ 
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आणि ती छापून डोकापुदं आन्यावर देखीर तिर््यात दिके शक वं 
मिप्या, तिची माषा, तिच्यांतीर नावे कौरे सवच बानी शिवचसि्रिविषयक 
रूढ कल्पनाहून इतक्या निरान्या होष्या कीं पांच चार वर्पर्यतया 
राकावडीकडे एकदोन संशोधकाखेरीज कोणाचे जक्ष गेडे नाहीं यात 
नवर कसच ? खुद जधे याच नांव देखी छोकांना शिवचस्िाध्या ष्ठन 
अगदि अपरिचेत असे होते, सन व तारखा डोक्यांत वागविणा्या पुटँ शक 
व मिलया यात उदछछेख म्हणजे जेत्रीच्या अभावी मोटच गूढ; अश्चा वेवी 
शकावटीतटे भातवडीच्या ट्टा नांव वाचून याचा ‹ शिवचलिरीं 
काय संवेध द्वि परमेश्वर जाणे ' अक्षं उद्वार कादून बहुतेक वाचकानीं 
दाकावदटीचीं सवै पर्न बाजूस सार € सरव्च टे. पण के. पां. न. 
पटवधन यानीं राकावरीतख रकेक उदेव अस्पर व विश्वसनीय प्रत्य 
तरांशीं तादून पाहण्याचं काम मोठ्या चिकार्टीने चाखविड व कै. गणपत- 
राव खरे यानीं आपी अखेरचीं पांच वर्षे रिवकाङीन जंश्री तयार कर- 
ण्याष्या कामी निरलसपणे अपण केटी जणि यामुर्े १९२ १-२२ च्या 
सुमारास शकावर्खाचं परीक्षण करण्याचा कार येऊन ठेपडा, तेब्ांपासून 
के. वाञुदेव शाल्ञी खरे, व रा. चांदोरकर आणि दिवेकर यानीं शिवजन्म- 
तिथि विषयक रऊष्षापोह रोकापुदढं मांडडा ह इतिहास वाचरकाना मादी- 
तच अहि. 

अशा रीतीने शिवचरित्रविषयक जुन्या कल्पना सोदरन काही वेगन्या 
कल्पना मान्य केल्या पाहिजत असं पटल्यावरी रा. सदाशिवराव दिषे- 
कर याच्या हातीं रिवमारताची प्रत आरा. जेषे शकावर्टीत शिवजन्म 
शके १५५१ मर्यं दिठेखा अहि ही गोष्ट संशोधकाना ५।४ वषापासून 
परिचित क्ञाटेडी अप्षल्यामुकं शशिवभारतातीख जन्मकाछाकडे व्याच बार- 
कान रक्ष गड; आणि अफजठ प्रसंर्गातीर मितीर्चहि साम्य असेच 
ध्यानांत आल्यामुके शिवमभारत बारकारईनेँ वाचण्यास सुरुवात क्षारी. जेषे 
शकावरछत नुसल्या नादी आहेत; व घ्या इतक्या त्रोटक श्न्दति सांगितल्या 
आहित कीं केवव्छ तेवव्या वाचन हकीकत समजणे शक्य नाही. उर्ट 
शिवभारतात कांहीं प्रसगांचीं वर्णने इतक्या बारकार्ने दिदं अहित कीं 
याची कल्पना शकावखीवरून केन्हहि भारी नप्तती, आणि ठ्टक 
प्रसंगाविरीज इतर हकीकतींचा निर्देश्च मारतकाराने इतका ओोक्षरता केडा 
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अहि कीं स्यां रहस्य व अनुसंधान अ्वातर साधर्नांग्या मदतीर्वाचन 
ठक्षात येण फार कठ्णि होते. सारश्च अस्र पत्र, समकाठन तत्रास्िा 
जेघे शकावखी व शिवमारत यांचा एकमकाश्ची संतव्रैध इतका निगडित 
जहि कीं दुव्याने दुवा उकङ्त जावा स्याप्रमर्णे बरीट सव साधने एक- 
मेकाश्शीं ताहून पावीं तेव्हांच त्यां खरं ममं समजर्ते. याकरितां शिव. 
भारर्तातीर मजकूर इतर श्िवकारीन साधर्नांश्चीं ताद्ून त्यावरून काय 
माहिती निष्पनन होते ते पहावयाचें अहि. 

११. रग्रंडफ् व चिटणीस याच्या टेखावर विश्चसण्याचा काठ गेखा व 
समकाटीन हकीकतींन्या आधारं शिवचसिची मांडणी केटी पाहिजे असे 
जं येथवर सागितट लाच आणखी थोडं स्पष्टीकरण करावयास पाहिज. 
किवाजीमहाराज शिवनेरीस उपजले, व्यानं अफजख्खानापन मारिछि, 
रास्ताखानाचीं बोट तोडी, राज्याभिषेक करून घेतखा व॒ दक्षिर्णेत 
सारी केडी वरे ठोकक हकीकती म्रेडफ व चिटणीसर यानीं दिल्या 
आहेत स्या "स्या मानावयान्या किंवा नाही अपा कोणी प्रश्न केल्यास 
त्या ख्या मान।वयाध्या अरसच कोणी उत्तर देईंट. पण याच गोष्टीचा 
तपर वरीर दोनीं प्रंथकार्रानीं दिखा अहे तो अगर व्यांचा त्यानीं 
शिकेा काठ, खरा कीं खोटा, असा प्रश्न निघाल्यास तो वादग्रस्त ठरेर. 
नखरकारराना शिवकाीन कागदपत्र फारच योडं पाहण्यासर मिले व 
व्यानीं बहुतेक ह कीगती परपरागत दंतकर्थाच्या आधारावर अवट्नून 
लिष्िल्या. उदाहरणार्थं मुरार जगदेवाने दिट्ठे दानपत्र अगर त्याच्या 
नकखा भाजतागायत तुल्पुरास सहज पाहण्यास् मिक्तात्; व व्या बख- 
रकारांनींहि पादिल्या होत्या. यामे दी तुवा श्राल्याचा शक १५५५ हा 
बहुतेक बखरकार बरोबर सागतात; राजाभिषेक ₹उके ष्येष्ठश्यु. १३ 
रोजीं बदल्ण्याची पेशावाइतहि परपरा चाद होती यामुक राजाभिषेकाचा 
शकि स्वनं निनचुक दिखा अषि; पण याव अश्ञाच ठोकठ 
पच चार गोष्ट सोडल्या म्हणजे इतर बावर्तीत केवदी चक 
करावी व पौर्वापयीचा, आणि का्क।(रणमावाचा किती विपयास्त असावा 
याट बृखरकाराच्या दियत प्रमाणच रा्टिटेटं नाही. कां ठिकार्णी १० 
वर्षाची देखी चूक आदे व दाक्षिण दिषिजयानतर राञ्याभिषेक अरसं 
सांगण्यास्त चिटणीसानीं देखीर कमी केडं नाही. पण शिवाजी महा- 



१२ शिवमारत 

राज्या थोरवीविषयीं व योग्यतेविषयीं बखरकारांच्या अतःकरणांत यथार्थ 
पूज्यभाव वस्त होता; आणि दयच्या प्रथाच्या वाचनने महारानांष्या 
विषयी परकीय इतिहासकाररानीं कादटेठे तिरस्काराचे उद्रार ब गैरसमज 
घारविण्यास मोटी मदत श्ञाडी अदि व याहिपुे होई हे निःसशय अहि. 
सुबोध, चटकदार, अवेशयुक्त व रसभरित मषाशेडी योजन शिवाजी 
महारार्जाच्या कार्याविषयीं कौतुक व॒ आदरभाव जागृत करण्याचँं काम 
चिट्णीसांच्या बखरीप्रमाणें करण्यास आजच्या सरावटेल्या टेखका्ची 
रेखणी देखीरु समथ होणार नाही. मुस्तल्मानीं प्रंयकार व ग्रँडफ यास्या 
अतःकरणांतीङ रिवर्चरित्रविषयक अनाद्रभाव महाराष्ट फैटावत चाटखा 
होता ते बकव्याच अशीं धुरन कादण्याचं काम बखरीच्या प्रकाशना 
गेल्या चाद्धस वर्षात महाराष्टौत षड अहि ह निःसंशय खरं अष्टि, पण 
बखरकारांचौ हयी कामगिरी श्चाल्यनतर स्यांना ज्या गोष्टी करतां अल्या 
नाददीत, किंबहूना करतां येण्याजोग्या नन्हदव्या व्या आम्ही केल्या पाहिजत 
व बलरीतील दोष दाखनुन रिवचरित्राचे उञ्वर व समग्र स्वरूप उघड 
कीस भणण्यास्ताटीं ष्टे पाहिजे हेहि तितर्केच खरं अहि. व्याचगप्रमाणं 
परडफने केट्ल्या चुक। दाखविल्यानेतर त्याच्या प्रथांत जो प्राह्यांश अहि 
तोहि घेण्याचा काठ आटा जहि दह येथं नमूद के पाजि. ग्रंडफन 
शिवाजी महाराजांष्या आरंभीच्या हाख्चार्खचं वणन दरोडे, दटमाय्या 
करे शब्दत केल्यामुरे महाराष्टाच्या स्वामिमानास जबरदस्त धक्ता बसत 
होता व अरस पुस्तक विवा्याच्य( अम्याप्तक्रमांत ठेवणें चुकीचे आहि है 
ठोर्काना दाखवुन देण्यास्ताटीं किप्येक विद्रार्नानीं जी चिकटी धरढी ती 
स्तुत्य व सलयप्रकाशनाच्या दृष्टीनंहि अवदयक होती अपतच कोणीहि म्हणेड, 
पण वाढटेल्या बतेवर ओहि जन्ते या न्यायाने म्रँडफव्या प्रर्थात जो 
म्राह्ममाग अहे त्याची अम्ही हैलराड होऊं न देण्याची खबरदारी 
घेतरी पाज. 

उदाहरणाय शिवाजीमहाराजांच्या चख्रिचा पूर्वा बखरकाराना फारच 
थोडा मात आहे; अफजट्प्रसंगापासून पटच चरित्र ते कासे जाण- 
तात आणि राक्ाजीच्या पुवचरित्राची तर त्यांची कल्पना फारच चुकीची 
व अव्यवस्थित स्वरूपाची भह; हं ओट्टसुन म्रंडफने शहार्जीचें पूवेचसतर 
डिदिण्यास मुसमानी प्रर्यचा भाश्चय केख. यामु या भागात बखरकारा- 
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पक्षां व्याचं छिषहिण कांहीं मुधांवर अधिक विश्वसनीय ्ञाटं अदि. अरी- 
कडे अस्सल पत्रे प्रकारित होऊं छगल्यापुक दही गोष्ट विशेष रीतीने 
स्पष्ट क्षाटी. सारश्च बखरकारापेक्षां ग्रंडफ कांहीं बावर्तीत श्रष्ठ अहि ह 
अमान्य करतां येणार नदी. व्याने जेथे समकाटीन प्रथाचा व॒ कागदप- 
त्राचा आधार दिखा आहे व्या मुदापुरते व्याच हिणं जमेस्त धरटेच 
पाहिजे. व्याचप्रमार्णे आधुनिक प्रंडफ म्हणजे प्रो. जदुनाथ सरकार याच्या 
शिवचरित्रिविषयक प्र॑थात जो प्राह्यार असेर तो जमेस्त धरून व्याची 
तुखना शिवभारतांतीर मजकुरांशीं केडी पाजि. पण ही तुना करण्या- 
पूवीं शिवमारतांतीर मजक्रूर सारांश रूपान प्रथम वाचकापुढ मांडर्णे 
अवर्यक अहि .हा सारं देताना सेक्षेपाकड मुख्य दृष्टी ठेविठी असून कवीन 
गौरवाय के वणन बहुतेक गाद्ून मुख्यतः रेतिह्ाप्िक कथान्काचा 
भाग निवडला अहि. स्याचप्रमणै कवीन प्रश्नोत्तररूपनें विषयाची मांडणी 
केटी आह व कित्येक वेष्छं एका विषयाच कथानक पुर करण्यात 
कवीखा कालनुक्रमाकड दुटक्ष करव छगरं अद; ह रक्षांत वेउन सारश्च 
देताना मजकुराच्या मृच्छव्या अनुक्रमांत योडाबहृत फरक केका अहि, 

२ रिवभारतसारः 
१ भूमिका. एकदा परमानन्द नचा एक श्रेष्ठ ब्रह्मण तीथयत्रेष्या 

निमित्ताने कारम गे होता; तेयं तीथविधि करून तो भागीरथीच्या तीरीं 
बस्तखा असतां तेथीर काही पंडितनीं रिवाजीमहाराजांच चरि रेक- 
ण्याची इच्छा प्रकट केटी. ते महण ^“ तुजा भवानीष्या प्रसादान 
ज्याला राव्य मिक, आणि देव, ब्राह्मण व गाई यचि जो संरक्षण करतो 
अशा राजगडव्या शिवाजी राजकचं ज चि तुम्ही देवीच्या 
प्रसादानें रच अहि तें कृपा करून आम्हसि सांगा. '› तेन्हां कवीन्द्र 
परमानन्द म्हणाला ^" नारायणांश्चरूपी हा राजा रिवाजी एकद्। मला 

म्हणा ‹ माठोजीपासून प्रारभ करून मीं अतांपयत जीं जीं शर्य 
केटी तीं स वर्णन करा.” स्यच हं सगणे रेकूनमी घरी आर्छखोव 
८ भारताप्रमार्णे मोदे चस्ति मी रचे द्वी श्चिवाजीची इच्छा माह््या 
हान कशी पार पड ' अपा विचार करीत अपस्ता रक्वीरा देषीनं 
८ मी तुख प्रन श्रा्त्ये आहे; तुं काजी करू नको” अस्ना धीर 
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दिखा. ते्हां मखा उत्साह वाटून हा इतिहास मी शिख. यात जमुमहादेव, 
त॒व्छजा भवानी, चार पुरुषाय, तीर्थ, शिवाजीची यवना श्राठेी युद्ध 
देव ब्राह्मण गाई यांचा महिमा, अनेक राजाच चरति, हत्ती षोड दुर्ग 
याचीं वर्णने आणि शश्वत राजनीति इद्यादि विषय आटे भदित, तेग्ं 
हं चरि व॒म्ही एकाम्रतेनें रेका. 

२ मालोजी. दक्षिण देशत मालोजी नावाचा एक सूर्वंश्षी राजा 
होता. तो महाराष्ट राजा पणं प्रांतात राहून भीमेच्या कांटीं राभ्यविस्तार 
करीत अते. तो राजा विष्णूच्या अशापासून क्चरेडा व मोठा पराक्रमी 
असून त्याच्या खर्च नाव “ उमा ' असे होते. ल्या रिवभक्त मारोजीनें 
दोभुपवैतावर एक गोड पाण्याचा ताव बांधिवख, आणि अनेक राज- 
वदि, बागा, विहिरी) पाणपोया व धरम॑शाव्ठा करकिल्या, व्या वेधी देव- 
गिरी येथे निजामराहया राज्य करीत असून यादवराव कैमरे दाक्षिणात्य राजे 
ष्याभ्या पदर होते. त्याच वेलं विजापुरासत भदिरशाद्वी राञ्य असून 
तेथे यवन सरदार नादत अप्तत. एकदं अदिक व निजाम रया्ष्यात युद्ध - 
प्रसग उद्भवल्या वेन्डीं निजामानं मारेजीस मदरतीस बोखाविट, तेन्ां 
मारोजी व ब्याच। भाऊ विंठोजी है निजामास् मिकङे, ब स्यानीं निजा- 
माच्या शानरूचा परामिव केा. ह प्रन निजामानें मारोजीचा 
गौरव केडखा, व॒ माखोजी निजामार्ने दिटेल्या जक्ागिरीवर रभ्य 
करू खगला. नंतर रोकराची आराधना केल्यावखून मारोजीडा 
मुखगा श्चाखा; ल्याचं नांव शह्ाजी अणि पुं दोन वषानीं दुस्तरा मुर्गा 
काला लाच नांव “ शरीफ ' अस ठेव, ‹ शाह › व ‹ शरीफ ' हीं नर्विं 
एका तिद्ध पुरुषाच्या नांवावखून ठेविटीं होती. शदहाजीदखा पांचवे वषे 
खगे असतां माठोजी निजामशहाच्या ज्ञेन अपरे सैन्य घेऊन इंदा- 
पूरष्या स्वारीवर गा व तेथे शत्ुसेन्याश्चीं ख्डत अक्तां मरण पावला, 

३, शदहाजीचा उदय, मारजी मरण पावल्यवेनीं शदाजी व शरी- 
फजी हे मुरगे ठ्हान असल्यामुढे विठोजानं सवै जहागिरीची व्यवस्था 
केटी. पुं शहाजी वयात आखा तेन्ां जाधवरावानं आपडी मुटगी जिजा- 
बाई इचे टग्र शक्ाजीरीं केठे. व्याचप्रमाणे विन्रासराजाची मुख्गी दुगौ 
इच खप्र शारीफजाशीं क्षठ; आणि हे दोषे भाऊ निजामश्चाहाभ्या पदरीं 
सरदारीवें काम करूं ठागरे. या नंतर विठोजी स्वगीवासरी श्राल्याषर शाहा- 
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जीने कारभार आपल्या हातीं घेतला. तेषां शक्षजी व॒ इारीफजी आणि 
विटोजीचे आठ मुखगे ( १ सभाज, २ तेजी, ३ मारोजी) ४ मंबाजी, 
५ नगोजी, ६& परसोजी, ७ त्रयबकजी व ८ कक्ाजी) हे सवे मरिकब- 
राध्या तंत्रार्ने वागत असत. 

४. जाधव व भोसटे यांचे वितुष्ट. एकदं निजमशद्टास मुजरा करून 
जाघवराव आदिकरून सरदार आपापल्या घरी परत जाण्यासार्दी घान 
बहिर पडत असतां दाराबहिर एकच गदं श्रारी. ती मोडण्यासार्टीं भाट- 
दार्रानीं खटपट केडी. परतु हत्ती, घोडे, पार्ल्या इ० वहार्नावखून 
जाणाच्या व पार्यीं जाणाय्या ठोकांची खवचाखच ज्ञाी. प्या गर्दीत खडा- 
गे नांवाच्या सरदाराचा हत्ती बेफाम होऊन अनक छोकाना मार खगला. 
हं पाह्रन जाधवरत्राचा मुखगा दत्ताजी याने त्या हत्तीस शरन जजर 
करून वठर्णासि आणले. तेन्ां विटोजाचे वडील मुखगे संभाजी व खाजी 
ह खेडागब्याच्या मदततीसत धारन अष; ्यामुढं मोसडे वे यादव याच्यत 
मारामारी जंपून सभाजीन्या हातून दत्ताजी मारला गेल. यविलीं जाधव- 
राव बराच दूर गेटेखा होता. परंतु अपला मुख्णा दत्ताजी ह मार 
गेखा हयी बातमी रकर्ताच तो परतल; आणि व्यानं आपल्या मुखाप्त मार- 
णान्या मोसल्याच्या सैन्यावर् हहा केखा. ध्या मारामार्रत जाधवरावाच्या 
ह्ातून राहाजी जखमी श्राख व संभाजी ठार आला. हवर्टी ही मारामारी 
निजामशचहाने मर्ये पद्ून ्थाबविखी. याप्रसंगीं जाघवरावाचं वागर्णे अन्या- 
याचें होते असँ वाटून निजामश्नें ज[धवरावाविषयीं कीं कपट योज 
शेत. पण ते ओव्टलून जाधघवराव निजामराह्ी सोदून दि्ीकरांच्या 
भआश्रयास्र गेखा, 

५ भातबडीचें युद्ध. जाधवराबासारखा बकाव्य सरदार निजामी 
सोडून गेडा हं रेकून अदिरशहास मोठा जानेद् क्षाखा; कारण निजामानें 
शदिलाचा अनेक वेव्ठा पराभव केडा होत त्याचा सूड षेण्यास अनुकूल 
अशी परिस्थिति जाधवराव गेल्यामूटे निमोण ज्ञाटी. अदिटान मंगखारीं 
तदहाचं बोरे लाविङे, मोगङंस्याहि म्नात निजामाविषयीं आदी शेतीच. 
तेषां प्यानीं अदिखची बाजू पस्करटी. अश्चा रीतीने जहागिराने इत्राहिम 
आदिरशदहाष्या मदतीसर सैन्य पाठविल्यामुठं अदिस निजाम कस्पटा- 
प्रमाणे बार छगल, मोगलचा सेनापति रष्करखान व अदिकशादी 
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सैन्याचा मुष्ठामहंमद हे निजामी सुट्लष्वर चाद्न अजे. तेन्डा 
मल्किबराभ्या हाताखाटीं असणाय्या निजामश्चाही सेन्यार्ने मोठा पराक्रम 
क्न शत्रूची दाणादाण उडवून दिटी. या युद्धात भोसरस्याची एका 
मागर सरदाराश्चीं गाठ पडटी व स्याति शरीफजी ठार ज्षाखा. परंतु शदहाजीं 
करनी मोंगटी सरदाराचा पराभव केखा व किव्येकाना केद कैर. शवरीं 
अदिल्शाही व मोगी सेन्यावर पुरा विजय मिच्छवून मलिकबर व भोसठे 
मेडन्टी असे सवं निजामराहाकड मुजरा करण्यास गेटे. 

६, श्चहाजीची उचरर्बांगडी-लेोजी वगैरे भाऊ व शदाजी 
्यच्यांत भाउबंदर्कौची भावना होती ती भातवडच्या युद्धपासून स्पष्ट 
पर्णे बहिर पडटी. खेरोजी प्रणति बंधुंनीं शहाजीशी स्पध माहिन मि- 
केवराचा आश्रय केा, तेन्ां आपले चुलतमाऊ व मङिकबर याच्या 
वांकडे आटे असतां या दरबारांत राहणं सुरक्षितपणाचें नाहीं अपं ओढ- 
खून शद्ाजी आपल्या जहागिरीकड गेखा. व्यानं अहा रीतीनं जाऊ नय 
म्हणून निजामराद्द मुत्सर्धानीं सांगितटे. परन्तु शहाजीडा तें पटले नादी, 
दी हकीकत अदिर्शद्ास समजतांच व्यानं श्वदहाजीस बंडाऊन आपल्या 
पदरीं ठेव. शाहाजानेही मटिकवराचा व निजामश्ाही सैन्याचा पराभव 
केख यामुर अदिलक्चहानं संतुष्ट होऊन शाह्ाजीक्त मोटी जकगीर दिरी, 
नंतर मुधोजी फट्टणकर यानं बंड केठं होते त्याचा शाहाजीनें बंदोबस्त 
करून दाखविखा; आणि कनाटक व केर प्रांत जिंकून इत्रहिम अदि- 
लदाहाच्या खजिर्न्यात मोटी भर राकी. | 

७, शिवाजीचा जन्म, श्द्ाजी अदिरशाह्यी दरबारात असतां निना- 
मशी वजीर मटिकेबर व विजापूरचा बादरशाहा इब्राहिम हे दोघेही मरण 
पावले. त्यानंतर विजापुरच्या गादीवर भाठेखा महमुदश्ा गविष्ठ अदे 
व मिकाच्या म,गृन निजामश्चादी दरबार कता सुत्सदी नादी हं पाहून 
श्हाजहानाच सैन्य दक्षिण काबीज करण्याच्या र्षेनं चादट्न आङ. अशा 
वेष्टीं निज।मदाद्वीविषयीं राहाजाच्या अतःकरर्णात कठ्वलमा अपतल्याघुर्टं 
तो विजापुर सोद्रन निघाला. व्याच वेरं जाघवरावद्वी मोंगखंची बाजु सोट्ून 
निजामाचं दरबारी देवगिरौ येथे येऊन पोंचला. या सुमारासर विश्वास- 
राजाच्या वं्चातीन सिद्धपाङाचा मुर्गा विजयराज याने आपी मुखगी जयती 
ही शाष्टाजीचा मुर्गा संभाजी यान देऊ केटी -शादाजीख देखीर ही सोयरिक 
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करणें योग्य ॒वाटल्यामुरठै मोसठे ब विश्वासराव याच्या षराण्यातीरड हा 
बे्टीग्यवक्टार रिवनेरी किदछयावर मोौल्या समारभे घडून आटा. नंतर हा 
समारंभ आटोपल्यावर व्या्याच्या सम्मतीनें आपल्या गरोदर पर्न।स (जिजा- 
बाईस ) ते ठेवून शहाजी द्याखानावर स्वार करण्यासार्टी गेख. नंतर 
शके १५५१ फाल्गरून वथ ३ राजीं रत्री ज्ुभलम्रावर शिवाजी महारार्जाचा 
जन्म श्चाखा. शिवनेरी किं्ठयावर जन्म श्षाल्यामुकं मुखाच नांव शिवाजी 
असें ठेविर, याच जातक पुरोहितानें केर. पुं व्या राजकुमाराचं उप- 
बेरन व अनप्रारान हे संस्कार योग्य वेकं करण्यात अले. व्यानंतर दया- 
खानाचा परामव करून शदहाजी शिवनेरीस आखा बतेरथ पुत्रमुखावरोकन 
करून त्थान आनेदर्ने मोठा दानधम केला. 

८ निजामश्ाहीचा अत. जाधवराव निजामश्चा्ी वांचविण्याश्वा 
हेते देवगिशीसर आला असून द्याच्याविषयीं भलतीच रोका वेण्यांत आडी. 
दारू बेहोष बनेल्य। निजामस दुष्ट ॒मत्यानीं खोटथा नाटथा गोष्टी 
सांगून भर दरबारात जाधवरावाचा अपमान करविखा. तेन्हां तो रागानं 
बेफाम श्ारा. अशा वेवी हमीदखान करे सेनापतीनीं त्यास घेरून 
ठार केक. सासम्याची ही अवस्था देकून शहाजीनेहि निजामशाद्वी पक्ष 
सोडला. इतर निजामश्चादी सरदार्राना दर्वा हमीदखानाच बाग्णे न 
परटल्यानं द्यापैकीं किलक अदि कशद्ाकड गेटे, किव्येक माँगखाकड गेरे, 
किर्येकानीं षड उभार्टीं आणि कित्येक तटस्थ राष्टि. या घुमाराक् 
मोठा दुष्काठ पदन जकाना शेरभर रलं देउन शरभर कुन्ठीथदहि मिढक- 
ण्याची मारामार प्रं खगडी | अश्या वेक मोगखंच्या सेन्पार्ने दौढताबा- 
देस वेढा दिढा ह पाहून अदिटश्हनेहि दौट्ताबाद षेण्यासादीं भापठें 
सैन्य पाठ्विटे, यामे शहाजहानाच्या व महमुदरद्वाष्या सेन्यति दौर- 
ताबाद वरण्यासार्दी दररोज ्डाई शेऊ छगठी. स्यात मोंगखंनीं भदि- 
टाहली सैन्याचा परामव केल्यानं हेवरीं निजाम व त्याचा मंत्री फतते- 
खान हे मागर्टभ्या हस्तगत भ्चाठे व निजामश्ादी राज्य बडारे, अशा- 
प्रकारं मोग ठर्णे दौडताबदेसत वसठेटे प्रन अदिशा तेथून 
पाय काढावा खगडा, 

क्चि,.,३ 
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९ नवीन राज्याची उभारणी, देवगिरी हरंतगत श्ञाल्यामुढं मोंग- 
खचि सैन्य आनंदाने व विजापूरच सैन्य दुःखानें निजामी मुटु 
तून निघून गेल्यावर शद्ाजीनं शिवनेरी प्रमृति निजामशा्ौ कठ 
आपल्या तार्म्यात घेते, त्याचप्रमाणे गोदषरी, प्रवरा, मीमा, याच्या 
कांठचा व सद्यादि प्वतानजीकचा प्रदेश त्ार्ने हस्तगत केटा. अरा 
रीतीने दिष्छीपतीविरुद्ध शङ्ाजीनें हा नवा डाव माडटेखा प्रन घाटे, 
कटे, धोरपडे वगेरे अनेक मराठे सरदार वाखा मिले, तेह द 
नवें प्रस्थ वादं खगज्ढं पादन शदाजष्ानानं भदिरशष्षाशी तह करून 
भीमानदी दी दोर्घाच्या राज्यांची सरद टठरविखी. आणि शदाजी या 
यावन सन्याविरुद्ध तीन वर्षे खला. शेवटी राहाजीर्ने आपला जक- 
गिरीचा प्रदेदा वगद्न राहिटेल्या निजामी मुट्खांतखा करीं माग 
दिष्छीपतीसि ब॒ बाकीचा अदिल्श्हास देऊन टाकिखा. राहाजी दृष्टी 
स्वभावाचा असून देखील व्याने आप दष सोदरून या वें 
तह केडा याच कारण स्याटा शकरा स्वर्रात येऊन तस 
करण्यास सांगितख हर्त; व यवर्नाचा संहार करण्याच कम तुद्य 
पच्या हातुन होणार अदि असं चेकरने सगित कोते, निजाम- 
दद्द वुडवून मोंगलंचै सेन्य परत रिरे तेन्हां “हं साम्यवान् 
मोगी सन्य पुमा मला बुडवीर ” असं अदिल्दाहास् भय पदन 
त्याने दादाजी आपल्या पदरीं वेवण्याचे टठरविर्े. त्याप्रमाणे शङाजी 
विजापूरकराकड गख, 

१०, शदहाजीची दक्षिणेतर कामगिरी, फशदलानाचा मुढगा रण- 
दुह्ठाखान याच्या बरोबर शक्जी कर्नाटकच्या स्वरस निधाछा. तें विदु 
पुर, वृषपत्तन, कावेरपट्ण, श्रीरगपदरण, तंजावर, जिजी, मदुरा, पीठगाडा, 
विधानगर, हंसकूट यथी अनेक रार्जाना दाद्ाजीनं जिकर. तेन्दां किप- 
गोडापाघ्चून घेतच्डे बगद्र शकर रणदु खाने शदाजीस बक्षीस दि, व 
श्टाजी बकगुरस रद्र खगा. शदाजीसत अनेक जिया असून देखीख 
त्याचं जिजाबाईवर अव्यत प्रेम होतेव रिषाजी हा मुर्गा त्याङा अतिशय 
भआवडत होता. शिवजन्मापासून शहार्जाचें देश्चय॑एकसारखं वाढत ते; 
व ठिकटिकाणीं स्याल युद्ध॑ति जय मिटा शता. शिवाजी सात वधांचा 
राख तन्हा राक्जीनं व्याल दिष्टिणें वाचे शिकविण्यासाटीं युूष्या 
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स्वाघीन केर. तेन्हां शिवाजीचे विधप्राहकल पाद्रून ५ हा विलक्षण बुद्धि- 
मान आहे ” अशी खुणगांठ गुखूनं आपल्या मनारीं बाधटी. 

११. क्षिवाजीची पृण्यास्च रवानगी, एकदा शहाजीखा स्वपरं 
शोकरनें दशन देऊन“'शिवाजीची पुणे प्राताच्या अधिकारा योजना कर 
अं सगित, व्यप्रमाणे शिवाजीस बरवे वषे खगङं तेब्डां व्यावरोबर 
अमात्य, हत्ती, षोडे व विपुर द्रव्य देऊन व्याच रवानगी इाक्ाजीन पुर्ण 
प्राताकड केरी. तो पराक्रमी शिवाजी अनुकूढ मंतरयाच्या सहाय्यानं प्रजेढा 
आनंद देत बादर गला. तेन्हां महाराष्ट देदाची जनता समृद्ध ्ञाटी व 
त्याचे गुरू कृतार्थ श्रे. सवे विधा शक्ल षव कठा यांत प्रवीण होऊन 
शिवाजीने गुरूना मोठे यश्च दि. नतर नवयोवन प्राप्त ्ञाठेल्या स्या 
शिवाजीचै पवार कुरखंतीर पुटीरशीं ख्प्र ्ञाछ. 

१२.श्हाजीची कैद. मढास पुणे प्रातीं पाटवून शष्टाजीने सवै कनांटक 
प्रात आपल्या ताम्यत भाला. कर्वरराप्टरण, मदुरा, म्हैसूर येधीर रजे 
रादाजीध्या अक्षित क्चाठे. रणदुटखानानें पच्यवुन खवटेल्या वीरभद्रास 
शहाजीनें पुनः अधिकारावर प्रस्थापित केर. पुष्कढ रार्जानीं शहाजीच्या 
प्रभावनं यवनांची भीति टाकडी.रणदुष्ठाखान तर राहार्जीभ्या सछ्ठथानें वागत 
होताच; पण रणदुछ्ठा मेल्यावर तिकडे षिजापुराद्नन पाठाविषेठे सवे सेनापति 
देखील श्टाजीच्याच तंत्रानं वागरू कगरे. तेन्ह महमूद शष्ाने शाहाजीस कैद 
करण्यासारटीं सुस्तफाखानाची रवानगी गेडी. मुस्तफा येत अ असे रेकून 
शहाजी प्यास सामोरा गेडा आणि दोर्घाच्या मेदीचा समारभ मोय्या थाटाचा 
हाला. दोघांच्या सैन्याचा तठ जवलजवठ पडला असून मुस्तफाखान वरून 
गोडीगुखाबी ठेऊन राहाजीवर आपटा विश्वास आहे असँ दाखबीत असे. 
पे एके दिवश्चीं मध्यरात्रीं सुस्तफानें आपल्या सेनानायकना रएकां्तात 
बोावून ““ शहाजीस कैद करा अपता महमूद शहाने भज मखा निसेप 
पाठवून कड्विरं अदि; त्याअथी भाज पाटे तो उदटण्यापूरवीं ्याा कैद 
केरे पादज ” असं सागितर्छे. प्याप्रमणे पाटे मुस्तफाखानान्या सैन्यार्ने 
दाहाजीध्या रिबिरार्मोवतीं वेढा दिका. शद्ाजीध्या सैन्यांत युद्धाचौ मुटीच 
तयारी न्ती; सै खोक निजटे होते, अशा स्थितीत घोरपड, माङरेजी 
पवार वभर विजापुरकरांचे सरदार शद्ाजीच्या शिबिरंत शिरे, तन्हा 
शक्षाजीचं सैन्य पारघार्ईनं स्ढण्यास निषाढे, ल्यांत खेडोजी पाटछने बराच 
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वेठ पराक्रम गाजविखा व हेव्टीं बाजी षोरपल्याच्या हतन तो मारडा 
गेला. नंतर शहाजी बराच वेक ख्दून थकल्यानंतर मूञ्छित श्राखा; व 
व्यास बाजी षोरपव्यार्मे कैद केड. म॒स्तफाखाननें शाजीस विश्वास 
पटवा गणन भापटखा मुख्गा आतषखान याची शपथ धेतटी होती, व 
कुराणहि उच्छं होते; भणि शेवटी हा विश्व सधात केखा 

१२३ रिवाजीचा पराक्रम, राकाजीसत कैद केल्यानेतर बंगद्ुर 
घण्यासाटीं संभाजीवर तानाजी इरे, विहर गोपा व॒फरादखान याची 
मुस्तफानं रवानगी केरी. आणि शिवाजीवर महमद शानं फत्तेखान, 
अश्रफश्चहा, बाजी निंबाढकर वगेरे सरदार पाठविले होते त्यानीं बेरुसर गांव 
हस्तगत क्न तेयं तक दिखा. व्याचप्रमाणें हैबतरावाचा मुखगा बहा याने 
श्िरवल गव्ठ. विजापूरकरांच्या या हाल्चाखी पाहून श्षिवार्जानें पुरंदर- 
गद्धावर ठ्ढण्याची तयारी केडी. ही करर्ताना क्चिवाजीमहराजांना आत- 
प्रत्यय वाटण्याजोगी कांदीं पराक्रमाचीं खं स्यास्य हातून यापूर्वीच श्चा 
हती. कारण डोक।त प्रसिद्ध असटेटी जावल्धी वेन तेयं त्यांनीं चद्र- 
रावाची स्थापना करून दाखविी व फरटणच्या राजास पटवन छवृन त्या 
जिवेत पकद्न त्यांनीं सोद्ून दिर होते. युर फत्तेखान व बहा हे 
विजापूरकरातपै सैन्य घेऊन अले तेन्दां स्यानीं प्रथम रिरवठ येथे भाणि 
नंतर पुरंदर यथं शाघ्रशीं ताड देण्याचं ठरविटे, जगताप, का, कटे 
हंगल, वगेरे सरदार्याना कावजीच्या हाताखाटीं देऊन ध्यानी शिरवव्ास 
पाठविडे. कावजीरने शिरवव्ावर हठा करून बह्ठाव्छच्या सेन्याचा धुत्वा 
उडविख, बहठाव्यस रर्णागर्णात ठार ॒केडं आणि श्रुसेन्यासत दुट्रून तो 
परत पुरंदरास आला, बहठाठ ठार श्षाल्या्च रकन फत्तेखान व ॒मुसेखान 
येट पुरंदरावर चाद्धन गेटे. परंतु ह सैन्य गड चद्रून जाऊं छग 
तेन्हां जी मारामारी टी तिरव्याति मुसेखान ठार श्चा व फत्तेखानाबरही 
पराभूत होऊन र्णागर्णातून पदन जाऊन जीव वांचविण्याचची पाठी 
आली. त्याचप्रमणे संभाजीकटून फरादखानाचा बेगद्ुराकडे पराभव 
क्षारा, हं प्रन महमुद रान िंहगड व ॒बंगद्ुर हे दोन क्छ शहा- 
जीने यवेत या अटीवर शक्ाजीस केतुन मुक्त केठे. सिंहगडासारखा 
महत्वाचा क्िद्ठा चवा ऊगखा म्हणून शिवाजीमहारार्जानीं चिद्ून 
जाऊन विजापूरकरांवर चाङ्न जाण्याच। विचा कडा होता. परंतु 
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सोनोपंत नाबाचा मत्री त्यांना सहणाडा “"राजकारणांत बख्वानाश्ची मारामारी 
करण्याचा प्रसतग भाणणे शाहाणपणाचं गणड जात नादी .शकाजीन बल्वा- 
नारीं वरैर केडे व तो गरसावध राहिखा यामु ध्याच्यातव्रर कैदेचा प्रसंग आला, 
स्यां अदिरशाहा ब दिष्टीपती हे दोषे तुमच्यावर रागावटे अदित. व 
त्या दोघांनी ९कनूट होऊन चारु केटी तरी तुमचा निभाव छने 
असे दुरम स्थान हस्तगत करण्याचा प्रथम प्रयलन करा; तोपयत भाधी 
शान्रच्या पक्षात फाटापूट कशी पडता यछ त पा. मेदनीति हीच 
राजकार्णात फार उपयोगी असते. पित्याची घटका हाण्यासाटीं एकादा 
गड धावा लागला तरी हा सौदा महाग पडा असं वाटण्याचं कारण 
नाहीं. किष्धाचा स्वामी अर्जिक्य असर्णे ही गोष्ट जास्त महखाची 
आहे. ' सोनोपंताची दही विचारसरणी शिवाजीमहारा्जानाि पसंत 
पडी व त्यांनीं कांहीं दिवस पड वेण्यार्चे ठरविले. 

१५. अफजटय्स्षग-यानंतर दंडाराजपूरष्या हवकशारीं शिवाजी- 
मक्षरार्जाना मारामारी करावी गरी व्यवेनीं महमुदश्चहनें हवशाचा 
पाठपुरावा केखा. पुं चद्रराव मोन्यासर जिंकून जावली पूर्णपणे तार्म्यात 
घेतठी तेन्ह प्रतापराव मेरे हा विजापूरकराच्या आश्रयासत जाऊन राढा. 
महमुदाच्या मृत्यूनंतर ओरंगजेबानें विजापुरकर्ाचा जो मुर्ख हस्तगत 
केडा होता त्यांत शिवाजीमहाराजानीं इवव्डाढवल् केरी व विजापूरकरष्या 
रार््यात धुमाकूक् माजविला; मागर्खन्या रा्य॑तीख्ी कित्येक गांव घेऊन 
व्यानीं अहमदनगर च शासन केठं. सारांश निजामसाष्टी राभ्य मांग्ख॑नी 
डवि हेते ते शिवाजीमहाराज आपल्या तार्या षेणार असा रग दिस 
छागल, तेन्हां अदी अदिश अफजुर्खानासत महारारजाभ्या राज्यावर् 
स्वार करण्याचा व व्याना जिवत पकद्ून भणण्याचा हुक्म सोडखा.भफजङ- 
खानानें हि ^ शिवाजीटा पक्षपणीं बांधून तुमच्या पुं आणतां " भक्षी 
प्रतिज्ञा केटी. तेन्हां अद्छीराक्षनेँ खृष होऊन अफजर्खानाचा मोठ 
सन्मान केडा व खान स्वायीवर निघाडा. व्याच्या बरोबर अबर, याकूत, 
मुसेखान, हसन, रणदुदछठा, अङुशखान, हिठार करे मुसकमान सरदार 
भाणि घोरपडे, पादे, खराटे, यादव, मंबाजी भोसटे, षाटगे, कटे वर 
मराठे सरदार शेते. खान निघाटा तेब्ड। शिवाजीमद्ाराज पूर्णे प्रात भसून 
तिकडेच खानाने जार्णे भवहयक होते. परंतु मक्षारा्जानीं जावन्डी षेतल्यावेी 
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चेदररा्जाच्या सर्वं नातेवाहकाना कापून काढ; तेब्ां चद्ररावाचा भाऊ 
प्रतापराव हा अदिलराहाकडे पदन गेडा होता; त्याच्या भाप्रहावखून 
जावद्धी प्रथम पेण्याचा विचार कायम करून खान बाईकडे आला. महा- 
रार्जा्नहि असा विचार केडा कीं ^“ ष्या दुष्टा तुक्जापुरच्या मवार्नाचा 
मोठा अपमान केडा, जो ब्राह्मणाना ठार माद इच्छितो, आणि जो वणा- 
श्रमधमौचा सर्वस्वं नाश करण्यास उद्युक्त क्रा अहि त्या अफनुट्खा- 
नास्त मखा मारख्च पाहिजे. जावि घोर वन ही मा्षी सिद्टाची गृहाच 
होय. तीत श्िरणारा हा शत्रु, अफञ्चरखानखूपी हत्ती, खात्री नाश पाव- 
णार. ” असा विचार करून आणि आप सेनापती व अधिकारी याना 
काम नेमून देउन महाराज स्वतः पायदव्णांसह जावव्टीस आले. हं एेकून 
अफजट्खानानें महाराजाकडे निरोप पाठ्विखा तो असाः-“'अदिर्शदारन 
निजामश्ाह्वी राभ्यांतखा जो मुङ्ल मांगर्खाना दिका होता तो तं ता््यात 
धेतलस; दंडाराजपुरीच्या राजाचा मुख घेऊन व्या्याश्ीं वैर संपादन 
केर; चद्राजाची जावल्टी जबरदस्तीनें षेतरीस; कल्याण भिवंडी घऊन 
मरशिदी पाडल्यास; क्राजी मुषठाना कैद करते।स; चक्रवती चिन्ह 
धारण कषून सोन्याच्या सिंह्ासनावर बसतोस ब ॒स्वतत्रपर्णे वागतोसः; 
यासार्टीं तुश््यावर अदिरशहानं मखा पाठविढ आह, सुसेखान व प्रतापराव 
वगेरे सरदार मला युद्ध करण्याविषयीं प्रोत्साहन देत अदित; तेन्डां ह 
राजा वुं तह कखन सिंहगड, खोहगड, पुरदर, चाकण, व नीरामीमा 
यमर्घीट प्रदेश्च दिष्धीश्चरास देऊन टाक, आणि जवनी अदिलराह्ार 
दे. * या निरोपास उत्तर म्हणून दुतामार्षत महारा्जानीं असा निरोप 
पाठविखा कीं “आपण कनीटकातीर अनेक रार्जाचा नायनाट केरा, असं 
असून मजविष्यीं एवदौ दया दाखवितां हँ चाग आदे, आप बाहबरु 
अतुल असून आपल्या ठिकाणी मुर्ढीच कपट नाहीं. अपटी इष्ड 
असल्यास आपण जाव यवे. आपर्णावाचून मोंगडी व॒ अदिर्शाही 
सेन्य मखा कस्पटास्तमान वाटर्ते. आपण वटेनं सावधपणे य्व. आपण 
मागत अहां ते किष्े व जावद्ठीदेखीर मी देतो. आपण येथे आल्यप्त मी 
निःक्ञक होऊन माकी तलवार आपल्यापुढें करीन.” हा सूत्रमय निरोप 
एकून “ शिवाजी तह करण्याच्या इच्छेनें मला बोख्वीत भदे तेन्हां मल 
तेयं गेटेच पािजे. तो म्चे योग्य बोर्णे कवठ करणार नाहीं तर् मी 
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देवता भरष्ट करीन ब प्रतिज्ञा पार पाडीन ” असं खानानं ठरविरे. तेन्हा 

वयाच्या किलेक सषागारानीं असें म्दटठे की ¢ शिवाजनि तुम्हा॑वर इद्ध 

तःकरणाने विश्वास ठेविखा है खरं असेठ तर ल्यानं जावल्ीच्या वनातून 
बाहिर यावै आणि आपरं सर्वस तुम्हा अर्पण करावे. पण असे न 

करितां तो व्या अर्था निर्मयप्णे आपणां तिकडेच बेडबीत अदि, त्या- 

अथौ लाच्या हृदयांत का्ीतरी सास अदि असँ भमापि वाटते. दी 

डोगरी वाट घोडे ब हत्ती याना वासदायक आहे, करितां तुम्ही या 

रानात जाऊं नये.” परंतु या सागण्याकडे दुरक्ष करून खान जाण्यास 

निघाखा. 
इकडे शिवाजीमहाराजांना तुकजामवानीनें प्रसन्न होऊन असं सागि- 

तठ की, "“ अफजल्लान कपटी असून तस्याश युद्ध करीत आदे. 

स्यां तुढजापूर सोन तद्या सह्ायार्थच मी आलये अदि.या पराण्यानं मज्ञा 
अपमान केखा ` म्हणून तुद्य हतान ल्ाचा मृव्यु व्हावा अशी ब्रहदेवा्े 

योजना केडी आहे. या सादी हे राजा, मी तुश्ची तर्वार् होऊन रिं 

अदि, ” याप्रमाणे बोढून भवानी त्या त्वात शिरडी. आणि जागृता- 

वस्यैत असूनहि लाना ह स्वप्र अदि असं वाटर. नंतर महाराजानां 

आपल्या सेनापतीना अरे सांगितङे कीं “मी बोलावल्यावरून तो यवन 

संध करण्याच्या इच्छेने रकड येत भह. तेन्डां शुना या अरण्या 

येत असतां तम्दी तिडा अडथन्य करू नका. व॒म्ही रास्राक्चानं सनं 

होउन मजबरोबर अह! असे रेकून एकातांत भेट घेण्यास येणान्या 

अफजरलानास कदाचित् मीति वटक, म्हणून तुम्दौ सवान जवक्छच 

सञ्ज असूनहि गहन अरण्याच्या ओति रात्रूना न कवत ददन रदाव. 

स्वतः करार करून सुद्धा जर तो संधि करणार नाहीं तर आमच्या 

दंदमीचा ध्वनी होताच ध्याची सेना कापून काढाबी, '' इकडे भफजक- 

खान मोव्या कष्टने हत्तीधोक्यानिरीं चदन वर आखा, व जावनी- 

नजीक कुमुद्रतीच्या तीराबर वयाच्या स्यानं तक दिका, तेन्ड। ते अगदीं 

दमून गे होते, नंतर एकमेकचि वकी एकमेकाकडे बुश प्रशन 

विचारण्यासाठी गे तेन्डां लोकाना का तह होणार अतं 

बाट कगे. पण शिषाजीचे अतःकएण भफजटठखानानं जोक 

टे व॒ खानाच शिवाजीने भोक्खके, पण खरा प्रकार 
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ब्रह्मदेवास मात्र कठा होता. खानाष्या सेन्यांत अकुंश्चलान, याक्ुदखानं) 
केरे सरदार ब मंबाजी मोसठे करे आप्त मंडढी असल्याने श्याना देणग्य। 
देण्याकरितां रत्ने खरेदी करावयाचीं म्हणून महाराजांनीं खानाध्या सैरन्यातून 
जवाहिरे व्यापारी बोरवून भाणून ठेवून वेतके, तेब्ड ल्या लोमी व्यापा- 
याना आपण पर्वत शिखरावर वेदं गेर्खो हं समजटें नाद्धी. अफजठ- 
खानासक्ी अरे वाटे कीं “ध्या क्िवाजीनें मजवर विश्वास ठेविखा अदिच, 
तेन्हां मी दयाच्याजबन्छ जाऊन पत्य करण्याच कपट कन व अपी 
गुप्त कय्यार व्याभ्या पटति खुपसून भाज देवाच्या मंदिरतघुद्धां अतिश्चय 
भय उत्पन्न करीन. !” नंतर मेर्टीसंवर्धीं दोर्घात करार स्रड तो असाः 
८५ आपटे सैन्य तदवर् आहि तेथे ठेवून एकटधा अफजट्खानाने स्वतः 
सशख् निघावं,आणि पार्खींत बसून पुं यवि.त्याश्या सेषेसाटीं२।३च सेवक 
असवेत. त्याने प्रतापगडष्या पायथ्याजवढ स्वतः येऊन समामेडर्पात वाट 
पहात रहर्वे. आणि शिवाजीनें सश्ज्ञ येऊन श्या पाहृण्याचा आदरसत्कार 
यथाविधि करावा. दोांच्याष्टी रक्षणार्थं १०।१ ऽसेनिकानीं बाणाच्या टप्यावर् 
येऊन मागं उमे रहर्वे, आणि दोधानींहि मेटल्यावर गुप्त बोट करावे. 
याप्रमार्णे करार करून व अत्न कपट योजन ्यानीं एकमेकांची भेट 
पेण्याच टरविडं, खान प्रतापगडच्या पायथ्याकडट्ून मेदानाकंडे येत आहि अघे 
एकरून महाराज मदीप् निघाठे व पाटृण्याप्त सामेरे जावे व्याप्रमाणें ते सने 
भावानें गेटे, व्यवे त्याच्या डोक्यावर तुरा खोविटेटी इाम्र पगड़ी, अगात 
केरारी शिडकावाचा अगरखा आणे एका क्षार्तात तख्वार+व दुस्तम्या हातात 
पञ्च होता. दोानीं एकमेकांसि पाख. खाना महाराजांचा विश्वास अप- 
णिर् बक्तवुन षेण्यासार्टी भापल्या ह्ाततिीर त्वार आपल्या जवक् असरेल्या 
सेवकाध्या हरतत दिखी भाणे लेहयाचा आव आणून खान म्हणा भमी 
आज तुज उद्धटङा वठ्णीवर आणण्याकरितां आश अषि. है गडदे 
छोमीपणा सोड, भाणि मला शरण ये. मी तुखा विजापुरास नेऊन बाद. 
शहापुदे त॒क्षे डोकं नमवितों भणि तुला मोठें वैमव मिन्वन देतो. वृ 
मीति टाकून मला आर्छिगन दे. ? असे म्हण॒न व्यानं महाराजाची मान 
म्या हाता ध्न उजव्या ह तानं कुशीत कटथार खुपप्षटी. तेग्धां 
महाराजं आपी मान त्याच्या हातून सोडवृन घेऊन, गडबद्ून न जाता 
भग॒ भकुचित करून पीटांत सपसडेह्या कय्यारीचा बार चुकविख, 
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आणि भापतल्या तङ्वारीचै टोक स्याच्या पोर्टात सुपस. ती तलवार शत्रु्या 
पोटात पाटीपर्यत घुसून व खानाची आ॑तड ओोदून बहिर पडली. खानानें 
आंत हाताने दावून धरून ओरडा केखा. तेग्हां अफजल्खानाने दिष्टी 
तलवार उगारून व्याचा सेवक महाराजावर धांवला. “ ब्राह्मणास शिवाजी 
ठार मारणार नादी " असे जाणुन अफजर्खानने त्या ब्राह्मण योद्धथस 

युद्धात सामीर के होते. व्याने महारा्जावर त्वार हाणटी. पण लनी 

आपल्या त्वानि तिचा वार अडवून दुसम्या हारतातीड पद्धर्न 

खानाच्या डोक्याचीं दोन शकटे केटी, खान ठर श्ारेडा प्रन 

सय्यद्, रदीमखान, मोहिते कौरे रक्षक चाट्न अले. तेन्हां संभाजी 
कावजी, हगके, कंक, जिवा मक्षा करे महाराजाच्या लोर्कानीं खानाभ्या 

लोकाना अडवि. बडा सय्यद याने महाराजवचि अंगावर केञ्छा वार 

जिवा महाल याने आपल्या अगावर घेऊन स्यदाचे दोन तुकडे केठे. 

नतर इतराचीहि मारामारी घुर क्चाखी. शके १५८१ मगे्ीषे रुह ७ 
या तिथीस गुरुवार मभ्यनन्दीं अफजल्खान मारला गेखा. त्याबरोबर गडा- 

वर् विजयसूचक गभीर दुंदुभिष्वनि क्षास. तो रेकून शिवरायाष्या सेनि- 
कानी शतरसैन्यास चे्होकटून वेश्टे. तें खानाचै सन्य सेरवैरा पद 
खगे. मुसेखानाने स्या सैन्यास थोपवुन धरून करीं वेक युद्ध॒चाट- 

विके; पण हेवटीं लाखी पक काढावा गला. खानाचा वद्र मुख्गा 

आपल्या घाबरडेल्या दोन भावाना सोद्धन वेषांतर करून पदन गे. मबाजी 

मोसछे र्ढतां क्टतां ठार क्षा; रणदुह्ठा पाडाब्र ञ्चाटा, अ्ररखान शरण 
आखा व राजाजी घाटे कैद ज्ञा. सारांश छया सेन्याची जगदी दाणा- 

दाण उडाटी; शत्रुकडीर अनेक ोक कैद क्षाठे, व मरा््याना मोढी 
टूट मिरी. 

अफजल प्रतापगडाकड येणार असे एकून शेवाजीमक्षाराज पुण्वाहून 
जावद्ीकड निघारे तेब्हां मरा्याच्या सेनापर्तीनी श्च प्रात हस्तगत 

केरे व नगर उष्वस्त केटीं. खानानेहि आपटे सरदार पाठवुन मराठ्थाभ्या 

रा्यात दंगा उडविढा. जाधवानें घुपे प्रांत, पांढरे यने शिरवक, खर- 

ङ्यानीं सासवड, हिखाढनें पुणे प्रात आणि सेफखानानेँ तक्काकण 
हे प्रात पेते, तेन्हां व्याना घाखवून देण्यासादीं नेताजी परत स्वराञ्यात 

शि.,.४ 
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आल. परतु महारा्जानीं व्याला “ खान सैन्यासह तं करण्याच्या 
इच्छेने जावन्टीस येत अहि, त्या तद्ाचा निर्णय होप्यत तृ युद्ध करूं 
नकोस; पण सञ्ज होऊन रहा. आमची व खानाची मेट हो व्याच 
दिवशी तं वाईस जा. '› अश्ची आज्ञा दिटी होती. त्यामुठं तो थाबटा 
हाता, खान मारटा गेल्यावर नेताजी मुसमानी सैन्यावर हषा करण्याची 
खटपट केटी. परंतु प्रतापराव मेरे व्या रानांतीड वाटांचा माहितगार 
असल्याने त्याचे सहाय्यानें सुसेखान करे सरदार जिवानिश्चीं वाईस येऊन 
पचे. तेन्डां नेताजी पाटकरानं वाईवर हठा केख, नतर चदन, वंदन 
वरे किले घेते, ब खटाव, ओदुबर, पाटी, कब्डाड, कोल्हापूर, करे 
गांवावर हे करून पुष्क खंडणी वसूर केटी. पन्हाठ्यासत अचानक वेढा 
देऊन तोहि हस्तगत केडा 

१५. रुस्तुमजमान व फाजटखखान--अफजख्खान मारख गेल्याची 
बातमी मुमेखान करे सरदारांनीं सांगितक्टी रेकून भी अदिरशहानें 
फरादखानाचा नातु रस्तुमजमान यास ॒सेनाधिपत्य देऊन विजापुराहून 
पाठविरं. शिवाजी महाराज पन्हान्याध्या संरक्षणाथ थोडं निवडक सेन्य 
ठेन रुस्तुमजमानार्चां ख्दण्यास्त निषा, नेताजी, जाधवराव, खराड, 
पाढरे, हिखठ, ईगले, वाघ (ब्राह्मण), गोदाजी जगताप वगेरे सरदार 
मराट्याच्या सैन्यांत हेते. व्याच्या्चीं ताड देण्यास फ।जट, मरिक, इत- 
बार, अजीजखान, फत्तखान, मुख्य, संताजी घोरपड, घाटगे याना 
रस्तुमानें नेमठे, दोन्ही सन्ये निकरानें र्ढर्टी. शेवटी फाजकनें पठ 
कादण्यास सुरुवात केटी व रस्तुमानेहि अपरे श्र्ञ टाकर्य. तन्हा विजा- 
पुरी सैन्य गोधदून गर्ह, रस्तुम पाच सहा घोडेस्वारांसह महाराजांच्या 
समोरून वेगाने पद्रुन गेडा. तेन्ां प्याटा पकडतां येण्याजेभे होते; पण 
त्या भित्रया लोकाना महाराजनीं पकडे नाहीं. या युद्धात मराठ्वाना 
कित्येक हत्ती सापडले. 

१६. शिददीजोहाराचा वेढा--रुस्तुमजमान प्रतीचा पराभव करून 
महाराज परत पन्हाव्यास्ष गेल. नेताजीन महारार्जाच्या आज्ञेषखून कवठे 
मिरज, कागठ, रायवाग, अथणी, तिकोटे वरे मुद्ध उध्वस्त केटा, या 
अडचणीच्या वेट विजापूरकरानीं दिष्टीकराचीं मदत मागितडी. परंतु मोंगखांच 
सैन्य डकः येऊन पचर नादी. यामुढं अष्धी भदि्शदाने कनैढ्चा अधि 
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पति श्षिदी जोहार यास्त बोलाऊन महाराजाना पकडण्यासाटी पन्ह।न्याकडे 
पाठविरं. रुस्तुम व फाजिर यानाह जोहाराच्या सेन्यात सामीर होण्याचा 
हुकूम सुट्डा होता. बाजी घोरपड, पीड नाक, माई नाईक, रिदी 
मसूद करे सरदार या सैन्यांत मि्छल्यावर सर्वानीं मिन पन्हान्यास 
चोहीकटून वेढा दिखा. स्वतः जोहार वगेरे किष्छयाच्या पूर्वेस, घोरपड 
वरे पश्चिमे व इतरानीं दक्षिणोत्तर अपाप सैन्यै ठेमिटीं. किप्येक 
महिनेपर्य॑त जोहार ल्टटा. पण बयाखा यङ आटे नाहीं 

१७ शास्ताखान, अदि अदिर्शाहाने दिष्ीकरकडे सहायार्थं॒सेन्य 
मागविङठे होत. घ्याप्रमा्णे ओरगजेबानं आपला मामा शास्ताखान यस 
दोख्ताबाद येथीक आपल्या सेन्यासह मरा््यावर चारन ज।ण्याची आज्ञा 
केटी. शास्ताखानाबरोबर ७७,००० घोडेस्वार, मोठमोठे हत्ती, व उत्तम 
पायदढल हेति; व स्याने अडथव्मा न होतां मीमा नदी गाव्डी. यासैरन्यात 
अनेक पठाण सरदार, कारतल्वखान, रजपृत राजे, गोड रजे, ्िसोदे, 
भोसटे, काकड, खंडागले, पवार, उदारामाची बायको रायबागीण,घ।रगे, 
गाढवे, कोकटे, करे सरदार हाते. या सेन्यानं मुट्ुख उष्वस्त॒ करीत 
चाकणच्या किल्स्यास वेढा दिख. तेन्हां आसपासचे खोक धावरून गे 
व्यापारी पठे, साप्तवड ट्टे गेले, घुप्याप्त वेढा पडला, शत्रने पूर्णे 
घेऊन इद परही कार्बाज केठे. एकंदरीत चाकणचव्याश्ची चा प्रदेश शत्र- 

सेन्यान प्रासा. यापरुढ मराठी राञ्यावर मोठा कठिण प्रसंग गुदर 

१८ निजाबाइचा अपेक्ष, शरिवाजीमहराज पन्हान्यास्त वेल्यात 

सांपडखे व ईइकड पुणे वरे प्रांत मोगर्छनीं हस्तगत केखा, ह पाहून 
जिजावाईचे ठिकाणीं विरश्रीचा संचार ब्ञाछा व ती स्तः य॒द्धास 
जाण्याची भाषा बोर छगली. व्यावेष्टी तिचा मुक्नाम राजगडप्ति होता 
नेताजी पाछकर व हकार यानीं विजाप्रजवल्चें शद्षापर जाके, आणि 
रात्रं परामत करून ते हिषापदणास अषे. व्याना पाहताच जिजाबाई 
म्हणाी-“ तुम्ही आपल्या घन्याखा पन्हान्याच्या वेर्व्यात सोडन व सगनढ्ठी 
लाज गुंडादून ठेवन शत्रच्या मीतीनं यें आखांत अस दिसत. तेन्हां शिवबास 
सोडविण्याची मी स्तः खटपट करीन. तुम्ही इकड रात्रीं श्ंजा.” नेता- 
जीने उत्तर केरे कीं “५ आम्ही मह।राजाभ्याच आशञेने विजापूरकरांकड 
गें हर्ता, ब आतां मोगी युद्ध करण्यासाटीं परत भख नेत, 
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पण आतां येथीर सैनिक मोगी व्ठतीर$ आमी जोहाराक्चीं ख्ट- 
ण्यास जार्तो. 

१९. हिरखाचा पराभव--नेताजी व हिखार अशा रीतीने राज- 
गडाह्रन निधन पन्हान्याकडे वेढा उठविण्यासा्टीं आङे आणि जोहारानं 
व्या्यावर कां सेन्य पाठविटे, तेन्हां या सेन्याच्या अनेक चकमकी 
कषडल्या. एका चकमकीत हिलाल चा मुखगा वाह वाह हा श्त्रृभ्या व्युहृति 
शिरा व स्याने मोटं निकराचें युद्ध के; पतु शत्रून त्याखा घेरून 
धोड्यावरून खाठी पाडठे, व तो वेशुद्ध भस्ततां त्यास शतररने उचल्न 
नेट. अश्षा रीतीने आपल्या मुखास शत्रू उचद्न नेत असतां व्याना अड- 
विण्या्चे काम हिकलस॒ह्ी करतां आरं नादी. नेताजीस दी बातमी 
देकून फार वादंट वाटे; परंतु जोह्ाराच्या सेन्यापुढे व्याच करीं चाट 
नाही, 

२०. पन्हाच्यांतून महाराजांची सुटका, हिलाखचा मुल्गा केद 
्राल्याचं एेकून महाराजाना जोहाराविषयीं फार संताप आटा. अज्ञा 
वेव्ठी दयाना एकदा क्षप लगी असतां तुकजामवानीर्ने दशन दि; 
व ती महारार्जाना ग्हणारीः (मोगलनीं तिकडे चाकणचा किछठा जिकख; 
करितां तु येथं राट नकोस, येथून निघून जा. तृ राजगडास जाऊन आईस 
मेट. योड्याशा सैन्यास तुं येुन निघून जा; मी भपल्या मायने जोहारास 
मोह पाडीन, जोष्ार आतां फार दिवस वांचणार नाद्व. ?› याप्रमाणे पन्द- 
ठ्या्ून निघण्याचं ठरवून महाराजानीं यंबक भास्कर यांसि सेनापती 
नेमे, व ते घ्याखा म्हणाठे “ अमद रात्रंदिवस ठ्ठतां च्ठतां चैत्रा 
पासून चार माने खोटरे; आर्तां पांचवा माहिना कागटा. नेताजी वै. 
रेचा मोड क्ञाल्याची वातां अषि. स्यां जआपर्णापसि शिदीस जिंकतां येणार 
नाही. पूर्णे प्राति मोँगर्खनीं पेतखा आहे तन्हा मी यर्थ रहाणे योग्य नब्ह. मी 
मोगांशीं ठ्ढण्यास जातो. हा गड तुक्च हाताखाठीं असू दे, ” य- 
प्रमार्णे सांगून महाराज रा्त्रीचे पिले प्रदरं पन्हाग्याह्ून पाठखीत बसून 
निघाठे, व त्यांचे मागरून ६०० टोक गेले. महाराज प्रवास करीत असतां 
हैनं पाहून ठेविेल्या वटिवरीक उंचसखल भाग विजानी मये मर्ये 
प्रकाशित हो. भवानीनें मोहित केल्यामुढे महाराज जवद्ुन गरे तरी 
शातरृ्त समज नाहीं ब ते ल्या अरण्यातून सुरक्षितपणें पार होऊन विशाल- 
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गडास पोच. महारा्जानीं पन्हान्याद्रन निघण्याच ठरविरं तेब्ं 
जोहाराकड अपता निरोप पाठविला कीं “ मोंगङ आमध्या राञ्यावर चादन 
भके अहित, स्याच्याक्ी ठ्टण्यास मी जात अहि. तेन्हां तुं माहा यें 
असटेल्या योद्धर्थारीं क्ढ किंवा माह्या्ी दद्ध॒युद्ध करण्याची इच्छा भसरु 
तर पन्हाव्छाडाच्या पायथ्याक्ली ये. त्थं आपण दोषेच रद्र, हा निरोप 
ठेकून जोहार भयचकित क्ञाला व त्याने तिकडे कानाडोढा के; आणि 
सगलीकड कंडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याविषयीं भाईखानाप् स्ये बजाविर, 
त्याप्रमाणें व्यानँ अतिशय दक्षता ठेविरी; तरी देखील महाराज मोन्या 
हिमतीने वेढा उष्टघून गेले. नंतर सात प्रहरत पांच योजने मागे आक्र- 
म॒न महारा्जानीं विशाव्गड गांठला. इकड महाराज गेल्याची बातमी 
शिर्दस समजली तेशां व्याला फार वाईट वाटे; आणि मसूदखानाप् 
वयाच्या पाठलागास जाण्याप्त प्यानं हृकूम दिखा. व्याप्रमार्णे मसुद पाठलाग 
करण्यास निघा. त्याचे केस्येक लोक चिखटखात रुते व॒ शेवान॑त 
पडले, तथापि शेवं मसूद, पाटीचा राजा जसवेतराव, आणे दौगार- 
पूरचा सूर्याजीराव यांनीं महाराजाना अडविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला; 
पण व्याचा उपयोग श्राखा नादी. उर्ट मराल्वांच्या सैन्याचा मारा सहन 
न श्चाल्यामुकक वयाच्या सेन्याची पागापांग क्षाटी व स्वतः मसूुदास मरा 
ठर्थानौीच सोडटे म्हणून जीव घेऊन परत जाऊ शकटा, 

२१. शिदी जोहाराचा शेवर- मपूद परत गेल्यानंतर महाराज 
विशाक्गडाह्ून निघून राजगडाप्त गेटे; व जिजाबाईस भेट. एकीकड्ून 
शास्ताखान व दुसरीकद्रन रिदी जोहार अस्ता दुहेरी पच संभाल्णे कठिण 
अहे असे पाहून पन्हाटगड छ्ढविण्याचं रहित केटे व ^“ किला 
अदिलशाहाच्या स्वाधीन कर आणि तृं निघून ये. '' असा त्यानींत्रिबकं 
भास्कर यास निरोप पाठविला.व्याप्रमाणे स्यानं पन्हागा अष्टी अदिटशहस 
देऊन टाकला. नंतर जोहारास भेटून त्रिवक भास्करानं चोकश्ची केटी 
तन्हा जोहाराच्या म्नात महाराजांचा स्नेह जोडण्याची इच्छा भाहे भसं 
दिसटे. अज्ञा रीतीने उयबक भास्कर भाप सवं सैन्य घेऊन सुरक्षितपर्णे 
राजगडास परत आखा. इकडे अदिढश्चषह।खा अशी क्का आरी कीं जोहार 
महाराजाकद्रन पैसा घेऊन व्यांना पन्हान्यांतून जाऊं दिरं असर पाज; 
जोहाराची सम्मती असल्यार्वाचून शिवाजीमहारार्जाना वे्यातूल जाताच 
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अदे नसते. या संशयान अटी अदिल्शषाहा पाडला गेल्यामुढें तो जोदहा- 
रावर रागावला आणि “ शिवाजी राज यांनीं तुखा दिर धन दे, नाद्व 
तर मास्या हातून तुश्ना ना होई. "` अशा अर्थाचा निरोप लयाव्याकडे 
पाठविखा. तथापि जोहार म्या नाही. व्यनि अदिटशहार्श युद्ध आर 
भि. यांत लाटा पिद्ाट करावी खगटी, तेन्ं ठो कनढास्त गेखा 
तेथे अदिलराद्ान ्याखा युक्तौन विषप्रयोग करविखा. यामुढं जोहार मरण 
पावा. केवर संरायावरून अचछ्छीनें जोहाराच प्रकरण या थरावर ने व 
शेवटी त्याचा घात करविखा हा अदिटशदहाशा मूखपणा होता. शिवाजी 
महाराज निघून गेटे तं जोहारास कक्ठं नाहीं याचे कारण महाराजा- 
वर देवीची कृपद्ष्टी होती. तेन्हां या बाबतीत जोहाराकडे कांहीच दोष 
नन्हता. 

२२. कारतटबाशीं उवरसिडीचं युद्ध-रिवाजीमहाराज पन्हा- 
ल्याच्या वे्यांत अडकडे होति व्या सधीचा फायदा घेऊन शास्ताखानानं 
संप्रामदुगासह चाकणशदर ताम्यांत घेतले व पुण्यापर्यतचा पुट्ख हस्त- 
गत केला. मोग॑च्या अफाट सैन्या युद्ध करावे तर प्राणहानी पुष्कर 
हाणार व व्या मानाने फायदा तर काच नादद भोट्यखुन महाराजा प्रथम 
मंनयाच्या स्ल्ल्यावरून पेता मिव्छविर्णे व मोगर्खचिा सद्याद्री उतरण्याचा 
मे बंद करणे ' या दोन गोष्टी करण्याचें ठरविे. इकडे ७३ हजार घेोड- 
स्वारांसह शास्ताखानने पुण्यास ठाणे दिल्यानंतर स्यानं कारतल्वखान 
नावाच्या सरदारास सद्याद्री उतरून चौर, कल्याण, भिवेडी, पनवेर, 
नागोठर्णे बगेर स्थठे हस्तगत करण्याचा इकूम केडा. व्या काठीं चन्हाण, 
गादे, रायबागीण, कोकटि, जाधव वगेरे सरदारानीं कारतङ्बाच्या स्वारीत 
सामी ब्द्वै असं शास्ताखानाने ठरविठे, त्याप्रमाणे ह सेन्य छो गडच्या 
दक्षिणोत्तर मागें सद्याद्री उतर खगले. तेये केवढ पाऊलवाट मात्र अस- 
ल्यामुक व्या तेन्यास चाद्धन जाण्यास बराच वेठ छागरा. अशा रीतीने 
ह मोगी सेन्य पाऊल्वाटेनै चाट अस्तां मरादथाच सैन्य डोगराच्या 
पायथ्यार्चीच होर्ते, परंतु दाट श्राडी असल्यामुटे मरान्याचं सैन्य मोंगलाना 
दिस नाही, यामुकं मोगरी सैन्य सद्यादरौच्या कड्यावखून बरंच दूरपर्थत 
चाद्न आटे; व आयतेच मरान्यांच्या कोडीत सापडलं. मोगखच सैन्य 
्राडीत रिरण्यापूवीच मराग्यांच सेनापति दोन्दी बाजुप्त आ्षीच जाऊन बप्तठे 
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होते. कारतछ्बा्च सैन्य “ उवर्िंड ” नांवाच्या पाऊख्वटेवर येर्ताच 
मरान्यांनीं आपल्या रणमेरी वाजविल्या, तेन्हां मराव्यांच्या सैन्याचे नगरि 
एेकून मित्रसेन, अमरसिंह केरे सरदाररानीं युद्धाची तयारी केटी. मरा- 
ल्यानी पुटं होऊन मोगटी सेन्याते बरेच रोक मारे, हँ पाद्रन भापण 
वेढठे गेला " ह मगलंच्या छक्षात अष; व ते सैन्य जागव्या जागी 
यवके; त्याचा घीर खचरा. दोन प्रहरची वेठ होऊन उन्हाचा ताप 
स्याखा असह्य वाटर खगल, तेन्यं रायबागीण कारतल्बास दोष देऊन 
म्हणाखीः'भोगटी सैन्य नेमके या जगांत अडचणीच्या जागीं वेऊन 
येण्यांत तुद्खी तर चक क्लाखीच; पण तुढा हा इकरूम देणारा शस्ता- 
खानहि याबदर दोषी अहि. आतां आपं हं सेन्य सारीकड्ून वेद नेक 
आह. अरा वेलं ल्ढण्यापासून काही फायदा होणार नाहीं. या वेवी 
रिवाजीसर शरण जणं हा एकच मागे जीव वांचविण्यास मोका 
दिसतो. ” रायबागिणीरच हं सांगणें कारतट्बासहि सयुक्तिक दिस. 
त्याने दूत पटवून महाराजांना असँ क्वि की ^ शास्तालानाच्या 
इकुमावरून आम्ही तुमच्या प्रांतात शिरलो ही आमची चूक आहे. दोन 
तीन दिवप्तांत आग्हांा घड पुरेसं पाणी पिण्यास देखील मिं नादी. तेब्हां 
या वेर अम्हांख अभय देऊन जीवदान बरव, आमची मार्गण उडाढटी 

आहे. कसंहि करून आम्हांस राखे. आपटे वडीट शष्ाजी राज 
यांचा मजवर अतिशय ठोभम होता. पण तो विसखून मी भट्ल्याची 
नोकरी प्करखी हं वष्ट केर्टे. आतां आम्हांखा या रानातून कर्सैहि 
करून जिवतपणीं जाऊ घव. आम्ही तुम्हांस शरण भख अर्ह." कार- 
तठ्बाभ्या य। विन॑तीस मान देऊन महारानी वयाच्या सैन्यास निघून 
जाण्याची परवानगी दिटी. आणि कारतट्वानेि महारा्जाकडे खडणी 
पाठविी. मित्रसेन वगेरे सरदारानीं देखील खडणी पाठवून अभय मिल- 
विटे. अभयदानाचा हया तह ठरेपय॑त कित्येक ठिकाणी चकमकी कहन 
मोगढी शिपाई मेटकरुटीस अले होते. इतक्यात भाव्दारानीं महारार्जाची 
आज्ञा मोल्यानें भोरद्ून सवै ठिकाणच्या सेनिकांना कठविखी. यामु 
युद्ध बंद पडले. मागर मोठ्या कष्टाने व घार्घारईनं निधून गेठे. तेबद। 
पुष्कठ द्रभ्य, हत्ती, घोडे, सोन्यारप्याचीं भांडीं करे बहूमोक द्धट 
मरार्ल्याना मिन्यटी, 



३२ रिवभारते 

२३. कोंकणची स्वारी-मोगलंच सैन्य पराभूत होऊन गे तरी तें 
परत येण्याचा संभव असतल्यामुटं स्याना अडविण्यासाटीं व्या ठिकाणी 
काटी सन्य ठेऊन महाराज काकण प्रांतावर चाद्धन गेले. त्याच सैन्य 
पाहताच पृष्कठ गांवच्या अधिकार्व्यानीं भपणहून मरान्यांच स्वामित्व मान्य 
केठे. स्या सेन्यार्ने यानंतर दाभोढ बंदर ताम्यत पेतल्याच रकून 
पारीचा राजा जप्तवंत यासन (आपण सिदी जोहारास मदत केडी होती 
तन्वं आतां आपली धडगत नदीं ' असं वाटून व्याने दूगारपूरव्या 
राजाचा आश्य केड. तथापि दोगारपूरचा सूयराव वर॒ पाटीचा जस्व॑त 
याच्याविषयीं महाराजांना फारसं वाहृट वाटे नाहीं, कारण ते दोघे 
आदिरशद्ाचे मांडङिक होते. दाभोढचा बदोबस्त ्चाल्यानंतर महारार्जानीं 
चिपट्णास जाऊन परञ्यरामाचें दरौन घेते व देवाची पूजा केली. नंतर 
संगमेश्वर व देवरुख दं गावं मुतलमानानी सोडून दिटीं होती तीं ता्यांत 
घेण्याचं काम नीढ्कंठ राजाचा मुलगा ( पिकाजी निव्छकंठ ) व तानाजी 
माटु्तरे यांजकडे सोपविण्यात अ; व (सगमेश्चरास गेल्या या मराव्याच्या 
सेन्याशीं भांडण उकरून कादर नये" अपता निरोप प्रभानवटीच्या राजाकडे 
शिवाजीमहाराजानीं पाटविला. राजपुर ये्थ अनेक फिरगी व्यापारी हेति. 
त्याभ्यापातसून व इतर भ्यापाव्यापासुन अनेक प्रकारची संपत्ति महाराजाना 

खडणी म्हणून मिन्ाटी. आदिशहाने ही बाती रेकून मराटयाचा बेदो- 
बस्त करण्याचे काम दौगारपुरच्या सूयेरावाकडच सोपवि. रंस्तुमखान 
वरे सरदार मशर्न्यासीं द्रं शकत नाददीत असा अनुभव जल होता व 
कोकणच। प्रदेश डोगराठ असून तो सूयरावाच्या पूणेपस्वियातख होता 
यामु आदिलश्षदान यविढीं सुयेरागची योजना या कामावर 
केरी. सूर्यरावानंि ही कामगिरी परत्करून संगमेश्वर यें 
असटेल्या मराव्याच्या सेन्याप्त अचानक रीतीने वेढा दिल. तन्हा 
मरार्स्याचा सेनापती पिखाजी निठछकंठ क्षा घाबरून पदन जाण्याच्या 
विचारति होता | ह माद्रन तानाजी माद्ुपव्याने त्याचा पिःकार केडा; 
ष व्याल दोरखंडानीं दगडाङा बांधून ठेवून सूथरावास्या सेन्यावर मेोभ्या 
भवेशान इछा चढविखः; आणि सकाठ होण्यपूवीं इतरसेन्याची दाणा- 
दाण उडवुन दिली. ही बातमी समजर्ताच सूयराजाच्या उद्धटपणाचां 
महाराजाना मोठा राग आला. पण व्यानीं तो आवरङा. सूयेराजाकडे 
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याहि वेढीं ध्यानी बोख्णे करण्यासाटी दूत पाठविद्ा. स्यान सूर्यरावास 
असे कठ्छिटं कीं “संगमेश्वर यथी मरार्याच्या सैन्यावर रात्री अचानक- 
पणे हदा करून व॒म्हीं अक्षम्य अपराध केखा अहि, तथापि महाराज 
आतां पाखीच राल्य षेण्यास निषघणार आहत. व्या वेढीं तुम्हीं मेटदीस या 
म्दणजे तुमहसि अभमयदान मलिक; णि भटा नाहीं तर पार्छध्या 
राजाची जी अवस्था तीच तुमचीहि शो ह ठक्षांत ठेवा. ”' ह रदरून 
सुयरावानें मेटीस जाण्याच कन्ूर केर्ठे. पुढं महाराजांनी पाटी्चे राज्य 
जिकून तेथीर सेकाना अभयदान दिखे व चिरदुर्गामोवतीं तट बांधून 
मंडनगड ह नांव गडाप् दिले. तरीहि दोगारपूर्चा राजा मेदीप्त आला 
नाहा. यापक लाच्या राञ्यावर चाद्ून जाण्यार्वाचून मद्वाराजनिा गध्यतर 
राहि नाहीं. सू्यरवावर चाद्धन जाण्याच्या कामी इतकी चार्ढकर कर- 
ण्याच कारण अमे होतें कीं जावरव्डचें राञ्य महाराजांनीं पेतटे तेना 
प्रमानवह्वीच्या सूर्यराजानें व्याच्याकंड गुप्तपणे ' मी तुमच। क्रीतपुत्र अहि ' 
अपसा निरेप पाठवून अभयवचन धेत ह्यते. ब तेब्दापासुन व्याने कित्येक 
वेव्टं महारा्जाना मदतदहि केडी होती. परंतु पुदं याची बद्धी फिरटीवतो 
महराजांष्या भेरी आख नाही. तेन्डं महाराज १५ हजार पायदढ 
वेउन एकाएकी प्रभानवह्धीवर चार करण्यास निघाले. ते साखरापर्यत 
येन पोंचले है एेकून सूर्यराव पदन गेला, यवे सूयैरावाप्त प्न 
जर्णें भाग पडे, यार्च दुसर् अपेद कारण होतें की, व्याच्याजवठ 
सेन्य मूरीच नन्दते. पू सगमेश्वराहून महाराज पारीकडे निघून गे 
तन्हा भाषणा जतां कोणी शत्रू राष्ट्छा नाद्यं व य॒द्धाचा प्र्तम नादी 
अमं समजून सूर्यरावनिं आपल्या सेनापतीडा सन्यास घरी जाण्यास पर- 
वानगी दिदी होती; भागि महाराज पाटीद्रन इतक्या अचानक रीतीनं 
परतले कीं ते प्रभानवह्ठीप्त अछ तरी सू्यराजाङा अपरं सैन्य जमार्वर्ण 
शक्य श्रा नाही, यापु सू्यैराव भिऊन पदन गेखा; व महाराज सेन्या- 
सह दागारपुरात शिरे. नतर सवच प्रभानवष्ी ग्रति हस्तगत करून 
त्यावर तयेबक भास्कर याची नेमणुक महारजनं केटी. भणि दृगादपु- 
राजवठ अपलेल्या गडस् ' प्रतीतगड › असं नांव दि. त्या वेनदीं प्री 
श्तु हाता, 

५ 



द शिवभास्तै 

३. प्रचटित शिवचरित्राची भूमिका 
१. तंजावरचा शिङारेख. वर दिटेल्या सारांशावखून एक गोष्ट 

स्पष्टपणे लक्षात वेण्याजोगी अहि ती दही कीं तेजावरभ्या शिखे 
खकारानें शिवभारताचा उपयोग कख अहि. श्िखटेखात षर स्रांगितचेडे 
२३ हि प्रसंग आहेत. आणि शिवभारत श्या प्रभानवष्टीश्या विजयापयत 

शादे तेथपश्रत ल्याच्या आधारे शिलाडेख।तहि मजकूर संगतवार दिटेटा 
असून पुं शिलटेखकारारने एकदम उड मारटी अहि. मातवडीष्या ठ्दाहंत, 
दाहार्जाभ्या केदेच्या वेर्ढ अफजलाच्या स्वार्रत भणि शस्ताखानाभ्या 
मो्िमंत अदि) निजाम, मोगल व मरे याकडार सरदार्या भ्या 
याधां शिवभारतांत अदित व्या बहूतेक व्याचक्रमार्ने शिखठेखकारार्ने उत- 
रल्या अहित. शिवभारत व शिखङेख यातीङ मजकूर ताडन पाटा 
सतां दोहीतीर मजकुरांच साम्य दाकडो बाबतीत आटे व ॒शिरटेख- 
कारनं भ।रताची नक्ष करण्याचा प्रयल केडा अहि दह सहज समज- 
ण्याजेन अदि. स्वं सारम्याचीं स्थल येथे देण्याने विस्तार होर ष त्याची 
तादृ आवश्यकता नाहीं. याकरितां येथे दहार्पाच स्थे केवट उदा8€- 
रणादाखठ देता. 

( १ ) एतस्मिन्नेव समये दुगे देवगिरि धयन् । 
निजामो धमोत्मा पाटयामास मेदिनीम् ॥ २ 

श्या समर निजाम पादश म्दणणार देवगिरि दुगत राभ्य करीत 
होता. (तं, रि. प्र. ५). 

( २) सुतां विश्वासराजस्य दुगा नान्नाथ सद्गुणाम् । 
शारीफोऽपि मदाबाहभेव्यां भायाीमविन्दत ॥ खै 

शरफोजी राजे यानी विश्चसरायाचे कन्या दुगीनाई यासी उम्र कर्न 
धेतङे. ८ पु. ७. ) 

८ २ ) ततस्तेनेभरामेण तस्मे विध्वस्तविद्धिषे । 
मन्ये संतुष्य शा्टाय निजमधेपदं ददे ॥ 

दाष्टजी राजे जय पाऊन भष्वी यदटराहाकडे आटे तेनं शहा 
मजकुरनीं फार संतोष पाऊन शद्वाजी राजास आपङे भध राण्य जाह- 
गीर दिष्हे. ( ¶. १२). [ येथे ' मन्ये › ह्या पुर्व्तदा शब्द भजीबात 
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सोडला, व ‹ इमराम ' बदर ‹ अष्छीयद लशा ' असं शिरटेखकारान 
रिह. |] 

८ * ) ततो निजामविषयं शाहः स्वविषयं विना । 
दिह्छीन्द्राय ददौ कंचित् येदिलाय च कंचन ॥ स 

शा्ाजी राजनी नूतन निजामश्चक्ाचा सुद्क आपण बाधिला 
तो समग्र दिछछेश्वर अवरंगजब ष॒ विजपुरचे अदधियदशादवा उभयतां 
बटून देऊन सौदून आपण आपल्या स्वराज्य सातारगड नगरातच राहिठे. 
( पु. १७. ) [ यथ दिषछन्द म्हणजे भओीरंगजेब; यदि म्हणजे अटी 
भाणि स्वविषय म्हणजे स्वरास्य सातारगड नगर असं रशिरटेखक्रार 
समजतो हँ व्याश्या रेतिहािक व भूगोलक अन्ञानाचं फठ अदि. ] 

(५) आहूय स्वणदामाणमग्रजन्मानमंतिके । 
रिबोद्धा म॑त्रवित्तत्तन्मंतवोदिनमव्रवीत् ॥ र 

त्यांनीं ( शिवाजी राजानीं ) भापडा मंत्री सुवर्णं नामक ब्रह्मण घ्यास 
सोनोजीपत म्हणून येक,लास बडाऊन येकती सांगितटे ज.(प.२४-२५) 

(६) असौ जात्रदवस्थोपि तत्स्वञ्ममवमन्यत ॥ २५ 
स्वप्र पिठ म्हणावे तर जागाच अदे. ( पृ. २९. ). 
(७ ) यातुं प्रणाटमचटं स्वयमेव समुद्यताम् ॥ ~ 
जिजाई आरईसाहेव पनाखस जाणेस सिद्ध जारे ( १. ३८ ). 
(८) त्न तं स्वामिनं हित्वा वपां चातिमदहीयरसाम् । 

अहा युवां पराभिया परावृत्ताबुभावापि ॥ ३ 
(त॒मचा यजमान पनकगडी श्त्रूशी युद्ध करितो) तुम्ी उभयतां खज 

नासे मीउन आपला प्राणच थोरसा समजून पदन आख. (पृ.३८). 
(९) यामिन्याः प्रथमे यामे प्रस्थितः पृथिवीपतिः । 

तदा बतानुयान्ति स्म पदगानां रातानि षट् । 
प्रस्थानदुंदुभिस्तस्य दष्वानं मधुरं तथा 

श्वनरद्भोधर ्रात्या परैने वुचुद्धे यथा ॥ ६८ ॥ 
राजे रात्रीं प्रहरानेतर सके पायदक्पद्ीत भेरी वाजवीत शत्रपतमीप 

मार्गाने चाङ्के तेन्हां ते शब्द मेषगर्जना म्हणून शत्रु समप्र समजठे 
( पृ. ३९ ). 
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(१० ) ततस्तदंतिके तत्तद् ब्र्तमावेदयन्नयम् | 
अनयन्तदिनं स्व विजयी शाहनदनः ॥ २४ 

शत्रृस जितून तेथून निघून राजगडाप्त आपके मातोश्रीडा....चाे 
षतंमान येकंदर सांगून एक दिवस तेरथेचि रादि (पू. ३९), 

( ११) तस्मादेहि धनं देहि यदत्तं तेन भूता, 
मद्धस्तेनेव भवता भवेक्निधनमन्यथा ॥ २< 

राजाकटून खच वतटमस ते दव्य देणे नाहितरी वुर्च पारिपल्म कें 
जाईठ ( पृ. ४०). 

(१२) अ.२९ छो. ८१ व ८२ म्ये शिवमारतकारर्ने 'तानाजी 
मलुषुरा ब॒ पिलाजी नाल्कंठ संगमेश्वरास गेकेः दहं सगतांना 
' नीरकंठराजास्मजो एजः › अमे शब्द पिखाजी नीख्कंठ या देवजी 
वापररे आहित. व्याच भाषांतर करताना रिरठङेखकारा्ने ‹ नीखकंठ- 
राजाच पुत्र ब्राह्मण ' (प. ४१) असेच शब्द योजटे। 

(१३) न यद्यपि नरेद्रस्य तत्र सिद्धांजनांचिते 
तदप्यद्धा निधनानि पश्यतः स्म विरोचने ॥ 

शिवाजी राजास अजन न धारता बहत दन्य मोष्टराभ्या कड्या 
दृष्टीस पडल्या (पृ. ४१). 

( १४ ) तव ऋीतसुतोऽस्मीति वाचिकेन व्यजिक्षपत् ॥ * 
आपण महाराजाचा क्रयपुच्र श्हणून शरण आला हाता (पृ. ४३), 
शिखङेखकारानें मजकूर तयार करर्ताना शिवभारताचची तंजावर् येषीर 

प्रत पहिटी होती ई वरीर विवेचनाषरून ठरते. स्याप्रमार्णे श्िवभारता- 
तीर मजकूर मराठीत उतरताना शिल्ेखकारनं कहीं ठिकणीं ( १) 
चुका केल्या व कदी ठिकाणी (२) जास्त भर्वातर् मजकूर घातखा 
यामु शिलरेखांतीर मजकुरांत विसंगति उष्पन ्ाटी अहि. षिजपूरष्या 
आदिख्शाही गादीवर अनुक्रमारने इनाह्ीम, महमूद आणि अदी हे बाद- 
दाहा (शद्टाजी व शिवाजी याच्या हयार्तीत ) होते व शिवभारततात दीं नविं 
जेथल्या तेथे बिनचूक दिखीं असून शिकाठेखकारने महमूद श्चं नाव 
भजीवाद गावं व अष्ी आदिख्श्ह। ह नाव जेय तेथ॑घातङ अहि. 
त्याच्या मतं इब्राहिमाचा मुगा यदिक व ' यदि ', याच प्रतिनाम 
शष्ी. या त्याच्या समजामुढं अथवा गैर समजा, यदिख उर्फ अदिर 
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शा शब्द दिसतांच स्यानं अष्धीचं नवि घुसडके | वस्तुतः ' यदिक ' हा 
विजापूरष्या सर्वच बादशहांना खगू पडणारा आड्नावासारखा सामान्य 
शब्द आहि. पण शिलखटेखकारा्ने अज्ञानाप्रुठं यदिख्च भार्षातर किंवा 
स्पष्टीकरण भद्धी या शब्दान केटं. तोच प्रकार दिद्छीष्या बादशहासंबेधीं 
क्षटेका अहि. जहांगीर, शहाजदान व॒ ओरु'जेबर असा, तान्न (क्णजे 
मोग) बादशद्ाचा क्रम असून राहाजहानाच्या कारकीर्दति द्याचा मुल्गा 
ओरगजेब दक्षिण प्रतीं घुभेदार म्हणून अधून मधून होता आणि 
नतर बापास कैद करून ओरगजेब बादश्चहा बनटखा ही तपश्चीटवार 
माहिती शिखञेखकरास नसल्यास त्राधिपति याचा अथं व्यनें 
कचित् जहांगीर व॒ बहुधा ओरजेब उफ अलमगीर विवा “ अछ- 
गिरी' या शब्दान देऊन व॒ राहाजकयान हं नाव अजिबति गाद्न 
घोटाठा माजविखा अदि, शिलटेखकाराच्या भूगोटविषयक अज्ञानाने हि 
बरीच दंग उडवून दिखी आहे. राहाजीची मूढ जहागीर पूर्णे 
प्रत; व्यवेकीं "पुणे या शब्दाच रूप कर्व ठिकाणीं ' पूर्णे 
सातारगड ' आणि कांहीं ठिकाणी वुकते ! सातारगड' अक्तं दि 
भि | माखोजी ईदिरापूरच्या शडणजे इदापूरष्या युद्धांत मेख भरसे 
भारतात भपुन ' हंदापूरणच्या जागी केल्ह पूर असे शिकटेखकाराने म्हटं 
आहे. राहाजीची नेमणूक रणदुह्ठाबरेबर दक्षिण प्रांताच्या स्वारीवर श्षाटी ह 
सांगतांन। ओौरगजेब्ास्त तोफा (-खेडणी) देणारा दक्षिण प्रात जिकण्याप्ारद 
आदिश्ाने ही सवारी पाठविखी अरघ स्पष्टीकरण श्िकरेखकार करतो. 
वस्तुतः यवि्छीं दिष्धीष्या गादीवर शाहाजहान होता व व्याचा अमर तुंग- 
भदेष्या दक्षिणेस्त यक्िचितहि नब्डता. ' मुधामिध फटस्थानपतिः ' 
हमणजे मुधोजी फटल्णकर याच भार्षातर करताना मुधाभिष या जागी 
भमुसेखानः हा शब्द शिखटेरखात योजला आहे. शिवजन्माच्या वे्ठीं शााजी 
दयांखानावर स्वार करण्यास गेखा होता एवदे मारतात अदि. पण दर्याखा- 
नाची इयात शिखटेरखात बरी च खाबविरी आशे. नसते स्पष्टीकरण घार- 
ण्याच्या होसेने तर शिटाटेखकारंस बभ्याच ठिकाणी तोंडषर्शौ पाड 
अदि. याची एकदोन उदाहरणं देर्तो- 

तस्य तस्यामजायन्त पुत्राः षट् शुभलक्षणाः । 
तेषां मध्ये होमुरिवो दावेषःन्वयवधेनो । ५-२३. 
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या भारतांतीर शोकात् “ शक्ाजीरा जिजा्बा्पासून सश मुर्गे 
काटे; ्यविकी दोघेच मोठे चले ' एवे सगितङे अहि. पण शिराठेख- 
कारानं “५ शके १५४७ प्रथम पत्र संमाजीराजे जन्मठे; स्यामागूनहि 
क्रमेकरून चो पुत्र जाष्छे; परत वधेमान दशेत पावे नाहीत, 
(पु. १३ ) भश्ी मदिनाथी केटी अहे. त्याप्रमाणे शिवभारतांत शिष- 
जन्म व अफजटग्रसग या दो्च्याच मिव्या दिल्या असून शिखटेखका- 
रान पुष्कढच जागी शकचे व सनाचेहि आंकड शठे आहित. 

योष्दुमद्धा पठानेन दयोखानेन मानिना । 
शाहराजे महाराजे प्रयाते विष्यं तरम् ॥ 
अनुग्रहाय देवानां देत्यानां निग्रहाय च । 
प्रभुः स जगतां प्रादुरभृद् भरशवख न्वये ॥ ६३७ 

म्हणजे शश्ाजी महाराज दर्याखान पठाणाश्ीं छ्टण्यासाटीं परप्रांतास गेठे 
असतां भोसरे वंशात देष (-श्चिवाजी महाराज) अवतरङे' असं क्षिवभारतकार 
ह्मणतो,. पण श्िखटेखकारारने यांत कल्पनेची पुष्कटच भर घादन विष 
गति उत्पन्न केटी आहे. तो छिषहितो "निजामराहयाने शदाजीटखा मोगलाची 
फौज वेऊन येणाय्या दर्याानावर जा ह्णन निरोपून यादव राजान्न 
आपल्या भेटीस या ह्णन बलखऊन पाठविरे, तेन्हां जिजाबाई पूर्णं गर्म 
होती; तेब्डा तिष्या सरक्षणासर शहाजनें काही सेन्य शिवनेरीस ठेव; ष 
वरकड सैन्यानि शहाजी दर्याानाश्चीं युद्ध करण्याप्त नेखा. आणि द्या 
खाना पटवून खावृन शक्टाजी परत हिवनेरीस येतो इतक्यात जिजाबाईस 
पत्रोस्सव जाहटा! .मारतकारने शहाजी कौणाध्या हृकुमाने दयाखानाषर गेड 
व दर्याखान कोणाकडचा हे मुदे मुदाम संदिग्ध ठेव अद्देत है शिरटे- 
खकरस समज नाहीं 

रेतिहासिक व भगोछिक अज्ञानानें व स्पष्टीकरणाभ्या हौपेनं शिट- 
टेखकाराभ्या तून भारतातील मजकूर सांगताना कडा प्रकारस्चे दोष 
धडञे आहित प्याचै दिग्दशन केटे. आतां शिठेरखात भारतपेक्षां जास्त 
मजकूर धातरा गेखा आहे व्याचं स्वरूप प्र. “ सूयव चात मारोजी 
नांवाचा राजा होऊन गेखा › असें म्हणून भारतकारानं प्रर्थातीर कथा- 
नकास प्रारंभ केखा अहि. पण ्चिटेखकारास ब्रह्मदेवापासून मारोजी- 
पर्यतभ्या पिदषा सगण्याची अवरयकता भासडी; व त्याने नांवनिशीने 
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बर॑च मोटे टाबर जोडून दिर; त्याचप्रमाणे ' पेमगिरी › येथे बाद शाही 
उभारल्या वेढ्दीं शहाजीभ्या बाजु घाट, कटे, गायकवाड, चन्हाण, 

वगेरे ‹ महाराष्ट नृपाः" म्हणजे मराठे राजे मिवे हे सगरताना मारतका- 
राने दाहाबाराच नवं दिदं आदहैत. पण शिखटेखकारानं श्ाण्णव 
कु्छ॑चे मराठे जमङे अस सांगून वयाची यादी दिली व सूयवंशी कोणव 
चद्रवंरी कोण याचा सुखसाहि जोडखा, ‹ शहाजी व शरीफजी › ही 
माटोजीचीं मुठे ' सिद्धना्माकित ' म्हणजे फकीराष्या नावावरून 
ठेविरीं गी एवदं मारतात अहि. पण शिखेत व्या ककीरार्च नाव 
काय व स्यानं माठोर्जस आश्चीवोद काय दिढाव बीर कोणती दिखीं 
यार्च। भारुडकथा सागितटी अदि. पण याक्षीपेक्षां महत्वाची गोष्ट श्हटङ 
म्हणजे चित्र ख्च्या मरमापावर शद्ाजीनं काढलेल्या स्वार्र्चे वर्णन व 
जिजावाईस शहाजीची दुसरी बायको म्हणर्णे या दोन गोष्टी शिडठ्खांत 
अगदीं न्या आदित; व्यांचा मागमू्ताि भारतात ना. यावरून शिला- 
ठेखकारांखा शिवभारतांतीर मजकुरापेक्षां जास्ती माहिती नमूद करण्याची 
षष्छा होती दह उघड अदि. शिवभारतांत तुक्राबाई अगर व्यकोजी याभ्या 
संवरधीं अवक्षरहि नाटी. परंतु तजावरष्या शिकठेखात हय माक्ती भवय 
आदी पाजि असें त्थी टेखकात स्वामाविकपर्णे वाट्रन स्यर्ने भापल्या 
मताप्रमाणे द्वी माहिती घुसद्रन दिरी, या घुस्डटेल्या माहितीत जी 
चुका चीं विधाने अहित तीं क्िकटेखकारानें जाणृनश्ुजून बनावट तयार 
केटीं की, दंतकथावरून रेकी तशी टिष्िर्छ हं समजण्यास॒ भज माग 
नादी. शिरटेख व शिवभारत या दोर्धीतीरक मजकूर आज आपणापुं 
भाला अहि व तो बारकाने तपासुन पातां येतो; युके शिकडेखका- 
रान भाधारमभत प्रर्थाचीं यादी सांगितखी नसी तरी रिवभारताचा भाधार 
याने पेता ह आपण निश्चयाने म्हणू शकतो. पण मारतात नस्डा 
मजकुर शिकाटेखात अहि, व्याभर्थी भाणखी काही तरी आधार शिटा- 
टेखकारास उपटन्ध होता यात श्चका नादी. ब्रह्मदेषापासून मारी 
पय॑तची यादी देताना व्यनि प्रार॑मीं पुराणाचा उपयोग केडा अघ्रा 
पादिजे; आणि एक ठिकाणी ‹ मारत, भागवत, इखि, रामायण या 
प्रथत विस्तार सगित › अपतं म्हटठेहि आदे, पण शक्षण्णव कुटीची व 
मांसे कुव्णैची यादी देताना पुराणानें कम मागणार नाही; स्यात 
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अवतर याघा, तोडी माहिती वं क्पनाशक्ति, याचा आश्रय शिखडेख- 
कारानें केख असख पष्िजे. त्याचप्रमर्णे शिवाजी हा धये व्यंकोजी- 
पेश्चां मोठा भसला तरी माना हान याचे छारण तुकाबा््चं प्र 
दाहाजीशीं प्रथम क्षाटं व नंतर जिजाबाक्षी रटे असें इ. स, १८०३ 
मर्ये कोरटेल्या या ज्ञिकेखात दोनचार ठिकाणी अहि, पण ही माहिती 
व्यनि कोणल्या आपारावर सागितडी ह आपणांप्त माद्दीत नसल्यामुे या 
चुकी ची जबाबदारी आधारभूत कागदावर अहि की शिरङेखक(राच्या 
अडाणीपणावर अदि हं समजण्यास मार्ग नाष. एदे मात्र खरं कीं हा 
मजकूर शिवभारतांतडा नसून तो शिरुठेर्खात जास्तीचा म्हणून घातख 
गेखा अहि. 

शिवभारत व तंजावरचा शिकरेख याती मजकुर् बारकारईनं तादून 
पाहिडा असतां काय दिसून येते याचा खुखासा येथवर केडा. व्यावषून 
पुदीर प्रमेयं दिसून येतात- 

८ १) शिरल्खकार अापल्या आधारभूत म्रर्थाचा नामनिरदेश्च करीत 
नाहल. पण त्याने शिवभारताचा उपयोग केडा भह. 

(२ ) शिवमारतांतख मजकूर सारंशरूपाने षेताना ला्या हातून 
( ज ) भूगोरिक, ( अआ ) रुतिद्वात्िक व (ई ) ग्युतपत्तिविषयक अङ्ञाना- 
मु शिखि कही चुकीची विधाने पड भदित, 

(३) शिवमारताेरीज अन्य आधारावर कवा दंतकर्था॑वर विश्चसून 
शिरकेखांत समाविष्ट केटा गेठेडा मजकुर् विश्वस्तनीय अहि कीं अविश 
सनीय अहे हं प्रयंतर पुराभ्याव।चून निश्चितपर्णे सागता येत नाही. 

शिवकालीन ‹“शिवभारता'ची विकृती ह. इ. १८०२ मधल्या शिरडे- 
खकाराभ्या ह्ातून कचा रतान श्ना याच विवेचन थेथवर केर. ल्यावरून 
समकाटीन भ।धार पुढं भसखा तरी लाची दाज््ञ ठेखकारी गांठ पडल्यावा- 
चून इतिहास निषनत्ति हरणे किती पुष्किडीचें आहे € ध्यानात येदढ. सभ्या 
आपणापुदें हिवचर्िविषयक बखरी भणि म्रंडफ, प्रो राडिन्सन,मि.किंकेड, 
रा. केटुसकर व प्रो, सरकार यचि प्रथ अदित, पण अपाप रिषचरि- 
त्रतीर रदस्य आपल्या हातीं कगे नादद ही गोष्ट सवेमान्य अहे. 
याचे कारण देखील वर॒ सागितलेश्या कपिकषर्टीष्या योगौत अढद्ून 
येणार भि. ह। योग जुद्धून यणे किती कटदीण अहि यै स्पष्टीकएण 
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काही उदाहरणानेच सगणे बोधपर असल्यामुं व्याच पद्धतीचं अषट- 
नन कर. 

(२) सभासदाच्या बखरीची भूमिका-समातदी बखरीची 
मूमिका अशी अहिः-- 

श्रीमंत महाराज राजश्री राजारामसाहेव छत्रपती सादहेबचि सेवेशी, 
विनंति सेषक कृष्णाजी अनंत सभासद कृतानेक विज्ञापना रेजे, 

साहिबी मेहैरनानी करून सेवका पुति कीं "५ आपे पिते योरछे राजे 
[-शिवाजीमक्षाराज ] याणी इतका पराक्रम केखा व॒ चार पातशाहीश्ची 
दाबा रषिखा. एसा पराक्रम केखा. एसे असतां ओरगजेव येऊन किद्ो- 
किष्टीं अनर्थं मांडिला, याचा अथे काय ? तुम्ही पुरातन राश्यातीठ माहीत- 
[ गार ] रोक आहां तरि इस्तकबिर्पासून चसि टेषून देणे '› म्हणोन 
आज्ञा केटी. व्याजवखून वतमान रेसीजे इत्यादि. बखर समप करताना 
५८ चेत्र शुद्ध प्रतिपदा ते दिवक्षी वर्णन समाप्त जादा. ईश्वर संवत्सर 
पुक्षाम चदी श्ाखिवाहन शके १६१६त जाहाडी कढरं पाहिजे, बहत 
काय छि्ि्णे ए हे विनंति ” अपे शब्द योजले आहेत, प्यांवरून प्राच्या 
रचनाकाठची कल्पना करतां येईल. पण मजकूर खिषि्ताना आधार 
कदाच घेतडा व ठेकीव माहिती किती जमेस धरी ह समजण्यास मर्गं 
नाही. पण समकारखन उपटन्ध ॒कागदावद्न ५“ सभासदी बखर्रीत 
दिरेठे प्रप्षग कालानुक्रमायुत्तार नाहीत; व व्यांची मांडणी स्मत्णावर 
हवाल ठेवून भव्वेर तशा क्रमानें केरेकी आहे ' असे म्हणतां येते. 
आणि या पद्धतीपुे समासदी बखर्धत चुकीचीं स्थं बरीच आदित. 
उदाहरणार्थं पन्हाटा शिवाजीमक्षाराजानी दोन वेकं षेतटा; 
प्रथम शके १५८१ समर्प्य व नंतर शके १९९४ मर्य. 
पैकी पहिल्या प्रसंगानतर म्हणजे १५८२ मर्ये रिदी जोहराा 
वेढा पडडा, परंतु समासदाने हयी हकीकत शके १५९४ 
मध्यं म्हणजे महाराज आत्रथाहून घुद्रन आअल्यानेतर मगसंश्ची युद्ध रू 
नारं व्या छुमारास दिदी भि. प्याचप्रमाणं शहाजीचा खरा मृ्युशचक 
सभासदासत मा्ीत नसनल्यामुढं लनं हिवाजीमहारार्जाभ्या तांडीं ““मिरजा 
राजियाची भेट घेन दिष्कीस्त गेलो, पादशषाची भेट घेऊन मागती 

शि, प्र,,.६ 
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आपल्या र।अ्यास आरा, मागती कित्येक गड घेतछे व ॒राहरं पि 
आणि पागा शिष्ेदार चा््दीस्त हजार केठे. असे पराक्रमार्चै वतमान 
रकून मक्ष राज [ =राहयाजी ] संतुष्ट जाले. समाधानपत्रे भापर्णाप्त वर्चे- 
वर येत होती. तैशच अङुकारवन्ञं पाटर्बति होते. स्या उपरि स्यामे 
आपणास कोणी आतां वडील नादी " अशीं वाक्ये घातर्डी. याचे. कारण 
सुरतेची द्धट (शके १५८५९ मर्यं व शके १५९२ मर्यं अशी) दोन वेन। 
साकी. पैकी पहिल्या दृटीन्या घुमारासत शाहाजीचा मृत्यु धघडठा. तो 
सभासदानें दुसव्या ठटीच्या सुमारास्त धरा भि. केवल स्मरणावर इवाटा 
देऊन हकोकत तयार करताना एकाच जातीचे दोन प्रसंग निरनिरान्या 
वेढा घडठे अप्तठे म्हणजे पहिल्या प्रणाशं संबद्ध भसरेल्या गोष्टी दुसय्या 
प्रसगाच्या वेय षडल्या अप्ताव्या अं बाटें स्वाभाविक अप्र्ते. आणिं 
दा दोष रालठण्यासार्टच प्रत्यतर् पुरावा पाहून नंतर दोन प्रसंगचिं पोवा- 
पथं ठर्विर्णे इष्ट अप्त. तथापि सभासद बखर महाराजांन्या मृ्युनंतर 
१५।२० वष।च्या आंत डिषदिटी गेल्यापुरे तिच्यांत पौर्वापयौचा विपर्यास 
रखा असखा तरी ते विशिष्ट प्रप्तगापुरताच अहि व दंतकर्थाचा घुलघुन्मट 
तर पुष्कल्यच कमी आहे.चित्रगुप्तानं समाप्तदाच्या बखरीचा आपण उपयोग 
केखा अक्षं स्पष्टच सगितटें जद्े. व॒सभासदापक्षां जास्तीचा मजकू 
केवक्छ स्पष्टीकरणाथं असल्यामुढं श्चन्दावडंबरापेश्चं क्िवचरित्रविषयक 
जास्त माहिती यात भिक्त नाही. मत्र ‹ जाघारभूत प्रर्याचा नामनिर्देर 
खरकार मर्व्ठीच करीत नाधीत' या विधाना चित्तगुप्ताचा भपवाद सागता 
येण्याजागा आह, 

३, चिटणिश्ची बरखर-चित्रगुप्ानंतर रएक्याणवर कर्मी, रायदी, 
तरीख-इ- शिवाजी वगैरे बखरी डिहिल्या गेल्या. पण ला फार अभ्यवस्थित 
आदत. व्यपिक्षां चिटणीरसाची बखर बरीच न्यवधस्थित अशी आहि. ही 
राज्याभिषेक शके १३७ श्हणजे शके १७६२य्या पुमारास्त डिहिडी गड 
व ती शििताना ““शन्ञाधार विष्णुपुराणादि पुरा्णातील दंडनीति, राजघ, 
राजमगुख व रमच्शाख्च व कारकं वडिङा्जित होत्या, दिनचयी, परा- 
क्रमकथा [ई हात्या)] व्याच भाश्रयेकरून टेद्रन निवेदन केड " (पृ.र्) 
असा आधरप्रथनिर्देश चिटणीसानीं के भदै. पेकीं पुरार्णास्या भाषा 
चिटणीसानीं जो मजकूर ङिदिड। असेक ख्ाची चि केत्सा करण्याचे हं स्य 
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ञ्ह. 'वडिडार्जित कारकीर्दी, दिनचर्या व पराक्रमकथा,! श्या द्या्याजवठः 
होष्या स्याष्या आश्रयाने यानीं देखा मजकूर कितपत विश्वसनीय उत. 
रडा अहि याच आपर्णांस परीक्षण करायचं आहे. परीक्षणासा्टीं छपीठ 
प्रतीती २६ ते ३७ अ पर्थतच्या कलमतील (प. २१-३२) माग 
घेऊ. या भागात शहाजीष्या लश्नानतर राके १५४१ मर्ये प्याखा वजीरी 
भिव्ाल्यापासून शके १९९५ पर्यतव्या १४।१५ वर्षाची हकीकत अदि. 
तिचा सारांश असाः- 

१. निजामश्चाही गादीचा माख्क वारला तेब्हां स्याचीं मुं खहान 
होती, अशा वे बेगमेनें दाहाजीपत वजिरी दिखी. 

२. यापुठं मङिकबर व॒ जाधवराव याना राहजीचा मसर षट 
खागखा, 

३. जाधवरार्वानीं मोगर्छाची मदत अआणविरी. 
४, मोग्छच्या फौजेने चार केटी तेन्ड। शहाजीने माहृटीष्या किल्ल्यात 

राद्रन सक्ष म्िने युद्ध केर. 
५. नंतर विजापूरकराकडे जाण्याचे ठरवून व जिजाबदस्त शिवनेर्शास 

ठेऊन राहाजी विजापुराकडे शके १५४८ मर्ये गेखा; व कनाटकाव्या 
स्वारत सामीर क्षाटा. 

६. शिवजन्म दके १५५४९ मध्यं रिवनेरीस क्षार. 
७. दिष्ठीकरातरफै निजामञचाहावर दुसरी स्वारी आरी तिचा पराम 

मलिकवरानं केखा. 
८, मछिकंबर बिष्ट क्षाटेा पाट्ून विजापृरकरानीं त्याच्यावर स्वार 

केटी. पण मङिकानं भातवडन्या तखवावर विजापूरकरांचा पराभव केड. 
९. शाहाजीवाचून मल्िकिवराचा पराभव होत नारीं असँ प्रन व्यार 

दक्षि्णेवून बोलाउन मङ्िकाशीं कदण्यास पाठविदे. 
१०. तेन्हं मलीकानें पुणे जाट; पण म्हसवडव्या रढाहत त्याचा 

मोड होऊन तो मीमा उतदून गेटा. व्रिजापूर्वे सेन्थ नदी उतर शकं 
नाही. 

११. शके १५५५ च्या माद्रपदात मुरारपंतनें तव केरी; भाणि 
नतर तो व शष्ाजी विजापुरास परत आरे, 
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हौ चिटणीसाची हकीकत गोष्ट या दृष्टीने संगतवार आहि. पण रेति- 
हिक प्रसंग या टष्टीनें ती अशक्य कोर्टातरी आदे, याच कारण चिरट- 
णीसाभ्या वर दिल्या विधानात कालभ्या पौर्बापयीचा विपर्यास अतोनात 
आहे व त्याची माक्ती अपुरी अहि. उपर्न्ध विश्रसनीय माह्ितीष्या 
आधार वर दिटेल्या ११ विधानाबदरु असं म्हणतां येते, 

१. निजामश्चा्टी गादीवर लहानमुरँ येऊन शह्टाजी वजीर बनण्याचा 
काठ शके १५९४ नंतरचा आहे. व्यवेव्टीं मलिकंबर व॒ जाधवराव ह 
दोषेहि हयात नग्हते. 

२. मलिकंबर व शहाची याच वितुष्ट शके १५४७ मर्ध्ये आरे व 
शष्टाजी विजापुराकडे गेट, जाधवराव व शङ्ाजी याच तुष्ट राके 
१९४२ च्या सुमाराक्त येऊन जाघवराव मागर्छान्या आश्रयास गेख; तो 
७।८ वर्षानीं निजामदाहीत परत आख, 

३. जधवराव मोग्खसह येऊन शदहाजीर्शी ख्टला तो शके १५४६ 
मध्ये, चिटणीस समजतात त्याप्रमार्णे मादटीभ्या बेढर्घात नन्हे. 

9. माहटीच्या वेढ्याचा प्रसंग शके १५५७।५८ मघला आहे. 
चैटर्णासानीं तो १५४८ मध्यं मानखा आहे. 

५. शहाजी ₹के १५४७ भरष्ये विजापूरकरर्या नोकरीत गेरा; 
तेष्ड। शिवनेरी करे भाग वयाच्या तार्व्यात नन्ता. अर्थात् ल्याखा जिजा- 
बाहेस तेथे ठेवणे शक्य नग्हते. जाधवराव तर मोँगरखछकडे होता यासुढ 
त्याचा संबध या वेल्ठीं शिवनेरीस नन्ता. राहाजी विजापृरकराकंडे ३ 
वर्षे राद्रन शके १५५० च्या पुभारास्त निजामसाद्ीत परत भाला व 
नतर सभाजीच्या लश्रासाटीं जिजाबश्ुद्धां शिवनेशैस गेखा. 

६, राहाजी १९४८ राकात विजपूरकररास्या नोकरीत गेखा. तेनं 
पासून तो अखेरपर्यत व्याच दरबाराकडे रिख अश्ची चिरणीक्ताची सम- 
जूत असल्यामुढं याच सुमारास शहाजी व॒जिजाबाईं रांची ताटातूट- 
करून शीवजन्म राके १५४८ अगर १५४९ मानर्णे बखरकारराना ष 
चिरटणीरसाना अवदय वाटर. पण शद्षाजी पुनः निजामश्ाहीष्या नोकरीत 
गेखा व व्यव व्यासा शके १५५१ मर्ये शिवनेरीसं जातां भटे & 
चिटणीरसपाना माहीत नन्दते. 
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७. दिष्ीकरांचा मरिकबरानें पराभव केडा तो प्रथम श.१५४६ मध्यं 
भाणि नंतर श. १५२७ म्यं बुद्ाणपुर येथे दुतव्यांदा केखा. द्या- 
नेतर श्चके १५४८ मर्ये मटिकंबर मेख. चिटणीसानीं दिद्वीकरराचा परा- 
भव श. १५४९ नंतर मानटा आहि ही त्यांची चूक ऽहे, 

८. भातवडीभ्या युद्धात मरिकार्न विजापूरकरराचा पराभव केखा दहं 
चिटणीसाना मा्टीत अदि. पण ष्ठी ठढाईं श. १५४६ च्या सुमाराप्त 
्षाटी ह व्याना माहीत नाही, स्याचग्रमा्णे या युद्धाष्या वेर शहाजी 
दक्षिणत होता असें चिटणीस्त मानतात ती स्याची चूक आहि. 

९. दाहाजी व॒ मिक यचि वैमनस्य १५४७-८ पर्यत होतें, 
चिटणीरसानीं ध्याचा अवधि इहा. १५५३ च्या जवठ आणला आहे. पण 
त्या बेली मरिक हयात नन्ता. 

१०. पुर्ण मलिकनें जाल्डं नाही; ते मुरारजगदेवानं जार्रं. चिटणी- 
साचा समज या बावर्तीत अगदीं चुकीचा अहि. 

११. तुव श. १५५९ मध्ये क्ञाटी ह खर. पण पुरदे तीन व्षौ- 
नेतर शाहाजी विजापूरकरराच्या नोकरीत गेख. 

र्धवट माहितीच्या जोरावर सवे हकीकत संगतवार रीतीने सजवून 
सागण्याध्या इन्छेने चिटणीसांच्या हकीकर्तीत काय दोष राहि यार्चे 
विबेश्वन कें, आद प्रसगांचा कालानुक्रम छरक्षात ठेऊन राजाच या 
वेव्टचं चरित्र सागता यते तं असंः-- 

शहाजी व जाधवराव यांच वितुष्ट वादून जाधवराव मोगर्छकड शके 
१५४३ मर्ये गेडा. ल्यनतर दिष्ीकर ब ॒विजापुरकर यानीं मटिकबरा- 
विरुद्ध एक होऊन निजामश्चाह्ीवर च।छ केटी. या संयुक्त सैन्याचा परा- 
भग्र मलिकवबर व शाहाजी यानीं मातवडीभ्या युद्धात शके १५४६ म्य 
केला, व्यानंतर मङिक व शष्ाजी यचच वैमनस्य वादून शके १५४७ मर्यं 
शषाजी विजापुरकरांभ्या आश्रयाप्त गेखा. मल्िकानेँ विजापुरकरावर चार 
केटी त्यावेव्टीं राहाजी मल्िकिबराविरुद्ध ख्डला, पुं विजापुरचा इत्राहिम 
आदिरुशदहा, ष निजामशाष्टीचा मङिकवर हे दोषेहि मरण पावे. त्यान- 
तर शाहाजद्टाननिं निजामद्ाहीवर सैन्य पाठविटे. तेन्डां शषाजी विजपु- 
रारन व जाधवराव मोगरादवून निघून निजामशाहीकडे अके. पैकी 
जाधवराव निजामराक्ाकटून मार गे भाणि शहाजी समाजीभ्या 
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लभ्रासा्टी शके १५५१ अखेर ॒शिवनेरीस गे. तेथुन दयाखानाभ्या 
स्वारीबर जवयाचं असल्यामुटे शदहाजीने जिजाबईैस शिषनेरीस बाढं 
तपणास् ठेवर्र. तेर्थे शिषजन्म शके १५५१ फाल्गुन व. ३ रोजीं ् षाख, 
या घुमाराप्त शद्।जीनें काह दिवस मोगखंची नोकरी केटी. ती पुरं सोन 
तो विजापुरकरराभ्या सैन्याीं सहकाय करून मोगी जत होता. 
शेवटी मोगलनीं निजामन्चाही बुडविटी; ब॒ व्यचि तेन्य परत 
गेटे. तेन्हाौं विजापूरकरराचा सलोला संपादन कर्न शक्षा- 
जीने पेमगिरी येयं पुनः निजमश्ाह्ी उभारटी. ध्या सुमारास 
विजापूरकरंतफै १५१५५ राकात . मुरारजगदेव भीमातीरीं होता, हा 
प्रकार पाहून मोगर्खानीं पुनः दक्षिणत सेन्य आणून विजापूरकंची व 
शद्ाजीची जट फोडली. तरीहि शहाजीने माहटी किल्ल्याष्या आश्यान 
मोगी ष आदिल्शषही सैन्या्चीं कांहीं काठ तोंड दिले. आणि शेवटी 
श. १५५७-५८ मर्ये मोगरी तह करून शादवाजी विजापूरकरराध्या 
नोकरीत गेखा, 

सारांश ( १) हिवजन्म रिवनेरीस ्राटा; आणि (२ ) शिवनेरीस 
जिजाबाईस पोचविण्यात अरे तेन्हं ती आ्तनप्रसव। होती; या दोन गोष्टी 
बखरकाराना निशितपरण माहीत होष्या. परंतु मलिकरबराची हयात कोठ- 
पयत भातवडीची कढई कोणकोणांत केन्डां क्ली, जाधवरावाच शहा- 
जीरशीं वितुष्ट केन्हां आटे, शाहाजीष्या तान्यांत शिवनेर कीरे प्रात कधीं 
आङे व माहृङीष्या वेढ्याचा बृत्तांत काय याची चिटणीसाची माहिती 
कारटृष्टधा व तपञ्ीटट्ृष्टया फारच चुकीची हती, याचे कारण कागदो- 
पत्री भिन्ारेल्या योन्यारा माहितीवर स्याना तकौष्या आश्रयनं स्व हकी- 
कत तयार करावी लगी हं अहि. सारांश "आपण कोणस्या आघाररावर विश्व- 
सून छिहितां" याचा नामनिर्देदा बणरकार करीत नाहीत. व शिवकाटीन 
परिस्थितीची थोडीश्ची विश्वप्तनीय माहिती स्याना मिनी म्हणजे तिची 
विस्तृत व सागोपाग हकीकत बनविण्यासाटीं ते पुष्कट्टसा त्काचा भश्रय कर- 
तात वे स्या वें काठविपयास्ताचा दौष त्याष्या हातून हटकून षडतो. 
यामु के. राजबाड यानीं म्हटल्याप्रमा्नै--““ अमूक रका बखर्रीतीर 
मजकूर खरा आहे असेंहि निश्वयनें सगर्तां येत नादी व खोटा भह 
असं बिनधोक हयणतां येत नाही. सारांश या वखर्ीष्या आधारराबर 
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निश्वयात्मक. अस विधान, कादीच करतां येत नाद्वी. प्रल्ेक गोष्टीविषयीं 
संदेहटृत्त चाच परिपाक विशेष होतो व आजपय॑त जे शिवाजीचे वृत्तौत 
आपण वाचरेके अष्ित ते फक्त कल्पित करथांच्यपिक्षां जास्त विश्वपर्नय 
आहेत ह पाट्ून इतर अस्स पुरान्याची व ॒रचनेची अपेक्षा उस्पन 
होते, 9१ 

(४) ग्रडफची भूमिका-- बलरीनंतर स्केटवेअरिगनें (इ. स.१८१०) 
व म्रंडफर्ने (ई. स. १८२६) मरान्यांचा इतिहास डिदिङा. वेअरिगरन 
आमच्या टिपर्णाचा उपपोग केडा व॒रावरीच्या बखदीवर पुष्य भिस्त 
ठेवडी. पण इफनें ( १ ) समा्तदी (२ ) चिटणीशीव (३) मोर्व्याची 
य। बखरी; ( ४ ) टमस् कोटसकरृत भाषतिरिति बहर; ( ९ ) बरी छ्नोज 
यानि भारात् केटी बखर; ( ६ ) कोल्हार येधीरु कुरुकण्य।जवलची 
बखर अणि (७ ) खटवच्या देशपांन्यानीं रििटेडा मरान्यांचा इतिदास 
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अक्षा अभिप्राय स्यते चिटणीशी बखरीबद्छ दिलेडा आ. 
चिरणीर्ताच्याजवन् थोडे बहत अस्स कागदपत्र होते व कालीं पत्ते तर 
बान्मर्ज आवजीच्या हातर्चं होत; पण व्याना या परत्राचा रिव- 
चसत्रंत चांगखा उपयोग करतां आल नाद्व अकी फन तक्रार केटी 
आदे, इतर बख्ीच्या योग्यतेबदर व्याने काहि अभिप्राय दिट्ठा नदी 
आणि अध।राचा नामानिर्दश्च करताना मोघम ( १1५॥ ८५४8 1198 ) “मराठी 
दस्तखि वित्ते › भसा केडा अहे. यामुकं कोणता प्रसंग के(णत्या बेखरीभ्या 
आधर छिदिडा ह प्रंडफच्या प्रर्थात एकदम स्पष्टपणे समजत नाह. पण 
डफष्या प्र॑थाचा करीं माग चिटणीरी व स्माप्तद। बखरी ताद्ून पादिरा 
असतां असें दिसतं कीं प्यानं बखरीत सरसर्न(रस हा भेदमाव न कररता 
आणि स्तीर प्रसंगपेकां विश्वसनीय कोणते व काल्पनिक कोणते क्न 
पाहतां सवं बखरी मा्िती एकत्र मिन्वन स्यानं यांची एक साखन्ी 
बनविड। आहे. पण या स्ाबटीतदा दुवा पौवापयाच्या टष्टीनें चुकेठ 
विवा काय द्वी केका ल्याच्या मनास शिवकेी दिसत नाही. मान्न जेर्थ 
पुसलमानी हकीकत देण्याचा प्रसंग तेरु तेर्थ त्याने मुल्य भर् केरिस्ता 
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व त्यानंतर खाफीखान याच्या प्रंयावर व विजपुरासर मिल्मरेल्या फारश्ची 
हस्तङिखितताषर दिरा आह, श्टाजी व मखिकंबर यांची कीकत साग 
ताना बखरकारचि रिषि अजीबाद् बाजूस ठेवून विजापूरचे मुसख्मानी 
इतिहास व खाफीखान याची हकीकतच तेवढी त्याने स्वीकारडी, यापु 
दके १५९८ पर्यतची शादह।जीची डफची हकीकत भखरकारपेक्षां का्षीश्ची 
विश्वसनीय अश्ली प्चारेटी अदि, तथापि शाहाजीच्या बारुपणाची हकीकत 
सांगताना व्यानं रापंचमीच्या चव्छाची केरे माद्ती निवठ बखरीष्या 
भाधारं दिखी अषि. याचे कारण उघडच अददे. मुसर्मानी इतिहसातून 
मराज्याच्या संवेधीं इतकी तपर्शाख्वार माष्िती आढस्स्णे शक्यच नादी, 
आणे राहाजीची बाल्पणाची माक्षिती तर सागितर्टौ पाश्षजि; अशा पेत 
सापडल्यामुढे बखरीचा आश्रय करून त्याने वेक मारून नेडी, खरं 
पाहतां ही पद्धति शाज्डयद्ध आहे अपं म्हणतां येणार नाहीं मुसख्मानी दकी- 
कती ताडन पाहण्याप प्रव्यतर पुरावा सपडला तेथं बलरीतीर लिर्ष्णे भवि 
सनीय म्हणून बाज॒स टाकरण जर डफट। भग पडटं तर व्याच्याहि परवीची 
हकीकत देताना बखरी ची हकीकत सवस्वी ्राह्य धरणे योग्य नन्त. व्यासं- 
बेधी जास्त ॒चे(कश्ची करून प्रव्य॑तर पुरान्याने ञ्या गोटी शानीद ठरतीर 
तेवढधाच नमूद कर्णे अवरयक होत. तप्ते न करतां डफनँ सरस आधार 
मेन्ल्यास् तिचा आश्रय करावा, नाह्ीतर मिटे ती हकीकत देऊन 
प्रसतग साजरा करावा भसं धोरण पत्करलं आहे. यामु व्यर्ने दिदिर्ल्या 
शिवचसिविषयक मजकरुरंत पक्या जाधारावर ङिष्िरिडा भाग कोणता 
व संश्चयित आघारावर कोणता याचा उटगडा वाचकाना करतां येत नाही, 
आधारांची विश्वसनीयता अगर अविश्वप्तनीयता यासंबर्घाचा विवेक डफष्या 
म्नात चगरसा होता विवा नाद्व याची शका वाटते. एरब्दीं मर्नातडी 
शका कोठें तरी व्यक्त केल्यार्वाचन तो राढा नसता. मात्र समकाटीन 
हमजीं पत्रे पिगीं तीं त्याने जमेप्त धरटीं आहित व्या अर्थी त्याच महत्व 
त्या मान्य होते यांत जहका नाही. पण समकाटीन विश्वसर्न।य सामुप्री, 
मुसल्मानी माहिती ब बखरी यांतील मजक्राची सपेक्ष प्राक्लम्राष्यता 
काय याचा यथाथ निणय प्यानं केडख नन्ता; व प्रत्येक विघानास 
आधार भसठा म्हणजे क्षारे, मग तो भषार कसा कां भत्तना, भक्षी 
पद्धति व्यानं स्वीकाररी. युं स्याचा इतिहास बहूतेक ठिकाणी साघार 
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असूनि तो विश्वसनीय अदि अस म्हणतां येत ना. कादं ठिकार्णी 
तो विश्वसनीय अहि व कां ठिकाणी नाही, जथ स्यानं समकाटीन 
आधारंवर् विश्वसून विधाने केटी अदित तेयं व्याच टिषिणे शओोधाञतीं 
विश्वसनीय टठरत आदि. व जर्थ बखदच्या आधायांवर विधानं केरी 
आहित तेथे त्याचं विधानं चुकीची टरत आहेत. सारां्च विश्वसनीय 
आधार्ाचाच तेवढा उपयोग करण्याची खबरदाध न षेतल्यामुकं डफच्या 
इतिहासतीट पुष्कर स्थव्छ॑स बखतंचीच योग्यता आली अहि. 

(५) राजवाडे यांची भूमिफा-- के. राजवाडे यानीं डफचा प्रेण व 
बखरी यांचे विस्तृत परीक्षण करून विश्रप्तनीय शिवचसत्रि छिद्वावया्चें 
असल्यास समकाटीन कागदपत्र जमविण्याचं कंटाव्वाण। काम प्रथम केठ 
पाजि भप्ता सिद्धांत मांडठा व व्यास अनुसरून २५।२ ० वर्षं संशोधनाचें 
काम करण्यांत आयुष्य घाठविटे हं सवेश्रतच अद. या रस्याच्या कामागिरीनें 
श्िवचसिविषयक कांहीं प्रसंगाना एतिद्ािक प्रामाण्य भटे अषि, हं 
प्रामाण्य कसे पारखावे या संबधीं व्यानीं तीस वर्षपू्वी अपटी मते स्पष्ट- 
पणे नमूद केटी आहेत. त्यांवून स्यांची भूमिका सद्ज कद्टण्याजोगी 
अक्षल्यासुटें व्याचेच शाब्द येथं उतरून परणं योग्य आहे. ““ रतिद्टासिक 
प्रमाण व प्रमाण यासबधीं मान्न मते काय आहेत ते स्पष्ट सागितल्यास 
पुष्कढ उख्गडा होई भसं वाटते. ( १ ) समकारीन व्यक्तीनीं सम- 
कार्टन प्रसंग साक्षात घडत असताना परमाथारने टिहिच्टे अगर ठिदि- 
विरेठे अस्स पत्र किंवा त्याची नक्त सव।शीं जातीनं प्रमाण होय. 
( २) समकाटीन व्यक्तीनीं भापस्या हयातीतीर गतकाटीन प्रसंगाप्िविधीं 
ठिहिरेठे ठकेख किंवा उदेव पहिल्या वगानीट प्रमार्णाच्या प्रातिकूल्याच्या 
अभावं जातीने प्रमाण होत. (३) विषमकाटीन व्यक्तीनीं गतकारसंबधी 
डिष्िञ्ले डेख ८ अ ) पंचायती प्रामःणिक साक्षीन्या रूपान दि 
जात असल्यास भणि (ब) बखरी म्हणून योग्य आधारानं रिष्िठे 
असल्यास, केवक्छ स्मृतीवर भरवसा ठेवृन षि नसल्यास व अपल्या 
कामाचं योग्य शिक्षण मिन डििटेरे असल्यास जातीने प्रमाण सम- 
जवे. द्या तीन प्रकारष्या ठेखांवेरीज करून बाकी स॒वे ठेख कमजास्त 
प्रमाणा अविश्रसनीय होत. प्रस्तुत व्याच परीक्षा चाल्टी भह व्या 

सि, प्र...७ 
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बखरी ह्या तिन्ही व्गातीर कोणत्याही एका वगत अतरमृत होत नाहीत. 
समभासदी बखर केवल स्मृतीवर हवाखा ठेऊन डिष्ि्टी आहे. मल्दार- 
रमराबार्म जुन्या टिप्णांचा व अस्स पत्रंचा उपयोग केला आहे; परतु 
त्याला योग्य शिक्षण मिव्छङे नसल्यामुढे घ्याची बखर प्रमाणभूत समजर्णे 
योग्य नादी, क्िवदेग्िजयांत जुन्या दिपर्णाचा व पत्रंचा उपयोग केला 
दिसतो ब मल्हार रामरावाच्या बखरपिक्षां रेकी टेखी अशी जुनी माहिती 
तीत बरीच सपडते; परंतु कत्याखा योग्य शिक्षण न पिलाल्यामुे तिचं 
प्रामाण्य मल्हार रामरावाच्या बखरराहून जास्त धरतां येत नाही. यणे 
प्रमाणे द्या तिन्ही बरीच प्रामाण्य अन्वर प्रतीच नादी, म्हणजे द्या 
बखरी जातीर्ने प्रमाण नाददीत & उघड अहि? ८ खंड प्रस्ता, 
प. ४९।५० ) 

अरा स्थितीत कै. राजवाडे यानीं बखरी तपासण्यास्त तोड पुचविरी 
जहे ती अशी. ^“ बखररीतीर मजकुराचा खरेखोटेपणा ठरवावयाचा तरी 
कसा असा प्रश्न साहनिकच उभा राहतो; द्या प्रश्ाटा उत्तर असें अशि 
कीं मराठी, पारक्षी, कानडी, दप्रजी व पोर्तुंगीज अस्सल पत्र, व्या काटी 
खिदिर्टीं अश्च, जर सांपडटी तरच बखरी ती मजकुराचा खेरेखोटेपणा 
ठरवितां येश्ट. अन्यथा ह काम मनाजोगते व॒ निश्वयातमक होणार 
नक्ष.” ( खड ४ प्रस्ता. प. ५१. ) 

(६) प्रो. सरकार यांची भूमिका. प्रो. सरकार यानीं शिवचरित्र 
छिहिण्यापसर घेतटें तेब्हां बखरी व उफचा इतिहास दीं सदोष भहित ददी गोष्ट 
सवमान्य होती; व बरीच शिवसमकारीन सामग्री प्रकाशित श्चारेडी होती. 
ती जमेस धरून शिवचसखि र्हि प्रो. सरकार याना भाग होते. 
त्यानीं प्रथाच्या आरंमीं अपं सग्रन ठेवडं अहि की-- 

१. उत्तरकाटीन प्रथापेक्षां समकाटीन टेखांना सत्र मान्यता दिटी 
जहे. 

२. फारशी, हरजी, मराठी व हिंदी या माषांतीड व उच भर्ष॑तीट छापीठ 
व हस्तङिलित भशषा उपटन्ध सामम्रीचा संपूण व सूक्ष्म रीतीने उपयोग 
के आहि, ( 211981९6 870 107८6 ०86 ० 176 9९811816 

8017629 ) 
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३. उफनें फक्त खाफीखानाच्याच प्र॑याचा उपयोग केडा. पण मी 
( ग्रो. सरकार यानीं ) शहाजहान, ओरगजव, महमद व अषौ अ(दिक- 
राहा आणि जेतिग याची अस्त पत्रे उपयोगि जणि्टी. तं डफला 
माहीत नन्त. 

9. डफचा मुख्य आधार हमणजे चिटणिश्जी बखर; पण ती (अवै- 
किष्सक आणि पुष्कठ ठिकार्णी मुदम खोगरी अशी आहे ( प०५४०७] 
४1 ०167 0611061.916] 8186 ) याकरितां मी सभासदाची बखर 
अधिक ्राह्य मानटी आ. 

५. गेल्या ० वषत पुणे व सातारा येथीर आस्थेवाईैक हिंदी सं- 
रोधकानीं मराठीत प्रकाशित केरेल्या सामुर्रीत जो महत्वाचा ष ॒संश्चया- 
तीते भागश्ोतातो सवे जमेपर धरटा अहि. 

६. हरजी व उच फक्टरी रेकोँडसू मधीरु पत्रातीर उपयुक्त माहिती 
बारकाह्ने तपासून वेतटी आहे. 

७. रशिवचसिसंव्धीं दंतकर्थाचा घुठपुखट आहि व बनावट कागद्- 
हि तयार होत अहित. तेन्हां रेतिक्ासिक सत्यसाधना्थं श्षिवचचस्ि- 
विषयक प्रयेकं बारीक सारीक गोष्टदेखी निशित असेर तेथे मीती जमेष 
धरटी आहे व इतरांच्या समाव्यासमाग्यतेची चच केरी आहे. 

या गोटी प्रस्तावनेत सांग्रून प्रो. सरकार प्र॑याच्या शवरीं असं बजा- 
ऊन सगितात कीं ५ शिवाजी व संमाजी याच्यवेढचे समकारन कागद 
इप्रजी व फारश्ची मार्षेत आहेत. मरर्दीत मुच नाहीत! (14००७ ४४ 8 
71 4918001 ए. 446 ). अरा परित्थितींत मराठी सामप्रीवर विश्वसर्णे 
देशाभिमानाचं थोतक असे. पण ती सामुप्री म्हणजे खरा हति- 
हाप्त नन्दे. 

८. राजवाडे खंड ८ व॒ १५-२२ वात का राजकारणी पत्र व 
पुष्कटश्ची खासगी पत्रे आहित, व्यांत काही बनावट कागद आहेत, या 
खंडतीख पत्रांच्या खरेपणाबदठ खात्ती श्भाल्यासर रिवाजीच्या राज्याची वाढ 
कसकंरी होत गेटी है बारकार्श्ने ठरवितां ये$छ; ब ॒तारलाहि निश्चित 
करतां येतील. 

यावरून ग्रो. सरकार यांच्या म्हणण्याचं तात्प अतं निघते कीं राज- 
वाड याच्या खडतडा मजकूर अनेक कारर्णापठें जमेसर॒धरतां जख 
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नाही व बखरी तर जाणून ब्ुजून उत्तरकाटीन व अविश्वसनीय; यामुटे 
समकाखछन सामुप्री काय ती फारशींत व इप्रजीत राहिटी भह; तेना ती 
जमेस धरून हं चस रिषि अदे. अथात फारक्ची व ॒इप्रजी साधरननावर 
विश्वसून शिवचरितर खिहिल्यामुर प्रो. सरकार यांना खाफीखान वर््रंडफ यांचा 
आधुनिक अवतार इणणें न्यायाच अदि. प्रस्तुत आपर्णांस रिवभारतांतगत 
प्रसंगांचा म्हणजे शाके १५८३ पर्यतचाच विचार करावयाचा आहे. तेन्डं 
व्या टष्टीनं प्रो. सरकार यांच्या शिवचसिरिची योग्यता बखरीहून फार 
अधिक नाहीं हं अनेक उदाहरणे देऊन सिद्ध करतां येण्याजोगे आह . 
खरं पाहतां ८१) या काडावधीच रशिवचसि डिदिण्यासत समकारखीन 
असी माहिती मिक्त नाहीं व (२) मराठी बखरी विश्वसनीय व समका- 
लीन नाहीत; या दोन गोष्टी रस्याना पटल्या हष्या; तर भ्या 0680 
1181015 चे ते भोक्ते आहत तिच्या प्रीत्यर्थ स्यानं या काठचा इतिहास 
डिहिण्याची वेक भधाप आडी नादद ,जआणखी सशोधन ब्हावयास पाहिजे अशी 
कवी घावयास्त पाहिजे हाती. पण तसं न करतांज्या चिटणीशी बलरीस 
व्यानींच 9110९०९] {५}8० म्हूटटं आहे तिचाच मुख्य आधार घेऊन 
व्यान किव्येक प्रसंग सजविले अहित. आणि त्या भरत मरा्टीतीठ समकाटीन 
सामप्री तर राहोच पण म्रंडफर्न ज्या गोष्टी निश्चित केल्या होत्या व्याक- 
डहि दुरुक्ष करून बणखरकाराची तरफदारी प्रो. सरकार याम केडी अहे. 
उदाहरणार्थं शदाजीची कैदेत्न घुटका होण्यास रणदुछाखाना्चै वजन व 
भीड उपयोगी पडटी असं चिटणीस ह्मणतात. पण रणदुह्ाचा मुख्गा 
रणदुह्छा नांवाचाच होता व बडा रणदुट्ाखान या वेव्ी इयात नन्डता 
वगेरे माहिती डफ टीर्पेत सागितटी आहे; व रणदुष्ठाच्या यडग्यावरीक 
श्िखाटेख भा. इ. सं. मंडच्छने प्रसिद्ध केखा आहे. त्यावून बडा रणदुष्ा 
दाके १५७ १ मध्ये जीवंत नन्ता यांत इका रहात नादी. पण प्रो. सरकार याना 
या प्र्षगापुरते चिटणीसाना 611०6९४९] [186 या सदर्स॑तून कादरून 

"¶116 11616वाक्एक 86ना 6 80 660 ९नुएन 9 ७01 
४९.18 ९७8९6५88 18 1111४ फ 1161 {6 88611068 1116 16168. 
86 2 8114119]1 ० {6 िशण्वाङ़ 116वाक््०ाा ज आक्भ्0 क 
81 81] ° 1 पप्रा& 181, ४० 1684108 00168 ग 31}>.- 
एप ” असें विधान केडे अहि, अर्थात ह ्राह्म धरतां येण्याजोगें नाहीं 
हं सागावयास नकोच, 
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चिरणीसपेक्षां सभासदाची बखर जास्त ग्राह्य धरण्याचं अभिवचन 
प्रो ° सरकार यांनीं प्रस्तावर्ेत दिरे अहे. पण ते व्या॑नीं पाठरेटे दिस्त 
नाही. उदाहरणार्थं शाहाजीनें बािषाजीची रवानगी वषिजापुराहन श. 
१९५९ मध्ये म्हणचे १० व्या वीं पुण्याकडे केटी अमं चिटणीस 
रिहितात. पण समासतदानें शिवाजी महारार्जाना बारें वषे छग तेन्डां 
बेगद्धुराद्रन रवाना केे असें स्पष्ट म्हटटे अहि; व ^“ बारा वर्षपयत 
तुम्ही आपटे जवक ठेवावे पु न ठेवण” असा दृ्ट॑त दिखा अदि; व्याव- 
रून जन्मापासुन बारा वर्ष शिवाजी बापाबरोबर होता अर्घ ठरते. परंतु 
प्रो. सरकार यानीं समासतदी बखर बान्प्त ठेऊन चिटणीसन व दिग्विजय 
वरे प्रथ जास्त प्रमाणभूत मानले असं कंसतीर दीर्पेत दाखविडे अदि (पृ, 
२१ ओ ५ पहा ) आणि [४15 06१०१ वाशृपाल ४06४ वृ 9091 

110 फ़ 108 1167 1181087 4.8 10९6, [7008101 1४1 ४16 1088 

161 ए ०" अर्त द्यानीं ज्युद्ध आपल्या कल्पनेच्या जोरावर विधान केर अहि 
वक्तुतः जिजाबाईचं तारुण्य संपठें म्हणून शदाजीरने तिला दूर केटे असं 
समजण्यास एकाह बखरीचा आधर नाही. ही प्रो. सरकार याची तर- 
कीब अहि ल्ाअर्थीं त्यांनी या वाक्यापुढं बखरीच्या आघारराचि मिथ्या 
अवडबर माजविलं अहि तो देखावा तरी स्यांनीं करावयास नको होता, 

अस्स व विश्वसनीय माहिती देणारे सवं महश्वाचे व बारीक सारीक 

मुदे देखील जमेस धरले असें प्रो. सरकार म्हणतात; तहि विश्वसनीय 
नादी. उ, चतुथ समेन बृत्तांत महारा्जाच्या पहिल्या कन।टकष्या स्वारीचा 
(श. १५५८०) उषछछेख अस्सल पत्रात दिरेखा अहे. पण लाची माहिती प्रो. 
सरकार यानीं मुर्ढीच दिखी नाही. 

सभासदी बखर्रत काराव्या पौवापर्याचा विपर्यास आहे व र्त्यातीड प्रस- 
गांची मांडणी अस्स पत्राच्या आधारं केटी पाज हँ उघड आदे .उदाहरणा्ं 
रगारपूरव्या सुन्यीवर शके १५८२ मध्यं सवारी क्षा असल्याबदर शिवाजी 
महारार्जाच्या नावर्चे अस्सट पत्र प्रकाशित आहे .यासंबध्चिं समकाखछीन इमरजी 
पत्र देखीर इ. स. १६६१ मधर अरे. पण प्रो. सरकार यानीं समासदाची 
नक्षक करून दगार पुरावरची स्वारी इ. स. १६५६. ( श. १५७८ ) 
ध्या पवी श्ाटी असं सागितङे ब व्यांस्त अनुसदखून मरा््यांच्या तान्यतीख 
स्वराभ्याचं रान्दचित्र काठठे आहे | अथात ते साफ चकर भह 



५४ रिवभारत 

भस्सर पत्रातीठ मादि तीपुे बखरकारव्या विधानाची मातन्बरी मुरव्ीच 
नाही ही स्वतःसिद्ध गोष्ट अदि. पण वखरीपर्टकड प्रो, सरकार यचि 
मराटी वाचन न्ल्यामुढं अस्सठ पत्रातीठ मजकूर स्याना जमेस धरतां 
आला नाहीं. उदाहरणाथं सिंह गड वेर्ताता ( श. १५९२ मभ्य ) तानाजौ 
पट्टा रएेकून महाराजानीं कोढाण्याचं नाव सिहगड ठेवले ही भस्य- 
इका प्रो. सरकार यानीं इतिहास हयणून दिला बाह (पऽ ०४००१ 16 8; 
दशा) धा ४16 110916४ {102 18 र 00 11. ]. 189); पण खड ८ 

ठे. १२. हं पत्र खद शिवाजीमहाराजांच्या नवं शके १५८५ मभ्यं 
छिहिरेटं असून त्यात गड हा श्चब्द चार् वेव्या आटेका भदे. व्याअर्थीं 

€ =, = 6 अ काढाण्यास सिंदगड हं नांव शा. १५९२ च्या पूवीं हतं हं उघड भि. 
प्रस्तुत आपणास प्रो. सरकार यांध्या प्र॑थाचं परीक्षण करावयाचं 

नसून त्यांची भूमिका काय व द्य॑ति व्यानीं नमूद केल्या प्रतिज्ञा कित- 
पत पार पडल्य। अहित याच दिग्दशैन करायाचं भहे. व्यावदून अपं निषपन 
होते कीं अपुव्या माहितीवरून व मरी भषे्चे सूक्षमज्ञान नस्तां प्रो. 
सरकार यानीं संपूण श्िवचसिर डिहिण्याचा प्रयनन के; यामु अफ- 
जप्रसंगापर्यत मुख्यतः बखरीवर त्यांना भिस्त ठेवावी लागली व अस्सट 
मराटी पत्ते स्याना जमेस्त धरतां आर्छी नाहीत. समक्राखीन फारडी 
सापुप्री व्यानीं जमेसर धरटी है खरं; पण ती शास्ताखान प्र्तगापाघ्चुन पुरे 
धरली आह, व्यपूरवीं ( एक दोन अपवाद सोद्रन ) महाराजांचा जर मोग- 
खाञ्ची हषौमषाीचा प्रसंगच आखा नादी तर मोगी इतिहासात मर- 
ठ्यांची माहिती सापडणार तरी कशी ? आणि ती तेयं सापडल्यार्वाचून 
प्रो. सरकार जमेपसर तरी काय धरणारर मोगी अगर विजापुरी इति- 
श सांत शहाजी व शिवाजी याचि उदे पाह्रन प्रो. सरकार यानीं 
राहाजी व शिवाजी ्याचीं चित्रं टिहितां येतीर अपं गृहीत घरे अहे. 
पण हा समज समुरखंतच चुर्कीचा अदि. राहाजी व शिवाजी हे जबरदस्त 
बनल्यानंतर ते मुसटमानी इतिक्ासकार्यच्या डोर्यात भररे; व्यापूवीं या 
पराक्रमी पुरुषाची गणना, स्याच्या मतं, किरकोक् सरदार्शत किंवा पुंड 
टोका होती. यामुढं मोठमोनल्या प्रगत हजर असून शदहाजीचा उछ्ेख 
फारशी दिहास्तकार करीत नाहीत; पण मराठी टेखकाना स्याचा गौरं 
वाने उष्ेख करणं इष्ट दिस. उदाहरणार्थं भातवडाष्या ठ्ढाईंचा प्रसंग 
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घेऊ, स्या्चै वर्णन मोगटी ष विजापुरी इतिहासत बव्याच बारकारईने दिं 
अहि. पण स्यात मलिकेबर, कुष्करखान, मुदा महमद इत्यादि सेनापतींची 
व प्रमुख सरदराचीं नवि अहित; दाहाजौच नि नादी. भाणि तजा 
षरन्या शिठलेखात मुपतठमानाचीं नवि देऊन मरान्याचीहि नविं दिखीं 
अहित ब स्यात शहाजीचा पराक्रम विस्ताराने सागितखा अहि. राहा- 
जीच्या चिरा निर ठ वख्ण छखवणारा हा महत्ाचा प्रसतम अपल्या- 
मुखे शिखटेखकारनं तो तपश्चीटवार सांगितठा; शहाजीं ब शिवाजी 
यांची माहिती सागण्यास्ताटीच द्वा प्रवृत्त ्ाल्यापुटं स्याखा शदहाजीचा 
हा पिला पराक्रम मुदाम नमूद करणे प्राप्त होते. मलिकबरादिकांभ्या 
माननं राहाजाचं महत्व फारच लहान असे फारश्ची स्खकाना वाटे व 
व्यान प्याचा उदेव टाद्यणे ज्याप्रमाणें स्वामा्िक अहि प्याप्रमार्णे मातवडीच्या 
परसग शदहाजीचा ल्दानसा पराक्रमहि प्रामुल्यानं वर्णन करण शिल- 
टेखक!राख अपरिहार्य होते. आणि ञ्याखा शहाजीच्या पूषैचरित्राची 
मांडणी करावयाची असे द्यार्ने या शिरटठेखाचं मनन करणे जरूर 
अहि. कै, राजवाडे यांना राहाजीच्या पूवेचसिची जी नव्या रीती 
मांडणी कर्ता आढटी तिच कारण रस्यानी तजावरचा शिखटेख बारका- 
ईन वाचला द अहि. राघामाधवविलासचपुष्या प्रस्तावर्नेत शहाजीसंब- 
धाच्या माहितीत तंजावरष्या शिरडेखाचा यांनीं आधार षेतल्यापुठं 
बखरक।र पेक्षा याना पदे पाङ याकता आले; भणि प्रो, सरकार यानीं 
केषठ पारश प्रंथपलीकडे या बाबतींत पावयां नादद असत ठराषिल्यापुरं 
दाहाजीचा उदय कसा क्षाखा याची माहिती दाना पुर्ढीच मिनी नादी. 
(116 80168 ६०14 1 {16 01918111 ए ̂  1९ च ̂  1९६ 90० ६6 18४गफ़ 
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अमे उद्रार यानीं शिवचसत्राष्या प्रारंभी (प्रू. २०) काढरे अदित, 
पण या बाबर्तीत रशिखटेखाची योग्यता काय आहं हं पाण्याचा देखा 
व्यानीं प्रयत केडखा दिसत नाही; इतकेच नन्दे तर रयानीं आधारभूत 
प्र॑थाचीं यादी देर्ताना १२७ प्रथांचीं निं सगितदीं व्यत या श्िल- 
टेखाचा नामनिर्द्शहि केटेखा नादी | तात्पयं महत्वाची मरादी सामप्री 
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जमेक्ष न धरतां केवठ बखरी मात्र प्रो. सरकार यानीं हिरबांत चेतल्या, 
यामु त्याच अफजद्प्रसंगापर्यतच श्िवचरित्र बखरवजाच आहे.# 

जेध शकावदीवर प्रा. सरकार यांची अश्चीच गेरमर्ज दिसते. पण 
त्याचं कारण समजर्णे कटीण अहि. चरत्राच्या ४५२ व्या पृष्ठवरप्ही 
राक।वी बनावट नाहीं व र्याति चुका असल्या तरी व्या नक्ररकाराभ्या 
अदित आणि कांहीं मित्या इतक्या तरिनचुक अदित कीं त्या कोणाही 
बनावट ठेखकास माहात असणं शक्य नादं भश्षा अथोचा शेरा 
व्यानां मारा आहे. अर्थात या शकावटीचे रव्यानीं बारकादईनं अभ्ययन 
कखे असटं असं कोणाप्दी वाटण्याचा संभव अह. पण तसा प्रकार 
मद्टीच दिसत नाद्व .अफजयख्प्रसंगापर्यत एकदोन अपवाद सोडून व्यानीं 
या चकावलखीचा उदेखच केखा नाही. वस्तुतः व्यानं समकालीन ईप्रजी 
पत्राच्या आधारं व फारश्ी उष्ठाबरून अया मित्या आपल्या प्र॑र्थात 
लोकढ्मानानें दिल्या आहित स्यास्त जेषे शकावदीने दुजोरा मिलण्याजोगा 
आहि एषदच नन्दे तर व्यानं अदाजनें महिने घातले अहित तेर्थं॒तिथी. 
पर्यत सुक्ष्म रीतीने काढ ठरविण्यास्त जेध शकावर्टीत व्याना स्राघन उप- 
ट्न्ध हेत. परंतु या मित्या तिथिरूपानं असल्यामुरे व्याच इम्रजी तार- 
खात रूर्पातर् करण्याचं त्यांना अवघड वाटे असे दिप्त ( 11९ १९४५४ 
४76 1ए९ा) 10 {116 प10तप्र [प्रश्ण] © 78 0 {26 [26८८४ 82 १6 
60४४6610 0 16 क पा ९916त७१,९ह ८60 900 प्र ,६९1 ङ् ,462 )) 

मिदरून जेषे शकावरखीनं तिथी व शक रूपानं नोंदी सांगितल्या आणि 
प्रो. सरकार याना इप्रजी तारखांत हे उदेव पाहिजे होते; तेन्ह| व्यानीं 
अक्षी ताड काढछेटी दिसते कीं या शकावदीचा नामोच्चारच फरसा करः 
नये म्हणने क्षारे | मिद्ून समकाडीन पत्रे, तंजावस्चा शिकाञ्ख ष 
जेषे शकावी दवीं मराटीतरी महच्च साधने उपडन्ध असून र्याचा 
उपयोग करून वेण्याचं काम प्रो. सरकार याच्या ह्ातून श्रे नादी. 
यामु त्याच शिवचरित्न वाचून मनाचं समाधान होत नाही. 

अरा रतान समासदी बखरीपासून प्रो, जदुनाथ सरकार ्याष्या 
प्रथापय॑त जीं शिवचरतरं डिदिण्यांत आं त्याच सामान्य रीतीने गुण- 
भनक ~ ~ ~ ~ ---------------~=-+-------~= ~+ =-=“ 

# दादाजी कोडदेवाच्या मृ्युचा शक ठरवितांना त्यांनीं अस्सल पत्र जमेस् 
धरठ आहे दा एक अपवाद संगतां येल. 
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दोष विवेचन केर. ल्यावरून पुर गोष्टी वाचर्काष्या छक्षात येतील. सभा- 
सदी बखर बरीच विश्रसनीय अहि व स्यात दंतकथा फार योडथा आहित 
पण॒ तिर्व्यात काठ्विपयास करीं टिकाणीं असून बखर फार त्रोटकं 
अहि. एक्याणव कठ्मी, रायरी वरे बखर्धत गोष्टीबक चांगरे आहि, 
चिटणीर्ताची ठेखनशैखी तर चंगरीच रसमिति आहे; आणि 
क्वचित त्यांना अस्सर पत्रैहि पाहण्यास मिकाटीं अस्षण्याचा संभव 
अहि; पण रस्याना साधरनाची निवड करून तारतम्यानें स्यच 
प्राह्यग्राह्मता ठरविण्या्च साल्ल माहीत नम्तल्यामुढे व॒ अपुव्या 
माहितीस दंतकथांचा व कल्पनेचा अध।र् घेऊन संपूणे शिवचसि छिद्िन 
टाकण्याची अनावर हस व्यानीं धरल्यामुठं या बखरीत विश्वसनीय व 
अविश्वसनीय भागांची खिचडी ्चाटी अहि व काटविपयांसाचा दोष व्याति 
अतोनात धुसला अदि. स्काट वेअरिग व उफ यानीं या बखरीच मुष्यत: 
आधारास घेतल्या. यामु बखरीपेक्षां यांना श्िवचरित्र रचनेष्या कामी 
फारस यश्च लखमठे नाहीं. तथापि फारक्ची व दइप्रजी मार्षेत समकाखीन 
साधर्ने भिद्छण्याजोगीं अहित व व्याच सहाय पेतं पाहिजे याची जाणीव 
या प्र॑थकारनीं ब ्याच्याहि पवी आं्मने करून दिली भणि प्रो. सरकार 
याना स्मकाटीन पराव्याचें हं महत्व अवगत आदि आणि हृम्रजी व फारशी 
साधने याचा उपयोग त्यानीं केडा ते स्याना चसिविषयक माहितीत 
भर टाकतां आटी; पण मराटी भाषेत उपर्न्ध असरेखीं समकाीन 
साधने स्याना नीटश्ी समनी नाहीत व बखरीवरच ्यानीं मुख्य भिस्त 
ठेऊन अफजटप्रसगापर्य॑त स्यानीं चलि टिषहिटे, यामुठं बखरीतटे दोष 
टिकठिका्णीं व्याच्या प्रथत दिसून येतात. अस्चा परिस्थितीमुठे बलरीनीं 
अगर प्रो, सरकार याच्या प्रथनं महाराष्टिर्याची शिवचसिविषयक जिज्ञासा 
अध्ाप तप्त श्ाटेटी नाही. आणि दी असतमाधानब्रृत्ति सकारण असल्य(- 
मढ तिभ्या पूतैतेचा योग्य मागं शोधून काणे भाग आदे 

हा योग्य मार्ग म्हणजे समकाीन भरी अनुपरन्ध॒सामप्री शधून 
कादून ती प्रकाशित करण्याचा मोठा का्यमाग उचल्णँ व॒ समकारीन 
प्रकाशित सामप्रीचे बारकारईनं अध्ययन करणे अशा दुही स्वरूपाचा 
अहि, शिवमारताश्या प्रकाशानां वरी दोन कामपिकीं एकाष्या सिद्धस 

धि, प्र,,.८ 
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मदत होर; तेनं या नवीन प्रयाने शिवचरसिरंत काय मर पडते व 
कोणतीं नवीं रदाकास्थर्ने निमण होतात याच दिग्दशैन करणं 
अव्य आहे. 

या दृष्टीने या िवकाटीन म्र॑धाच परीक्षण करताना समकार्टखीन 
साधने व सभाप्तदी बखर एवदीच जमेस धरतां येतीर. चिटणीश्ची बख- 
रीत, रिवदिग्बिजर्यात अगर इतर बखरीत्न विरिष्ट प्रसंगासंवर्धीं काय 
छिष््टं आहि याची फारसी तुख्ना करावयास नको. कारण या बख- 
च्या कसोर्टनं शिवभारताचं प्रामाण्य सिद्ध करावयाचं नाही. अस्र 
समकाटीन पुरान्यानं शिवभारत।चं महत्व समजून पेउन र्याति 
विधानाना कोटे व कसा दुजोरा मिक्तो ते प्ावयाचं अदि. आणि अशा 
रीतीने निशित श्चाटेल्वा तपशचाटपेकीं बखर्य॑त युद्ध स्वरूपांत कोणत। 
भाग सापडतो, विकृत स्वरूपांत कोणता सापडतो, आणि द्वी विहृतिं 
कोणत्या पद्धतीने होते याचाहि अभ्यास मनोरंजक दहदोण्याजोगा आह; पण 
हा बखरीच्या अध्ययनाचा स्वतंत्र विषय असल्यामुढं तो यथं मांडण्या्चें 
कारण नादी. येथे आपणास रिवकाङन साधर्नाच्या योगान िवभारत।- 
तीर प्रसगांचा विचार केखा असता पुरं होणार अहि. 

या परीक्षणाचे मु्यतः दोन विभाग करतां येतील. एक शिवपूवे- 
काटीन प्रसंर्गाचा व दुसरा शिवकाटीन प्रसंगाचा. त्याचप्रमाणे प्रयेक 
वरिभागौत भारतांतीर उदेखाखेरीज अर्वातर् मादितीवरून चसिविषयक 
कोणते प्रसग आपणास माहीत अहित व स्याचा उद्व शिवभार्तात न 
येण्यास कांदीं कारण दाखविता येते किंवा काय याचि विवेचन करावे 
खगे. दहै विवेचन करताना रिवमारत ह विशिष्ट हैतूनं ष॒ विशिष्ट 
परिस्यर्तीत टिषिडं गें हं लक्षात ठेवटे पाहिज, शिवाजीमहाराज दै 
अवतारी पुरुष अहित; “ धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगेयुगे" या 
गीतावचनानुसार व्याच अवतारकायं टरर्टं अहि; स्यात स्याना या 
येणार्च; आणि या दयच्या कार्यास्त मदत करणि व विरोध करणारे 
हे अनुक्रम देवकोटीतचे व दानव कोर्टातठे अदित या गोष्ट जनतेच्या 
मनांत विबविण्याप्ता्टीं परमानन्दार्ने या प्र॑याची रचना केटी अहि, या 
परथाचें श्रवण पुण्यप्रद अहि वगेरे प्रस्तावना करून तो पुराणश्रवण- 
छोद्टुप जनतेचं अतःकरण ओदून चेतो; व या अतःकर्णात कायोभिधुख 
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बत्ती उत्पन्न करण्याचा, व॒ शिवचसित्राविषययीं आदरभाव वाढविण्याचा 
कवीचा हेतु स्पष्टपणं दिसून येतो.तो कांहीं विसाव्या इातकातटा निर्विकार 
इतिह्ासकार नब्हता व्यानं कवीची व पुराणकाराची भूमिका सीकरी होती. 
या मुटँ सवच प्रग सागण्याची जवावदारी त्याच्यावर नन्हती, व्यार 
वाटतीख ते प्रप्षग निवडण्यासर तो मोका होता. आणि द्यी निवड 
करताना व्याला ताक्कारीन परिस्थिती रक्षत षेणे माग होतें, शास्ता. 
खानाच्या आगमनापासून दिद्छीकरारीं मराम्याचे ज भितुष्ट उधड रीतीने 
पडले ते महाराजन्या निधनापर्यत चाङ्च होते; यामुनं या अवधीत 
रिवचस्तरितीर प्रसरगांचै वणन करणार्या परमानन्दास दिष्धीकराविषयीं 
दान्चभाव विंबवावयाचा होता; तेन्हां दिष्लौकरांच अकितच् राहाजी अगर 
शिवाजी यांनीं कादं काठक मान्य केठं होते याविष्याचे उदे परमा- 
नंदने अजीबात गाठ्णे स्वाभाविक होत. त्याचप्रमाणे व्या प्रसंर्गाच्या 
वणनाने शिवाजीमहाराजाच्या थोरवीसत बाधा येण्याचा संभव होता ते 
प्रसग मुर्कीच न देर्णे किंवा व्यांचा ओश्षरता उदेव करण्याचा मार्भ 
पर्करणे परमानन्दास इष्ट वाटण्याजोगे होते. आणि व्यातं महाराजं 
गुणवणन विशेष खुख्वृन सांगता येतील असँ कवीस बाटटे असेर 
त्याचीच निवड कवीनें केटी असे. अरा रीतीने शिवभारतांतीठ उछि 
लित ब अनुेखित प्रसंग संवधी स्थूरमानानें तके करतां येह. पण या- 
पक्षां अनुष्ेखावरून जास्त अनुमान काटे योग्य होणार नाही, 

 स्वराज्या पूर्वीचा महाराष्ट्. 
१ मारोजी. शिवभारताचे बत्तीस अभ्याय ( शछोकसंस्या २२६१) 

आपणास मिन भेत. वयापैकीं पहिल्या दहा अभ्या्यांतीर विषय श्िवपुव- 
काटीन आहे स्यात अनुक्रम शद्ाजी जन्मश्हाजी निजाबाई विवाह ,जाधव- 
राव व भोसडे याच वैमनस्य, भातवडव्चिं युद्ध, राक्जीचे विज।पुराप् 
जार्णे, परत निजामदादींत येण, पेमगिरीस निजामश्ाही उभारणे, शिव- 
जन्म आणि महाराजांची पुण्याप्त रवानगी हतके विषय आङे आहेत. 
मालोजीची माहिती सागर्ताना तो सूयवश्ची असून दाक्षिणात्य होता, तो 
पुणे प्रातीं रहात अमे, भीमेष्या काल्च्या प्रदेशावर व्याचा अमर चारत 
होता आणि व्यनें श्मुमहादेवाच्या डोगरावर घुंदर तखव बांधविङा वगैरे 
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मजकूर प्रार॑मीं भद. त्यात पुणे प्रातावरीर मारोजीचं राण्य निजाम- 
शर्त नोकरी धरण्यपू्वीपासूनचं होतें अपं सगिण्याचा कवीचा 
बराच आग्रक्चा प्रयत्न दिसतो, पुटं देखीर शाहाजीनें नवीन मिकषिटेखा 
मद्धल देऊन टाकला तरी स्याचा पुर्ण प्रातावरचा हक कायम होता व 
तोच पदं शिवाजी मद्टारारजाना मिनाला अरस कवीन सांगितङं अदि. 
याचा अथ मुसलमान पातश्ह्या दक्िर्णेत नांदत अप्तल्या तरी ठिकठि- 
काणीं लहान सदान अमर गाजविणारे गवोगावचे पाटीर करे वतनदार 
हे स्वतंत्र व खरे मार्क होते आणि ते भापसुषीनं अधिक वेमव मिल- 
ण्याप्ताटी यवर्नाची नोकरी पत्करीत; पण या नोकरीच्या पेशार्न ्याच्या 
गावच्या स्वामित्वाप्त बाघ येत नन्ता असं कवीस चुचवावयाच आहे. 
पुणे प्रतातीर काही गावांपुरता मोसर्त्याचा हा अधिकार मोगलनी देखी 
मान्य केखा होता, उदाहरणार्थ पुरंदरच्या तहानंतर इतर भाग मौगठाकड 
गेख तरी कर्यात मावखछ्चे १६६९ गांव भोस्ल्यांच्था नावाने मोगरनीं वजा 
दिे अदित, यावखून गवच्या पाटीलकीचे हकत ॒मुसठमानी अमदार्मत 
अबाधित होते असे हणण्याप्त हरकत नहीं. या पादीरकीच्या हक्तासच 
कवीन गौरवार्ने “‹ सौराज्य ' शब्द कवछरेखा दिसतो, या पादीरकीचे 
गवि महारा जनपदान्तगेत होते म्हणजे महाराष्ट देशात मोडत होते, स्या 
अर्थं श्वान प्रमाणात कां होना कवीट मालोजी हा ‹ महाराष्ट जनपदं 
प्रशशास ' म्हणज महार देशावर अमर चाल्वीत होता असं हमणतां 
अट, पण माटोजी द्वा ' महाराष्ट भूमिप ' होता, याचा अथ ठरवि्ताना 
अडचण पडण्याजोगी आहे. महाराष्ट भूमिप याचा अर्थं मराठा राजा; पण 
¢ मराठा ' हा शब्द “ महाराष्टतीर हिदुधमीं ' या जथाचा वाचक धरावा 
किवा ' मराठा जातीचा ' वाचक धरावा अकी येथें शका येण्याजोगी 
अषि. “ मराठा तितुका मेक्वावा ` या समथीच्या उक्तीत देखीकरु हा संशय 
पडण्याजोगा भाहै. पण शिवभारर्तात महाराष्टू-राजा हा शब्द ‹ मराठा 
जातीचा राजा " अरा अर्थाच आहे. नवनव्या अध्यायांत शदाजीनें नर्व 
राभ्य उभारटं तेन्ां ल्याच्या मोवतीं घाटे, कटे, चन्हयाण करे ‹ महारा- 

देप ' जम्ठे असं कवी ५ व्या श्छोक॑त ह्मणतो. तें मराठा जाती 
अनुढक्षून महाराष्ट शब्द वापरला अक्तल्याच॑च दिसते. 
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दविजन्मा दडिनामा च तज्जातिश्वापि रस्तुमः । 
घाण्टिकाद्याश्च वहवो महाराष्ठा महीभुजः २५ 

या ठहिङाणीं तर धुडिराजाचा उख द्विजन्मा हणे ब्राह्मण या 
दान्दनें स्वत॑त्रपणं करून घाटे वैरेना महाराष्ट रजे म्हटठं अहि . यासुर 
मराठे राजे म्हणजे (मर।ठा जातीच' व राजे हे उपपद धारण करणारे रोक 
हाच अथ कवीस अभिप्रेत आहे यात रेका नाही. सभासदी बखरीत 
देखीर ‹ मद्हाठा राजा छत्रपती ब्दावा ' (पु. ८२); ! मरा्व्यामर््ये बहु- 
तेक संभाजी मोडीर ' आणि ' मोड्टिं राभ्यदहे तिषे ब्रह्मण व तिषे 
मराठे सावरतीर ' (पु १०५) असे शब्दप्रयोग अदित. तेथे मराठा 
याच। अथ जातिवाचकच घतढा पाजि. मराठा अथवा महारा हा शब्द 
आज विशिष्ट प्रदेशातीर ठोक अश्रा अथीं आपण वापरतो. पण इतका 
घ्यापक अथे मराठा श्ब्दति शिवकाटीन वार्यात होता अपं म्हणतां 
येणार नादी. फार तर महाराष्टतील हदु धमं रोक! येथपयत स्या शब्दाची 
व्याति ओढाताणीनें नेतां येईल. पण हाहि व्यापक अर्थं पेशवाई्त विशेष 
रूढ श्चाा ब त्यपृवीं मराठे या शब्दाचा अथं संकुचित म्हणजे जातिवा- 
चक होता असे प्रस्तुत टेखकास वाटत. व्यवे! राभ्य करण्याची मह- 
्वाकाक्षा महाराष्ट देशात तरी दोनच जातीरनीं धारण केटी होती. एक 
मुसलमानां व दुसरी मरार्व्यानीं. घर्मस्थापनेचा हेतु उद्भूत होण्यापूर्वीहि 
दाद्ाजी वगेरे मरठे लोक मुसख्मानांरीं समरांगणांत सामना करण्यास 
दड ठाकून उभे होते. यवी ब्राह्मणांनी राजे म्हणवून घेण्याची मनीषा 
दाखविी होती असें दिसत नाष. मराठे अथवा मराठे राजे म्हणजे 
मराठा जातीचे व क्षात्रवत्तीचे ठोक असा अर्थ प्रथमरूढहोत); व तो 
राजकीय मह्वाकाक्षेचा प्रामुल्यानें निदश्चैक होता. ध्याचप्रम्णे महारा- 
त हिंदु व मुसठमानी अत्ते दोन धमे चालू होते. व्यपिकीं हिदुधमाचा 
उषे महाराष्टधमं या शब्दान केखा जात होता. श्याचग्रमार्णे शिवाजी. 
महराजानीं स्वत॑त्न राज्याची मांडणी केरी तेन्हपासून तर सुसख्मानी 
राभ्य व महाराष्ट राज्य ऊर्ण मराठ राञ्य है शब्द स्पष्ट रूढ होऊं 
गरे. जेषे करीन्यात अफजर प्रसंगीं ^“ मुसठ्मान बेहमान आदे काय 

जाछ्ियावरी नस्तं निमिष्य ठेउन नाश करीर. हे मद्दाष्ट राज्य आ 
अवधियानी हमत धरून जमाव घेऊन राजश्री स्वामी सनिघ 
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राहोन येक निष्टेने शेवा करावी ”› असं वाक्य अहे. त्यात राभ्याची 
महत्वाकाक्षा बाठ्गून सुसल्मान व रिवाजी अपे ज दोन पक्ष उमे अदित 
प्यपिकीं मुसखनानांच्या बाज॒स आपण कां जाऊं नये व हिवाजी महारा- 
जांचा पक्ष आपण कां स्वीकारावा असी तुरना कान्होजीसर करावयाची आहे 
ष्या निमित्त त्याने ' हं मब्हाष्ट रान्य आहि" अमे शब्द उच्चाररे आहेत. 
त्या भ्थीं महाराष्ट राज्य! या सामास्िक शब्दान श्िवाजीमदहारा जांचे स्वामिघ्व 
श्या भागावर चार्तं ते राज्य, अपा भाव ध्यावयाचा जहे .म्हणजे ' स्वराछ्य 
शब्दाचा पर्याय महाराष्ट राज्य' हा अहि, स्यात भाज आपण भ्या अथान 
मह राष्ट शब्द वापरतो तो ( म्हणजे मराटी भाषा जथ बोल्टी जति तो 
स्वं प्रदेश }ष्यावयाचा ना््ी;तर मराठा राजाज्या भागावर सामि चाल- 
वितो तो प्रदेश असा अर्थं घेतला पाहिजे. पेशवाईत “ मक्षाराष्ट राञ्य' 
हा शब्द स्वराज्य अथवा मरा््यांच्या तान्यातटा प्रदेश्च या अथान रूढ 
होता हं सहज दाषवितां येण्याजोगे आहि. उदाहरणार्थं नानासाहिर्बाच्या 
कारकीर्दाति राके १६७० मध्ये नारो महदेव ष भगवेठराव प्रतिनि- 

धस निजामुरपुरकाच्या तोंडचे म्हणून शब्द सांगतो ते अपे आहेत 
५ नवाबाद बोट्न दाखविटे की महाराष्र राज्यामध्ये तुम्ही बहत 
दिवस चाकरी क्ति, कामेहि बहुत केटी असतीर,एक वेठ योगलाह 
चीहि मजा येऊन पहाणे ? (खं. ८ पृ. २०५ }. यावरून मोग 
नब्हे ते महाराष्ट राञ्य. नारो महादेव याच विषयासंब॑धे एक दोन महिन्यानीं 
लिदहितो “ जो कोणी मोगराईत भाडा अदि तो कोणी श्रमी जारा 
नाहीं. पदास्तच चढटडा. आगि स्वराज्यांत होते तेन्दाहि स्वामीस विदि 
तच आदे, ?” येथहि मोगलाई नग्डे तें स्वराज्य हाच अर्थं अभिप्रेत अषि, 
यावरून मराठी कागदपत्रातून व संस्कृत प्रंथातून “ महाराष्ट रज्य, हा 

दाब्द मराल्याच राज्य अथवा स्वराज्य या अथीं आहे, ह ठरकक्षात वठेवर्डे 
पाहिजे. खरं पाहतां ! राञ्य › हा शब्द म॒ठचा सत्तादशेक अदि, स्थट- 
द्दीक नाही; तेब्हां स्वराज्य याचा ““ भापला कमर " ह्वा मृढ अथव 
४ आपला अमर ज्या प्रदेदावर चाल्तोतेो प्रदेश" हा अथं स्वराष्य 
शब्दत लक्षणेन मागारन आष्टा अहि. त्याचप्रमार्णे ‹ मराठ राञ्य 
याचा अर्थं मरान्यांचा अमर ष्या प्रदेशावर चाख्तो तो भाग; आणि 
(महाराष्ट राज्य! हा समाप (मराठ राज्य! याचा पयाय म्हणून संसृत कर्वीनी 
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व मराटी शिष्ट ठेखरकानीं योजटेडखा आशि. म्दणजे महारा रब्दाध्या 
भोगोटिक अथौवर येथे कटाक्ष नसून / मराठा: या शन्दांतीर जाति- 
वाचक व घमप्रघान भावनेवर मुख्य रक्षय आहि. महाराष्ट राज्य म्हणजे 
मरा्व्याचा ( मराठे जातीचा अगर हिंदु सत्ताधार्व्यांचा ) अमर ज्या 
प्रदेशावर चाछ्तो ते राञ्य, 

माखोजी ह्या " महर भमिष › होता ह सागेतल्यानतर द्याच्या बाय- 
कोच नांव उमा हतं, व्याने शेभुमदहदेवाच्या डंगरावर मोडा तखव खण- 
विदा नंतर निजामञ्चाह्याची नोकरी प्करद्टी; वभेरे हकाक्त 
कवीन दिखी आहि. सति मालोजीच्या डक्यावर सापान एणा घरल्याच, 
जिजाबाई व शदहाजी यांनीं रग पंचमीच्या वे्ठीं रा उडविल्याचं अगर म्षीदीत 
इकर टाकून वादशद्वाच्या मध्यस्तीनं जाधवरावाकड्ून टम्राच संमति घत- 
ल्याचें प्रत्यक्ष रिवा अप्रयक्षपण काही च घुचविच्छ नादय -यापेक। मारोजीच्या 
डोक्यावर स्रापानं फणा धरल्याचौ हकीकत खरी अप्त अगर 
निदान दंतकथारूपनें रूढ अपतत तर ती नमूद करण्याचं काम 
कवीन मोर्या हौसेनं केर अस्ते. पण ते व्यानं कें नाह. यावरून 
& दतकथा व्यवे रूढ नसून मागारन प्रचरति श्चारी ,असण्याचा 
वराच संमव आहे. द्याचप्रमाणे शद्ाजीस कवीनं कातिंकस्वामीच। उपमा 
दिटी अदि व पाल्या अध्यायाचं नावि " कुमारप्रमवः अपं दिं आ; 
व्याति छष त्याच कल्पनेवर आहे आणे पु दख शहा्जाचे चाश 
सागतांना कवीनें व्याच्या पराक्रमाचच वणन गौरवानं के अहि. शकराच्या 
आ्ीव।दानें श्द्ाजी श्चा तो क(तिंकस्वामीप्रमाणे ह्येता ब पदं शिवा्ज(- 
महाराज है मात्र विष्णूचे अवतार भरसे कवीन म्दटरं आह; रकराचे 
भवतार भसं कोटि म्हटट्ठे नादी. बखरकाराना मात्र हा सूक्षभेद 
पाल्डेडा नसून महाराजाना शेकराचा अवतार असं व्यान सांगितङं आदे 

२ मारोजीचा पर्यु व शहाजीचा जन्म-नेजाम ब अदेर याच्या 
मध्य युद्धाचा प्रसग उद्धवल्यवे्य माखजान पराक्रम गाजववेखा व तेब्ह्ा- 
पसन माखोजी व विटजी ह नेजामशाद्। नोकर बनले; नतर काव काठ 
मारोजीनें शशेकराची आराधाना केल्यानंतर व्यास प्रथम मुखा श्नारा 
व्याच नांव ‹ शद्दाजी › व पुरे दोन वष(नीं दुसर् मुख्गा क्षाडा ल्याचं नांव 
' रारफजी ' अरीं ठेवण्यात आरी, आणि हीं नवि ' सिद्धनामांकित' 
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होती हणजे शदाशरीफ याच्या स्मरणाय ठेवटी होती कौरे मजकूर प्रच- 
छित शष्टाजी चस्ति विषयक कल्पनारीं जुद्ण्याजोगा अहि. पण दाहा- 
जीथ्या पांच्या वर्षी मालोजी हइंदापृरच्या युद्धात मारट गेखा कौरे हकी- 
कत बखरीशचीं कोर्टेच जमण्याजोगी नाही. मारोजी मेल्यानंतर वोज 

राहाजी व श्रीफजी यांच पालन पोषण कें आणि शहार्जीच मुख 

व्यक्तीभवन्नवदमश्चखेखं ठेखमनोहरम् ॥ >= ॥ 

यकल्याच णुट् कगर्ल्या मिघुरडीच्या रेषेनें मनोहर स्षारटे प्रन जाधव- 
रावा आपी मुटगी जिजबाई ही देऊ केटी; व यवेन्टीं शदाजीच्या 
रारीरतीर बाल्य संपून  नवयोवनाप प्रारेम ज्ञास होता" अरस भारतकार 
हणतो.त्या अर्थी स््राच्या वेन्ीं राहाजीचै वय १४।१५ वषोचे तरी असं 
प।हिजे असें दिसते. परंतु निश्चितपणे अमक्याच शकत दह ल्ग 
असं हणण्यास आज आपणाजवक विश्चसनीय असा काच पुरावा 
नाही. शहाजीच्या पांचभ्या वर्षी मारोजी हदापूरच्या युद्धात मारखा गेला 
आणि रद्ाजीच्या १४।१५ व्या वर्षी त्याच ठग्र क्षङ अशीं विधानं 
भारताच्या भाधाराने करतां येतील; पण दीं स्व सपक्ष आहित; त्यापैकीं 
एका प्रसगाचा तरी शक स्वतंत्रपरणं हयणजे निरपेक्ष रीतीने टरवितां भारा 
तर बाकीच्या दोनहि गोष्टीचे शक ठरवितां येतीर. पण स्वतत्रे रीतीने शक 
ठरविण्याप्त जज साधन उपट्च्य नसल्यामुरढे आणखी संशोधन श्चा 
पाहिजे अस ह्यणून स्यां हा मुदा येथं सोडणे प्राप्त अहि, मात्र विटो- 
जीच्या आठ सुखपेकी तिसरा मुख्णा, योरा माञोजी मेल्यानंतर, 
जन्मटा असावा त त्याच्याच स्मरणा या मुखाच नाव माटोजी अं 
ठेव गढ अप्तण्याचा पुष्कढ संमव अहि; आणि हा मारोजी शके 
१५४ ४मघ्य इतर माव[पासून सखतंतरपर्णे भपडी वाटणी षेउन निरास 
रा लया अरथी योरा माखोजी मरून शा. १५४४र्ये बरीच वें 
्ञारीं होती. त्याच्या मरणानंतर विढठोजीस पाच मुखे क्षारे व विटठोजी 
मेल्यानंतर शहाजी कारभार पाह्र गदा इत्यादि अनुक्रमावसरून मारो- 
जीध्या मृत्युचा अगर शदाजीन्या जन्माचा शक अदाजारने ठरविर्णं शक्य 

आहि. पण या बाबतीत समकाडीन कागद सापडण्याची आश्चा असत्या 

मुं आजच तकाच्या प्रदेशांत रिरण्याचें कारण नाही. 
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२. भोसले व जाधव यांच्यां मधील वैमनस्य -(१) “भोसले दीन 
कुवते आहेत व आपण वरिष्ठ कुखांतठे आहोत ' भसा यादर्बाना 
अभिमान वाटत होता; आणि (२) शहाजी निजामशद्दी वजीर बन 
ल्यामुर्टे जाधवरावास वैषम्य वाटर छगठं अशीं दोन कारणे बखर्कार्रानीं 
मोटे व यादत्र यर्व्ाति वितुष्ट जआणणारीं म्हणुन सागितर्छी आहेत. पण 
त्याचा स्पष्ट किंवा अस्पष्टपर्णेहि भारतकारानें निर्दश केठेला नाही. खडा- 
गल्याच्या हनत्तीचे यःकथचित् प्रकर्णं व्रिकोपासर जाऊन अकल्पितपर्णे जाधवर- 
वाचा मुलगा दत्ताजी हा, समाजी मोसल्याच्या हातृन, मारला गेखः; आगे 
जाघवरवान रगाच्या भर्त समाज मोसल्यासत ठार कठ; यामे जाधवरा- 
वावर निजामराहाची गैरमजीं ्आरी;व हं भोढटखून जाधवराव निजामी 
दरबार सोडून मागर्टच्या आश्रयासर गेला अतं भारतकार म्हणतो. पै 
जाधवरराव मोगर्खच्या अ{श्रयास गेल्याचा काल ठरतिण्याप निश्चित साधन 
उपट्न्ध अदि. यविढीं मोगल व निजाम याच्यामप्यं युद्ध सुरु होत; व 
प्रजी ग्यापास्यांचा कांहीं माक बन्दाणपुराजवक निजामश्ाही खोककिद्रून 
ठ्टला गेखा. प्याबदक तक्रार करण्यासाटीं का इग्रज खद मट्िकबरान्या 
भदस दौख्ताबदेस गेटे होते. स्यानीं व्यवे्टी मलिकबराच्या भटीच) 
वृत्तान्त पत्रद्ारं लिदिटेछा उपलन्ध ज्ञाठेखा अहे. दयावरून जाधवराव 
राके १५४३ च्या कातिकांत निज(मशार्ह।तून निघा व॒ मोगलछकडे 
बरहाणपुरास गेखा; तेब्हां मोगटांनीं त्याचा मोटा गौरव करून लाटा 
मनसब दिटी. {10118} ५601169 [9]. 315, 332. ) ही हकी- 

कत समकारीन विश्वसनीय पत्रात असल्यामुठ व्याबदर सराय जागा 
नाही; त्याअर्थी हत्त॑चं प्रकणे १५४३ व्या कर्तिकापूरवीं वर्षदीडवषाच्यरा 
भंत बहिर षडरं असञे पाजि. 

३. निजामश्राहीच वैशिष्ट्य जाधवरव निजामशारदीतून मोगला 
गेरेखा पाहुन विजापूरच्या जआदिटशाहास हषं वाटा; पण पुं निजामशह- 
कटून आदि शहाचा अनेक वेव्छ पराभव क्षारा; तेन्हां प्यानं मोंगलंशी स्नेह 
केखा आणि मोगरी व आदिटश्ञाह्वी सयुक्त सैन्य मलिकवरावर् चाद्धन आटे 
अपा मजकूर भारतकारानं सूत्ररूपाने तीन छोकांत सांगितटा आहे(अ,४, छो. 
५-७).परंतु याची स्पष्ट कपना येण्याप्तादीं यव्यं दक्षिणतीट श्याव मोगल 

शि, प्र...९ 
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यांच्या राजकीय परिस्थिततीचा योडासा विचार् कर्णे जरूर अदि. दक्षि- 

गेच्या राञ्यकारभारांत हात षार्ण्याची ईच्छा मोगी बादरशदना अकब- 

राच्या कारकीदीअखेर श्ञाटी. व्यविन्ीं दक्षिणत पचि शाह्या वे गोग्याचे 

पोयुगीज अशीं सह्या राज्य नदत होती. पैकी बद्ाडची शाही मागर्ख्नी 

प्रथम बरुडविटी व बरीदशाी विजापृरवा्यानां खासा केरी. यामुढ जहा 

गिराच्या बेली आदिलशाही, कुतुबशादी व निजामी हयं तीन मुसख्मानी 

ब गोग्यातीर पिर्याच एक अशी चार राज्यं दिष्टीकर्] शाँ क्षगडण्याप दक्षि- 

ठत हयात होती. तीं बहुतकरून आपरसतातटी मांडर्णे भांडर्ण्याति आपल्या 

शक्तीचा व्यय करीत; यामु मोगलाच्या बिष्ट सेन्यापुटं ल्यचि निभाव 

टागण्याजोगा नन्ता. परंतु “ यादर्वीत शक्ताचा अपन्यय केडा व माग- 

लाद खदण्याच्या बाबतीत आपण जुटीने न वाग तर आपणास सवे- 

सवास मुका गेल › ह तत दाक्षिणात्य मु्सर्बाना थोड्याशा अनुभवाने 
ष) 

कदून अले. या कामीं पोतुगीजानीं बराच पुढाकार घेतखा असावा अस 

दिसते, लयाचप्रमाभे मलिकेबराने विजपूरव्या इत्रादिम ओआदेरराहार्ी 

लीनपणे वामून निजामञ्चाही व आदिश्य दरारात बरीच वर्ष दोस्ती 

कायम ठेवली. मोगरी वब्हाड घेऊन निजामशाहतीक भहमदनगस्चा 

किह हस्तगत केखा होता. यामु मोंगटांच संकट निजामश्चादीचा सूत्र 

चाङ्क मलिकंबर याला इतरपिक्षां फार तीव्रतेने जाणवत होते. इत्राहिमा- 

सहि, निजामशाहौ नाहीशी ज्ञाटी तर ॒मांगङाचा मारा आदिठशा्टीवर 

पडेल, टे दिसत हेते. तेन्डां तोहि मलिकेबराखा हरएक प्रकारें मदत 

पोचविण्याच्या कामं कसूर करीत नन्ता. यामु मोगर्छ॑चं पाञल बरीच 

वप्त दक्षि्णेत म्हणण्याजोे पुटं पडले नाहीं. मोगी सैन्यानें निजाम- 

शाही राज्यात जाठपोढ करीत असर्ता मटिकबरानें ताप्पुरती पड खावी 

आणि मोगी सैन्य परतुन गेठं म्हणजे मलिकानें आपला सुद्धल परत घेउन 

व॒ मोगी मुरुखात टुटाद्ृट॒ करून आपं नुकसान सम्याज भरून 

व्यि भसा प्रकार वारार ह्योत असे. यामुढं निजामशाही राभ्यति 

रदण्याची एक विशिष्ट पद्धति लोकांच्या अगवकणी पडली. शत्रूचा जोर 

दिसला म्हणजे नमते ध्यव; आणि ती खाट निघुन गेढी म्हणजे पुनः 

ड बर काद हं व्या युद्धपद्धतीच मुख्य सन्न शते. या खरीज मोगटी 

द्रबारंत यवेन नूरजहानचा कारभार सुरं अदून ज हाशिराचे मुर 
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एकमेकाचा पाडाव करण्यासाठी अनेक कारस्थान उमारीत होते; ल्या 
योगाने मोँगरछच्या दक्षिर्णेतीड कारस्थार्नात अनेक वेढा खंड पडत 
असे, दक्षि्णेतीक राञ्यं सफाई बुडविण्यासा्टीं कित्येक वर्षपयत मोंग्खनीं 
अखंड चदाईच धोरण उेवण्याची जसूर हाती. परंतु मोगटाईतील अतस्य 
यादवीमुरे त्यांच्या चटढाईत अश्या प्रकारचे सातत्य राट राकलं नाहीं. समुद्रा 
रोज भरती ओहटी येते; पण सम॒द्रकठच्या लोकाना या परिस्ितीरीं तांड 
देऊन आपी पगड़ी करी सलामत राखावी याच शास्र पृणपण परिचेत 
अस्त, तोच प्रकार निजामक्नादहौतल्या सुत्सर्घाचा व॒ याद्धर्याचा हाता, 
मोगडी सैन्य निजाभशाद्दी सैन्याच्या मानने समुद्रप्रमाणे अफाट अत, 
पण व्या अफाट सैन्यप्तागरा्ची कसं वागे अप्ततां आपला बचाव होरटव 
आपली छहान राज्यनौका या सागरावर् आरूढ होऊन पेलतीर कपे गाल 
ह भोढखणारे प्रघ्युत्पननमति सरदार निजामश्चाहींत गेरेच होते, लया कार्ल 
कोणत्याही राज्यात बाद शषा मरण पावला म्डणजे सवं राभ्य॒ गडबदरन 
जाई, पण निजामदचाहीत बाद शा म्हणजे क्या माणसताच्य। हातांतर 
बाइठं अप; ते कोणीहि हातीं घेऊन सत्ताधारी बनवे अपं वरण चांद- 
निबीनें प्रथम घाट्न दिर होते. तेच मलिकेबराने पर्दे चारविटे; व्याचा 
परुखगा फत्तखान यनंहि बापाचाच कित्ता उचट्ढा आणि शेवटी शाक्षाजीनं 
या सर्वव कंडी करून दाखविण्याची हिंमत घरडी होती. साय रात्री 
टढतांना गनीमी कान्याची विरिष्ट पद्धति ज्याप्रमाणें निजाशा्दीत उक्ति 
नाटी प्याचप्रमाणे रजकाय मरहव्वाकाक्षा बारुगणाव्यांनीं बादशाही बाहू 
पदे करून सवे सत्ता आक्रमण्याची एक विशिष्ट पद्धति निजामश्ाहीत 
अस्तित्वांत आडी 

विजापृरांतील परिस्थिती--्रिजापूरच्या अदिर्शाहीत य्न 
काहीरी निराली परिध्ती होती. तेथ बादश्चाहाचं वेयक्तिक महत्व 
कायम होत. व्यातून इव्राहिम अदिटराहा कतां पुरुष असल्यापुटें 
त्याने आपला वचक कायम ठेऊन बरंच मोठे सैन्य, अनुभकी 
मुत्सदी आणे ख्ढवय्ये सरदार निमौण केले होते. एखाद। वजीर डोई जड 
हाऊ लागा असं वाटर्ताच त्याला नेस्तनावबद करून आपल्या तंत्रान 
वागणारा दुसरा वजीर नेमण्याचा आपला हकत इत्राहिमानं अनेक वेन 
बजावृन दाखविला होता, पण॒ चादीश्ी उर्टल्यानंतर इत्राहिमाच्या 
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अगांतटी द्य तडफ कमी होऊ खगटी. रव्यातून व्यया गाण्याचा नाद 
लामून ता सरस्वर्तीपूजन करू खागल्यामुक स्याच्या पदरचे कडवे मुप्तल- 
मान बरेच नासुष स्ञाटे. या वेरीज ((मटिकबर ब मोगल यांच्यामर््ये चाद 
असटेल्या युष्टांत इव्राहिमानेँ मटिकास सहाय करण्याचे जे धोरण बरीच 
वषँ पत्करले आहं व्यापुर्ढे मटिकाचः अधिक फायदा होत अहे वतो 
अदिटशाहापेक्षं ब्ष्ट होत चाट; याप्तादीं मलिकाचा पक्ष मोटन 
विजापरकरानीं मोंगलाचा पक्त स्वीकारावा आणि मलिकाच जड होत 
चाल्ट्टे पारडं ह््के करव अश्ची विचारसरणी प्रतिपादन 
करणारा एक प्न विजापुरास्त निमाण श्ना. तो इनराहिमास सेस 
मान्य होता असे न्ह तरी व्याच मन मलिकाविषयीं कटुषित होत चाड 
होते, एषदे खर. पण राजकीय व धार्मिक पक्षमेदपिक्षां इ्ाहिमाच्या 
जनानखान्यातीर मांडर्णामुटं राञ्यावर मोठे संकट ओढवणार असाहि रंग 
दिसू लागला इन्राहिमाटा चार बायका असून त्या चोघीनाहि मुख्ग 

होते. यामु इत्राहिमाच्या मागून आपल्या मुलस आदिशाह्वी गादौ 
मिव्टावी अशी अतस्थ खटपट प्रपयेक मुखतरफे सुर क्षारी होती, या चार 
मुरंपैकीं वडील मुटगा दुरवेष याला गादी मिढाव्री असं इखटास्तखान 
वजीर व दियानतुल्पुल्क वरे प्रमुख सरदार याना वाटत होत. काही 
वषे इत्राहिमाचेहि मत असेच होतें, पण पुटं पुटं त्याच्या मर्तात फरक 
पडत चार्ला. तिसम्या बायकोचा मल्गा महमूद यास युप्रराजपद धं 
व जापल्या मने त्याने विजपुरचौ गादी चाल्वावी असं त्यात वाहू 
राग. अथ।त तें बडीठ बायकोटा अवडण्याजोग नब्हत; जाणे ती 

आपल्या मुरप्तच गादौ मिन्छवी या प्रीष्यथ खटपट करू गी. याच 
पर्यवसतान अस श्ट कौ तिच्यांत व इव्राहिमंत तेढ बाढडी आणि ' आप- 
णाप्त मारून दुरवेषसत गादीवर बसविण्याचा क्ट क्षी करीत अहि, 
असा संदाय इत्राहिमास यङ कगटा. सारांश इत्राहिमार्चै मन अनेक 
कार्णामुटे व्यप्र होऊन अतस्थ आणि बाह्य राजकारर्णात कोणल्या धोरणानें 

वाग्वि याविषयीचा व्याखा निर्णय करतां वेना. द्रवारत तर कित्येक 
वष पासून दोन समव्रर पक्ष अत्िताति शेते, व॒व्यपिकीं एका पक्षास 
हाताश्चीं धरून इ्ाहिमानें आपल्या जवाबदारीवर रञ्ययत्र चाटविण्याचा 
शिरस्ता पाडख होत।.यामुढे इ्ाहिमाची हिंमत कमी पद्रं गी तेन्हापास्नून 
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राजकीय पक्षभेद फरच विकोपाप्त जाऊ सगरे; व याचा उच्छखल्पणा 
आंवरून धरणारी शक्ति तर किंकतव्यमृढ बनत चाटली. दिषो दरबाराति 
नूरजहान ही एकटी बाई सवे सत्ताधारी बनदी म्हणून जहागेराच मुखगे वड 
उभारू गले; आणि विजापुरास चारहि किया एकसारल्याच सामथ्यवान 
असल्यापमुठ वयाच्या पुढारपणांखा्ड कारस्थार्नाचीं उभारणी होऊ सगल; 
पदन दोनहि ठिकाणी चाद बादशह्या मागं कोणास तक्तावर् घप्षविण्यात 
यावे हा प्रश्न सर्वात महत्वाचा होऊन बस्ता. मल्िकिवराच्या मागे मात्र 
अशा प्रकारचं कोणतेच टफडं नसल्यामुढं तो अपरं घोडं पुटं दाभटण्यास 
कचरत नव्हता. भणे मटिकाचा हा अरेरर्बापणा असद्य उटरूनच इत्रा- 
हिमानं मोगलाशीं मित्रल्लाचा तह केडा व त्याचे सैन्य घेऊन मिका 
ट्टण्यासतो सिद्ध श्रा. यार्च॑च पर्यवसान भातवडीच्या युद्धात ज्ञा. 

५ भातवदीचं युद्ध-- या मातवडीच्या युद्धाचा संबध शहाजीच्या 
चरित्रासीं अदे याची जाणीव बवखरकारराना होती. पण हं युद्ध केन्हां व 
कोणाकोर्णामर््ये क्ञाडे या विषयीची द्यांची कस्पना अव्यत अनेतिहपसिक 
अहि, त्याचप्रमाणे मुसट्मानी इतिदासकारांना ह युद्ध माहीत अदि पण 
स्यात राहाजीचा संध होता हं यानी नमूद केठं नाहीं. सारांश मुसल्मानी, 
मराटी व य॒रेपियन समकालीन आधारांच एकतस्मयावच्छेई करून अवलोकन 
करावे तेब्डां या युद्धाचं व शहाजीच्या पतचैचरित्राचं खरं स्वरूप ट्ष 
येत.शके." १५४६ कातक मारी मातवडीमस मोगखाचा घुभदार टष्कर- 
खान व येदिखशाही मुल महमद यसी दोन कटके मल्किअक्ररे वुड- 
विली › असा उदेव रिवशकावटीत अहे (शि. च. प्र. ष. ५३). 
यावखून या युद्धाचें नांव व त॑।नहि सेनापर्तीचीं नवि भापणांस समज- 
तात, इकबलनाम्यांत या युद्धाचं विस्तृन वर्णन आहे; पण व्यातं मोंग- 
च्य बाजूचौच हकीकत वशेष अहि. हं युद्ध अहमदनगरपासून पाच 

क(सविर क्षार; स्यति प्रार्भ।च विजपपूचा सेनापती मुषा महमद, अथवा 
महमद छरी ह्या मारख गेल; मोगखंकडीठ जाधवराव व उदाराम यानीं 
पठ काढा. शेवटी इखलासखान वगैरे अटिल्श्चाद्ी अधिकारी केद 
क्षाठे, त्यापेक फराह्वादखान माङिकबराचा जीव वेण्याच्या कर्त सतामीर 
असल्याच्या संशयामुदं व्याखा देहान्तरिक्षा देण्यात आली; मांगरंचा सेना- 
पती छष्करखान वगेरे सदरार मलिकबराकडे पाडाव सपडटे; खेजरखान 
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अह मदनगराकंड, जानसिपारखान बीडकड आणे इतर क§। बन्दाण- 

पुराकड पदन गेठे वगर तपश्ील इकबलनाम्यांत भआहै.#* विंजापूरष्या 
इतिहासांत भातवडीच नांव दिले आह; व मुधा महमद यास सररष्कर 
ह। किताव असल्याचे सांगितले अहे. 

द डेटा ब्हाङा,' हा इटाच्यन प्रवासी गोग्यास 
होता. व्याने असें वर्णन दिर अहिः-“ इ. स. १६२४ आक्टाबर् 
२१ तारखेस गोग्यांत बातमी आरी कीं मठिकवर व॒ भआदिर्राह्या यात 
बरेच दिवसापांसून युद्ध चाट्टं होतें स्यात अवेरीस मटिकाने जदिल- 
राहाचा सेनापति पृछा महमद यास कैद केट. या पुछा नं मलिकाप्त विष 
घाटून मारण्याचा प्रयत्न केखा होता; व॒ याच्यापुढेच आदिलशहा व 
मिक यांच्यांत वैमनस्य आटे होते. यासादीं मटिकाने व्याचा शिरच्छेद 
करून त्याची धिढ काटी आणे ध्या विश्वाप्तचातकी मुष्ानें आदिल- 
दाहय व निजामशाह्ी राज्यात वितुष्ट वाटि यासाठी यास्त ठार करण्यात 
अले ' अश्च दवंडी पिष्डी. त्यत मरिकाला असें मासावावयाचं आहे की 
म॒ष्छामहमदाच्या टुडबुडीरने आपणांस हव्यार उपसव लग; एषी आदि- 
टह विषर्यीं आपल्या मनांत कांहीं वांकडं नाही. या युद्धात मोगर्ख॑नीं 
आदिलद्ाष्टी सैन्यास २० हजार घोडस्वारांची मदत पोचविटी होती अरी 
बोटब्रा अदि. मिका विजापुरव्या वेर्घपय॑त मजर मारटी असून 
अदिटश्चहावर किल्हयांत दरवाजे रारन बसण्याचा प्रसंग भटा अहि. 
थोडया महिन्यापूवीं आदिलरदानेँ आपल्या बायकोस जवे मारटे; कारण 
ती अतस्थ रीतीने मटिकाच्या कटांत सामील होती अणि तिच्या मर्नातून 
आदिटशहास मारून भपल्या मुखप वरिजापूरस्या गादीवर बक्षवावयाचं होते" 
(7195618 ग ९. ¬ #. ए. 442, 448 ) यावरून मोगरी व विजापुरी 

इतिहास आणि युरोपियन प्रवाशांचीं व व्यापाव्यौचीं बणे यातून विश्वसनीय 
माहिती असटी दरी ती मरा््याच्या उद्धेखाच्या दृष्टीने कशी अपुरी पडते 

ते समजून येण्याजेे अहै; भाणि याच करिति शिवभारतासारल्या विशिष्ट 
पराचा व मराठी कागदपत्राच। आधार मिढल्यारशाचून शाहज व शिवाजी 
यांच चसि रेखाटतां येत नाही. वर सागितटेटीं सव वणेनं भातवडीच्या 
क 

या युद्धाच्या वे्धीं "पडो इ 

~ --- प्स "~----~--~-----~-~ 
० 

# {1110 ४14 1208011 १०] # 1 ~. 412 
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युद्धाचीं असून त्यांत शहाजीर्च नविहि नादी. पण शचं चरसि साग- 
ण्या्तार्टीच टिदिखेल्या शिवमारतांत शदहाजीच्या व मोसल्यांच्या पराक्रमाचा 
उदेख स्वाभाविकपणेच विस्तृत रीतीने आटेटा आहे. निजामशहाकडल्या 
२९, मांगखाकडल्या १६ आणि विजापूरकराकडल्या ११ मिद्न ५२ सर- 
दरांचीं नवं यांत दिलीं अहित व मलिकाच्या सैन्या मोगी व॒ भादि. 
शाही सेन्याच। पराभव केडा हया भाग मारतकारानें सागृन मोसल्याच्या 
पराक्रमा्चे वर्णन करण्यास १०।१२ शछोक स्वतत्रपणे खच घातङे 
अहित. मनचेहर नांवाध्या मोगटी सरदाराची मोसल्याच्या सेन्याशीं गांठ 
पडटी; स्यात शरीफजी ठार श्षाखा. पण शेवर्टां मोसल्यानीं या मोगरी सर- 
दारांप्त पटवून टवं असा या छोकांतील भावाथ आहे. यावरून या 
युद्धति शक्टाजीनं मठिकेबरपेक्षां पराक्रम केला अते अपं समजण्याचें 
करण नाही. पण व्याने या युद्धात पराक्रम केटा व तो ल्हान असो 
केवा मोठा भसो व्याच माहिती दाहाजीच्या चरित्तति येण अवदयक अहि. 
या टष्टीनं भारतकारानें ती नमूद केटी व॒ आपणासहि शिवचरित्राच्या 
पूततेसाटीं तिचा संग्रह करणें अवद्य आहे. नुस्ते रिवमारत आपणापुदं 
असतं तर ह युद्ध भातवडी गांवाजवल ज्ञा हं अआपर्णांस समजल नसते; 
नुसघ्या शकावङावरून यात राहाजीचा सबेध होता किवा नाहीं याचा 
थांग टलगखा नसता आणि मुसङ्मानी तवारिखावदखून व युरोपियन प्रवा- 
शच्या टेखांवरून या ठढाईचे नर्वरगांव रकिवा शहाजीचा संबेध यपिकी 
कराचाच ्थाग गला नस्ता. पणदहे सवै आघार मिदन भापणांस 
बरीच समाघानकारक माहिती मिक्ते. 

६ शहाजीचं परिजापुरास जाण-मुसटमानी इतिहासति भातवडीर्च 
युद्ध असून ल्याचा संबेध शद्ाजी चरितारीं असल्याचा संशाय डफ अगर 
सरकार्याना कां भाला नाहीं लयाचे दिग्दरान केर. आतां विजापुरच्या इति 
हास्त म॒न्मीच न उष्ेखटेरे असं एक प्रकण सगावयाच आहे. “भातवडीच्या 
य॒द्धानेतर शदहाजीच भारबेदंसीं व मलिकाशीं वांकडं आल्यामुं नि जामशाही 

सोट्रन तो विजापूरकराच्या आश्रयासत आल; इनाम आदेरशहाकड व्यान 

दोन वर्षे घाख्विखीं आणि इत्राहिमाच्या मुष्यूनंतर तो पुनः निजामशाहीत गेला! 

वरे मजकूर परमानन्दा्ने दिखा भै. तो विज।पूरव्या इतिहासा नाही 
बखरकार्राना दी गोष्ट ओश्नरती मादीत अहे; पण ती फारच विकृत स्वरूपात 
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माहीत अहि; यामु डफ अगर सरकार याना व्याचा पत्ताच सगल 
नाही. सरकार यांच्या मत तर शहाजीचा खरा उदय मारेकबराच्या मुध्यु. 
नतर फतेखानाच्या अमदान[त म्हणज इक १५४९ नतर ्लाठा; त्या- 

पवी तो अगदीं ( 06४४ ०1९0) किरकोक् सरदार होता, अर्थात 
त्याचा इत्राहिम आदिलशदहादी संबध अ्तण्याचा प्रसगच नाही. कै. 
राजवाडे यांनीं मात्र तंजावरच्या शिखटेखाच्या आधारं रशाहाजी इत्राहिम 
आदिटशाहाच्या कारकीदीत विजापुराकडे गेखा वेगेरे हकीकत राधामाधव- 
विखसचपूच्या प्रस्तावनेत दिटी अहि. आणि अर्ता या शिटेखाराहि 
आधारभूत अशी शिवभारतांतरी विश्वपतनीय हकीकत आपणास मिली आह 

तिची सत्यता शिवाजी महाराजांनीं मारोजी षोरपञ्यास टिदहिटेल्या एका 
पत्रानें आपणाप्त पारखतां येण्याजोगी अदे. द पत्त कै. राजवाडे नीं 
सरस्वातिमंदेरांत छापे होते. व्यांत शदहाजीच्या चरित्राच सार महाराजानीं 
समजाऊन सांगितढे आहे; प्रस्तुत मुधाचा वयात स्प्रपरणे निर्देश आहे) 
याकरितां त्याचं अवतरण येथे देणे अप्राप्तगिक हाणार नाही. 

शिवाजीमहाराज मारोजी राजे घोरपड यांत सिदहितातः- 

: पूर्वी निजामश्चाहीतून आमचे वाप केटासव्रासी महाराज इभरा- 
ईम आदिष्श्चद्ा पाद शदहाचे कारकीदपसत इकडे आटे. प्यास ईइभराईम 
आदिशे पादश्चाह्ी कारम।राचा मदार महाराजाचे सिरी टकिखा. 
तेष्ां महाराजं हया विचार केडा की “ पादशाही मदार आपटे हाताप्त 
आल असतां आधी तो अपरे जातीचे खोक मराठे याला हातीं धरून 
सरदरकी करून पेट भरतातते पादशाह्ी वजीर करावे, पाददाही 
कमे याजकट्ून करवून नामो होय, इञ्जती थोर पवेत तें कर्षे." 
म्हणन तुमचे बाप बाजी घोरपड सरदारकी करून होते ते आणन पाद- 
शाहास मेटरऊन पादश्चाही वजीर कठ. व्या दिवस्तापापून तुमच्या 
बापाच्या हाते व तुमच्या हाते पादशा्चीं कामे होत भटी. पादशा- 
हानीं तुचं चाख्विरु. रेशा तीन पिढ्या पादशाहच्या, दोनी पिद्या 
तुमच्या जाल्या. रेशियास, महाराजा तुमच्या बापस इतकं बरं केर्ठे दहं 
ए त ॥; ~ “~. १६ श त्वः अ~ ~~ "~~~ की) । 

ष हं अस्सल पत्र उपर्य नसून कै. राजवाच्यांना नक्षल पहाण्यास मिलकाली 

होती. स्यात क्रचित शब्दांचे आधुनिकीकरण असेल, 



प्रस्तविनां ७३ 

स्मरण न धरून, जे्। कांहीं पुस्तफाखानाने महाराजा दस्त करषिड 
तेश्ां तुमचे बाप बाजी घोरपड दमी होऊन महाराजास दस्त करून 
मुस्तफालानाचे हाती दिल्दे, ध्या दिवसापासून तुमध्या षराणियाचा व 
आमध्या घराणियाचा दावा वाढत चाडिला ' इत्यादि. 

यावरून इब्राहिम आदिरादाच्या कारकीर्दीत शदहाजी विजपृरकर।- 
कडे गेखा बव त्यवे्टीं त्याच्या म्नात मराठे सरदाराना वजीर हमणज मह- 
स्वार्चै स्थान मिनल्छवून देण्याचं होतें आणे व्याप्रमाणे षोरपड्याना व्यानं 
महत्ाचै पद मिक्वून दिर करे गीष्ट आपल्या उरक्षात येतात. 

भातवडीच्या युद्धा नंतर मङिकबरा्न थेट विजापुरापर्यत चार केटी 
भणि इत्राहिमानें मोन्या होपेने वसविच्टे ‹ नोरसपूर ' जादून दुट्रून 
उष्वस्त करून टाकटै. यामुढठ इत्राहिमाच मन॒ मलिकवरापंवधी फार्च 
विटून गे. यापूर्वीच महमद अमीन उफ मुस्तफाखान याठा तर मि. 
काचा सूड घण्या वाचून दुसरा विचारच प्ुचनासा श्ाखा होता. कारण 
मातवडीष्या युद्ध कैदी म्हणून सपडटेखा मुछा महमद सरटष्कर यास 
मलिकेबरार्ने पिंड कारून फाशीं दिं होते; तो मुछा या सुस्तफाखानाचा 
सास्रा शेता. अश्चा स्थितीत श्हाजी मङिकंबरावर रुसून निजमश्चाही 
सोडून विजापुराकडे आखा. यामुके इब्रहिम, मुस्तफा व शाहाजी या तिर्घाना 
मलिकाचा सूड घेण्याची शच्छा होऊन,समान शत्रत्वामुढं ह तिषे ताप्पुरते 
स्नेही बनले. परंतु ्या॑ध्या दुर्देवानें मटिकवर १५४८ च्या वैश्ाख वष 
१२स एकाएकीं मरण पावला. या मरणानं निजामशादयीविरद्ध ्दण्यासादीं 
केठेडी विजापुरातीट तयारी निरथक ठरण्याची वेढ अी, तेना 
दाह-जीखा सन्यास कनौाटकष्या व केरढ प्रातास्या स्वारीवर पाठविण्यात 
आले अस्वे अते भारतातील उद्ेखावरून वाते. हयी स्वारी आटपृन 
श्टाजी परत विजापुरास्त भाल तेब्हां इ्रािम भाजारी पडून मृप्युपथास 
गखा होता व आपल्या मार्गे बड़ीक मुर्गा दुरवेष याने गादीवर् न बरत 
तिस्रा सुख्गा महमुद याने बसर्वे; भाणि इखलसखानारेवजीं म्मद 
अमीन व दरितखान यानीं कारभार पावा अतं इत्राहिमानं मर्ताना 
ठरविछ. 

७. हबाहिम अदिटश्शहाचा मृस्यु-श््राहिम अदिरशहाभ्या मृद्युक- 
र प्तबधानं बराच मतभेद आहि. 10५11 ^ 01 818} 2 2366}. 

शि. प्र...१० 
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एणः 410 70४ इपणार6 प] [00७ 800९6 & 687 (0. 82) 
म्दणजे “ मटिकबरा्या मागे इत्रािम अदिटश्चद्ा रक व्षंवेक्ां अधिक 
दिवस जगखा नाहीं. ' भसं उफ म्हणतो. प्रो. सरकार यानीं १६२६ब्या 
मे १४ तारखेसत मरिकवर# मेखा व ॒व्यानतर चार्व महिन्यानी 
सपटेबर २२ तारखेस इवरा्षिम मेला (मे. २, १९१७ सपट. प.२४७) 
धसे ठिदिटें अहि; आगे पुढन्या पृष्ठावर (पु. २४८) विर्पेत 5. 9. £1\68 
12 86]. 1627 88 {16 १8६७, एप 1{ 18 10८ना88{61† फा 
01167 [08706 ° 176 876 ०८ असा शेरा मारख अहि. पण 

प्रो. सरकार या ठिक्र्णीं चुकले अघन (8 39.) बुसातिने सखङतिन 
कारां दिठेटी तारीखच बरोबर आहे अमं म्हणणं माग भह. कारण 
ब. स. कारनं या मितीप्त जो वार दिला आहि त्याचा मेढ ह.स.१६२७ 
र्षी बस्तो; १६२६ शीं बस्त नही. पण याहिपेक्षां महत्वाचा पुरावा 
अपा आहे कीं इब्राहिम अदिख्श्ाच्या थडग्यावर व्याच्या मृत्यूचा हिजयी 
सन ‹ अबजद › पद्धतीनं कोरटेला आहे, व्यावरून इत्राहिमाच्या मृप्यूचा 
इसवी सन १६२७ इच अहे असं ठरते. यालेरीज कुंदगोढ येथीट 
देसार्याच्या संग्रही असटल्या एका विश्वसनीय अशा रकावखीत इनाहिः- 
माध्या म॒व्यूची तिथी शके १५४९ भाद्रपद ज्यु. १२ अशी दिटी अहे. 
सारांश प्रो. सरकार यांच मत यासंब॑धीं प्राह्य धरतां येण्याजोगे नाही. 

८. सुलतान महमूदाचं राज्यारोहण -इत्राहिम अदिशा जाक 
मुस्तखमानी पंथाचा नसल्यामुक त्याच्या कारकी्दचि गोडवे गाण्यातत मु्त- 
समानी ठेखक व प्रथकार मनापासून तयार नज्हत. परंतु महमुदाच्या 
कारकार्दीत कडन्या मुसडमानी पक्षाची बरीच सरक्ची होती. इबाहिमाच्या 
ताटमींत बाढटेल्या जुन्या पुत्सर्थाच। व या नव्या मताध्या लोकाच 
जम बसण्याजोगा नन्ता. इत्राहिम मेडा व्याच दिवशी या दोनहि पक्षांचा 
खटका उडण्याचा प्रप्तग जला. ल्याची हकीकत बु्तातिने सखातीन 
नावाभ्या विजापृर्या इतिदसांत दिटी आहे. राहाजीष्या चलिंतीर हा 
एक महत्वाचा प्रसंग अक्तल्यामुकं व्याची माहिती येथे नमुद करून ठेव- 

नन न ~ नज थ ०७ 

# याची तिथि शिवशकावलीत दिलेली आदि. [ शि. च. प्र, ध, ५४ पहा, ]. 
इकव्लनाम्यांत भर्दिविदिस्त महिन्याची ३१ वी तारीख सांगितली आहि ( द, ब्हा-६ 
पृ, ४२८) व त्रो. जदुनाथ सरकार यानीं १४ मे १६२६ अक्षी तारीख 

मलिकाच्या भृत्युची दिली आहि. (मा. रि. १९१७ सपट, पृ, २४८ ). 
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ण्याप्त हरकत नाटी, इत्राहिमाचं प्राणोक्कमण श्रां ते्हां मिरजा महमद 
अमीन व दौकतखान हे दोषे जवठ्छ होते. स्यानीं ती बातमी गुप्त ठेऊन 
दरवाजे बंद केडे आणि खोकाना येण्याजाण्यास फक्त दिंडीची वाट ठेवटी. 
नंतर एकटासखान, दियानतुहपुल्क व कांहीं ब्राह्मण मुस्सदी यना एकेकनिा 
बोरान आणन दिवाणखानन्यात बसविर; आणि मुख्य मुस्दयी मंडी जमा 
कषाल्यावर खाजानंँ तेथ येऊन अपं जाहीर केठे कौ, ' इब्राहिम पातर- 
दानीं इकूम केखा अहि कौं आमच्या माग सुतान महमद यास तक्तवर 
बस्तवर्वि. " हं रेकून दियानतुल्मुल्क म्हणाला, “ थोरला मुल्गा 
दुरेष हा इयात असतां, धाकटथास तक्तावर करस बसवितां येइ ? 
डाकीर्चे पागोटं गुडभ्यास के षाठ ?" हे शब्द देकून दोखतखानानें 
चार शिम्या हसडल्या भाणि चिद्ून “ तुरा कोर्णौ विचाररं अषि; वुं 
गप्प बैस ' असं म्हणून दिथानतास दबकावरे. नंतर मुख्य वजीर 
एखलसषान याजकडे वदन ¢ पुं काय करावें ›' अपता दांरतखाननिं 
प्रश्न टाकला. तेन्् तो वजीर उडवाउडवी करून म्हणा “' मख या 

पे वजीरीर्चे काम करावयाचे नाहीं, तेना मला दोषेहि शहाजादे 
सारखेच अदित, बडे साहिबिणीस विचारून काय ते कार्णं बरं, असं 
मला वाटते. ›› व्याबरोबर दोरतखान रागारागनें बडे साहिबिणीच्या 
महत गेख. तेन्डा ती म्हणाटी ^“ पादशह्ानीं सागितरं अहे व्या- 
प्रमाणे तुरी करावे! ह्वी पडध्या फलाची आज्ञा मिकर्ताच मिएजा महमद व 

दोरतखान यानीं सुकतान महमद यास्त तक्तावर ब्तव्रिर. त्याच वेर 
एवलासखान यासन निरोप देऊन इतर मुसर्मान व ब्राह्मण मुत्सदी याना 
दरबार बस्तल्या जागी कैद कें. नतर इत्राहिमाचं प्रेत बहिर काढून 
जोरापूरच्या रोजात नेऊन पुरे. तथापि वडील मुलच्या नावान बंडाढी 
माजण्याचा समव अहि असे वाटल्यामुकं महमद भमीन व॒ दौठतणखान 
यानीं वडीर शाहाजाघाच्या डोक्य॑त स्च्छ पफिरवून व्याला आंघटे कें 
आणि इतर दोन मार्वाच्या हाताचीं, अगदी घालण्या्ची, बोरटे तोद्भून 
राकी. अश्चा प्रकार बंदोबस्त केल्यानंतर कैद केट्ल्या बय्याच मुस्स- 
याना बधपुक्त करण्यांत येऊन किताब देण्यात आले. ध्यवेर्नीं मिरजा 
महमद अमीन याड (मुस्तफाखान व दौरतखान याढा 'खव्रासखान' भसे 
किताब मिक. मुस्तफा व खवास हे दोघे खान या वेक्तेपासून विजा. 
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पूर दरबार प्रमुखपणें वाव ठगडे; आणे या दोरषाचाहि सवध 
शष्ाजौ चसिराक्षीं वारंवार येणार असल्यामूर्े वयाची नविं लक्षात देष्णं 
जश्रर आहे. 

९. शष्टाजीचा अपमान-इना्िमाध्या मृत्यूनंतर महमूद गादीषर 
वसखा तेनं प्रघान्मडव्स॑त कशी बदटाबदठ श्चाटी व ब्राह्मण मुत्तर्थावर 
कैदेचा प्रसंग कसा आटा कौर हकीकत टक्षात घेतखी असतां शहाजीडखा या 
घुमारास्त आदिश्च दरबार सोडावा खगा याच आश्चर्य वाटत नाही. 
नवी अमदानी घु होत।च सवं उर्थापाट्य शारी; लयाबरोबर शष्ाजी- 
लाक्ि दरबार सोडणे किंवा अपमान सोध्रून दरबाररात र्णे यापैकी रक 
मार्म पत्करणे भाग होत. पैकी पिडा ममं स्याने पत्करखा अद मारत- 
कार सांगते. पण शष्टाजीचा अपमान महमूदार्ने कोणलल्या प्रसंगीं केडा 
याचा तपश्चीक तो देत ना. या प्रसगाची भाठषण म्हणून महमूदाध्या 
तोडी म।रतकरा्ने हे शब्द घादठे आहेत, 

पूवेमस्यैवावटवादिमरामः पिता मम । 
विष्वस्तारातिरभ्यास्त नि्विंराकः स्वमानसम् ॥ रर 
सदसावमतः सोऽयं मतिमदतया मया । 
मामुपेकष्य गतो मानादिभरामादनेतरम् ॥ र 

यावरून महमूदाच्या हातून शदाजीचा कादं अपमान श्ञाठा ह्मणून 
व्याड विजापूर दरबार सोडर्णे माग पडडं हं उघड अहि. तथापि शक्षाजी 
१५४९ भ्या फाल्गुनापयत विजापूर दरबारांतलखा ‹ सरट्ष्कर ' म्हणजे 
सेनापति या नाप्यानें वात्ररत हेता व॒ निजामशाक्ीतपफ षिजापूरकरंविर्द् 
मोहीम करण्यांत आरी तेब्ह। राष्टाजीनं पुण्याष्या बाजू सवारी करून 
तो परगणा कवज केखा भरसे खं. १५ ठे. २३० वरून णतां यते. 
यानंतर | 

प्रतनेनायुबंधेन निजामेोपचिकीषया । 
शादराजो महाबाहूर्विजयाहं पुर जी ॥ < 

असं शिवमारतकार इ्णतो; प्यावरून दशााजदहानार्च सैन्य दाक्षणेतीठ 
र्थ्य बुडविण्यासार्दी येणार असतं दिसतांच । निजामशाष्ी बुद्धं नये ' 
अशी आस्था शहाजीष्या अंतःकरणांत असल्यामुटं व्ये विजापूरचा 
आश्रय सोडका अ म्हणावे खगत. 
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१०. शहाजीचं निजामशाहीत परनरागमनः-शकाजी अदिटशाहीचा 
आश्रय सोद्ून परत निजात आल्यानतर स्यानं तेथें काय काय उखा- 
दारी केल्या ह कटण्यासत चांगरसं प्षाघन उपट्न्ध नाही. या वेष्या 
निजमशाद्ी कारभारात हमीद खान व फत्ततान यांची नतिं प्रामुख्यानें येत 
असून खानजहयान खोदी व दयीखान या दोन वंडखोराचा संम्रेध श्रहाजी- 
चसितरारीं येतो. यामे या चार मुसटमानी सरदा्ची माहिती बारकारईनं 
मिव्यटी तर शहाजीच्या या वेकष्या हाखचाटी समजण्धास चांगटी मदत 
होणार अदि. (मलिकवराध्या मृप्यूनंतर व्याचा मुर्गा फत्तेखान निजाप- 
दाही कारभार पाद्रं खगल; पण निजामशदास त्याची वागणृक पसंत न 

पडल्यामुं त्याने फत्तेखानास कैद करून खेबर ( जुनर १ ) येथे अटरकेत 
ठेवर; तेथून त्यानं आपदी सुटका करून षेतरी. पण ॒निजामशने 
ल्याखा पुनः पकडून दौखताबादभ्या किथत ठेवरे; पुढं निजामक्षदा्ने 
कहीं काछने व्याची सुटका करून त्याजकडे कारभाराचीं सूत्रं सोपतिटी. 
परतु निजामशशाहाच्या रहरी स्वमावामुठं आपणावर पुनः कैदेचा प्रसंग 
येइल अक्षी फत्तेखानाप भीति वाटत असल्यामुठं स्याने निजामशष्ासच 
कैदेत टाकडं आणि शी हकीकत त्याने गुप्तपणे शदाजह्ानाकडे कठविटी, 
दाहाजद्ानानंहि फत्तेखानाची पाठ थोपटरून निजामराहास ठार माखन टक- 
ण्याची सघा दिरी; व त्याप्रमाणें फत्तेखानानं बुद्दाण निजामशक्षास ठार 
मार. अञ्ची हकीकत बीलनें दिखी आहे. ( प. १३२). परंतु फएत्ते- 
खाना बुद्ाणासत ठार मारल्याचा काक बालन इ, स. १६२८ दिला 
अषि तो प्राष्य दिसत ना. प्रो. सरकार यानीं ही गोष्ट १६३२ च्या 
फेत्रुषारीत श्चाखी अ्तावी असें सुचवून त्या मागे संशयनिदरीक प्रश्नचिन्ह 
घाते आहि (मो. रे. १९१७ सप. पृ. २४७); त्याअथी याना या 
बाबतीत संशय आहि ह उघड आदह, हिवक्कावटीत शके १५५६३ मर्ये 
फत्तेखानानें बुन्दाण नेजामराहास मारटे (शि. प्र. पर. ५४) असें 
म्हटरं आहे व्याच, प्रो. सरकार याच्या मणण्या्षी, मेक बसण्याजागा 
आहे. ल्याचप्रमार्णे शके १५५१ च्या पौरषात फत्तेखान कैदेतून घुटडा 
हह शकावडीतीड विधान प्रत्यतर पुराव्यानें घुसंगत ठरत अशे ( पोतै- 
गीज अप्रकाशित कागद ), मात्र जाधवरावाचा खून १५५१ च्या श्रावण 
युद्ध १५ स क्नाटा भसे शकावटी म्हणते आणि प्रो. सरकार याभ्य मते 
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हा खून इ. स. १६३० च्या जनमध्यं ( म्हणजे शके १५५२ मध्ये } 
कारा; पण खुद सरकार यानीच आपण दिलेल्या मितीबदरु संशाय प्रकट 
केखा आहि. ्याचप्रमाणे फएत्तेखानाची सुटका आधी ज्ञाखी कीं जाधव- 
रावाच खून भीं ज्ञाठा हाहि प्रश्न अथाप वादप्रस्त आह. डफरने खाफी- 
खानाच्या आधारावर असं विधान केठं आहे कीं "भनिजामशहानें तकरीब- 
खानाष्या मदतीने फत्तेखाना् कैदेत टाक्ठे; तेन्यं टुषखजी जाघवराव 
निजामराहीत येण्यास तयार श्नाखा › ( आब्रुत्ति ४; व्हा. १ प्र. ८५), 
असो. स्यां ज आधार उपटन्ध अहित रव्या्रखून शहाजीच्या या 
वेल्छव्या हाख्चाटी सागता येतात व्या अशा. 

दाहाजी निजामश्ार्हीति आल्यावर शके १५५० च्या श्रावण माद्रपदा- 
पूरी व्यास पुणे परणण्याचा मोकास। मलाला (ख. १५ प्र. ४३६; 
आणिख. २० प्र. ३४६). 

या वेढीं निजामञ्चाही व आदिरश्ाही सैन्या वारवार चकमकी भ्नडत 
असून करीं निजामशाहयी सरदारराचा जय होई तर कीं भदिशाहीचा 
होई. निजामश्ाद्ीचीं सूत्रं ह्मीदख।नाच्था हातीं असून त्याने उत्तरेकडीठ 
मोंगर्छची बाजू ८ ठोर्दाखा पैत्ते चारून ) निधोस्त बनव्रिी होती. यामु 
विजापृरकरासीं कुरापत कादण्याला तो भात नन्ता. परंतु राहाजक्- 
नानं लोदीखा दक्षि्णेतृन आग्न्याकडे बोवडे व॒! त्याने दिटेडा मुख 
आमचा आश्स परत घा ' अपा निजामाकड तगाद। पाठविरा, तेन्द 
हमीदखानाच धब दणाणड. या वेलं मागलाश्चीं वरपांगीं नरमादचं बोटणें 
ठेऊन 'ठिकटिकागभ्या घुमेदार्रानीं किष्ठे मागरंच्या तान्यांत देण्याष्या 
कामी टाठाटाढ्ी करावी, अशी व्यवस्था हमीदखानान अतस्थ रीतीनं 
केरी होती, आणि मोग सैन्य बीडचा किछठा पेण्यासादीं भरं तेना 
फत्तेखानानेँ शाहाजीष्या हाताख।खीं ६ हजार षोडस्वार देऊन पूवैखान- 
देश्चाकडे पाठविर्डे, त्यात स्याचा हतु मोगी सैन्यास तिकट्रन पायत्रद 
बसावा हा होता, पण तेथे दयाखान रेहिला नांवाचा मोगरी सरदार 
होता त्याने या निजामक्षाही सैन्यास तापी व पूणो याच्या दुआा्बातन 
हाकून दिट. द्वी हकीकत इ. स. १६२८ ( शके १५५० ) मर्ये घडी 
असं प्रो, सरकार पादिशाहनाम्याच्या आधारं ह्यणतात (मे. रि. १९१७ 
सप. प्र. २४८ ). यानंतर निजामशानें फत्तेानास केदेत टाकलें व 
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जाधवराव निजामशा्ीत आखा व मारला गेखा, त्यावे्ठीं शक्षजी पर 
ब्यास होता. व्याख साप्तरा मारटा गेल्याची बातमी कठतांच तो संगम- 
नेरावरून पुण्याच्या बाजूस आखा व तेथे आदिख्याह्ी मुखखाप व्याच्या 
हात्न काही उपसं पोचखा, तेव्हा विजापुराहून खवासखानानं मुरा 
पंताबरोबर कदी तेन्य देऊन पुण्याकडे रवाना केटे. राहाजीची स्थिती 
या वेव्खीं पंचाईतीची होती. निजामश्षा्हीत जाधवराव मारला गेल्वापासून 
फारच अन्यवस्था माजटी होती; आणि निजामञ्चाही दरबाररातीड 
जाधवरावाच्या शत्रनीं शहाजीवरहि हात टाकेखा अस्ता. यापु 

मुरार जगदवाच्या हाताखाङ्च्या विजापुरी सैन्याक्ञ ख्दण्यास्त ग्रे तर 
त्याच वें निज।मश्चाही दरबारातीर पुत्स्ाना अपणाकविर्द्ध डाव 
साधण्यातस्त आयती संधी मिक्णार ' असा विचार क्न शद्ाजी शिव- 
नेरीष्या किष्ठेदाराकड आश्रयाथं गेखा. (हि. बु, प. ४४१). इकडे 
मुरारपंताने पुणे, ददाप्र कीरे शदहाजीच्या जहागिर्सच्या प्रार्तात शिरून 
व्याने पुणे तर जादून टाक्टे आणि मृरेश्चरानजीक दौरतमेगच्छचा 
किछ्ठा बाधून तेथून प्रांताची व्यवस्था तो पद्ं गा. राहाजीनं शिवनेशस 
जाऊन विजयराज नावाच्या तेथीर सरदाराची मुखगी जयन्ती इच अपरा 
मुखगा संभाजी याजबरोबर श्प्र केठे. हा ङगनसमारम अटोपल्यानंतर 
आपल्या गसेदर पत्नीस ह्यणजे जिजाबास ग्याद्याच्या संमतीनें शिवनेर्प 
ठेऊन शहाजी दथाखानावर स्वारी करण्यासाठी निघाख. ( शि.मा,अ. ८ 
छो. १७। १८). 

११. दयोखान-द्याखानाची विशेष ह कौकत शिवमारतात दिरेटी नाहीं. 
परंतु बादशाहनाम्यावरून या घुमारास द्याखानावरची मोहिम चाद होती 
एवदं निश्चितपणं ह्यणतां येते, या वेचछच्या शहाजीच्या हाठ्चाटीची हकौ- 
कत बादशहानाम्यावखून अशी दिसते. स।सय्याचा खून भ्चाल्यावर शद।जी 
पुण्याकड गेखा, तेब्ड। आदिट्श्ाही व निजामश्चाही या दोनहि राज्यात आर्ता 
आपणास आश्रय मिकणार् नीं है दयाय्या ध्यानात आङे आणि व्यर्ने 
मागटास्या आश्रयास जाण्याचा विचार केला. या वेलीं मोगर्छाचा सेना- 
पति अजमखान हा, ठोदी ष दयावान यान्या शासना) निजामराद्दी 
राञ्याश्या सरहदीपर्यत आखा होता. द्वी संपि साधून "“ बादशाह आश्रय 
मिक्त असे तर मी तुमच्याकड येतो” असे दाहार्जानें भजमखानाकड सागून 
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पाठविङे. खानाने शदाजहानाकडे ही हकीकत कठविरीतिन्डां बाद शाष्ठी फमौ- 
न पाठविण्यात आल. व्याप्रमा्णे शके १५५२१या पावसान्यानतर अश्वीन 
महिन्यात शदहाजी अजमखनाध्या भेरीसर गेखा. तें त्याशा पचहजारी 
मनसब, खित, रेख दोन खख इपये करे देण्यात अले. याच वेट 
दाहाजीचा भाऊ मीनाजी ( माङजी!) याडा तीन हजाराची मनप्तन 

देण्यात जटी. दहाजीचा मुख्णा संभाजी याखाहि पोषाख, दोन हजारांची 
मनसब व १००० स्वाराचची तैनात देण्यात भाटी. सारांश यविर्कीं मोसठे 
मंडली मांगना मिकाटी व स्याची सरदारी त्यांनीं पत्करखी. (इ. गह. 

७ प्र. १९ ). 
या सुमाराक्त खनजहान खोदी व दयांखान है बडखोर, निजामाद्टीच्या 

आश्रया येठन राले होते ते मोगी सैन्याची बातमी रेकून, दोक्ता- 
बदिद्रन निघाले. पैकीं दर्याखानानें एक हइ जर अफगाण शिपार्याची टोढी 
घेऊन च।दोरभ्या रोखानें कूच केठे; त्यात व्याचा हेतु अंदोक व धरणरगाव 
येथीछ मोगी ठाण्यांवर हठा करावा अपा होता, मोगरी सेनापतीनें हा 
रेख ओब्लून अबदुल्ाखानाकडे दय।खानाच्या पाठर गाचें काम १५५२ 
ष्या मार्गशीर्षात सोपि, अबदुष्ठार्चे सेन्य जवल येत चार्रेटं पाहून 
द्यखान बाखधाटाकडे बठल, तेब्ड अबदु्नें धारूर, अनिजोगाई य। 
बाजूने घाट चदून अहमदनगरपासून बीस कोसाबर असच्टं धामणगावि 
गाव. नंतर जमखेडकड वदन मांजरा नदीच्या काटी धारूरपासून बरा 
कोसावरश्या एका वखेञ्यांत मोंगटी सैन्य पोंचरटे. तेन ‹ दयाखानाचे 
हस्तक बीडकंडे गेठे अदित ' अस अजमखानाप्त समज. व्यावरून 
खानाने शहयाजीला जुन संगभनेरची बान हस्तगत कएण्यास्र राना केर; 
आणि आपण पडदुराकडे निघाला. ( ह. शहा. ७ प. १६।१७). 

हा दयखान हेवटीं १५५२ च्या पौषात बुदेक्खंडाति मारा गे. 
अरा रीतीने मागन द्याखानाचा जो पाठलाग केला त्या स्वार्धत 
श्ाजी होता हं बादशाक्नाम्यावखून ठरते. परंतु ष्या सबधीची तप्रश्षीर- 
वार माहिती यावरून भिढ्त नाही. शिवमारतांत देखील 

दयाखानं शरेभित्वा नीत्वा निर्वलेपताम् 

विजयी शादराजोऽपि शिवगिरिमथावजत् ॥ 
अ. & छो. ९३. 
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भसा उद्धे आदे. त्यावरून दर्यालानाज्ञी शकशशजीची चकमक श्डटी; 
व्यत खान जखमी होऊन त्याचा गवेपद्दिर शारा; तेन शहाजी शिव- 
नेरीसत परत आखा अघे दिपर्ते. परंतु दर्याखानावर्ची मोगटी स्वा 
संपल्यानतर शहाजी शिवनेशस आख कीं एक दोन मिनि भीं भारा 
याचा निर्णय करण्यास साधन मिक्त नाही. बाठशिवाजीयै उपवेशन व 
अन्नप्राशन है संस्कार श्चाल्यान॑तर राहाजी शिवनेरीसत आला भस भारत- 
कार म्हणतो. अन्नप्रा्ञनसंस्कार सहाग्या महिन्यात करण्याचा पस्पिाठ 
भह. त्यावरून शहाजी परत आखा तो १५५२ ष्या माद्रपदानंतर आढ 
एषे म्हणर्ता येई; पण नंतर किती महिरन्यानीं ह सगतं येत नाही, 
तथापि ठोकठ माननं आश्चीनापासून पौषपय॑त केन्डां तरी आढ अवे 
म्हणण्यास हरकत नाद्य. 

१२. निजामन्नादीतीर अदाधुदी-रके १५५१्या अश्विन रोद 
भाग्व्याहरून पला तो १५५२च्या माष डुद्ध २ रोजी मारखा जाई पर्य॑त 
मोगछना साक्षत् निजामरा्हवर शच धरण्यास्त फुरसत मिठटी नाष. 
परंतु या बेडलेरास्त निजामश्चाही र्ग्यात जश्रय देण्यात आङा होता, 
व्या अर्थी मोगरछना फुरस्तत मिठतांच ते निजामश्ाहीवर चाल कलन 
येणार ह उघड दिस्त होते. आणि दही मोदीम जली इणजे मोगख्नी 
सामना करण्याचें सामथ्ये निजामरा्हीत नसल्यामुढं निजामशाद्दीष्या आश्र. 
य्न राहणान्या सरदारांची घडगत नाहीं अपे बटरूनजोतो पुं काय 
करावें या ॒विवंचनेत पडला होता. अदिर्शाह्ी व॒निजामश्चाक्ी सरदार 
एकमेकाशीं क्गडून क्षण होत चाठ्टे होतेच; पण घ्या वेरीज दोन 
दरबरातीर मुप्सर्बात मोगंशीं कोणत्या धोरणाने वागार्वे या मुथावर तत्र 
मतभेद माजा होता. निजामी दरबारांत फत्तेखानाचा कर मोगलांश्ची 
लहे राण्याकडे होता, यामु लाखा कैर्देत टाकण्यात भे. नंतर जाध- 
वराव निजामशादहीत भाला, परंतु " तो निजामञ्चाहौतडी अतस्थ परिध्थिती 
पक्षण्याप्ताटी भाटा असून तो पुनः मागरकडे जाणार, अश्ची कुजबुज निजा- 
मराहाष्या कनी पदल्यावरून त्या कैद करण्याचा विचार कायम ज्ञा, 
व्यति शेवर्दीं जाधवराव ठार ज्ञा व राक्षजी मांगना मिव्छला; भणि 
ह बेबदशाही पाहून षिजापूरकरचिं सैन्य पुण्यावरून दौढतममगस्पर्यत 

शि, प्र,.,११ 
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आङ व त्याने तलछकोकणहि हस्तगत करण्यास पुरुवात केटी. “फत्तेखानास 
कैदेत टाकल्यामुदे हा सर्वं घोटाव्छा माजला व आतां व्याच्यावाचून निजा- 
मरा्टी रास्यास कोणी त्राता नारी" अस्तं याकृूतखान व उदाजीराव या 
वजनदार सरदा्यानीं निजामरादहास स्पष्टपर्णे वजावे. मांगरकट्ूनहि 
फत्तेखानास कर्देतृन सोडण्याविषयीं छिद्न अलं होते. यामु मोगर्छ॑ची 
न्याद टाढण्यासादीं निजामरादने फत्तलानास सोद्रून व्याच्या हातीं राज. 
कारणाच सत्रे दि. या सुटकेचं श्रय अ्थातच मोगला होते. आणि 
फत्तेखानाने व्याच्याश्ीं उघड रीतीनं तद्वाच बोखणेहि खावटे, तथापि निज- 
मरार्दतल्या बन्याच मुत्सर्याना फत्तेखाना्चै ह धोरण पसंत ॒नन्डतं, 
यामु त्याच्या सद्धधावरून " निजामशष्ाच मन बदद्धुन तो भापणस 
केन्र कैद करीर याचा नेम नादी" अरी श्चेका फत्तेखानास्त वाटं कगठी. 
तन्हा निजामशाहस वेड सगं आदे अक्ची सबब पुं करन फत्तखानानें 
त्याला प्रतिबेधात ठेव आणे शेवटी तो कैर्देत मरण पावा किंवा 
मार गेख. 
१३. आदिलक्ाही दरार तीर पक्षमेदः-निजामशचाहीग्रमा्णे आदिल- 

शादी दरबारतहि मोगटी संकटामुटे मत्स धावे दणाणून गड होते. 
शहा जदहान गादीवर बसल्यानतर स्यानं आपठा वकीर रेख मोरनुदीन 
हिजरी १०३८ मध्यं ( श. १५५० ) विजापुरास्त पाठविख. तेषां द्या 
वकीरनें विजापूरकरंशीं दोस्तीचा तह करण्याविषयीं बोट्णें रवर 
५" निजामङाही बडवृन रस्याचा अधौ म॒ठृख विजापुरकरानीं व अधौ मुर्ख 

मोगखनीं यावा ›' भश्च अर्थाचा तह करण्याची मुम्तफालानाची इच्छा 
ती; आणि स्यव्या मिडेखातर खवासखान, म॒रारराव व रणदुखखान ह 

या मस्कतीस हो म्हणत. परंतु ह धोरण आत्मातकीपणाचं आह 
व ते भमरत येऊं नयं असे याच्या मनति होतें. रणदुष्ठाच। वकीछ 
काजी तैद याने तर महमूद आदिटश्षहास्त मरदरबार्ात अपे सगित कीं 
४ निजामशाही राष्य बुडवून आदि्श्ाही बाढविण्याची कल्पना भगदीं 
चुकीची भदे, कारण निजामशाद्वी राज्याची पाचर नाहीशी होतांच मागर 
भेन्य थेट आदिश्ादहयीवर छठा करू शके." या भाषणाबद र मुस्तफाखान 
काजी सेद यावर फार रागव; ब बराच बोखचाठी शरारी, परतु शवरीं 
मुस्तफाभ्या हृष्छेप्रमाणं मगरछरीं तह करण्याचा विचार कायम होऊन 



परताघना 4, 

मोगखाचा वकी शेख मोदनुदीन याजबरेबर आदिलशाह्ी सैन्य राना 
करण्यात आर. इतक्यात विजापुरापसत अशी बातमी आटी कीं मोग्ख॑नीं 
तक व करारमदार बाजस ठेडन विजापृरस्या राञ्यावरच आपटे सैन्य 
रवाना केड व तं केसदारूरपर्यत ८१) येउनहि पोंचले | मोगर्छची ही 
दगात्राजी एकून भादिटाही दरवारंतीट मुस्तफाचं वजन एकदम संपु- 
टत आ व खवासखान उघडपणे मृस्तफाखानाशीं विरोध करू सगखा 
महमूद शाहानेंहि खवासखानाचा सला मान्य करून मोँगलचा वकीर ज्चेख 
मोदनुदीन यास केद करविटे. भश रीतीने विजापूर द्रबारंत मुस्तफाचा 
भधिकार टुप्त दोन खवासखान व लयाचा हस्तक मुरारपत यांची कारकीर्द 
सुरु राटी. ती सात वर्षं टिकी. व्यति प्रारंभापासून निजामश्च्ी व आदि- 
शाही सैन्यानं एकजुटीनं मोंगलस अडविण्याव्या धोरण प्राधान्य 
देण्यात भाट हेते, आणि श. १५५२ अवर मांगखनीं परंम्यापस वेढा 
दिख तेन्हां या धोरणानुशप आदिख्शाही व निजामशाही सैन्याने जुर्खानें 
मोगी टक्कर देऊन रस्याना पराञ्याचा वेढा उटविर्णे भाग पाड (इ. 

. ७ पृ. २३) 
१४. दुष्काक-निजाम, अदि व मगर या तीन श्यामर्धीड युद्धाची 

धुमश्वक्री चार्टी असतां दैवी आपर्तीनीं देवीर याचर्वेर्ढी आपठे भर्य- 
कर स्वरूप प्रकट केरे. शके १५५१ व॒ १५५२ या दान साख 
निजामदाष्टी राज्यात व गुजरा्थेत अव्षणापुक फार मोठा दुष्काठ पडला. 
या दुष्काव्मचीं वर्णनं समकाटीन कागदपत्रातून, युरोपियननाच्या प्रवाप्तवणे- 
नातून व मुसख्मार्नीं इतिहासावुन हृदयद्रावक चन्द दिखीं आढ क्तात. 

सस्य सुदुखेभमभूत्स्णे तु सुखभ तदा 
प्रस्थमात्राणे रतनानि विनिमय्य धनी जनः । 

कथचन समादत्त कुरत्थान्प्रस्थसंमितान् । 
आहाराभावतोऽत्यथ हादाभूताः परस्परम् । 
पदान्वे परावो जश्रुर्माजुषा अपि माषान् ॥ 

ह शिवमारतातीक ८ व्या भष्यार्यातीर दुष्काले वर्णेन बादशाहना- 
म्यातीठ शब्दचित्र तान पाहण्याजोगे भदे. बादशाक्ानाम्याचा कतां 
डहर बणतोः- | 
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दाके १५५३ मधर एका पत्रात (ख. १८ प्र. २९ ) पुण जाढ- 
ल्याचा व दुष्काठ पडल्याचा उषे आहे तो भसा- 

हदख्शाहईं नामजादी पणा एउनु बसडी. पुरे दुट्रून जादून तठ्क 
केठे, कोट पाडिख. यावर काठ दुकोढ कहर पडखा. दर मणी होन 
दीड जा. भापठे दाईज ष गोघ्रीज होते ते घुजोन मेले. 

दुसम्या एका ठिका्णी( ख. १८ १. ४४ ) अपे शब्द आहित-- 
एदिख्शाष्टी तर्फेन विभ्यापुरीहून सुद्ारी जगदेव सुभा ९ऊन पुणी 

जादून टटून तराख के, ते वर्ती दोखतमंगर उफं मुरेश्वर एथं मुग्ा- 
रीनेँ किदठा साधोन शाहार षसाविटे, # 

१५. अदिलक्ाहीवर मांगलांची मोहीम- अशा रीतीने दुष्काव्छनें 
निजामी राष्यातटे रोक अस्त श्ना असतां फत्तेखानाध्या गेरपुत्सदी- 
पणामुठं सरदाराची फाटाष्रट होऊन किव्येकनीं मोगर्खाचा, तर किष्येकानीं 
भादिटशहाचा आश्रय केखा आणि कित्येक तटस्थ राहिले. यापु निजम- 
शाह राण्य ब्ुडवून तो मृषुख हस्तगत करण्यासादीं मोंगटी सेनापती मोग्या 
उष्सुकतेने पुं सरसावटे. खोदी व दर्याखान याच्या बंडमुठे स्याना १५५२ 
भवेर परयत निजामराही मुटुखाकडं क्ष देण्यास फुरसत कारी नब्हती. पण 

# ६। प्रकार १५५१ मर्ये क्षाला कीं १५५२ मध्ये प्ख हं निश्चितपणं 
घांगण्यास्र या उता्यांत साधन नादी. मन्रखं. १६ ले. १६या १५५१ च्या 
पौरषांतलि प्रांत ‹ विजञपुरकरनीं निजामशाचा रिरवल परगणा कबज केरा 
ष॒ उल्टषष्छी निजामशादी ‹ तरकेची नामजादी विजापूर पावेतोवरी गेली अ।है? 
अशा अथाचा मभकूर आ. त्यावसून हा भकार श, १५५१ न्या माषाच्या 
सुमाराघ क्षाला अवा सं टिषतं, 
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वंडघखोर नेस्तनावृद होताच त्यानी निजामशाक्टी राज्याकडे आपली दृष्टि 
वल्विरी. तेब्हां धाष्रचा किदठा याना सहज षेतां आख. पण परंडा व 
कंदाहार ह कष्ठे घेण्यासाठी मोगरी सरदार चाद्धन गेटे तेनं निजामश्ाही 
व आदिरश्चादी सैन्यं एकजुटीनं आपणां क्षगडण्यासादीं सज आहेत अरस 
त्यांना आढकून आढ. अश्चा परिस्थितीत पुढं जाणे धोक्याचं असून प्रथम 
हं जग फोडल्यावाचून दक्षिणत आपठं पाऊक पे पडणार नादी 
मोगटी सेनापतींना कदन चुके. रणदुषछठालान, मुकरबखान वगेरे आदि- 
टश्ाष्टी सरदारानीं निजामशाद्ी किदे टढक्रेणा्याना इतक्या उत्तम रीतीने 
सद्टाय्य पोचविटे कौं जो कंदाहारचा किषठा जठ पधरा दिवक्तात सक््ज 
घेता येदख अस मोगर्खछाना वाटत होते तो किं्ठा षेण्यास्त श्याना साडचार 
महिने खगे. सारांश अदि व निजाम या दोन शाद्यामर््ये वितुष्ट करसं 
आणवें ह्या प्रन्न मोंगटी मु्स्यान। सोडवि्ण या वेनं माग पडट. इत- 
कयात लच्या सुदेवाने फत्तेखान व बुद्धाण निजामशहा याम्ये वितुष्ट 
येऊन बुद्ाणास फत्तेखानानें कैर्देत टाकरं आणि मगर्खच्या सूचनेवरून 
त्याखा ठारहि केठे. यानंतर फत्तेखाननें हसेन नांवाच्या दहा वषौभ्या 
मुखस निजामश्चाही गादीवर बस्ति, आणि मोगर्छाचा स्नेह संपादण्या- 
सादी अपण वटे ते करण्यास तयार आटो अ असफखानामाफेत 
डके १५५५३ च्या ष्येष्ठात कलि. मोंगर्खानाहि तेच पाज हर्त, 
व्यान फत्तेखानाचा गौरव करून कादं मुलख जहगिर्रादाखर श्याजकड 
लाऊन दिला. स्यात रशाहाजीकडे असरेला कं सुद्धल मोगर्छनीं फत्े- 
खाना दिग; यमु शहाजी मांगलंचा पक्ष सोहन विजापूरकरांना 
मिठण्याचा विचार आमल्या म्नात घोढ्छवू गला. 

अश्ना प्रकरं निजाम ब अदि याचे जुग ॒फुटल्यानंतर मागर विजा- 
पुरावर चाद्धन गेठे. या मोहिमेष्या वेदीं मागरी सैन्याचे आधिपत्य अप. 
फखान याजकडे होते व विजापृरचं सैन्य खवासतखान, रणदुह्ा व मुगर- 
पंत ध्या हताखारीं हते. असतफखान व अजमखान है मोगरी सेना- 
पति कंदाहार, माकी, घुङतानपूर, गुख्बगां या मागन येट विजापुरा- 
नजीक अले; आणि नौरसपृर व॒ शदहापूर याच्या दरम्यान रंगाव्याच्या 

# यावी शदाजीचा अभर पांडेपेडगांवच्या बाजु होता. (ख. १५. 
१५. ) 
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तखावावर त्यानीं ( १५५३ च्या फाल्गुनात ) तठ दिला. अप्तफखाना- 
बरोबर या वेकं मोठे सैन्य असून व्याने आपल्या हाटचाटी फार पावध- 
पर्णे केल्या. परत आदिलक्चाद्वी सेनापर्तीच्या डावपेचापुदं लाड हात 
ठेकावि ठकगङे. मोँगर्ख॑च्या सैन्या्मोवतीं धिरटधा घाद्धन रस्याना रसद 
पोंचू न देण्याचे काम आदिशादी सेन्यानें फारच शिताफीनं बजावर् 
आणि पुप्स्वानीं तद्ाची वाटाघाट करण्याचा डी अश्चा कुशख्तेनं 
घातखा कीं अफसखानाडा तह खात्री होणार असं रोज बाटत असे 
विजपर दरबारंत खवासखान व मुस्तफाखान यर््यात बेबनाव असून 
मुस्तफा गुत्त रीर्तीनें मागखंचं सैन्य विजापुरररात येऊं देण्याची व्यवस्था 
करीर अपता भसफखानाचा अंदाज होता. खवासखानाच्या वर्कीामार्फत 
देवीर तहाची वाटाघाट चाख्टीच होती. शेवटी मुस्तफाखान व (रण- 
दुहठाचा चुर्ता } खैरीयतखान है तदहाच्या अटी व खडणीची रक्षम ठस 
विण्यास्ताटीं म्हणून असफलानाच्या डच्यात आरे; तेन्हां बरीच वाटाघाट 
होऊन ४ ० रख रुपये खडणीदाखल अदिटशद्ानं यवे असा ठराव श्नाटा.दुसरे 
दिवक्चीं या करारात किरकोर स्वरूपाध्या दुरुसत्या इुचविण्यांत ल्या. 
मोगलंनीं स्याह मान्य केल्या, अशा रीतीनं तह श्ाल्यासारखाच अष्टि 
असँ भसफखानास वाटर लागलं होते; पण दाणावैरण संपल्यामुले व 
रसद बंद पडल्यामुढ ङष्करांत उपासमार होण्याचे दिवस जवल अले 
अश्ची त्याच्या सैन्यांत फार जोराची ओरड चुरू राटी. तेनं सद मिढ- 
विण्यासाटीं टष्करराचा तठ हाठ्वावा तर तद्ाचा जमत आच्ेढा घाट 
बिनसतो; भाणि तदहाच्या नादं खगर्वे तर चैन्याची उपासमार होते! 
अशा पचात असफखान सापिडला, इतक्यात मुस्तफाष्या वकौठर्ने एक 
पत्र गुप्तपणे अप्षफखानासर पोंचविे. त्यावखून ' अशी दिवस्तगत कर- 
ण्यारने असफखानान्या सैन्यावर उपास्मारीचा प्रग ये दह जाणन 
खषासतखान तद्ाची कोरडी वाटाघाट करीत अदि; पण त्याच्या मर्नातून 
तह करण्याची खरी इच्छा सुव्छीच नाहीं ' दी गोष्ट असफखानास कदन 
आदी. त्याबरोबर आपल्या सैन्याचा तठ विजापुराहरन कार्वून कृष्णेभ्या 
काठटानें रायबाग भिरजप्॑त असषफलान आल. वटेत जेथे जेथे म्हणन 
व्या टीची व कत्त करण्याची संधि सरपडटी तेथे तेथे व्यानं ती साधून 
धती. आणि विजापूरकरांष्या मुरुख।त शक्य तितकी नासाडी करीत 
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शके १५५४ च्या वैशाख ष्येष्ठ॑त मोंगटी सेन्य सोखापुरावरून आपल्या 
मृटुर्वात निघून गक. ( इ. व्ा. ७ ¶, २८-३१; दि. ब. ४५१ ) 

१६ शिवजन्मकारनिणेय--शहाजी अआदिटशाही सोडून शके 
१५९० मर्ये परत निजामश्ाददीत आल्यापासून पुढील चार पाच वर्षे 
ष्याखा किती बिकट पति्यतींत घाठ्वावीं रखग्खी याची कपना येथ- 
धर दिल्या हकीकतीवख्न येण्याजोगी आहे. पण या भव्यत अडचणीच्या 
परिध्थतीतच व्याला शिवाजी हा मुख्गा श्षाखा. शिवजन्भकाखीन परि- 
स्थितीसबधघानें बखरकर्राना अगदौ च थोडी माहिती अपल्यामकठ व्यानीं जाघब- 
रावाच्या पाठकामाची हकीकत सगरून शिवजन्मार्चे वष शके १९४८ 
अगर १९४९ अपतं सागितठे आद. शके १५४८ मर्ये शहाजी विजा- 
पूरकराकडे गेखा ते पुनः निजामशाह्वीत परत आखा ना अञ्ची बखरक- 
रची समज्त असल्यामुकत शिवनेरी स शिवाजी जन्म शके १५४८ अगर 
१९४९ मर्ये ्आाखा असख पाहिजे असते मान्णे स्याना माग पड. 
त्याचप्रमाणे शिवाजी महाराजांची म्हणून जी कंडी व्याच्यापुढ हाती 
तिभ्यांत रवि मेषरार्शास व चद्र बरृषमरा्ीस्त असल्यामक वैशाख शु. २ 
पासून ५ पर्य॑त कोणती तरी शिवजन्भतिथी मानणै त्यांना भपरिहायं 
भासर्ठ. 

बखरकार वैशाख महिना एकमतनें देत असठे तरी वर्ष व तिथी 
यास्या बाबतीत व्यचि टिदिणें विनमेन्छाचं आदे. यावरून स्यान महारा- 
जांच जन्मटिपण पाहण्याप् मिकरं नन्तं हँ उघड अदि. जन्भटिपर्णात वष 
व तिथी हा तपशिर दिरेखा अप्ततो; आणि तो पद्षण्यासर मिनाला असत 
तर याबाबर्तीत बखरकाराच्या रिहिण्यांत मेढ राहिखा अपता. पण ्यंब्या 
छिदहिण्यांत भसा मेक नाहीं त्या अर्थी व्यानीं या गोष्टी तकन छिहिल्या 

~~ -----------~--- ^~“ ~~~ 

% द्यी कुंडली रिवाजञ। महाराजांची 

म्हणून मानरण्यात येत भं, परंतु 
गणित दृष्टया तिचा मेढ कोढेच बसत 

नाही, (चि. च, प्र. पर, ५६ षदा). 
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असे हणे भाग अहि. पैकीं वर्षािवर्धीष्या विपेगतीचौ उपपत्ते शाके 
१५४ मध्य शद्षाज। विजा पुराकडे गेखा' या वाक्यानं खगण्याजागी आहि. 
शाहाजी १५४८ शकात विजापुराकडे गेटा याचा भथ १५९४८ शकाच्या 
चेत्रात गेखा किंवा फाल्युनांत गेखा असा होतो व व्यानंतर १५४८ रकिवा 
१५४९ च्या वैश्ाखांत हिवजन्म धर्ण्णे माग पडत. आणि व्याप्रम्णे 
्िप्येक बखरकारांनीं शिवजन्माचं वषे हके १५४८ दिटे अहे तर 
कित्येकानीं १५४९. दिर अहि. एकदत एक कुडटी व कां रेकीव 
माहिती बखरकारपदे होती; पण जन्मटिपण द्यच्यापुे नब्हतं, यामुर्टे 
त्याना वर्ष व तिथी देताना तकोचा आश्रय करावा खगा; जाणि याचा 
परिणाम अपा श्राठा कीं व्याच्या डिहिरण्यात एकमेकां तर मेक ना्हीच 
पण तिथिवाराची संगतिहि राहिखी नादी. 

उख्टपक्षी शिवकाङान ठेखकाना शिवजन्मतिथीच्या बाबतीत कल्पना 
चाखविण्याचें कांहीं कारणच नन्हर्ते. व्यविठच्या जिज्ञासूना शिवाजी महा- 
राजांची जन्मपव्रिकाच पाहण्यास मिल्ण्याजोगी होती. त्या पन्निकेवरून 
ठेखक्राखा तिषि, जन्मघटिका अगर कुंडी यपिकीं कशाचाहि तपशीर 
उतदून घतां येत द्योता; आणि अश्या प्रकारें जन्मपत्रिकेवरून उतर्टेल्या 
निरनिरान्या डेखकांच्या ठेखचिं क्षणच हं असतं की र्याति एकमेकांशीं 
केठहाहि विसंगति नस्ते व तिथिवारराचा मेढ बरोबर जमतो. याप्रमार्भे 
श्िवकाटीन तीन टेखकांचि ठेख आपर्णास्त उपङन्ध श्जाल्यामूढे या जन्भ- 
काडासंबंधीं आपणास आतां संपुे माहिती मिनकखाडी आहि; ती अशीः- 

८ १ ) शिवश्चकावदी--“ शके १५५१ डु नाम संवत्सरे फा- 
ल्गुन व्य ३ शुक्रवार हस्त घटी १८१. ३२ गंड ५।७ ते दिवसीं 
राजश्री सिवाजी राजे शिवनेरी स उपजरे. " (शि. च. प्र. पृ. ६५. ) 
यात तिथिवारांप्यत निनचूक माहिती असून पं्चागदुद्धौपेकीं नक्षत्र व 
योग यास्या घटका दिल्या आहेत ब॒ गणित करून पाहतां व्या बरोबर 
आहेत. यावरून नकठकार्याचीहि या ठिकाणी चूक नादद भसं अपण 
मणु राकतो. 

(२) दिवभारत- 
भूबाणप्राणचन्दाब्दैः संमिते शालिवाहन । 
शके सवत्सरे शङ्के प्रबत्ते चोत्तरायणे ॥ 
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शिशशेरतौं वतमाने प्रशस्ते माक्ष फार्णुने 
कृष्णपक्षे तृतीयायां निरि रम्ने ससोभने ॥ 

यात॒“ शके १५५१ दहृ संवत्सर, उत्तरायण, रिदिरश्तु, फाल्गुन 
वद्य २ रत्री! अशी मात दिष्टी अहि, हयहि पत्रिकेवख्ूनच मिरुण्या- 
जोगी अहे; व तिचा मेढ शिवश्ञकावतील माहिती चांगल्या प्रका- 
रचा असून जन्म ^“ रात्रीं” श्चाखा ही माहिती जास्तीची अदि. 

(३) कुडउली-वरील दोन ठिकाणच्या माहि तीवून रिवजन्माची नक्त 
वेक भग जन्मकुंडटी समजण्यासत साधन नन्दते, तें बिआवर संस्थाना 
तीर पंडात मीठालाछ व्यास याच्या संप्रहातीट जुन्या बाडातीट कु डीन 
उपटन्ध क्षाठं अदि. या बाडात शिवकार्लन अनेक कुडल्या अदित व 
र्या विश्वसनीय भित. याविषयी अजमेर येर्थी संोधनखाव्याचे पस्या- 
धिकारी रायबहादुर पंडित गोरीरेकर ओषा यांनी सविस्तर विवेचन केठे अ. 
प्यावरून या बाडा शिवाजी महाराजाच्पा कुंडर्टीचं हस्ताक्षर रिवराम 
म्योतिष्यान्या हात्चे अदि वहा शिवराम (ज, श्र. १५५९ वमू, 
र. १६४२ ) केव्डां जन्मङ। व केन्हापयत हयात होता ह निशित 
करण्याचे साधन या वाडांत असल्यामृके तो शिवाजी मदहाराजांचा सम- 
कारीन होता हि म्डणतांयेते. अरा रीतीने महाराजाच्य। वेच ठिदि- 
ठेर टिपण भपणाप्त मिलें अदि. तं हैः-- 

सवत १६८६ फाल्गुन वदि ३ शुक्रे उ. धटी २०।९ राज शिवाजी 
जन्मः । र १०।२३ ठ ४।२९. 

प 

न के | 
| )० >< 

यावन सूर्यास्तानंतर ठोकरच शिवजन्म ज्ञा अत्ते ठते, 
&` रपण शिवाजी महाराजाच्या वे्ीच शष्ट गे व व्याच स्थितीति 

शि, प्र,..१२ 
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आपणास सांपडलें आहे. शिवभारत हा प्रय शिवाजी महारार्जाच्या आजेन व 
त्याभ्याच पदरच्या परमानंद कवीनं सिहिखा अप्तल्यामुठं व्याल शिवजन्म- 
कार समजण्यास सुरव्ठीच अडचण पडण्याजागी ननब्हती, क्षिवक्चकाव्खीचं 
प्रथम ङेखन राञ्याभिषकानतर टौकर्च श्चाटेठं भसे तरी घ्याची मूढ 
प्रत आपणास मिव्ाटेटी नसून नकर मिक्टेटी आहे. यामु 
ति्व्यात नकर्काराचे हस्तदोष अ।दठतात. परंतु अनेक प्रती एकमेकांशी 
तादून पहिल्या अपततां नकट्काराचे दोष निवद्न काद्रून दाकावटीचं 
मूढ स्वरूप लक्षात पेण्यास अडचण पडत नाहीं. 

१७ श्चदहाजी व॒ आदिखश्रहा यांचा स्रेह- फत्तेखानानें बुद्ाण 
निजामराक्स ठार करून मागखचा स्नेह सपादन कडा व व्याच वेट 
राहा जीने मोगखाचा पक्ष सोडला हं पूर्वां सांगितरच आहे. त्यानंतर 
त्याने नास्चीक, त्रिवक, संगमनेर, जुनरपासून कोकणाप्यतचा प्रदेश हस्तगत 
केढा व शके १५५४ च्था भाद्रपदांत स्वतंत्रपणे निजामश्चाहीची पेमगिरी 
येय स्थापना केडी. (इ शा. ७ प्र. ३५ व जयेश. ). 

व्यावेद्धीं गाढणा किछठा महमूदखान नांवाच्या सरदाराक्डे होता; तो 
फत्तेानाच्या नाकर्तेपणासत कंटादन किषठा शहाजीच्या तार्ग्यात दावा 
अरा विचारांत होता, परंतु मांगलंच्या सेनापतींनीं मड षाटून व मोल्या 
बक्षीसाची खद्धच दाखवृन तो किला शहाजीच्या ताम्यत जाऊ दिला 
नाही. अरा रीतीने मंगलं दिवसदिवसर जास्त वितुष्ट येऊ लागे तन्हा 
दाहाजीनें विज।पूरकरंचा सेह सपादण्याची खटपट चाख्विटी. ती यश्च- 
स्वी होऊन विजापृरकरांतफ बच मोटे सैन्य मांगर्छरी सामना देण्यासारीं 
ह्यणुन निधा. या सेन्यापुं फत्तखानाचा निमाव खागण्याजोगा नण्हता. 
व्यार काय करावं तं सुचना. निजामशाद्ी राञ्याते बरेच छोक, फत्त- 
खानार्ने मोगरी सेह केल्यापुढ, घ्याच्यावर रागावरे होते व ते आपल्या 
विरुद्ध विजपूरकरांच्या कारस्थानत सामीर होतीठ हं व्याटा उघड दिसत 
होते. व्याने मोँगर्खछ॑चा सेनापति खानखानान महबतखान याजकडे सवं 
हर्काकत छ्टून पाटाक्टी व मदतीची मागणी केरी; आणि “तुम्ही 
टीकर यार तर दौखताबादचा किद्ठाच तुमग्या हवा करतो ” असंहि 
कठ्छाविर्ट.तेग्ां महबतखानानें आपला मुलगा खानजमान याप्त दौरुताबादेकड 
सैन्यासह रवाना के. अशा रीतीने १५५ ४य्या पौषात दौढताबाद मंगरच्या 
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तार्या जाणार असा रग दिप छगला. ही आपत्ती टाढण्यास्त फत्तेखान 
व मोंगठ याच्यत बेवनाव उप्पन करण हा एकच उपाय होता. तो विजा- 
पूरच्या मत्सर्घानीं करून पाहिला. *“ दोखताबादचा किला तुमच्या हातीं 
राहू देण्यास आणि खचोसाटीं ३ खाल होन व अनप्तामूप्री पुरविण्यास 
आम्ही तयार आद्या. तेना तुम्ही कि मागलच्या तार््याति दण्याच कहिं 
कारण नाहीं" अपे बो्णें विजापूरकरांमाफत फत्तखानाशीं सुरू 
क्षारे आणि व्यानं तं मान्य केले. अर्थात मोगसंचै ज 
सैन्य व्यार मदत करण्यासाटीं ब किला तार्ग्यात वेण्यासा्ीं श्हणून भे 
हतं स्याखा फत्तखानानें धुडकाऊन खव. यामुके मागल॑चा सेनापती 
महबतखान इरे पडून आदिटयाह्ी व निजामश्नाही या दोनहि सैन्याचा 
पराभव करून दोलताबाद हस्तगत करण्याच्या दर्षन १५५४ च्या फाल्गु- 
नंत मोल्या सेन्यानि्षीं चान भाखा. तेब्डां दोरताबादेचा किला मोंगराच्या 
ताव्यांत जावा कीं विजापूरकरराच्या तान्यांत जावा या प्र्नाचा निणेय खाग- 
ण्याचौ वेढ आटी. मोगर्ख्नं दोलताबादि भोवतीं वेढा घान किष्छ्यात रसद 
पोचूं न देण्याची खटपट करावी आणि विजापृरकरानीं मागलांची फली 
फोटून दाणागोटा कि्स्यात पोचविण्यासादीं पराकाष्ठा कराषै। अस्ता प्रकार 
दोन महिने चुरू होता. भारतकारानें म्हटल्याप्रमाणें 

सेन्यं सादिजहानस्य महमूद स्य चान्वहम् । 
अयुध्येतां मिथस्तत्र धारागिरिजिषृक्चया ॥ > 

दौखुताबाद षेण्याप्ता् शदाजदहानाचं सैन्य व महमद आदिर 
याच सैन्य याम्ये रोज चकमकी क्षद् गल्या. आणि हीं दोन कावडीं 
सयैजवन आपण गमत पद्वावी व॒किा कोणाच्याच तारग्यात देऊ नये 
जाणि देण भागच पडे तें तो मागध्या ताम्यत देऊन आपण 
याची सरदारी पत्करावी असा फत्तेखानाच्या पोरटातला डाव होता. च्या- 
प्रमाणे विजापुरकराविरुद्ध तो नेहमीं कावना कांहीं कुरापत काढीत 
असे. विजापुरकरांकट्रन वेकेवर मदत पोंचत नाही याक किछ्ठा मोग. 

च्या तारग्यात देण भाग पडड असा निरोप प्यानं बाहेर पाठविा 
तेब्हां रणदुषठा व खवासखान यानीं भरपुर अन्नपाधुप्री देऊन ती फते 
खानाकड पांचती करण्याचं काम मुरार जगदेवाकड सोपविट. ्यप्रमाण 
तो दीरताबदेनर्जाक सामुर्रासह येऊन पोचखा. परतु सामुप्री ताबडतोब 
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किस्यात न पाठवितां ““ किह भमच्या ताम्यत धा; भाम्हीतो सभाठतो 4 
मोगरारींहि र्त ” असा निरोप मुरारपताने फत्तवानाकंडे पाठक्रेछा. याचा 
अर्थं फत्तेखानाने विजपुरकरांच्या आश्रया यिं असा होता. ह ओढखून फते. 
खाना मोगर्ख॑चा सेनापति महबतखान याजकडे वकर पाठवुन तह केला 
भाणि किला मगर्छ॑च्या तार्म्यान देउन टाकडा ( श. १५५५ व्येष्ठ ) | 
यामु पुरारपंतावर या वेगी खवासखान व रणदुषठाखान यांचा रोष इ्ञाखा, 
हृकुमाग्रमाणे फत्तखानास सामुप्री पोचविण्याच सोदन वयाच्या बोरा- 
चाटी करून स्तवै मसटत ब्रिषडविटी व दौरताबदिचा किष्ठा मोगटंभ्या 
हातीं जाऊ दिखा; याचं खापर विजापुरव्या मृत्सर्थानी मुरारजगदेवाच्या 
माथ्यावर फोडरठे. वस्तुतः मुरारपंताक्डे सहणण्याजोगा दोष नब्हता. 
फत्तखान निमित्तासच टेकड होता व स्याने भोगखाप्त मिल्ण्याचें आधीच 
ठरे होते. त्याप्रमाणे करताना व्िजापृरकरांशीं ज्ञाठेा करारनामा मोड. 
ण्यास कांहीं सबन द्ाखतिली पाहिजे यासां द्याने मुरारपंताच्या बोल- 
ण्याचा गवगवा केडा. आणि पुरापपंताविरुद्ध भादि शाहीत असट्ल्या 
पक्षा हा बोभाटा भागवी वाढविखा, तथापि एवटं खर कीं दोढताबाद मोग - 
छव्या ताग्पांत जाऊ देऊ नये * अप प्रतिपादन करणाय्या ( खवाप्तखान 
व मुरारपत याच्या ) पक्षाचे वजन, या अपयज्ञामुढं कमी होत चारु; व 
प्याला मान खाटी घद्धन व सेन्याचा धीर खचून प्ररत िरण्याच। प्रसंग 
आला, दी हकीकत भरतकारा्ने या शन्दति माडटी अहि. 

कष्ध्वा देवगिरि दत्यो दिह्लान्द्रो मुदमागतः। 
तथा येदिशादोपि सेन्यभंगात् विखञ्जितः ॥ 

निरुध्य धारागिरि दुगंमुप्र । ताभ्राननैस्तश्च धृते निजाम ॥ 
गताभिमाना विहितापयाना । बभूव सेना किल यदिखस्य॥ 

१८ निजामन्ञाहीच्या पनरुद्धाराचा प्रयत्न-फत्तखानाच्या पितु 
री पुढे हसेन निजामशदहा कदी बनून दोक्ताबदेचा किठा मोगखब्या 
तार्ग्यात गेडा. पण निजामशदा गे तरी निजामञ्ादी बुद्धं नये असें 
पुष्कठ्म॑ना वाटत होते. व्यातल्या वयात शद्वाजी व विजापूरचे खव।सखान, 
मुरारपंत ब रणदुह्ठाखान करे पुष्पदौ याना तर निजामश्चाहीचं नाव 
हृरप्रयल करून कायम ठेव पाजि ही गोष्ट मनापासून पटी हती. 
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निजामी बुडाटी म्हणजे मोगरी सत्तचा वरवंटा सान्या दक्षिणेवर 
फिरल्यार्वाचून राहणार नादौ याकसितिं सर्वानीं मिन या वेलं मोगलंची 
खाट अडविण्यासादीं क्ट पाहिजे ह तत्व यानीं फारच चांगल्या रीतीने 
ओठखटे होते. परंतु विजापूर्व्या इतर मुत्र्थाना ही गोष्ट तादृश्च परी 
नब्दती. मृस्तफाखान तर “माग्लंचा स्नेह सपादन करावा" अस्ता 
महमूद भादिरशहास उवडपर्णे अग्रह करीत होता. आणि महमूदाच्या 
मनाचा करहि मुस्तफाच्या सल्याने वागण्याकडच होता. पण अधाप 
खवासखान[ची सदी होती, यामु मुस्तफाखानाचं फारसं चार्ट नाहीं व 
निजामशाी पुनः उभी करण्याच्या मसल्तीस खवासखानानं महमूदाची 
मान्यता मिद्छविी व व्याप्रील्यथं पुरारपंताची रवानगी करण्यांत आली, 
परंतु निजामङ्ाह्ी उभी करण्याच्या बाबतीत निजामी सरदाराचंच 
असावें तस एकमत नाहीं, अपं पुशरपताच्या निदशेनास आर्ट. दोर्ता- 
बादेचा किछठा खानडोरान नसिरीखान याच्या तारन्यांत देऊन मांगर्खचां 
सेनापति मोहबतणखान बुद्धाणपुरास परत गेखा; तेन्हां दौकताबदेच्या 
आसपासचा प्रदेश वगद्ुन बाकीच्या निजामदाही प्रदेशावर कोणाची तरी 
एकतत्री सत्ता निमाण करणें अवद्य होर्ते. परु वस्तुस्थिति अगदीं 
मिनन हाती. निजामश्ाह्वी र्यत या घुमारास चार पांच सरदार 
शिरजोर असून ते आपापल्या प्रातापुरते माक बनले होते. व्यांत 
िदी रेहान यने सोकापूर हाताखारी खातर, शहाजी पेमगडव्या भप 
पास अमर गाजवृ गलः; श्रीनितासराव जुनरचा धनी वना आगे 

सिदौ साब। सैफखान याने तठकोकणचा प्रदेश गिरखहृत केटा. आणि 
शिदी अवर दंडाराजपुरौ दडपून बतला. पण यपपेकीं राहा वेरीज 
इतर सरदारांनीं स्वतंत्र निजामश्ाद्ीची उभारणी करण्याची हमत केन्दाहि 

धरली नब्हती. आपडी जङह्ामीर भपणाकडे कायम राहून विजापूर किंवा 

दिष्टी यपिकीं न्या बादश्चादीकडे जाण्यांत जास्त स्वायं साधत असेढ 
शश ७५ ऊ 

तिकडे आपण जवे असं या सरदारानीं आपल्या मनारीं ठरविटं होत. 
्याप्रम्णे सिदी रेहान यने विजापूरकरंच अंकितत्व मान्य करून 
कड्डाड, कोल्हापूर वगैरे बाजूस एकं लख होनाच्या उत्पनाचा मुद्धल 
जहागिरी दाखल मिक्विङा. सिदी साबा पैफखान याचाहि कठ विजा- 
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पूरकरची सरदारी पत्करण्य{कडच होता. हे पाहून शहाजीनें निराव्माच 
डाव माडल, 

तर निजामश्चादी सरदाररप्रमाणें मोगटी किंवा आदिटशाही दरबारांत 
नोक मिव्यविण्याच ध्येय न धरतां शाहाजीनें मामगड येथे स्वतंत्र बाद- 
राहीचं निशाण उमारून पूणे, चाकण, जुन्नर, अहमदनगर, संगमनेर, 
नाशिक, त्रिंवक वगेरे पद्व ताग्यांत घेतखा. यविटीं दौरताबादेप 
मांगलांचा सेनापति हरादतखान हा होत; लाटा क्हाजीच्या कतेवगारीची 
चांगटी कल्पना होती. याकरितां शहाजीस सामोपचाराच्या मागानें 
मोंगटांचा हस्तक वबनवावा ह्यणजे निजामश्ाही मुखखातीर दमे मोडण्याप् 
सोप जाई अतं इरादतखान।चं मत होते. व्याने शहाजीचा चुख्त भाऊ 
मारोजी मोसटे या माफंत राहाजीशीं सलोस्या्च बो्ट्णे चाद केठ; 
आणि शहाजीचा मुख्गा संभाजी याच्या नवं बावीस हजारी मन्सव 
देण्याचा फरमान व पोषा राहाजहानाकटून आणवृन वेव्छा. पण 
मागलाग्या दरबारी मोटी मन्सव मिदविण्यापेक्षां सतत्र निजामशाहीचा 
माक बनण्याचा शाहाजीचा या वेलीं हेतु होता. यापुढें इरादतखानारने 
देऊ केटेल्या आमिषाप्त शदयाजी बढी पडला नादी. व्याने गुप्तपणे मुरा. 
रप॑तामार्फत खवासवानाकडे बो््णे खव कीं “ निजामशादी सख्तन- 
तेतीर चेन्यारशी किल्यांतून एक दौटत(बाद मोग्खा्नी घेतला म्हणून 
काय क्च? जुनरसारखी प्राचीन राजधानीची जागा आपल्या हातीं 
अदि. तेब्डां तुमची मदत होत अपे तर निजामश्ाह्ी पुनः उमी कर्न 
दाखविर्तो. ” दही गोष्ट मुस्तफाखेरीज विजापुरातीट इतर पसुत्सथानीं 
मान्य केटी; आगे पूर्वी पमितल्याप्रमे शदहाजीच्या मदतीसाढी मुरार- 
पताची रवानगी करण्यात आ. 

विजापूरकरंशीं दोस्तीचा तह कायम ज्ञाल्यानतर रशाहाजीनें पेमगड 
उर्फ भीमगड येथे स्थापञेल्या मूर्त॑ज। निजामश्षहाच्या नवं मोटे रष्कर 
जमा करं आणि निजामश्चाही राज्यांताक इतर सरदारानीं बादशदाकडे 
येउन भेटून जावे असा तगाद्ा। सुरू केडा. पण निजामश्चाहयी रज्यति 
मुसस्मानी सरदारराना दी गोष्ट पटण्याजेगी नन्हती; कारण मीमगडाप् 
मूतजा निजामञशह।च्या मेट शति जावयाचं णजे शहाजी चं छकितत्व मान्य 
करावयाचं असा अथ होता. तेन्हां शहाजीसारख्या दू सरदाराचें भकि- 
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तत्व मान्य करण्यपेक्षां विजापूर अगर दिष्टी येथीठ बादराहीच्या आश्र 
यास जार्णेच जास्त श्रेयस्कर अन्नी खुणर्गांठ निजामी सरदा्ानीं 
आपल्या मना बाघी. अशा स्थितीत स्िदीसाबा व सेफर्खांहिज 
तव्छकाक्णात सुखत्यारी गाजवीत होते स्यांजकंड मुरारपत व रशदाजी 
यव्या नावर्चं पत्र गेटे कीं “4 तुरं नवीन बादराहाच्या मेटीप्त या; भागि 
भामच्या सांगण्याप्रमाण चाटा. '' परेतु सेफलानानें साफ सांगून पाठविरं 
कीं, “' मी शदहाजीच्या हाताखाटीं वागण्यास्त तयार नादी; मी अदिल- 
शाद्व नोकरी प्करतो. ' अ सांगून जब्र पयतचा तव्ठकाकणचा 
मुट् ( कितरीज करून ) व्यानं शष्षजीच्या तार्ग्प्रत दिखा भाणि 
आपण स्वतः दोन हजार स्वारांनिशी मुरारपंताकड आखा. यानंतर मुरार- 
पतानं शदहाजीच्या नवीन राञ्यास विजापूरकरांतर्फै मान्यता देऊन अबरवा- 
नाची नेमणक ५।६ हजार स्वारासह शहाजीच्था मदतीसार्टी केडी अणि 
तो विजापरास जण्यासं निघाला. जता भीमा व॒ इदायणी याच्या 

सगमाजवठ व्यानं मुक्काम करून मोठा दानसमारम केला. शके १५५५ 
च्या माद्रपद अमावास्येच्या सूचैप्रहण प्रमी मुरारपंतानें ' गजदान, अश्च- 
दान, गोद्चतदान करून घुवण।रजतादि चोर्वी तुलमहादानं के ! ही 
गोष्ट प्रिद्ध आहे. पण पुरारपंत या कामात गुता असतां शदाजीची 
सैफलानाश्ीं घड्टेटी श्वटपट तितकी प्रपिद्ध नादी. सेफलान तयर्कोक- 
णतून मुररपतस मिच्टण्यापार्ट ह्णन आखा तो खडकद्रसच्या बाजूस 
होता. व्याच्यावर् शह।जीच्या चैन्याने अचानक रीतीने हषा केखा; तेगा 
दोनहि ट्ष्करांत मोटी ढाई ञ्ञारी. त्यांत सैफखानाचा सेनापति सिद 
अवर आतषलानी जखमी होऊन शाहाजीच्या हातीं सांपडला; जगे सेफ- 
खान लेड येय होता लयाच्यामोवतीं शाहाजौच्या सेन्याचा वेढा पडला. 
मुरारपतास ही बातमी समजतांच त्याने आपटं ठष्कः मेफखानाच्या मद्- 
तीस पाठविले आणे याची सुटका करवून व्याच्याप्तह विजापुरा्त गेखा. 
मुरारपंत गेल्यारनतर् राहाजीनें जुनरच्या किठेदारासर कैद करून तो किष 
हस्तगत केरा भाणि इतरहिं बरेच किले घेऊन व्याने मूतेजासत भीमगडाद्रून 
जुन्नर ये्थ आणून ठेवले. यवेीं जुन्नर येथ जडजवाहीर व पैसा मिद्धुन 
बराच खजीना शहाजीच्या हार्ती आढडा व त्याच्या जोरावर शहाजीरन 
१०।११ हजार स्वार ठेऊन तो फौजबद बनला, 
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शहाजीनं उभारख्ेटा का नवा डाव मोडण्यास सामोपचार उपयोगी 
पडणार नाही; या कामासाटीं दिष्ठीहून मोटे सैन्य आणन शाक्जीच हं 
बंड मोड पाहिजे ही गोष्ट आतां मोगखंच्या रक्षत आरी. पण व्यानीं 
प्रथम शााजीवर साक्षात राज्ञ न धरतां त्याच्या मदतीस्त जाणास्या आदि- 
ट श्च ठ्चके तोडण्याचा प्रयत्न के. मोगर्छचा सेनापती मोहबतखान 
परड्यावर चाद्न गेला व सुर्ग छवन किला पाडण्याच्या उद्योगास् 
छगला, त्याबरोबर रणदुह्ठा) फरादखान, अकुराखान वगेरे विजपुरच्या 
सरदारानीं परंब्याच्या आसपास्त जमून मोगर्टव्या सैन्याप्त अते ज्भर 
केलं कीं मोहवतलानास वेढा उठवृन बर्हाणपुरास परत जार्णे माग पडे. 

अशा रीतीनं मागर दोन हात करून निजामराद्वी उमारण्याच्या 
कामी श्ह्ाजी व विजापृरकर याना यरा येणार भसारग दिसू छगल; 
व दोषेहि मोन्या उत्साहानें भापलीं कामे करू खगले. पण मोगर्खविरुद्ध 
दाक्षिणाष्मनीं रकनुर्टरने ख्दण्याच्या या प्रयत्ना यश्च येणं कठिण होते. 
कारण दादाजी हिंदू अप्तल्यामुकं त्याच्या हाताखाटीं बागण्याप्त निजाम- 
दाहवीतरे मुसतर्मानी सरदार कबूल ननब्हते; यामुक व्याच्याजवठ शेवटी 
फक्त घाटगे, काटे, गायकवाड, मोहिते, महाडीक वेगेरे मरठे सरदार 
मात्र रिक राहिरे; ह्मणजे दाहाजी ‹ हिंदू राश्य उमारण्यासादीं ञ्चटत 
आहे ' असा उघड अथ दिसू लागल. यामे या दहिद् राज्याविरुद्ध 
विजापूर ब दिष्टी येथीट मुसलमानी बादशहा केन्हां एक होत होतीर 
याचा नेम नाहीं असं वाटर लागले. हिंद राञ्य मोडण्यासार्दीं मुस्त्मानी 
वादशा आपटीं भांडणें बानुप्त ठेयुन एकजु्टीने वागू शकतात असा 
अनुभव राक्षत तागडीच्या उर्फ तालिकोटच्या टढाहृत भख होता. तोच 
दाहा।जीला आतां ७०।७५ वषनीं पुनः यावयाचा हता. निजामशाही 
उभारण्यान्या प्रयल्नास आम्ही मनापाप्ून साह्य करू असं विजापूरदरबा- 
रातफे खवास्तखान व मुरारपंत यानीं अभिवचन दिल्यामरे शद्ाजी या 
खटाटोर्पात पडला होता, ह खर. परंतु या अभमिवचनावर विश्वसन राद- 
ण्याची सौय नन्हती. कारण खवासखानाच्या विजारपूरदरबार्यतीट स्थानाची 
कोठें शाश्चति शती ? व्याच्याविरुद्ध म॒स्तफाखान बादशहाच मन एकसा- 
रखं दूषित करीतच होता; आणि बादरा्। हलक्या कानाचा भपतल्यामुढं 
तो खवासखानावर केषं उष्टेख यांचा कांहीं नेम न्ता. ह पाहून 
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लवासखानान पुस्तफास कैद करून बेठर्गावच्या किर्ल्यात नेऊन ठेव. 

यापु महमूदाच्या मनांत सांचा्रयापत छगडेटा कोधाग्नी प्रटित नास. 

पण तो उघड रीतानें व्यक्त करण्याचे ध!डप ल्याध्या हातून होना. सन 

रणदुह्ठास एकातांत बोल्ऊउन "“कसेंहि करून खव।सखानाच ्याद् द्र करा! 
अपा कानमेत्र सांगितडा आणि रणदुष्ठाटाहि तो पसंत पडखा. कारण 

मुरारपंत व रणदु्ठा यर्व्याति अर्टीकड वैमनस्य बादत चाठ्ठे होते. 

ते लने या संधीचा फायदा वेन खवासखानाकडे विनंतिपत्र पाठबिरे 

कीं “भुरारपंत फार चदेकपणानें वागतो; यापक ल्याच्या हाताखा्टीं बाग- 

ण्याप टोक नाघुष आहेत. याकि व्याला का्मातून काद्रून काश्चीया- 

तेस जाण्यास निरोप धावा. तुमच्या विरुद्ध आमर्चे कां हमणण नाही. 

तुम्दी सगा ती अज्ञा आम्दी मानु.) या निरोपातटा गर्मितार्थं खवा- 

सखानाने तत्काठट ओटलला आणि उत्तर टिल कीं “५ भाज तुष्डी 

पुरारपंताच्या हाताखाटीं राहण्यास राजी नाद्दीं भरं ह्मणर्ता. पण हं तुमचें 

ह्मण मान्य केडे तर उां याच्याहि पुढे पाठक टाकून म््याहि हाता- 

लाटी वागण्यास्त तयार् नाहीं भसं द्यणणार् नाद्व कशचावरून १” तथापि 

एक गोष्ट खव्रासवानापत पक्केपणीं समजून चुकडी; ती हौ कीं  महमूद्- 

शा अपल्यावर उल्टा अस्तदा पाजि व त्याच्याच जेवावर् यानीह 

सर्व चट्खडोत्रा मांडटा आहे. यांना शह देण्यास दिष्ठौकराना निमेत्रण 

देणे हा एकच मार्म मोकलव्य अद". ह रक्षा येतांच स्याने शक्शाजहान 

बद राहाकडे निरोप पाट्वून कठ्छविङे कौं ¢“ विजापूर दर्बवारात फार 

यादी माजी अदि. अशा वें तुम्ी सैन्य पाठविल्यास मी विजापूर्चा 

जिह्ठा तमच्या तान्यांत यश तं करते. खवासखानाने याप्रमाणे 

दिष्ठीकराकडे खरोखशएच आमंत्रण पाठविटे किंवा नायं हा बादप्रस्त प्रश्न 

अदि. परतु एते निशित दितं कीं विजपूर दरवारयतीढ रणदुदछा बगेर 

मु्सथानीं खवासखानाविरद्ध उद्टेल्या या बातमाचा फायदा घेऊन 

प्याच्यावर् उघड मोहिम काढटी. व्यत अष्टौ एरादखान, खेरतखान, 

शर्ट खुद्रावदखान, महंमद यकुतखान, रधोपंडीत ( यकुतखानी), वकोजी 

भो पठे, सरजेराव घाटे कोरे यनेक सर्दारांची नावं आदकतात. यानां 

मुरारप॑तात्रर चा करून व्यास चेहकट्न कोदीत भणरे. इकडे 

खवासखान विजापुर॑त होता, व्याढा मारण्याचे काम बादशष्ानं सिद 
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रेहान यांजकडे सोपि. स्याने भरदरवारात खवासखनिावर मारेकरी 
धाद्टन त्याखा जखमी केठे; भणि तो तप्ताच आपल्या वाञ्याकड गेखा 
असं पादन रेदान सेन्याप्तह स्याच्या वाब्यावर चाद्धन गेखा आणि खवास- 
खानाचें शिर धडापासुन वेगं केडं | मरदरबारात या गोष्टी होऊ शकल्या, 
यावरखून खवासखानाच्या विरुद्ध विजापुरांतीछ टोकमत फार प्रक्षुन्ध 
होत ह तर उघडच दिसते. बुसातिने सठातनकार तर ही हकीकत 
देऊन अपंहि सगतो कीं "“ खवासतखानाचं शीर कापठं ते पार्टी घाट्न 
रणदुहठाखानाकडे पाठविण्यात अट. या व्ली पाऊस नसल्या्ुरढे सगली- 
कड दुष्काठची मीति वाटत होती. पण खवासखान मारा गेल्याबरोबर 
व्याच दिवशी भरएपृरर प।उप्त पडला, आणे डोर्काना आनंदी अनंद श्रा | 
बाद शहा माल्या थाटनें दरबार भ्वून सरदारचे मुजरे चले, अनेक 
खोकाना बक्षिमं वाटर्खी. आणि खवासखानाचा खून करणारा सिदी रेदान 
यास “ इखलसखान वजीर ' अपता किताब दिला. सुदावेदखानाचा 
पुखगा अहमदखान यास सरनोबतीची मनसब दिरी आणि नबाब खान- 
बाबा याजकडे मुल्की कारभार सांपविण्यांत भाला. दयाचप्रमा्णे मुस्तफा- 
खानास भर्गांवन्या किर्यातून आणून स्याचा मोठा सन्मान केडा व 
त्याच्याकडे दोखतीष्या कारभाव्याच काम सांगिते. आणि स्वतः महमूद- 
दाहा राजकार्णांत लक्ष षाट् लग. (हि. बरु. पृ. ४८८-४८९ ) 
मरारपत घधारवाडास गेडा होता; तथ व्याङा खवास्खान मारा गेल्याची 
बातमी समजली; तेन्हां तो बेव्गांवास् गेखा. तेथल्या केदारा मुरारी 
कैद करून विज।पुरास पाठवून दिठे. तेथे गेल्यावर ल्याचा फार कूरपणे 
वध करण्यांत जारा. तो प्रकार वाचून कोणाप्ताक्े सभाजीन्या वधाची 
भाठवण श्चाल्यार्वाचून राहणार नादी. विजापृरचा इतिदासकार् हयणतो 
¢ मुरारराव निराश होऊन बादश्टस शिव्या देऊ छगल. तेन्हां बादश- 
हन त्याची जीभ कापविटी व शहरभर धिड काढटी. भणि नंतर हातपाय 
तोट्ून घ्याचे हा्दाठ करून व्याखा मारण्यात आरं | ! खवाप्षखान मारला 
गेल्यानंतर ९क महिन्यानं मुरारपताचा रेवट ्ाटा.# 
न "~ -~~----- -~--- --~ ~~~ ------~---- -- ----- 

## हा प्रकार है. १०४५ (चछ. १५५७) मध्ये बुधवारी मनाला पं 
बुखातिने बरलातीन मध्यं आहे. पण महिना व तारीख घांभितदी नस्यामुढ 
भिति निशित करण्यास मागे नशी. 
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विजापृर दरबार॑त ह्या प्रकार चार्छा असतां मोगरे सखस्य वसे 
नग्ते, यानीं पनास हजार सेन्य जमवून दाहाजीनेँ उभारठेढी निजाम - 
दाष्टा बुडविण्यासा्ठीं मोदीम काढी, राहाजहयान स्वतः दौरुताबदे- 
परयत आडा होता. व द्याने मोगरी सैन्याचे तीन भाग करून प्रघयेक 
भागने निरनिरान्या दिशेने चाट्न जवे अप्त ठरे. खान डैरान 
यार्न वीस हजार सेन्यासह् विजापूर व गोवलकाडा याच्या सरहदहीवरून 
जाऊन उदगीर व अव्सिया किष्टर्थाना वेढा घात्रा. खानजमान यानं 
वीस हजाराची दुसरी तुकडी घेऊन अहमदनगर।कड जवे व चाभारगेदे 
अष्टी वैरे शहाजीचा खास प्रदेश्च हस्तगत करावा आणि नतर कोकण 
प्रातावर जवे. षाईस्तेखाननें ८।१० हजार सेन्याप्तह॒जुनर, संगमनेर, 
नाहिक, त्रिबक वैरे राक्ाजीचे किले व्यवे. याप्रमाणे योजना टठरून 
१५५७ च्या मार्घात तानी बाजूस सेन्याची रवानगी करण्यात आदी. 

उरुटपक्षीं उद्गार व अवं या किष्छ्थाभ्या मदतीस विजापृरकरातक 
खेरियितखानाची रवानगी ्षाछी अहि व॒शद्ाजीष्या मदतीस रणदुष्ठा- 
खान येणार असँ मोगला समजटे. तेब्हां विज।पुरकर्॑च्या सुख्खावरच 
प्रथम हटा करावा असं शहाजद्ानानं ठराषेके. षादस्तेखानार्ने मात्र 
राहाजीच्या तान्यांतटे संगमनेर वेगेरे प्रात षेतले. तेन्ां संभाजी मागला्ची 
ठढण्याहृतक्या वयाचा होता ह लक्षांत देवण्याजोगें आहि. यानंतर मोगछ 
जुन्नरावर व माहूर्खवर चाद्धन अरे. तें देखील संभाजी मोगी 
रुटल. शेवटी मोगरना विजापूरकरदी मकरे, कारण खवासलानाच, 
मागे सांगितल्याप्रमर्णे, खून होऊन सुस्तफाखानाच्या हाती सूत्रं यतांच व्यानं 
मोगरी विजापूरकरांचा तह घडवुन आणला. तेन्हां शाहाजीरन्ी 
निजामदाही उमारण्याचा प्रयलन सोडून विजापुरकराचं जकितत्व भान्य के. 

शहाजीखा या वेनं जेरीस आणण्याचं काय मोंगलनीं कें व द्याध्या 
मर्नातून अपण मोगछन्या नोकरीत जवं अक्षं होते पण मागरार्नच ते 
मन्व केडे नाह॑ अतं बाद श्हानाम्याचा कत। ठद्योरी यानं प्रतिपादन 
केङ आहि. पण विजापुरच्या इतिहासा विजापूरकराच्या सैन्या बहा- 
दुरी वणेन करून या सैन्याची मदत शोती म्हणुन मागर्छाना ह यश 
मिक अपे म्दटरें आहि. रणदुषछछाखानान्या मनातून तर भ्रहाजीटा मदत 
करावी असंच शोत; पण द्वारा इतर स्वं मुत्पर्थाष्या मते मोगरी 
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स्नेह करणेच श्रेयस्कर अतं ठरल्यायुके रणदुछ्ठाखानानें नाइलज म्हणून 
मोगटाश्चीं तह करण्यास्त संमति दिटी. भणि खान व मलिक रेदान 
यानीं मागर्छना मदत केल्यापुढेच शहाजीचा निरपाय क्राख अते बु, 
स. कार म्हणतो. मात्र मोगरा व ॒व्िजापुरी दोनी इतिहासात् शहा- 
जीश्चीं यवर्ढ। कोणत्या अटीवर तह ठरला याची माहिती दिट्ठी नादी. 
जेधे करीन्यांत या विषयी माहिती आली अहि ती अशी अदि. ^“ हके 
१९५७ युत्रा सवख रणदुखाखान इदट्शाद्ी व खान जमान (मोग. 
ङाचा घुभा ) जाऊन दुतफौ [ माहुखीस ] वेढा धाद्धन वेके. कान्ोजी 
नाइक रणदुहठाखानाप्तप्रागमे गे हेते. ल्याणीं अतस्थं महाराजा राज- 
कारण राखिर्टे होतें. किखयावरी सामान नाहीत जाठे, लोकांस उपवास 
पडा छगठे, क्रिडा जर जाला. तन्हा महाराजांनीं सल्याची बढी 
धातटी. तेब्दां तद्व जाला कीं गगपटठीकडीठ मुद्ध व पादशाही नसंठ 
(= वंश ) माग्टच्या सुभ्याकड धवे, गगेजटीकड।ठ सुद्धक इदक- 
दाह्ाकडे धावा, त महाराजा जहागीर् धावा, महाराजानीं बारा हजार 
स्वारानिश्नीं चाकरी करून वजीरी करावी, येसी बेटी घातडी. द्याप्रमाणें 
खानानीं विजापुरापस्त टेहून पादशहाचा कौठ व फमान अआणदिखा. त्यावर 
महारा्जानीं भ्त नस राजपुरीस पाठविटे. दुसरं सुसखमानाचें मृढ, 
नस, मोगटाकड देटे. माहाराज किंच्याखाठे उतरोन अले. खानाची भरी 
जाटी. सन्मान जाला. महारज इरियापस गेटे. ल्यावरी कान्होजी नाक व 
दादाजी कृष्ण महाराजांच्या भेटीप्त गे, भटी जाटी. महाराजानीं समाधा- 
नाथ्या गष्टौ सागितल्या. ^" तुम्ही वतनदाीपत चुकठे नार्दीत. भीम 
आढेत उत्तम केले. तुम्ही मावर्गात जबरदस्त वतनदार देशमुख आहा. 
हा मुद्धकर भपल्याकडे जहागीर जाला आहे. मव्रस्चे देरपुख पाठेगार, 
पुंड आहत. र्जुवाती होऊन अमल पुरीत चाट येते करवि ' येते 
बोटठिठे, द्यावी कान््ोजी नाईक बेटिठे कौं ५“ खःनाजवल आग्हपस 
आपणाकड मागन ध्यव्रे; अपण चाक्रीपत चकणार नाही." ध्यावरी 
विञ्यापुतप्त गेटे. पादशाहाची भटी जारी. बोदीप्रमार्णे सरंजाम जाया, 
प्यावरी महाराजानीं रणदुलयखानाप्त भीड घान कान्दोजी नाहकास्त आप- 
णाकडे मागोन पेतठे." 

विजापूरकर व मोग यात क्षाटेल्या तदाजन्वर्य दोधांभ्था राञ्याची मादा 
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कृष्णा नदी होती अते बु. स. मर्ये आहे. जधे करीन्यात ‹ गगेष्च नाष 
धेत अदि, त्याचा अर्धं गोदावरी रितरा भीमा अपता शोहर. शिवमारतात 
‹ तयास्सपभवत्सीमा भीमा नाम मदानदी भरसे ह्मटटं आ; यावरून 
भीमा नदीचीचर्तीमा टरढीदहं जास्त विश्चपनीय दिसते. शहाजीखा 
मिव्यठेखा मुद विजपुरकररानीं दिला अक्त भारतकार सांगत नाही 
व्याप्या मते तह ठरटा तेष्ां आपटा जहागिरीचा मुद्ध वगदुन) 
बाकौच्या निजामशाही मुट्खांतट काही भाग मागन व कांहीं षेजा- 
पुरकराना अते शहाजीनं वाटून 1देटे. तेषां मागल भानदेत हाऊन 
परत गेटे. पण आदिटशहाठा मात्र अरी भीते वाटर यगटा कां ' माग- 
नीं ष्यप्रमार्णे निजामाडा बुडविदया स्यप्रमाणं पुटढमार्गे ते मटादहि बरुड- 
वितीड; यासार्ट शहाजीपारला बटिष्ट सरदार भपल्या बानुस्त असावा 
च श्रयस्कर › असा विचार करून महमूद आदिलरादानें शदाजीकड 
बोटणे टाव व शदहाजीनंहि तं मान्य के. 

या वर्णनांत मारतकारानें शहाजीच्या गौरवार्थ योडशी अतिश्यो- 
तीची भाषा वापरटी भसे अपसा समव आहे. पण “मी मोग्टाकडे 
नोकरी करण्यास्त तयार आदे अतं शहाजी म्हणत असून मोगर्खनीं तै 
मान्य केठे नाहीं व व्यानँ व्िजापुरकराकडेच नोकरी गें पा्षजे अरसं 
सागितटें » ह बाद शादानाम्पातठं वर्णन फारच असंमान्य दिसते. शदाजी 
आपल्या नोकरीस यावा अश्नी खटपट मोगटानीं मारोजी भोसल्यामाफत 
किती तरी वेव्ठा केटी; पण ती त्याने मान्य केटी नाद्व. तोच अनुभव 
याहि वेढीं आला. सारांश स्वतंत्र राञ्याची उभारणी करण्याचं काम या 
वे आपल्या भाटोक्याबाहेर्वे आहे हं रक्षांत आल्यावर शहाजीनं रण- 
दृ्छाच्या माफंत विजपृर्कंची नोकरी आपलुषीनं मान्य केटी ह जास्त 
सभवनीय दिसते. मात्र पुणे व सुपे है परगणे शहाजाकडे रा््छे ते 
कोणल्या नाद्यानें राटे हा वादप्रस्त प्रश्न दिसतो. मीमेच्या उत्तरेचा पद्ध 
मोगखाना चावा, दक्षिणेचा विजापूरकर्यना चावाव विजपृरकरानीं तो 
शहाजकडे जहागीर म्दणूुन टेवावा अपता करार श्राल्याच जर्ष करीना 
सांगतो; आणि शहाजीने आपटा भद्ध ठेऊन घेऊन बाकीचा मोगछ 
व विज।पुर याप्ये वाटरून दिखा असं भारतकार हयणतो. या दोरीच 
ताप्यं ह्च कां पुणँ व छुपे हे परगणे शह्ाजाचे शहाजीकडे ठेवण्यात 
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आटे, मात्र मावल्ाचा अतमाव शाहाजीच्या जहागिरीत श्राखा होता किंवा नाहीं 
तं समजत नारी. “"मावद्छचे दृशषुख पेगार पुंड आहित. ते ₹ञ्ुवाती होऊन 
अमर सुरलीत चाले येसे करवि ?» या कि्यातल्या शाब्दावदून मावठ्भ्या 
देशमुख चीं बडे माडल्यार्वाचून शाद्षाजीष्या प्रदेशांत सतता नादणे शाक्य 
नब्ते हं उघड दिसत. पण दीं बड मोडण्याची जबाबदारी व मोडण्या- 
साब सगणारा अधिकार श्दहाजीला देण्यात आटा होता किंवा नाहीं? 
दाहाजी ! जहागीरदार ! होता व कन्कोजी जेषे " बतनदार ' होता भस 
करीना म्शणते त्या अर्थी जदहयगीरदाराच्या तात्रदारीत वतनदाररानीं नादा- 
वयाचँ असा अथ ध्यावा किंव। काय? हव्यादि प्रश्नांचा निर्णय अधिक 
माहिती उपटन्ध ज्ञाल्यावाचन करतां येत नाद्दीं. व्याचप्रमाणं जह गीरदार व 
मोकापेदार यांचीं करते्ग्ये निरनिरादीं होती, मोकपिद।र हा मध्यवतीं 

तेष्या इच्छे येदल तेन्हां बदछ्तां येई; पण जहागीर ही कायमची अपे. 
पुणे परगण्याचा मोकासा राहाजीखा च. १५५८ अखेर भिढाखा होता. 
असख. २० ठे. २३५ मर्ये स्पष्टपणे ह्य्टेटे आहे. त्या अर्थं यवि 
तक होऊन त्या अन्वयं शहाजाीष्या ताव्यांत हा परगणा आखा होता असे 
बमणण्यत्त हरकत न्वी. 

१९कनोटची स्वारी-रणदुह्ठा व शह।जी यांची रवानगी विजापूर दर- 
बार।कटून कनाटकच्या स्वारीवर करण्यांत आरी व्यवेर्लीं कनटकात 
राजकीय परिस्थिति कशा प्रकारची होती तं समज्न षेणे अवरयक अहि 
महाराष्टात बहामनी राष्याची स्थापना श्चटी व्या सुमारास् कनाटकति 
विजयनगरचं राज्य प्रस्थापित श्चा; आणि बहमनी राज्य मोडून वयाच्या 
पाच शाखा बनल्या तरी विजयनगरचं साप्रा्य भरभरर्दीत होते. अशा 
रीतीने दोन अचश्च वर्षेपय॑त विजयनगर्चं साम्राज्य अव्याहत चाद्ध 
रा्ह्ल्यापुके तंगमदरेष्या दक्षिणेस रमेश्चरापयत रजकीय व्यवहा 
राची घडी व्यवस्थित रीतीची बसटी ह्योती. ताटिकोटष्या उफ ॒राक्षस- 
तागडीच्या युद्धान ही घडी मोडटी. पण त्यामरुढं विजयनगर 
साश्राञ्य एकदम नष्ट क्ष।ठे, असा जो सामान्य समज रूढ अहि तो चुकीचा 
आदे. नादिरशदहाच्या स्वार मोगरी राज्या जबर धक्षा बस्ता पण तें 
अजीबाद नष्ट ॒दहोण्याप्त पुं ५०।७५ वर्षे रगर्छी; याप्रमाणे ताछि 
कोट्या युद्धात रामराजा मेख; तरी व्यवे विजयनगर्चे साप्राभ्य भजी- 
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बति नष्ट श्चा्टं नाही. रामराजाचा भाऊ तिम्भराज याने मुसङमानाविरुद 
आपदा टिकाव लगत नाही ईं रक्षत घेऊन घनगिरी ऊफ॑ पेनुकांडा ये 
राजधानी ने; आणि तेर्थे राहून तो राञ्यन्यवस्येचं काम पादं सगल. 
कसा तरी जीव बचाऊन पून आल्या या तिभ्मराजाच अपिराज्य या 
साम्रा्यातील मांडलिकानीं पूर्वत् मान्य कर्णे शक्यच नग्हतं, मात्र 
त्याची नामधार सत्ता कां होहेना पण ती दक्षिणेतीर संस्थानिकांना मान्य 
होती हँ लक्षात ठेव पाहिजे. उन्तरेस श्याप्रमाणं दि्धीपतीचे नामधारी 
वचैस्व मान्य करून ठिकठिकाणच्या नवाबानीं सातत्य पुकारण्याचा 
िरस्ता पुं पाडा, अगर बहामनी सम्राञ्य मोदन पांच राद्या अया 
प्रमर्णें महाराष्ट व तेङंगण यांत नांदत होया, व्याचप्रमा्णे विजयनगर 
साग्राज्य मोद्रून तुंगमद्रेच्या दक्षिणेस ज दहा संस्थानिक अस्ित्वंति अले 
ते पृण स्वातततरय व नामधारी माडिकत्र यांच्यामघ्ये हैटकत्रे खात होते. 
वयाच्या मनाची स्थिती अश्चा रीतीने अनिधशित स्वरूपा्च दोण्या्चं कारण 
वयाच्या मनांत विजयनगरच्या राजवंशािषयीं त्रिलक्षण राजनिष्ठ। वसतत 
होती भस नन्हे; हा केवकठ द्यांच्या सोयीचा प्रश्न होता, सोहव्या दष्टे 
याना एकाथ। वेलीं या राजवेश्चाच नांव पुरे करून अपरं घोडं पुढं दाम- 
टतां येई असे वाटर म्हणजे ते राजनष्ठेचा डो घारीत; भाणि राज- 
वरात इसम रात्रुपक्षाकड असख म्हणजे राजनेष्टेची चेष्टा कदीत, 
सारश्च मनगट।च्या जोरावर रेजाय्याव्या हष्यापासून स्वसंरक्षण करस 
करून ध्यावे व त्याकतां भापणास् कोणता प्ंस्यानिक मित्र ह्मणावा 
कगे व कोणास सात्र मानाविं खगेड हं ठरविण्यांत हे कनौटकतीट 
संस्थानिक गुंतले होते. आणि दयी आपरसातीर यादवी बोकाठ्ल्यामुरं 
त्यानीं विजापूर व गोवठकोडा येथीर पादश्ट।कडे देखीठ मदत मागण्या्त 
कमी केर नाहं. अशा रीतीने आपरसांतीर भाडणपायीं मुसठ्मानाना 
भापल्या र्त जाणुन दक्ि्णेतीड समच संस्यानिक पंचतत्रातीक गंग- 
दत्ताष्या दायादप्रमा्णे नाश पावले ह खर. पण प्रारंभी ही गोष्ट सहजा- 
सहजीं त्याच्या छक्षांत येण्याजोगी नब्डती. दिद्ीकरांष्या जबर पेचामुक 
विजापूर् व गोवल्छकोडा येथीठ प्रुसरमानी पादराहाना बहुधा दक्षिणेकडे 
दिनविजय करण्याच्या कामात रक्त घार्ण्यास्त सवडच न्ती. स्वतःच 
राञ्यच जिवेत राहणार किंवा नाही अपा प्रश्न दोघापुदं भसल्यामुद त्यानीं 
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कनीटरकातीर स्वातचा विचार यावेढीं न करणं स्वाभाविक केत. यापु ह 
दोन बादशदहा एक होऊन कर्नाटक बुडवितील अगर यासार्टीते एकजुट 
प्रयत्न करतीक अते कनीटकांतीक याद्व्रीत गदटेल्या या वेष्या संस्था- 
निकांना वाटं नाहीं तर् घ्यांत आश्चयै कसट ? अगर्दौ दक्षिणेकडीड या 
संस्थानिकाना मुर्ख मुसट्मानांच्या घडाडाचा साक्षात अपता अनुमत 
नन्ता. एवरदेच नड्हे तर उल्ट भ्रिजयनगरष्या राजानं मुप्तटमानांचा परा- 
भव अनेक वेव्य केला हेता भसंहि व्यानीं रेकच्ठं होते. याप्रुठ मुसल- 
मानांची मदत कामापुरती घेऊन नंतर त्यांना सहज धाटवुन देतां येई॑छ 
भप्त ्याना वाटण्याजोगं होते. पण रके १५५८ मर्ये परि्थरतीत एकः 
दम क्रती क्राटी. शाहाजी प्रकरण आटोपतांच दिष्टीकरानीं विजापृर् व 
गोवलकाडा येथील बादराहांशीं मित्रवाचा तह केखा; यापरुठं या दोघां 
नाहि दक्षिणेकडे रक्ष घाटण्यास्त चांगटी फुरपत मिन्यटी. व्या वेरं षिज- 
यनगरव्या राजवती ईस्तम पेनुकांडा येयं वेद्या बाजू पूर्वैकड रदात 
अप्तल्यामुरं त्याचा अम अगदीं पशथमेप्त असटेल्या बेदनूर् बगेर भागा- 
वर मुढीच चालत न्दता; म्देसुर वेगे मध्यभागातील संस्थानिकावर अर्ध. 
बट स्वरूपाचा अम्मल होता आणे जिंजी) तंजावर् ब मदुरावा पूव 
परातांतीर संस्थानिकना मात्र विजयनगरक्संच आपिराञ्य काप मानर्णे 
माग पड; व प्यांध्या पुरत राजनिष्ठ। अगर बंडखोरी हे शब्द याजणें यथाय 
होते. पण प्रथम विजपूरकरांचा प्रवेश अगदीं पश्चिम भागांत क्चलाव 
तेथून पूर किनान्यापयत यांच सेन्य पांचण्यास्त १०।१२् वर्षं लगी. 
तेब्डां या भवधींत अनेक स्वान्या व पोटस्रान्या श्वाल्या अप्ततीठ हं उघड 

आहि, पेकीं दोन तीन स्वाव्यांचा संबेध शद्ाज चरितां येत असल्या- 
मुक तेवदव्यापुरता तपञ्चीठ येथे देणे अव्य अहि. 

बेदनूर् येथे वीरमद्र नांवाचा राजा राञ्य करीत भसन बरसवापदणच। 
केग हनुप नायक हा त्याचा मांडटीक होता. प्रतु कग नायका्ने बीर- 
भद्राविरुद्ध बेडाचें निशाण उभार; यामु वीरभद्रा प्याचा पराभव करून 
त्याची जहागीर काटून चेत). अशा र॑तीनं मण बनटेटा कंगनायक 
वीरभद्राविरुद्ध मदत मागण्यास्ताटी विज)पृर्दरबारकड गेखा. व्यवे रणदुह्ठा 
ष हाहाजी है जपापल्या सेन्यासह नुकतेच विजापुराकडे अले होति; व 
व्याना काहीतरी काममिदं पा्िजिच होती. यामुढं केगनायकाचं आमंत्रण 
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त्याच्या पथ्यावर्च पडे. द्यानीं कन।टर्कात स्वारी कादण्याचं ताबडतोब 
कनूर केर. गेल्या द्या वष।त विजापुरकरंना मगरछविरुद म्हणजे मुतल- 
मानाविरुद् ठ्ढर्ब लग; पण हयी स्वारौ काफराविरुद्ध कार्यत आडी 
व तिखा जिादर्चे स्वरूप होतं अपे बुपातिने सलखतीनकार म्दणतोश्रमहमूद् 
व मुस्तफालान यांच्या म्नात मुसरमानी धर्माचा प्रसार करण्याची कल्पना 
होतीच; तिका भाजपय॑त व्यक्त स्वरूप आटे नच्छर्ते; ते अततां हटुहटु 
यापु येऊ खगे. अथात् मुसटमानांच्या या धर्मयुद्धात शहाजीने मना- 
पासून व तद्रूप क्ोऊन सामीर हणे वस्तुगत्याच अञक्य हर्त; जाणि 
रणदुष्ाखानाचं देखीर या बाबतींत मुस्तफाखानाशीं एक मत होतें कषा 
नाहीं याची क्ञकाच आहे. तथापि रणदुह्ठा हा वेक पडट व्याप्रमाणें वागणारा 
होता. स्यानं प्रथम खवास्खानाची बाज् वाढती दिपटी तेन्हां तिचा पुर- 
स्कार केढा आणि पु खवाक्षलानाविरुद्ध बाद शहाचा व बहतेक सुत्स- 
धांचा रोख दिसतांच खवासखानास ठार करण्याच्या मसक्तीत सामीट 
होण्याप्तहि व्याने कमी केर्टं नाहीं. यावरून स्याखा स्वतःच अपतं निशित 
मत नसून प्रसंग पडर व्याप्रमार्णे रा बदट्ण्याचा त्याचा स्वभाव दाता 
अपं दिते. तथापि तो ठढवय्या सेनापति होता ब प्रारभीं तरी व्याच्या 
हाता काम करण्यास राहयाजी तयार होता एवं गृहीत धरून चार- 
ण्याप्त हरकत नाहीं. या स्वारीत मलिक रहान चार हजार स्वारांसद 
सामील श्चाटा व सवानीं मिन बेदनूर् उफ रायगिरी किठयाप्त वेढा 
दिखा. तेन्ां बौरमद्राचा निरपाय होऊन व्याने रेहानच्या माफत तद्याच 
बोररणे खव. 

अखेर व।रभदारने तीस्त कख हान खडणीदाखट बवे ( पैकीं सोव्छा 
राख रोख धवे आणि बाकीचे चोदा रख तीन हप्यानें भरावे ) अश्चा 
भअटीवर तद क्षारा. ल्याप्रमर्णे वीरमद्राकटून अचे सेव्छ शख होन 
रणदुह्ठानें बादश्ाद्ी खनजिन्यांत भरे. यामुठं ल्याच्या राजनिष्ठेचीं तारीफ 

~ --~-~ 

# तमाम हिम्मत मादिलशाहकी दीन इस्लाम फलनि ओर काफरयोस 
ल्डनेकी थी; इख वस्ते उसने जिहादक। षडा खडा करके कर्नाटकके काफरो- 
पर लष्कर भेजनेकी तदवीर की; सौर रन्दोटेको उख रष्करका खरद।र देकर 
रायगिरौं तरफ रवाना किया, (हि. बु. घ. प्र. ४९५). 

शि. भा...प्र, १४ 
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सर्वतोमुखं क्षाटी व रणदुहछठा बादशद्ाचा निरोप घेऊन रायबागभ्या 
बाजूस आपल्या जद्षागिर्सभ्या ठिकाणी गेला. इकडे पुढच्या वषीं वीरभद्रा 
खंडणीची बाकी देण्याच्या कर्मी चारुटकङ चाल्विदी व॒ बसवापट्र- 
णच्या दगनायकावर पुनः हत्यार घरठं.# तेषं विज।पुराद्रन पुनः 
सैन्य रवाना होऊन वीरभद्राचा सपे मुट्ख जप्त करण्यात आखा व केग- 
नायकाची पूर्ववत् बसवापटणास स्थापना करण्यांत आरी. अशा प्रकारं 
ही बस्तवापह्णाची सवारी शके १५९८ ते १५६१ प्त चार्टी असावी 
असे दिकर्ते. (श्चि. च, प्र. प्र. १७) 

रणदुद्ाच्या पहिल्या स्वारीत बंगद्ुर व शिरं हे परगणे हस्तगत क्षाठे 
( हि. १०४८१५६०, ६१ शके हिं, बु. पु. ९३५) स्याची व्य. 
वस्था शहाजीकडे सोपविण्यांत आडी होती. 

युद्धक्षेण्डात् किपगोडात् गहीतं सुमनोहरम् ॥ 
रणदूलदखानेन पारिवहेमिवार्पितम् । 
सोऽध्यास्त विजयी राजा विंगरूग्धाभिध पुरम् ॥ श 

‰& शिवतत्वरत्नाकर रथात २७ व्य। तरंगांत वीरभद्र व॒ बस्रवापटटणाचा 
कग हनुमनायक यांचे युद्ध होऊन रेवर्टां हनुमापासून बस्वाप्टरणे वीरभद्राने 
क।दरून पेतल्याची हकाकत आली आहे. यांत काटी शोक अबे आदहेत.-- 

जात व्याधे तं बसवापटणास्यपुराधिपे । 
यपे पुवखवंशास्थे टे द युमनायके 
आदाय यावनीं सनामिक्षेरिनगरावधि । 
आगत्य योधयित्वा तु प्रयाते स्वपुरं प्रति ॥ 
तद्ा निजवबलेस्साध वीरभद्रमहीपतिः। 
ततः परतु बसबापटणास्यं निरुभ्यच ॥ 
तल्पराकारं समाक्रम्य सद्ध (१ ) पवं समं बटे: । 
हन॒मन्नायकं तं च निर्जित्य निजतेजसा ॥ 
तद्राराज्यलक्ष्मीं तत्काटे परिणीय ततः परम् । 
सप्तांगं यौतकमिव ततोऽगरण्टान्मदीपतिः। 

यावरून विजापूरकराकद्भन पराभूत होऊन लडणीचा करार श्चास्याचा व 
तो करार मोडत्याचा मुर्व्ाच उहल न केरतां वीरभद्राने केगनायकापासून बसवा- 
पषण घेतव्याचें वणन रलाकरांत भदे ह वाचकाम्या लक्षांत येश्लच, 
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बेगद्ुर शहर किंपगोडाकडून वेण्यांत आ दी भारतकाराची माहिती 
प्रत्यतर पुशव्यानें निशित ठरते > 

२० रणदृह्ाची दुसरी स्वारीः-बसव। एदणावरी स्वारौ क्षाल्यानंतर 
विजापुर्वे सैन्य 

आीरंगपतने्रं च कूरं कटीरवाभिधम् ॥ इ 
श्रीरगपदृणाच्या कंटीरव नरस नांवाच्या संस्थानिकावर् चाङ्न गेटे. - 
वेन्टीं रणदुछ्ठालानास मुख्यसेनाधिपत्य दऊन बादशहानं अक्ष जाहीर 
केरे होते कीं “ रणदुष्छाखानाक्षीं वागतांना कोणं कुचराई केल्यास व्याची 
जहागीर जप्त करण्याचा अगर कोणती शिक्षा फम।वण्याचा अल- 
व्यार खान देण्यात आला आहि. या वेदी सिद अबरखान दोन हजार 
स्वारानिरीं सिधन्रास रहात अत्ति. वयन रणदुह्ठाच्या सैन्यांत सामीर 
होण्याचं नाकारटे, तें खानाने अफजट्खान नावाच्या भापल्या हाता- 
खार्च्या सरदारसि पांच हजार स्वारांस अवरखानावर पाटविक; आणे 
अफजलखानं त्याङा कैद करून खानापुदं आण. पण या अबराची 
मखिक रेहान व ॒देरियतखान यान्यां मलिकंबराच्या वेेपासून मैत्री 
होती यापे याच्या मध्यस्तीने या अवबरखानास कैद तून सोरे; एवे च 
नब्डं तर ॒द्याची जहा्गीरहि व्या परत देण्यात अटी. यानंतर वचाब्टीस 
हजार सेन्यानिशीं चाल्न जाऊन रणदुष्ठानं भनेक किष काबीज केडे व 
हवा मानवेनार्ी क्षाल्यं तो कनाटकतून परत आखा अत्ते विजापूरचा 
इतिहासकार क्षणतो. पण चिक्तदेवराय वंशावन्धी करे कनीटकांतीर भ्रा 
चीन प्राच्या आधारं डा. कृष्णस्वामी आय्यगार् ( ^०५1७४४ 1०018 
7. 298. ) यानीं भरे दां अदे कीं या युद्धात रणदुछठास 
ुर्ीच जय मिनाखा नाही. विजपृरव्या सैन्यानि श्रीरंगष्टरण 

----~--- ~~ ~~~ ~~~" ~~~. ------~ ---------~-- 
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व म्हैसूर या दोनहि किष्टर्थाना वेढा दिरा. परेतु किष्टषातीर 
खोक निकरानं ट्ढल्यामुढं म॒सलमार्नाचा मारा गू प्ाटा नाही. श्वटीं 
अपता तह टरा कौं कविरीच्या दक्षिणेकडचा मुद्ध कंटीरवाकडे पुत्रवत् 
असावा; आणि उत्तरकडच। प्रांत मात्र व्याने विजापूरकर्य॑ना शावा, पण 
हीं कलमे विजापृरकर्याच्या विजयाची निदशरेक वाटं तरी तीं पोकठव 
निरूपयोगी अशी होती कारण काविरीच्या उत्तरेकडचा मुदरख विजपूर- 
कराचा म्हणावयाचा; पण तो कटीरवाकडसच रद्र धावयाचा; भणि 
व्याच व्यवस्था खवृून जी शशिष्टक राहा ती कटीरवाने विजा- 
पुराक्डे पाठ्वावी असे एक पोटकर्म तर्हांत वेव शेत. 
अथात् ही प्च्छाट अशा जातीची होती कीं कंटीरवाङा ‹ यदा उत्प- 
नातिन खच वजा जातां शिक कांहीं राषिटी नादी ' अपं केन्दांहि 
म्हणतां येण्याजोगे होत. शदहाजीरीं तह करताना न्याप्रमार्णे मीमेष्या 
दक्षिणिकडचा मुद्ध विजाप्रकरर॑ना देण्यात यावाव तो ्यानीं परत 
दाहाजीखा जहागीर ब्दणून धावा अस ठरर हात व्याच धतावर श्रारग- 
पटणच्या कंटीरवाशीं रणदुष्ठान तह ठरविटला. परंतु व्याबदर फार बोभाटा 
क्षार असें दिसते. कारण रणदुह्छा परत दरवबाररात गेल्यावर व्याच्याविक्द्र 
वीरमद्रानें तक्रार केडीवया प्रकरणाध्या चौकरीपाटीं एक मंडठ 
नेमरण्यांत आ. ध्यावरून रणदुह्ाचा कारभार अन्यवस्थित स्वरूपाचा होता 
अक्तं दिसून अ. परंतु यावद शिक्षा भोगण्यास रणदुछ्ठा जिवंत 
राहिला नाही. तो शके १५६३ मध्य राहिमतपुराजवढ मरण पावा. 

रणदुहठा ब शहाजी याच्या कनाटरका्ती स्वारीच वणन म्हैसूर ग्याश्ि- 
टअरन्या सुधारर्ल्या अआवृत्तीत पर. ३५९ वर विस्तृत रीतीने दिष्टे 
आदि. व्यावरून असे दिसते कां बक्षवापटरण अथवा तर्किरी येथीर पले. 
गारानें विजापरकराच्या सैन्यास बोखावणं के. व्य प्रमाणे विजापृरव्या तै 
न्यानं वंकापूर, हरिहर, बसवाप्टरण, ष तरिकिरी हीं ठणीं कस्तगत केटी. 
बेदनूरस्या संस्थानिकानं खंडणी करूर करून आपटा बचाव केरा, नतर 
श्रीरगपद्रणाषर सवारी करण्यात आरी; पण म्दैसुरकराच्या माव्यापुदं विजा- 
पूरकराष्या सैन्यास माधार घेणे भाग पडे. तेन्हां मुसरमानाचे सैन्य मेटु- 
कोरे येथे येऊन पूर्वैकड वठ्ट. तें बंगद्ुर, मागडी आणे सावणदुर्ग ्याचा 
मालक केपगोड। यावर इ.स.१६३८(श. १५६०) म्यं चाङ्न जाऊन बग- 
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कूर शार आदिटशाही सैन्यनें हस्तगत केरे. पुट्या व्षौ इ.स.१६३९ 
(रा.१५६ १) मर्ये चिक्राय याच्या तार्ग्याती रख होसकोटे व कोटर हे परगणे 
विजापूरकर्नीं घतटे आणि या सेन्या नंतर घाटाखाख्चे वेरो! व सेजी 
हे प्रदरा हस्तगत केे. स्यानंतर दोड़बाव्पुर, शिरं व चित्रदुगाचा दक्षिण 
माग. स.१६४४ (श. १५६६ ) म्ये विजापूरकरव्या ताम्यति आला 

अशा रीतीनं कर्नाटक पायाघाट व कनाटक बारघाट असे दोन प्रात 
रा्यात सामीर श्लाल्यावर हा सर्वं भाग श्दहाजीकड व्यवस्थसाटीं सोप- 
वियत आखा; पैकी बंगद्ुर, होसकोटे, कोलार, दोड बान्ठापूर व॒ रिरे 
याचा अतभाव ज्या सुर्म्याति करण्यांत आखा तो बारखघाट सुभा शहा- 
जीस जदहागिरीदाखल मिराङा. शहाजी प्रायः बगटुशस रहात असे; परतु 
शाततेभ्या कालत कधीं कोटर येथे तर कधीं दोड बा्छपूर येर्थ 
व्याची वस्ती भसे. 

कनाटर्कातीट या वेद्छच्या विजापृरकररच्या स्वा्यांसिबधीं एक ॒विदोष 
लक्षांत ठेवण्याजोगी गोष्ट होती ती भरी कीं व्याति व्यानीं ज्याचा मुर 
घतला व्याड नेस्तनाबूद करण्याचं धारण न स्वीकारतां त्याच्या 
ताम्यता दुर्पाक भाग खाट्सा करन विनवस्तीचा भाग पुवाच्या मार- 

काकडेच चाङ् ठेवला. या घोरणामुक तिकडीर पठेगार खुनी न बनर्ता 
जगी भाग वहितीखाखीं जआणण्याप्ताट इट् कागङ. उदाहरणाय बसवा- 
पटण खारुपता केर्ठे, पण तरिकेरी पाठेगाराकड ठेवण्यात आरी. केपगीडा- 
कटून बंगक्ुर घते, पण मागडी व्याध्याकडे ठेवटी. त्याचग्रमाणं हो सकोटं 
खारप्ता के आणि आनेकर पलेगाराकड रद्र दिखे; हाच प्रकार कोटार 
पुंगनूर व श्चिरे रल्नागिरी यांसबेधीं करण्यांत आला. अशा प्रकारं हिंदू 
पवेगाराचीं राज्यं षेऊन देखीटर्त्याना नेस्तनाबृद करावयाचं नाही वयाची 
पदपु खणून न काढतां द्याना जगण्यास वाव ठेवावयाचा हं राजकीय 
धोरण शहाजीनें किंवा त्या वेष्या व्िजापृरच्या अधि काप्यांनीं पकरर 
असं राईस ह्मणतो ते विचार करण्याजोगे आहे, विजापूरचा इतिद्ासषकार 
णतो याप्रमाणे किवयेक मुसलमान पुत्स्वाना ही कनाटकाची मादहीम 
म्हणजे धर्मयुद्ध वाटत होते हं खं असे तर ल्यानीं हिंदू राज जापून- 

बजून जीवंत ठेवण्याचं धोरण पत्करणे संभवत नाही. दिंद् पव्ेगार व 
संस्थानिक याचा निर्वश्च कक्षा होक हाच विचार प्रासुल्यानें व्यानीं मना- 
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पुदं वागे स्वामादिक होतं. परंतु राहाजीटखा मुसरमानांची षर्मयुद्धाची 
कल्पना पटण्याजोगी नब्डती. स्याखा तिच्याविरुद्ध वाग्णे भागच होतें 
आण तो याप्रमाणे दहिद्ना आंतुन मदत करीत होता हच अरप व्या. 
ष्यावर विजापुरच्या अधि कार्व्यानीं ठेवला अक्षं जघे-करीना सगतो. राचे 
वार नांवाचे मरठे रजे कनाटकांत होते र्याना श्द्ाजी अतस्थ रीतीने 
मदत पोचवितो अशा आरोपावखून शष्टाजीची चोकश्ीहि करण्यांत आङी, 
पण आरोप शाीत ्ाखा नादी यामुढे तो घुटखा अशी हकीकत जधे- 
करीन्यात दिर्टी अदि. शिवभारतांत देखीर वीरभद्र करे राजे रणदु- 
छन कादून टाक होते, ते शहाजीभ्या सह।य्यानं पुनः स्थानापन्न क्षे 
असं हटठे आहे. यावरून कनाटकतील हिंदू राजाविषर्यीं भापलेपणाची 
भावना वागवृन ध्याना जगविण्याची राजनीति कर्नाटकांत योजदी गेरी 
याच श्रिय राह।ज\सच ववे गेट भसे उपर्ग्ध पुराव्यावरून दिसते. 

५ रिवशाहीचा वृत्तांत. 
= निनि पिका 

१ महाराजांचीं पृण्यासर रवानगी-- शदाजीच्या ता्न्ात बेंगद्ुर 
आल्यानतर वतो तेयं राह खागल्यावर व्यानं बालरिवाजीची रवानगी 
वंगलुराद्रन पुण्याकडे केटी. भात् यवे्ठीं जिजाबाहईचीहि रवानमी 
पुण्याकडे ज्ञाह्यामुठे ध्या वेद्ेपासून शहाजी व जिजाबाई याच्या वियोगाम॒ 
सुरुवात क्षारी. यासंबधीं भारर्तातडी हकीकत बखरीतल्या इृत्तान्ताद्रन 
निराढ्टी अहि. शिवजन्मापूर््रीच हा वियोग घडा व महारा्जाच्या सातन्या 
वर्षी विजापुरास पुनः गांठ पडटी अती तरी महारा्जाभ्या स्वाभिमानी वतै- 
नापु्ढं राहाजीरने जिजाबाईची रवानगी पुण्याकडे केटी अमं चिटणीस 
सांगतात. पण मारतक।र अप सांगतो कौं शके १५४७र्यं राहाजी 
विजापुराकड गेखा, तो तिकडे दोन अडीच वर्षे होता; तेनं स्याच्याबरोबर 
जिजाबाई होती (अ, ५।२१). लानतर श्च. १५९ ११्या अचखेरीस 
संभाजाव्या ठग्रासा्दीं श्रदाजी व जिजाबाई शिवनेरीस गेट. तेन्हपासून 
६।७ वर्षे जिजाबाई शिवनेरी होती. द्याखान।चा परामव करून 
शक्णजौ परत शिवनेरीस आला तेन्डां शदाजीनं बाछश्िवार्जीप्त प्रथम 
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पाठे (भ. ६ छो. ९४). श्यानंतर रश्ाजीनं शिवनेरीचा कठा 
तार्म्यात घेतला व॒ १५५७।९ <पर्यत मोगी युद्ध केँ. शेवटी तह 
ठरला तेनं जिजाबाह करे मंडढ्ी शिवनेरीत होती असा पादश्चाहनाम्या- 
ति स्पष्ट उ्टेठ आहे, व्यानतर बगटुरास गेल्यावेनीं 

जननी रशाभुरिवयोस्तत्न यादवनंदिनी । 
जग्राह हदय पत्युः शछ्युद्धान्ते सुमहत्यपि ॥ द 

असं शिवमभारतकार ह्मणतो. यावरून शदहाजीखा यवि आणखी 
बायका शोव्या, तरी शदहाजीर्च अतःकरण जिजाबाहनच काबीज केठे होते. 
त्थाचप्रमाणे संभाजी व शिवाजी है दोन मुके असून अणि संभाजी 
वयानं वदी असून देखीठ शष्ाजीचं शिवाजीवर फार प्रेम होते; 
याच कारण शिवाजीच्या जन्मापासून शदहार्जारच रेश्चयं ब्रद्धिगत होत नेक; 
त्याच्या दारत हत्ती इषद्ध खगछे; ह जारां घोडस्व्रार ह।ताखाटीं वामू खगे 
लाणि कनौटकांतील शात्रुचा परामवर ह्योउन राष्वाजीचा दरारा सवत्र बाढ. 
[अ. ९ छो. ६२-६८]. सारांश शिवाजी दहा चांगल्या पायगुणाच। 
मुखगा आदे अपं शह।जौच्या अनुमषास आट असल्यापुठं लयाचं शिवा- 
जीवर अत्यंतिक प्रेम होर्ते; परतु शिवाजी बारें वषं सगर तेब्हां 
म्हणजे शके १५६ २व्या सुमारास स्वर्प्रात शेकराचा दृरटात 
राल्यामुढे शाहाजीटला रहिवाजी व॒ जिजाबाईं याची रवानगी पुण्याकडे 
करावी ठगी (अ. १० छो. १-२). सभासदानं देखील बारान्या 
वी महारा्जाची रवानगी पुण्याकड होण्यास्र च कारण सांगित्टे अहि. 
८“ बारा वर्षेपयत तुम्ही मापे जवक्छ ठेवा३. पुददे न ठेवण ' अर्स 
श्रीरोभुमहदिव जागृती येऊन स्वप्र जारं अरसं समासद सांगते (प्र. ). 
मात्र शिवाजी राज जन्मतांच ह्या टष्टात राहाजीडा श्राय असं समभा. 
सद हमणते आणि भारतकार बारान्या वषीं बंगदुरास हा ट्टात श्चाल्याचं 
सांगतो. शिवाजीच्या टदहानपणीं 

“^ न जानीतः स्म पितरावमायुषमुरुक्रमम् ॥ -+ 
ह्मणजे शाजी व जिजाबाई यांना शिवाजी हा अमानुष व महापराक्रमी आहे 
हं माहीत नन्हत असतं भारतकाराने स्पष्ट सांगितटे आहि. त्यानंतर शके 
१५५९ ८ब्या सुमारास शहाजीनँ यवर्नाशीं ख्दण्याचा विचार केडा होता. 
तष्डं “` तक्षा शिव नावाचा मुखगा विष्णूचा अवतार अहि. त्याभ्या हातून 
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यवर्नाच्या संह।राचं काम होणार अष्ै; यसरदीं तु काही काठ बाट 
पहा ” अक्तँ दकराने शदहाजीखा स्वप्रात सांगितटे (अ. ९ शो. १८). 
व्यानंतर श्च. १५६३ मर्ये ‹ शिवाजीटा पुण्याकडे पाटीव ` असे पुनः 
राकरानं सांगितटं अपसा तपश्चीर शिवभारतांत अहे. तथापिं ट्टत एक- 
वेल ्ाला की दोन वेच्छं क्ाडा, व तो कोणप्या वषीं श्चाला याचं विवे- 
चन एतिहासिक दृष्टया महच्राचं नादद. दाकराचा दष्टा श्ाल्यापुक रादा- 
जीनं शिवाजी पुण्याकडे पाठविटे, यासंबंधी सभासद व मारतकार या्व्यात 
एकवाक्यता आहे. इतर बखरी मात्र बाखङ्िषार्जच्या स्वाभिमानाचा अतिरेक 
पाहून शादार्जाट। विजापुराद्रन त्याची रवानगीं करावी कगटी अस सग. 
तात, आणि जिजाबाहचै तारुण्य संपल्यामुं शहाजानं तिटा दूर केटी 
भरी मीमांसा प्रो. सरकार यांनीं केटी आहे, पैकीं चा. १५५६ पासून 
काही काट्टपयत शहाजी ब शिवाजी विजापुरास्त असल्याची बरती 
हकीकत कार्दष्टया अशक्य कोर्टीतखी अहे. कारण श, १५५६-५८ 
दादाजी विजापुरास नसून निजामराह्वी उभारण्याच्या खटपर्टीत जुन्न- 
कड़े होता हं प्र्यतर पुराग्यानें व निविवाद रीतीने सिद्ध अहि. त्याच 
प्रमाणे जिजाबाह ब शिवाजी नावडतीं ह्णन राहाजीनं पुण्याकडे रवाना 
केटीं हा तकि विसगत दिप्त; कारण शिवार्जीप्रमाणे संमाजी हा जिज- 
बाईचाच मुट्गा होता व तो वयानें मोठा जाणता होता; तन्हा जप्या 
आहा नावडती ह्मणुन राहाजी दूर पाठवीत आहं हँ दिसून येतांच तोहि 
बगद्ुरस न राहतां आईवरोबर पुण्याकडेच गेटा असता, तात्पय, खरा 
प्रकार एवढाच दिसतो की, संभाजीची कतेबगारी बारान्या चीदाव्या वषो- 
पासून शकाजीटा दिसून आदी होती; घ्याप्रमा्णे ्लिवाजीहि प्रल्यक्ष जबा- 
बदरं अगावर पडी अपरता ती बाराचोदा वन्या दघुमारापास्न सभा. 

कण्याचा अम्यास करील असं वाटरून ल्या पुण्याकडे पाठविर. शहाजीची 
कांहीं जहागीर कनांटकौत व कांहीं पुण्याकडे होती. पैकी कर्नाटकातीर 
जहागिरीपैकीं कांहीं माग समाजीच्या नर्व केटा, त्याप्रमाणे पुणे घु 
प्राताकडीर जहागिरीतखा योडासा भाग ( म्हणजे कयात मावठ ) शिवा- 
जाच्या नावं राहवाजानें करून दिला. सखतः स्वार शिकारीत गुंतल्यासुरढे 
राहाजीखा जदागिरीची व्यवस्था विश्वासूक माणसाकडे सोपविण्यावाच्न 
गत्यतर नन्हत. भणि ही विश्वासूक माणसं व्यवस्था प्रहयात असतां स्यानीं 
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वाशा मंडन्दीष्या सहाय्यारने व्यवहार चारविण्याची वहिवाट पडी शहणजे 
उभयपक्ष श्रयस्कर होल अशा सरठ अिचारर्ने हयी मांडणी करण्यात 
आङ असी पादिजे. यलेरीज व्या वेढ्व्या कन।टकांतीर राजकीय परि- 
स्थितीपुढं देवीर शद्ाजीखा जहागिरीचौ व्यवस्थया अश्चा रीतीने उवर्णे 
माग होते. विजापृर दरबार्यत खवाक्षान, पुरारप॑त, रणदुष्ठा, पुस्तफ- 
खान वंगेरे पुप्दी वावरत होते. व्या सव।च्यावर केदेचा व बादशादी 
गेरम्जाचा खडतर प्रसंग अटेला शहाजीनें पाष्टेडा होता; करितां अआप- 
ल्यावरहि तो प्रसंग केब्ड। येईख याच। नेम नादी ह रक्षत ठेउनच शह।जीखा 
रोजचा व्यवहार करावा छने. तेषां या दृष्टीने अपणावर बरा वाईट कमह 
प्रषग आखा तरी दोनहि ठिकाणच्या जदहाणिर्पची व्यवस्था आपल्या दान 
मुखनीं, जिजााहनँ व अनुमविक नोकरानीं भिदून योग्य रीतीने चाल- 
विण्यास्त अडचण पट् नये यसां शहाजीन एका मुरुप्त कनाटक्रतिव 

दुसग्याप्त पुण्यक्रडे पाठविे. आणे मट्ता प्रप्तग न येतां स्रं गड पुर. 

ठीत च,ख्टे असतं तर शद्ाजीखा पुण्याकडे जण्यापत अगर जिजाबाईहछा 
बगढुएकडे जाण्यास कर्व अडचण पडण्याजेगी नन्तं. दया अरथी 
जिजाबाहईं व रिवाजी याच्या पुण्याकडीर रानगींत नवडतेपणाच कारण 
गृहीत धरण्यार्चे कारण पुर्ढ्॑च दिसत नादी. 

२ अवतार कलखना--शिवाजीमहातज है भवतारी पुष हाते अरप 
षणेन शिषभारतांत व सर्व बखतून तर अहिच. पण अर्टाकडव्या इति- 
हासका।रंनीं देखील महाराजांना * अवतारी ' हं विशेषण छाव आढ- 
कठ. तथापि आजकाछ्च्या टेखकानीं योजटेटा “ अवतार ' हा शब्द 
बखरकाराष्या शब्दाहून निराज्या भर्याचा वाचक असतो. बकार 
पोराणिक अ्थानें ‹ अवतारी ' श्चम्दाची योजना करतात आणि आधुनिक 
ठेखक फार मोटी ब अप्तामान्य कामगिरी करणाय पुरुष ' याचा पयय 
म्हणन ।' अवतारी › शब्द योजतात आणे अवताराची कल्पना शब्दशः 
खरी धरावयाची अहि त्याच्या छिषदिण्याचं तात्प नसते; किंबहुना धमं 
भोन्या टोकानीं मानर्टी दही कल्पना आपण खरी धरण्यार्च कारण 
नाद! भसेहि, प्र्षग पडल्यास, ते प्रतिपादन करतीर. यापकं आधुनिकानां 
योजटेला " अवतारी ' हा श्नब्द जुन्या ठेखकरव्या बखरीताठ रान्दाद्रून 

शि. भा...प्र. १५ 
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भिना्थाचा वाचक अहि अतं इयणण्यास हरकत नादी. येथे आपणा 
भारतांतीर शन्दचिच विवेचन करावयाचं असल्यापु्े आजचा अथे 
विचारंत पेण्याचं कारण नाहीं. व्याचप्रम्णे परमेश्वर धमग्टानीच्या प्रसगीं 
मानवी देह धारण करतो किंवा नाहीं याचि विवेचन करणे अ्रस्तुत 
स्प्ट. कारण हा विषय धर्मश्रद्धेचा आहे, रेतिदयाप्िक चिकिस्सेचा नाही. 
शिवाजीमह्ाराजच्या वेर व व्यान्या मागून किव्येक वर्षेपर्यत याना 
¢ अवतारी पुरुष असे मनापासून मानणारे टोक होते ह निर्विवाद अप- 
ल्यामुढठं ही कल्पना प्रथम कोणत्या स्वदर्पात रूढ होती व॒ कासते 
ति््यात कोणकोणते फरक होत गेठे याचा इतिहास येर्थे आपणाप्त प्ा- 
वयाचा आहे. 

एद मह।राजाध्या वेक्चे भते चार प्रय सव्या उपटन्ध आहत. (१) 
श्िवभारत, ८२) जयरामङृत पणाङ्पववतग्रहणास्यान (३ ) रघुनाथ- 
पंडितकृत राजन्यवह।रकीशच जाणि ( ४ ) संभाजीकृत ' बुधभूषण.' या चारहि 
रथात महाराजा अवतारीपण विस्तारपू्ैक वणन करून स्याना विष्गूचा 
अवतार अपं म्हटरं आहे. इतर पुराण्रर्थातून कोणत्या परिस्ितीत परे- 
श्र मानवी रूपानं अवतार घेतो यासवधीं एक ठरीव कल्पना सांगित- 
टेढी अपसते तीच शिवभारतांत प्रथित केरेटी आहि. तिचा सारांश्च भसा. 
पीं कटीर्ने घोर तपश्चय। करून होकराला प्रसन्न करून घेते; नाणी 
प्याच्या आशिबदनें तो प्रबक श्ाला; इतर दैव्य देखी म्डेच्छरूपानें 
पथ्व्रीवर अवतरले व त्यांनीं सवं पथ्वी पादाक्रात केटी. या म्टेष्छत 
यज्ञाची प्रवृत्ति नब्ती तरी कटियुगाच्या प्रभाषामुढं ल्रचिं देश्चये वाढं 
भागि क्षत्रिय क्षीणवर श्चा. तेष्हां म्टेष्छांच्या पौढेरने गांजञेटी धलस्तिी 
ब्रह्मदेवाकडे गेडी, व व्याला ह्मण 

दुठदेत्यां तके छष्णे निज धामाधितिष्ठति । 
बुद्धावतारे भगवत्यपि मौनावरुबिनि ॥ >. 
दुजना यषनास्तात बरृजितानि वितन्वते । 
ब्रातारं नाधिगच्छामि नियच्छेयं कर्थं व्यथाम् ॥ 

म्हणजे दैरध्याचा नश्च करणारा श्रीहृष्ण निजधामास्त गेखा ब भगवान् 
बुद्धान मौन स्वाकाररे आहे; याघुटे दुष्ट यवन पपे करीत भसूनहि मढा 
कोणी त्राता मिनत नाही. 
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हं ग्हा्णे रेकून ब्रहमदेवानें तिचें स॑त्वन करून सांगितटे कीं, (मी या- 
सबधीं भगवान् विष्णुस विनवून आखा आदि, व त्याने शाद्ाजी व जिजाबाई 
य्या पोटी पुत्ररूपानें अवतार घेऊन धम॑स्थापना करण्याचें भमिवचन 
दिर अहि › (अ. ५ शछो. २६-५८ ). 

सभाजीङृत ‹ बुघ भूषण ' नांवाच्या काव्याति वर सांगितटेरटाच कल्पना 
निरान्या शन्दाति मांडटी अहि ती भशी-- 

कटिकाटभुजंगमावटीढम् 
निलिटं धमेमवेक्ष्य विक्टवं यः । 

जगतः पतिरंशतोवतापो ( ताणि: ) 
स रिवच्छतरपतिजंयत्यजयेः ॥ ९ ॥ 

येन क्षोणितले कटावविकले बुद्धावतारर॑गते । 
गोपाठेखिलवणधमनिचये म्लेच्छैः समासादिते 
भूयस्तत्परिपारखनाय सकलाभ्जित्वा सुरद्वेषिणः। 
सवे स्वे वणेपथे चिरेण विहिता विध्रादिवणोः कमात् ॥१०॥ 

जयरामाने देखीर विष्णूचा दहावा अवतार जो कल्की त्याचा दूत 
शिवाजी महाराजाच्या रूपान अवतरखा अदि अपं वाक्य बहटोरलाना- 
ष्या तोडी घातडं आहे; तं असें- 

श्रयते किल हिन्दूनां राख कैश्चिदुदाहृतम् । 
कल्की पिष्ण्वताराणां दशमः संभविष्यति ॥ 
छेत्स्यते तेन सवेत्र व्याप्तं यावनमंडलम् । 
तस्येव कर्किनस्तावद सावग्रे समागतः । 
दतो वे प्रतिभात्यस्मान्यतोऽस्मन्निधनोद्यतः ॥ 

यानतर व्यकोजीश्चीं बोरर्ताना देखील जयरामानं-- 
चरितं देववर्यस्य विष्णोरिवजगत्प्रभोः 
कठ्किनो निष्कठकस्य तुरष्कवरमदनम् ॥ 

या शन्दांत मह।रार्जाचा संवध विष्णन्या ददान्या अवताराश्च म्हणजे 
कल्कि अवताराशीं जोडला भह. 

रघुनाथपंडित कृत राजन्यवहार कोशा तर अवताराची कल्पना विस्तृत 
रीतीनं सागितटी असून रिषाजी महाराज हे रोकराचे अवतार नसून 
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विष्णुचे अशघारी भाहेत भसं सुखत्तिवार सागितटं आहे (शि.च.म्र.प्र. 
१३६७-४ ० ) द्याच तापय असे. एकदां यवनरूपी दैत्याष्या तापनं 
त्रस्त क्षारेटी पृथ्वी ब्रह्मदवास्र शरण गेटी ८ उपोदघत छो. ७ ) आणि 
८ कटिदैव्यसघाची ! आपणास फार बाधा होत आह अशी तिनं तक्रार 
केटी. ब्रह्मदवानं तिच सत्न केठं आणि तिष्यासह वैकुटास जाऊन- 

न यावनं दुनेयजातमेषां सबसहापि क्षमते विसोदुम् । 
तद्धारमस्याः परिदतमाद्ु स्ठेच्छापदाराय दरे यतेथाः ॥ २७॥ 

अशा शब्दत दाद मागितटी. तेब्धां विष्णुनं-- 
काये महत्यत्र नियोजयामश्चद्राधचूड वयमेव गत्वा ॥ 

म्हणजे । या कामौ आच जाऊन ₹कराची योजना करतो › भसे 
सागितटे. त्याप्रमाणे विष्णुने शेकराकड जाऊन सर्वं॑हकीकत सांगितटी, 
परतु ती एकून पेतल्यावर देखीट दार्वरानीं ते काम सतःकंडे न घेत 
विप्णुकडच सपाविटे व भवानी तुम्हाला या कामी सहाय करील असें 
आभेवचन दि, याचे कारण घम॑स्थापने करितां भवतार चण्याचं भभिवचन 
कृष्णान अञ्नास्र भगवद्रीतेत दिट्रं सकश्रुत अहि 
पा प्रति पराक् तव "धमेहानौ खजेयमात्मान'मिति परतिक्षा । 
जगरसुगीतव तदत्र कार्षः कायें ऽधुना माधव मा विचारम् ॥५२॥ 
तिच स्मरण देउन हकरानीं विष्णा अवतार षेण्यास भाग पाड. 
यावरून एवदी गोष्ट निविवाद आह कीं, शिवाजी महारार्जाष्या हया- 

ततिल्या चत्तरिका्॑ना शिवाजी महाराज है विष्ण्चे अवतार अष्टित ही 
गोष्ट वाचककाध्या दिवा श्रो्याच्या मनावर विबव।वयाची होती. बखरकार 
मात्र शिवाजी महाराज हे क्ेकराषतारी होते भसं एकमत सागतात, 
तष्। दोरघाच्या सगण्यांत अपता फरक पडण्याचं कारण काय याचाछ्डा 
टावटा पाज. 

महाराजाच्या हयातीतल्या चस्रिकारराना कचियुगाची रूढ कल्पना बद- 
टन टोकमत स्वराञ्याचा उभारणीस अनुकूठ करून व्यावयाचे हेते. 
शिवाजी महाराजानीं आरभिटेटे कायं धर्मसंस्थापनेचें, उदात्तस्वरूपाचं व 
पवित्र आहे असं सगण्यार्ने स्यच्या कामाप्त प्रव्यक्ष साय कर 
ण्याची प्रदत्ते टोकति उत्पन्न होईढ भसे दिसेना. काय पक्त्र भसटे तरी 
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कचियुर्गात तं तासि जाण्याएेवजीं बुडण्याचाच संमव अधिक असतो; यामु 
अदा फंदाति पडरणे ह्यणजे व्यवहारटृष्टया आपल्या पायावर आपणहून घोडा 
पाडून घेण्यासारखं आत्मघातकीपणाचं आदह असें सामान्य छोकाना वाटत 
शर्ते. तेष्टां किंकतन्यतामूढ बनटेल्या या टोकाना महाराजंचा पक्ष यश- 
स्वीच होणार अह हं प्रथम बजावन ठेवण महतवाच होत. काये पवित्रे आहे 
एवढच न्ड, तर ते तडीसत जण्यास काटाच जी अनुकूटता लागते 
तीहि भाटी आहे आणि तिच्या जोरावर रत्रचा निःपात करून यक्ष 
संपादन करणारा अदोकिंक पुरष निमाण श्चाटया आहि इतकी विचारसरणी 
महारा्जाच्या ृष्याविषयी टोकच्या मनात समकाटीन चरत्रकाराना बिव. 
वावयाची होती. काटियुगाची कल्पनाच खोटी असें सांगून काम माग- 
ण्याजेोगे नन्त. कारण ती कल्पना फार दिवसापाप्रून द्दमूढ श्षाटेटी 
होती. तेषां ती मान्य करून पुराणांच्याच आधारं अवतारी पुरुष जन्मटा 
आहे असे प्रतिपादन करण्यावाचन स्यान गव्यतर नग्हते. या प्रतिपादनानें 
एकदम लोक महाराजाच्या पक्षास भिल्णार होते अमं नन्हे. पणभ्यापारे- 

स्थितीत सामान्य टोकांचीं बुद्धि वुँटेत क्षाटी होती त्या परित्यतीत यका 
पिलविण।रा इसम अवतारी असा पाहिजे असें अनुभवनं तरी लोकाना 
पटण्याचा संभव होता. कटियुगाच्या पौराणिक कल्पनेप्रमार्णेच पर- 
मेश्वर भवतार षपेऊम ध्म॑स्थापना करणार हीहि कल्पना जुनीच अप्तल्या- 
मुकं ती बेठ भाज आदी आहे किंवा नाष व तो अवतारी पुरुष हयणज 
शिवाजी महाराजच होय विवा नाहीं एवदीच संशयाटा जागा रहात असे. 
आणि या संशयाचा परदिर प्रत्यक्ष अनुमवानंच दोण्याजोगा होता. स्वरा- 
ह्याच्या खटपटीत पडणाच्या टोकनिा देखीर ही प्र्यक्ष अनुमवाची 
कसाटी मान्य होती. अव्यत अडचर्णाच्या प्रसंगीहि ते धाडसान उडी 
पेण्यास तयार अस्तत; अपण पातेन कामात आर्हा ध्याभर्था व्यति यश 
मिल्ारच पा्टिजि; भाणे कदाचित प्राणाप मुकर्वे लग तरी देह सत्का- 
रणीं छगला अशी स्याची मावना होती, यामुढं रिवाजी महराजांच्या 
सहवास अस्तटेल्या या ङोकना अव्यत मोठे संकट ह्यणजे आपल्या भतः- 
कर्णांतीठ कायेश्रद्धा व्यक्त करण्याची अपूर्व पर्वणी गहि अरे वटि, ष्या 
प्रसंगाष्या नुप्त्या विचरन इतर टोकाची गाटण उडावी तेथे व्यानीं 
सहज रेन यश्च॒ मिन्वन दाखववें असें घट ग्ट. यपु इट्ठ 
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। या कामास परमेश्वर सहाय आह व यात पुढाकार घेणारे शिवाजी महा. 
राज अवतारी पुरूष अदित ' दही कल्पना अधिकाधिक लोकाना पटू 
खगली. व वयाचीहि श्रद्धा महाराजाच्या ठिकाणी बसून महाराष्ट राज्या 
परीवयर्थ सर्वस अपण करण्याची स्फुतीं लना हाऊ लगी. 
मात्र प्रारभीं ही विचारसरणी मान्य करणाप्या डोक्रची संष्या योडी 
असून पुं यश्च मिखत गेट व्या मनाने ती वाढत गेी असावी; आणि 
ती आणखी वदविण्यासाटी महारार्जाच्या पदरब्या कर्वनीं ही अवतार 
कल्पन। विस्तृत रीतीने आपल्या प्रथातून प्रथित करून ठेविी. 

महाराजाच्या निधनोत्तर व्याच चरि डिहिणाय्या बखरकार्राना महा- 
राजाभ्या अवतारापणा्चे वणेन करून छोकमत त्याच्या कायस अनुकूख 
करून षेण्याची अवरयकता नब्डती. व्याच्या विष्यीचा आदरभाव व पुण्य- 
समति जागृत रावी एवदढाच व्यांचा हेतु होता. ते साधण्यास रस्याची 
गणना व्यानाहि अवतारी पुरषात करावी गरी. पण शिवाजी या नाता- 
वरून हया अवतार “ शिवाचा › होता दही साधी कल्पना सांगण्यानं व्याच 
काम भागण्याप्तारखं हतं. शिवाजी हई नांव असटं तर हा विष्णूच। अवतार 
अहि हं मुदाम खोर पाण्यांत शेरून सांगत बसण्याच व्याना पुर्बीच 
प्रयोजन नश्हत. सारांश्च मह।रा्जाच्या छदहानपणीं त्यांच्या सबधीश्या अव- 
ताराची कल्पना अस्तिर््वात नप्तावी; ते कामस खगल्यान॑तर काक्षी लोकानीं 
ती अस्ि्त्वात आणी; तिख व्यवस्थित स्वरूप देऊन महाराज हे विष्णूचे 
अवतार असं रव्याच्या हयातीत अनेक प्र॑थकारानीं प्रतिपादन केडे आणि 
त्याच्या निधनोत्तर क्िवचस्ि छिहिणाय्या बखरकारर॑नीं व्याना शशिवाचा 
अवतार म्हणून वणेन केडे अपता या अवतारकल्पनेचा सामान्य 
इतिहास दिप्ततो. 

३ लिक्षण-शिवाजीष्या बाल्पणग्या खीढा आजपर्वत उपरन्ध भसे. 
ल्या एकाहि प्र्थात समितटेल्या नाद्वीत. शिवभारतात सातन्या अध्यायांत 
व्या २५।३० शछोकाति मामिक रीर्तीनं सांगितल्या आहेत. शिवाजी हा 
साक्षःत् विष्णु असून त्याची जाणीव आरईवार्पाना नब्डती किंवा र्हान- 
पणच्या वयाच्या वागणुकी वखूनकि ती गोष्ट कोणाच्याहि रक्षत येण्या- 
जोगी नब्हती. इतर मुखंप्रमा्णे हि अगदीं खदानपणापणीं दूष प्ण्या- 
सा्टीं रडर्णे, प्रतिबिव धर पाणे, धु्टीनं अग मरून वेण, माती 
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लाणे कैमरे प्रकार करी. नंतर उबरठा चढता न येण, पु दाक्ष बोट 
धरून उमे राहर्णे, भितीवरीरं कवडासा ह्ार्तात धरून अ'णून दे म्हणून 
रडणे, डोक्यावर धुरव्छा उडवून घेणे करे प्रकार यथाकाठ व्याने के. 
ष्यानंतर मातीचे हत्ती, व घोडे घेऊन बेटणे आणि प्ष्याप्रमार्णे हूवेहुब 
आवाजाची नकर करणे, घोच्याप्रमा्णे खकाटर्णे, हत्तीप्रमाणे चीत्कार 
कर्णे, नगाच्याप्रमा्णे अवाज करण आणि मार्तीचे गड करून इतर मुटंशी 
गडांचा चठ वेमे, चद् खन्णे व भोवरा फिरविर्णे केरे वणेन अदि, 
प्यावखून सात आठ वषि वथ हो्पयत बाढ शिवाजी कोणत्या परि- 
स्थितीत बाढ यर्च दिग्दशन कवीन केडे अदे. गड, कष्ठे, हत्ती 
घोडे वंगेदचा पलस्विय शिवाजीखा जन्म।पासून होता, स्यांच्याच वाताव- 
रणात तो वाढला हं कवीन सुचवृन ठेवटे अदे. प्यानंतर शिवाजी सात 
वर्षांचा पाडा तेन्हां हा ' छिपिग्रहणयोग्य ' हयणजे अक्षर ओढघ कर्न 
देण्याच्या वयाचा श्राखा अत्त पाहून शहाजौनं त्या इतर समवयस्क 
पुत्रास गुरूष्या हातीं दिले. याचाच अथ व्याडा धुढपाटीवर बप्तव्रिटे 
असा होई. तेय बाकरिवाजी सर्व मुटक्षरं फार रोकर शिकडा एव- 
ढच क्वीन सांगितटं आह. मुखाक्षरं छिद्ितां वाचतां येर्भ हयणज स्वे त्रिधा 
हस्तगत कन षेण्याच्या दाराश्चीं पाचण्यासारखं अदि; सारांर साक्ष 
रताद सवे विधांचा पाया अहि असं कवीन आपे मत नमूद कें 
आहे तं आजहि सत्राना मान्य होण्याजो्गे अहे (अ. ९ छो. ७३). 
सातव्या वषीं भक्षरगोढख ज्ञाल्यानंतर बाराव्या वषापयत ब्ारशिवाजीरने 
अम्यासाच्या बाबर्तीत काय प्रगति केटी तं क्वीनं सांगितरं नादी. 
तथापि शिक्षणाचे काम च।द्ध् असे पाष यात रका नादद. कारण 
बाराग्या वर्षी कनाट्कातून महारात आल्यानंतर हियाजानें आपल्या 
गुरूना शिक्षर्णातीर उत्तम प्रगतीर्ने कृतार्थं केटं असं कवीन सागितर् 
भै. व्याति हत्ती, षोड फिरविर्ण, तरवार, धनुष्य, भाला, बचीं इत्यादि 
भायुर्धे बापरर्णे, नेम मारणे यांत शित्राजी प्रवाण होता हं कवी्च मत 
आजि सर्वाना पटण्याजोगे आदि. प्याचगप्रमाणें पुर्न, मारत, दंडनीति 
काम्य, रामायण व इतर शाक्ञे यांच॑हि रहस्य शिवाजीटा अवगत ह्योत 
हाहि सुदा बादग्रस्त नाहीं. तथापि "काभ्यः शब्दान कादं टोक निचक- 
ण्याचा समव आहे. याच कारण ग्रंडफ यार्ने आपल्या हइतिद्षारक्षात मराठे 
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रोकना रिदहि्णे वाच्णें येत नादी, दही विधा कारकुनीवाण्याच्या ठेका 
नीं शिकावी, आमच्या सारस्यनीं तिर्व्यात ठक्ष धाट्ण्याचें कारण नादी 
असे ते समजतात. रशि्ाजीटा आपटी सदीपुद्धां करतां येत नब्डती. पण 
तो धनुर्विधा, नेम मारणे, भाला, बोथाटी, वर्च करे आयुधे वापर 
ण्याची जी कडा दक्षि्भेत सव।ना अवगत होती ती व्यार होती # 
अपं ।उदून ठेव अदि. आणि प्रो. सरकार यानीं डफष्या मतापस्त दुजोरा 
दिखा आहे. यापु या दोन प्रंथकरावर विश्सण्याची प्रवर्त अप- 
टेल्या किर्येकाना “शिवाजी महारा्जाना पदी देखी करतां येत नन्हती 
तर काव्यात् त्याची गति होती या ह्यणरण्यात जीव नार." भरी शका 
येण्याचा संमव अहे. याकस्तां या मुधाचा विचार केखा पाजि, डफर्न 
शिवशाहीचा इतिदास खहा तो अस्सङ पत्रे, मराठी बखरी व मुसल- 
मानी प्रथ याच्या अआधरावर् व हिकठिकाणीं स्वतःची कल्पना द्टवून 

खिदा आहे. आधारांची प्रथम तपासणी करून रवयत विश्वप्तनीय 
आधार अप्त्तील तेवद्वाच्याचवर अवटनून रेतिहाप्िक विधान के 
पाजि दही आजची इतिहास शाल्राची कसोरी व्याला माहीत न्ती, 
यामु व्याने विश्वतत्नीय व अविश्वस्तनीय आधारावर विस्ंबून श्िवरशाही- 
तले पुष्कस्से प्रसंग सागण्यावर्व कटाक्ष ठेवा आदि, भणि स्याति 
काह गोष्टी तर् केवठछ अ(पल्या कल्पनेच्या जोरावर मांडल्या अदित; अथैत 
ध्या अगदीं निराधार आहेत. ममहारा्जाना सदी देखील कर्तां येत 
नव्हती! ह उफचं विधान या देषवटल्या वगते अदि. या विधानाध्या 
मागं व पुढटीं विधाने बखर्द॑ष्या आधारावर केठेटीं जआदहेत £ आज अप- 
णाप तपासून पाहतां येण्याजोर्गे आहे. पण मध्येच एक वाक्य अपल्या 
कल्पनेचं टिदि्णे याट इष्ट दिसर्टे. याच कारण स्याटा प्रत्यक्ष श्चिव- 
[2 
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108 814 १९६६९78 ९0101 10 #16 [26९९० ( ए णपा वः. 

००४ ए. 102. अ750# [रपी प्राह्ण ग धा6 }(1 ०6५8). 
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काटीनं मात स्ागणारा आधार स्याच्यापुदं नन्ता व बखररीतीर करीं 
विध्न चुकीचीं अदित असं वयाच्या अनुमवाप्त ठे होत. यापु 
काकीं ठिकाणी बखरी सोन तर्काच्या आश्रयाने विधाने करण्याची पद्धति 
त्याने ठिकटठिकाणीं अवलट्बिटी अहि, त्यातलाच हा एक मासा आहे, 
परतु आपणास या बाबतीत त्काचा आश्रय करण्यां कारण रारे 
नाही. महारा्जाभ्या पदरच्या कवीन 'डिपिग्रहणाचा' प्रश्न स्पष्टपणे घञ्न 
व्याना सातन्या वषीं भक्षरभोटख करून देण्यात भटी वरे मा्िती विस्तार- 
पृथक सांगितटी अदि; घ्या अर्थी तीच खरी मानर्ण प्राप्त जहि .व्याचत्रमर्णे 
कान्यातहि गति हाती हं विधान भातां सहज पटण्याजोगं आहे. कारण 
दाक्टाजीच्या मेटीस्त जयराम कवी गेटा तेनं शहाजीनं व्याखा ‹ श्ञतचन्द्र 
नभस्तटम्! ही समस्या घातटी अपतं सगरून त्याच्या द्रबा्॑तीक इतर 
विद्वानानीं व संमाजीनें कोणती समस्या घाती याचि वणन जयराम 
अदि. केटे व्याचप्रमाणें शिवाजी महाराजाचा मुखगा समाजी यानं रचरेटा 
शुधभूषण' नागाचा संस्कृत प्रय आज अ.पणापुदं भाहे. सारांश बाप, 
भाऊ व मुल्गा संस्कृत जाणणरि होते अणे रित्राजी मह्ाराजांचीदेखील 
का्व्यांत गति होती हीं विधार्ने पमकाखीन व माहितगार प्र॑थकार्गच्या 
िद्िण्यांत आरी असल्यापु्ठे घुसगत व विश्वप्तनीय अदित, यावर ते 
कार्व्यात निपूण होते या विधानात अतिशयाक्तीचा करीं माग भप्त 
अशी कोणी रेका पेतल्यासत ती मान्य करतां येद. द्ची गणना उत्तम 
संस्कृतज्न पंडितति करण्याचं कारण नाहीं हं खर्. पण भतिश्येोक्तीरा 
देलीङ काही तरी मूलचा आधार ङागतो ह्व विस्रता कामा नय. एकादा 
योर मनुष्य एका डकारे अषढ्छा असता तर चित्र कादर्ताना त्याचे भक्त ती 
बान मुरी च न दिसतां दुसरीकडचं च चित्र काटण्याची खबरदारं षेतीर. पण 
सबवेध चित्र कादरून दोनी डके पाणीदार आहेत अक्ष रव्याना रगषितां 
येणार नाही; कारण हं चित्र पाहून व्या योर गृहस्थालाहि आपल्या 
उणेपणाचै स्मरण होउन चित्रकाराच्या फाजीटपणाबदर संताप ये, 
तयाप्रमार्णे शिवाजी महाराज भक्षरशश्रु भसते तर परमानन्दाने तौ विषय 
फार तर गारुछा अक्ता. पण स्याने तस कठँ नाही. उख्ट त्याचे वणेन 
तपशीर्वार के भाई; स्या अथीं त्याची संस्कृत कान्य।तहि गति होती 

शि. भा...्र, १६ 
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ह सागताना कवीन फार तर, यो अतिशयोक्ति करून ‹ निपुण ! 
शब्दाची योजना केटी अपं हणतां येदंर, 

¢ बारा मावर कानीज केटी-शिवाजी महाराज बेगद्धुराद्रन पुण्यास 
८८ येतांच बारा मावढं काबीज केटी ' असं समास्तद म्हणतो. आणि 
इतर बखरकार सातम्या वर्षापासून स्यांच्या पराक्रमास प्रारभ श्ाटा असतं 
सांगतात. परंतु भारतकार या वेढीं महाराजानीं अदमुत कामगिरी केल्याचें 
मुच सांगत नाहीत. उल्टते या प्रातास आरे तेन्हां त्याच थोरपण 
व्यविठीं टोकानीं जाणं नाहीं भस ते स्पष्टपणे सगतो. (अ, १०९छो.३० ) 
पुटे देखीर अनुकूठ मंत्याप्या सहाय्याने प्रजेठा आनेद देत तो पराक्रमी 
हिवाजी राजा वाद्रू लागा, ठोकही समृद्ध श्नाले, महाराजवचि गुण से- 
कांच्यां टक्षांत येऊं छागले आण त्यांच्या गुरूनाहि त्याची विथाग्रहणकक्ती 
पाटन आनद क्ाटा. पुं पवार कुकातीठ मुरी याच ख्ख ्रठे ल्या 
वेष्टीं ते ‹ योवनारभी ' होत असे कवी सांगतो व्यावखून याच या वें 
वय अदार्जे १९ वष।चं असवे असें म्हणतां येद. या वेीं मावे काबीज 
करण्याची जी खटपट क्षाटी ती दादाजी काडदेवाच्या हयातीत व्याच्याच 
पुढारपणाखादटीं करण्यांत आखी असी पाहिजे. याची हकीकत खं. १५ 
ठे. ३०२ मध्ये भाटी भदे ती अशीः-““ आपे भजे कान्होजी जेषे 
स्वारानपी महाराज (=शद्ाजी ) साैवापसी चाकरी करीत हेति. ते 
समं राजश्री छत्रपती कैखस्तवासी स्वामीस [ =शिवाजीस ] माहाराजानी 
पुण्यास वेवि. व्या जव््यं आपटे आजे कान्होजी नाईक स्वारानसी राहिले. 
त्यावरी राजश्री दादाजी कोडदेऊ स्िवापुरास्त भे, ते समहं बारा माव- 
व्यमर्षे कृष्णाजी नाईक बांदङ देसमुख ता॥ हिरडस मावन्छ दाइत घेत 
दाते. त्यास कर आपठे वडील देत होते व्याणी दा$त दिर नाही. दादाजी 
कोड्देव कष्णाजी बादक यावरी गेठे ते समह कृष्णाजी बादर स्वारा- 
वरी चारन षैतठे. स्वार पिटून कादर. घोडियान्या दाब्या [-शेपटथा ] 
तोडिल्या. दादाजी कोडदेऊ नामोहरम होऊन सिषापुरसर आचल्यावरी 
कान्होजी नइकातसत बोरिठे कीं “* तुम्ही कृष्णाजी नाइकाम मेर्टीप्त घेऊन 
येणे. तुष्य हौ गोष्ट मनावर् धरिता तेश्डां कृष्णाजी नाकि भणिता; 
आणे ब।रा मावकचे देसपुख करीं जरे आदितः; कादं रा्ष्े आहेत 
तेहि भेटीस येतात "” म्हणोन कियेक गोष्टी बोल्ठि. ल्यावरी कन्हाजी 
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नाईक कार्यस आरे. तेथून कृष्णाजी बादर यास भ्यार गोष्टी सांगोन 
पाठविल्या. स्यावरून कृष्णाजी नाईक भेरटीस सिवापुरावरी अरे. व्यावरी 
अगदी देसपुख मेटरे.7 यावर्ून वार! मावमे काबीज क्षाल्याची हकीकत 
भश्ची दिसते. [१] शिवाजी महाराज यास पुण्यासर ठेवण्यात आरे. [२] 
व्यानेतर कष्णाजी बांदख बारा मावव्छत शिरजोरीनें वागत होता व्याध्या- 

वर दादाजी कँडदेवाने चार केटी. परंतु दादाजीचा परामव ज्जाला, 
[३] नेतर कान्होजी जध्याच्या मध्यस्तीनें बादर दादाजीच्या मरीस आटा. 
[४] ह पाद्रन इतर मावर्लतीर दे शमुखहि दादाजौखा भटे. अय॑त् माव- 
त्त स्थिरस्थावर करण्याच्या कामगिरीवर दादाजी कोडदेवाची 
योजना करण्यात आच्टी होती ती द्याने असा रीतीने पार पाडटीदहंया 
ह कीकतीचं तात्प अदि. 

सभासदी बरीतीर हइकीकतीचं तापय॑देखीठ अपच आदह. 
८५ शाषाजी राजे यापि दौरतमर््य पुणे परगणा क्ोता. ते दादाजी काड- 
देव श्ाहाणा चौकस ठेविडा होता. तो बेगखूढ्छस महराजाचे मेटीस गे. 
त्याबरोबर राजेश्री शिवाजी रजे ष जिजाव्रारजाऊ रेशीं गेखीं. ते समयी 
रानिया वर्ष बारा होती. बराबर शामराव नीककंठ म्हणून पेदे करून 
दिडे व बालकृष्णपंत मुञ्ुमदार दिडे ब सोनापंत डबीर व रघुनाथ बहा 
सबन सनएेसे देऊन दादाजीपंतास्त व राजेयापि पुण्यास् रवाना कटे. ते 
पुण्यास भे, ये्ताच बारा मावे काबीज केटी. मावे देश्मूख बांधून, 
दस्त करून पुंड होते रव्या मारिटे. त्याजवर, काल्वशात्, दादाजी 
कोडदेव मृ्यु पावके. पुढं शिवाजी राज अपणच कारभार करीत चाखढे.' 

सभासद बखर्यीतीर ह्या भाग दादाजी काडदेवाची हकीकत सगण्यासादीं 
ङिष्टिेखा अषि, दादाजी कोडदेव बंगद्ुरास गेखा, तेथून शिवाजी महा- 
राज व पेश्षवे वगैरे मंडी यांस परत पुण्याकडे आखा. आल्यानेतर 
बारा मावे काबीज केटी. र्यत ज देशपुख पुंड होते स्याना दस्त केर्टं 

# शिवाजी महाराांच्याबयोषर जी मड देण्यात आदी सयाच नावं 
शामरावपत पेश्वे, माणकोजी दष्टातोडे सरनोवत व ब्राटटाजी हरी मजालघी व 
कारकून अशीं जेषे करीन्यांत दिली महेत. तीं जमे् घरलीं अता महा- 
रा्ांच्याबरोबर आलेस्या बरहा प्रमुख अधिकार्यांचीं नावे आपणाश्च समजतात; 
व अस्घल पश्रावरून हीं नावि बरोबर अ।हेत अं उरत, 
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किंवा माररे. नंतर दादाजी मृत्यू पावे; तेन्ापासून शिवाजी राजे आप- 
णच कारमार पद्ं लागले. अशी हकीकत या समासदास्या छिष्िण्यावरून 
निघते, बखर छाप्ताना ^ येर्ताच बारा मावे काबीज केटी ?› हं वाक्य 
नन्या पर्ष्ठिदाच्या प्रार॑मीं छापण्यांत भारं आहे, यापुटे व्याच मागल्या 
वाक्याश्ञीं भनुस्तधान तुटते; आणि ‹ शिवाजी महारार्जानीं बारा मावे 
काबीज केटी ' भसा अथ करण्याकडे मनाची प्रवृत्ति होति. परंतु एकंदर 
संद लक्षत घेतला अप्ततां ब दादाजी कौड़देव मृष्यु पावल्यावर पु 
शिवाजी राजे भापणच कारभा९ करू जागरे ह समाप्तदार्च स्पष्ट विधान 
जमेत धरर असतां मावे का्बाज करण्याचं काम दादाजी ब इतर मोटी 
मंडली यानीं केडे असा इत्यथ सभासदाच्या डिष्िण्यातून निधतो. बार- 
शिवाजीनें बाराभ्या वकपासून या गोष्ट केल्या, त्यास दादाजीची समति 
नब्हती वरे चिटणीसादिकभ्या बखरीत जो मजकूर आहि व श्यामं 
महाराज अगदीं रान वयात अद्भुत कर्भ करू ठागरे असें समजा 
ठागते व्यास सम।सदान्या बखरीत आधार नाही. 

मावल्॑तीर बडाघ्टी मोडात अप्तां दादाजी कौडदेवास्त अनेक रो- 
काश्या समजुती घाठान्या खागल्या; कडक उपाय योलून दरारा वाढवावां 
खगा भणि सामापचाराचे उपाय निष्फक ठरल्यावर न्यायनिष्टुरता 
स्वीकारावी ठगी. बेडब्धी व भांडणतटे याचा मनु संपवुन राभ्यन्यवस्थ्च 
नषे युग दादाजीला मावव्छांत चुरू करावयाचे हते. व्याच्यापूरवीं मावत बेबे- 
दशी होती.निजामश्ाी अस्ित्वात होती तेगा मछिकैवराची कारकीर्द अत- 
गीत व्यवस्येसा्टीं गाजटेटी असे. पण स्या वली मात्रव्स॑त बेघुमार दंगेषोपे 
होते. मटिकाष्या कारकीरदीतटी हकीकत सागणारे अनेक महजर व 
पते उपटन्ध आहेत. त्यावरून मावर्छांत सरकारी अमल्दार।ची सत्ता न 
मानण्याकडेच पुष्कढशा देशमु्खाची प्रवृत्ती होती असें दिस्त; छृष्णाजी 
बादर तर इतर देशमुखापासून प्रत्यक्ष कर वसू करीत असे व घ्याध्या 
सबधी मटिकापर्यत तक्रार नेष्यत आढटी असन त्याचा बेदोबस्त होऊ शकटा 
नाहीं. यापु्ढे भ्यास स्या बेबेदशाक्षीच्या कांत कस जगाबयार्च हा 
प्रश्न सोडवावा छगढा, स्यात स्थानिक पुंड टो्कात जो जबरदस्त असेङ 
त्याचा कमल मानणे व त्याध्याविरुद्ध असर्ल्या हजारच्या देशमुखाश्ची 
छ्दरणे हीं रोजस्या पत्वियातढी कामे होऊन बसी. मटिकाध्या मागरून 
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निजामक्षाही बुडेप्यत तर माव्छ॑तीर भांडणते्व्धाना ऊत ॒ अला होता, 
त्यातून दुष्काठ व मुरारजगदेषाने पुणे जाघ्टणे बेरे आपत्तीमुठं पुष्कढशी 
वस्ती कमी होऊन जमीनीच्या व वतनाध्या भाखकीसवर्धाचि प्रश्न फारच गृता- 
गुते श्चा. तायं शके १९५९ मर्यं दादाजी कोडदेषाचा भभ्म सुर 
कषाटा तेन्ं मावदग्रंतात ज्युद्ध अराजक माजर होते. कोणतेद्दी उपाय 
योजून राजकीय व्यवस्था मानण्याची प्रवृत्ती केशी उत्पन्न करावयाची हा 
प्रश्न त्याला सोडवावा ठगला. तो सोडविण्यासार्दी कगणारा धिकार 
प्या मिल्टेडा होता. ““ मघुरुर जरती राजश्री दादाजी कोंडदेऊ 
सुभेदार व नामजाद किरे कोढाणा व माहाखनिहाय '' अशा न्दत 
त्याभ्या नांवाचा उद्धे च्यविन्छच्या अस्सल महजरातून केठेखा अषि. त्या 
अथीं तो कोढणा किल्ल्याचा व हतर महा्छचा सुभेदार व ॒नामजाद् 
[ खास अधिकारी 9०९५1९। ०006" ] होता यात दाका नाही. परंतु 
ह घुमेदारी शक्षाजी रा्जानीं दिटी होती किंवा विजापूरकरानीं दिटी होती 
हा प्रश्न वादग्रस्त आदे. त्याचप्रमाणे शहाजीष्या जहागिरीत पुण, सुपे, 
हिरवठछ यांचा अतमौव होत अपा तरी तेथील दिवणी ब फौजदारी 
समे अधिकार त्याला देण्यात भाले होते असं दिसत नाही. जहार्गारदार 
या नाद्याने त्याला काद्य अधिकार असतील. पण व्याखेरीज मोकासेदार 
नेमून ्यच्या ह्ातून सरकारी कामे करविण्याचा हक्क वेजापूर्या बादश- 
हाचा असे. तो मकासाहि शदहाजीखा कहीं मागापुरता व करी 
काठ्पर्य॑त देण्यात जडा होता. यामुठं मोकासेदार या नात्याने तेथील 
धसूखाची व्यवस्था खाऊन कां रकम विजापुरास्त पोचवि्णे राहाजीखा 
भागते, तें काम शहाजीत्फै दादाजी करीत भप्ते. याघं ध्याडा 
विजापुरास्त व बगटुरास जवं कगे, परंतु कोंढाणा किछठा शदा्जीच्या 
ताम्याति देण्यात आला हेता र्विवा नाहीं व तेथे सुमेदार नेमण्याचा 
अधिकार शहाजीखा ह्येता विवा विजापूरकर्याना होता ते निश्चैत कर- 
ण्याप जज आपणाजवक साधन नादी. परंतु कोढाणा शदहाजीच्या तार्या 
नसावा व दादाजी कोंडदेव हा विजापृरकररानीं नेमठेढा घुमेदार असून 
तो शक्षाजीच्या जहागिरीची व मोकारीचीि व्यवस्था करीत भसावा असा 
सभव अधिक दिसतो. 

९ परगण्याची व्यवस्था-या ठिकाणी जहागीर व मोकासा यामधीठ 
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मेद छक्षात षेण्यासादीं भादिटशाक्ौ रा््यातीठ घडी कोणल्या पद्धतीची 
होती व प्या संबेधीचे उपटरन्ध कागद कोणत्या नाद्यानं दिष्िे गेठे 
याचा विचार केखा पाहिजे. इफनं या संबरधीं बराच शोध केडा होता. 
ष्यावरून अरस दिसते शीं, मोकासेदार हा आरिख्शाही रा््यात वसी 
कामाप्तादीं नेमण्यात आलेख महस्राचा अधिकारी होता ब त्याचा अमर 
गगोर्गावच्या अधिकार्न्यावर चार्त अपे. व्या वसृखपेकीं करं भाग 
मिले. परंतु हं प्रमाण रकडा किती हतं तं निश्चित करतां येत नाह. 
मोकासेदाराची नेमणूक किती वष चादवी यासंबंधी कांहीं निर्वै नञ्डता. 
ही गोष्ट मध्यवतीं सत्तया इच्छेवर अवल्वून अति. कित्येक माकात्तिदार 

एकाच वषत बदल्टे गेटे; आणि कि्येकांकडे वीस वीस वर्षे मोकाराचं 
काम अन्याहतपर्णे चारुटे अरस अनेक अस्सल कागदपत्र पद्न 
पण विधान करतो असं डफ म्हटठे भदहे, व्याचप्रमार्णे मोकासेदार 
मुसरमानच असला पाज अपता परिपाठ नघ्लुन हिदूभोकासेदारहि नेमे 
गेल्याचीं उदाहरणे पुष्कठ अहित. किल्ल्याच्या बाबतीत मात्र आदिड- 
राहीत विशेष खबरदारी पेत. किट्छेद।र बहूतकरून मुसट्मान असे; व 
त्याची नेषणूक सरकारकदून होई व त्याला पगार तेथूनच पचे. तेय 
ठेवण्यात अेडी शिबदी किटेकस्याच्या दिमतींत असे. आणि कहीं मह- 
वाचे किष्ठे खास सरकारी अमरंतले म्हणून राखन ठेवण्यात येत. उल्ट- 
पक्षीं कित्येक डगर किर्त्यावर राहण्याची दगदग मुसरमानी अधि- 
कार्प्यांना अप्त्य वाटत असे, यामुढे अपे किदे जहागीरदार्रच्या व देश- 
मुर्खाच्या तान्त दिरे जात. उदाक्रणाथं पुरंदर किला शङाजीच्या जदा- 
गिरीत मोडत होता व पुरदरचा किष्ठेदार् महादाजी नीलढकठ याड 
शक्षाजीष्या तत्रार्ने वागावें खमे. पुटं महादाजी मरण पावला तेन्हां ध्याच्या 

पुरखछाना पुरंदरच सरंजाम चालावा किंवा नाहीं याविष्यीं निणंय देताना 
बापाप्रमाणे तुम्हीहि “ समाधाने व स्नेहेकरून चारा ' तर तुमचं उत्त. 
रोत्तर ऊत आहे असं राहाजी म्हणतो लाणि या म्हणण्याठा दुजोरा 
देताना ' तुम्ही आम्हासी इमाने वर्ताङ तोपय॑त अम्हीहि तुम्हासी मने 
वर्तोन तुम्हापासून इमानांत अतर पड़ििया आमचाहि इमान नाही 
अदी सोडवण्क शिवाजी रजे करून वेतात (रि. च. सा. पृ. १०७). 
त्या अथीं पुरंदर्या किषठेदारावर शह्ाजीची सत्ता काही तरी प्रमाणात 
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हीती यात शका नाही. परंतु कोढाण्याव्या बातीत शदाजाची सत्ता 
इतकीहि चारुत नसावी. 

जहागीरदार, मोकासेदार ब किष्ठेदार याची कल्पना आल्यानेतर 
दाहाजी व शिवाजी याच्या नांवचीं जीं अस्सर पत्रे उपरन्ध अत 
त्यातून काय निष्कषे निघतो तें पार. शहाजीडा पूर्णं व सुपे हे परगणे 
जहयागिरीदाखर देण्यात आङे ते शके १५५७।५८ मर्षये ठरङ्ेल्या तह।- 
अन्वये देण्यात अरे. पण जहागीर मिव्छटी क्षणून शद्ाजी या प्रांताचा 
सवाधिकारी बनख असा अथं नन्ता. परगरण्याचा मोकासता मिव्यडा तर 
मात्र व्यास या परगण्यावर बरीच हइकमत चाख्विण्याचं साघन मिले 
असं हणतां येण्याजोगं होते. यासां व्यानँ या परगरण्याचा व शिरवक 
परगण्याचा मोकासा विजापूरदरबाराकडून आपल्या नवं करून वेतख. 
यापे कोणाचे इना अगर वतन चाठर््णे अगर प्रसंगोपात जप्त कर्णे 
हष्यादि गोष्टीचा अधिकार शहाजीखा प्राप्त क्षाठा; भणिहा अधिकार 
ओष्टसून या परगरण्यातङे हनामदार व वतनदार् शदहाजीकड अजं करून 
आपली इनाम कायम करून घेऊ खगे. ह सवै काम चाख्विण्यास 
पोक्त व अनुभव्ीर कारभाय्याची आवश्यकता हाती. हा कारभार 
दादाजी कोंडदेव हा असून त्यालाच काढण्याचा घुभेदार नेमण्यांत अठ 

हेते. यापे इनामदाराकडे इनाम चारुण्यास [ १ ] बाद शाष् फमीन, 
[२] वजीराचीं व मोकासेदाराचीं खुदखतं ब [३] घुभेदाराची सनद 
अशा तीन परन्नाची जरूर अते. यविकीं कोणीहि बदल्खा अगर मरण 
पाव म्हणजे इनामदाराख नवीन सनद मिचछविण्याचा खटाटोप 
करावा खगे. 

मोकासेदाराख आपल्या प्रदेश॑त पोट मोकासेदार निमौण करण्यास 
अधिकार होता. शङह्ाजीडा पुणे परगण्याचा मोकासा मिन्यञ; तेन्डं 
प्या्ने या परगण्यांतीट २९० गावपिकीं कयात मावल्च्या ३६ गावाचा 
मोका शिवा्जीध्या नवि केडा व म॑बाजी राजे भोसरे यास सांडस खुर्दच्या 
वास गावचा मोकाप्ता दिखा. तेन्हं ‹ साहेवाच्या [ शिवार्जाच्या ] तर्फेनै 
कय।त मावनव्स हवारदार व कारकून अखदहिदा गेठे ' (खं. १८.२२). 
याषरून मोकसेदार व॒ पोट मोकतिदार आपल्या तफ हवाल्दार् व 
कारकून याच्या नेमणुकती करीत. शिवाजी महाराजाना कयोत मावकचा 
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मोकासा बापाकट्ून मिला शेता त्याखेरीज दंदापूर्चा मोकासा व्यानीं 
१५६८ मध्ये मिन्वविटा [ चतुर्थं सं. व॒ प्र. ६८]. याप्रमाणे शिवाजी 
महारानी आपल्या नावि मोकासा मिव्छविल्याचीं आणखी कीं उदाहरण 
सागता येण्याजगी आहत. तेब्ां मोकासेदाराची नेमण॒क ज मध्यवती 
सत्तेकटून शेत होती व मोकासा मिटे म्हणजे ठेकˆछ मानने सरकारी 
वसुर करण्याची जिम्मा मेटणे असा अदि तर शिवाजी महाराज यवी 
ताखिक दृष्टधा विजापूरकराचे अकित हेते असँ वाटण्याचा सभव आहे. 
परेतु असंच निश्चयाने म्हणवत नाही. उपटन्ध कागदांतून ठिकटिकाणी 
भादट्णरि ह शब्द बापान्या छयेखारीं राहून व ॒स्याच्याच मोकश्चात 
पोटमोकासा मिव्छवृन वसूटीर्चे काम चाठ्विणारा या अर्थान घेतले 
पाहिजेत व ' प्रतिपच्चदरेलव › या पूर्त शिवाजी राद्ाजीचंच अकितत्व 
मान्य करतो, सक्षात् विजापूरकरवचिं अकितत् मान्य करीत नाहीं, अरस 
समजर्णे सयुक्तिकच नन्हे तर अपरिहदाये अदि. कारण शहाजीला भ्या 
भागात मोकामा मिका नष्डता अशा ठिकाणचं मोकासेपण शिवाजी 
महाराजानां केल्याचा दाखला अधाप मिले नाही. 

६ स्वातंञ्याचा प्रारभः-मोकापता मिल्विण्याद्वेरीज आपल्या अमल- 
खाच प्रदा वादविण्यास दुसरा एक मार्ग ॒याप्रदेक्ञांत मोकढा होता 
श्ाजीखा जहागीर् मिल्टरखा प्रदेश मढ निजामशाीदला असून तहाभ- 
न्वये तो विज।पूरकराकड आला, तन्हा तेथे सवेत्र विजापृरकर्राचं राञ्य 
एकदम मान्य क्ञाटं असा अर्थं नन्हता. तेयं बेवदशाही माजी असल्या- 
मुे सरकारी अमल सुर्ढीच न मनणादीं कांही ठिक्णेहोतीं व 
दाहा जीश्य। जद्ागिरीभ्या उन्तरेस॒ तर अराजक प्रदश होता. तेब्ां अशा 
ठिकाणी आपल्या अगव्या बद्ाबर सत्ता प्रस्थापित करणे व तेये सुव्य- 
वस्था खवण्याची महाक्ष! बालग्णे या गोष्टीस् मध्यवती सत्तकडून 
हरकत येण्याजोगी नब्डती; आणि अशा रीर्तीनें स्वतंत्रपणे सपादन 
केटेल्या प्रांतात शिवाजी महाराजांची सत्ता मोकासेदार या नाद्याची 
नसून जेता या नाव्याची होती. 'मोकाप्ता भजोनी हे! व॒ मोघम 
अजनी कर्णे" [= प्रात्त कर्णे ] भे जे निरनिरठे शब्दप्रयोग 
प्यावेूच्या कागदपत्रातून आढद्ून येतात वयाच्या भर्थात वर सांगितल्या- 
प्रमर्णे मह्वाचा फरक आहे हं लक्षात देवं पाहिजे. ' भर्जानी होर्णे, 



प्रस्तीर्वेनां १२९ 

हया मोम प्रयोग सन सीत अर्वन अरफ गहणे रके १५६७ सार- 
पासून केरेडा भादक्तो [ ख. २० ठे. १० ]. यवरून स्या सालपासून 
शिवाजी महाराजांची स्वतंत्र हाख्चारु सुरू श्चाखी असं दिसते. बेगटुरादरन 
शिवाजी महारार्जाना पुणे प्राताकडे रवाना के तेन्हां ( श्णजे श. १५६३ 
मर्ये ) शाहाजीन रस्याना "पुण्यदेश्श्वर' के; म्हणजे जहागीरदार या 
नात्याने आपटे सवे अधिकार दिठे व मोकासेदार या नात्यान असटेल्या 
अधिकारपिकी कर्यातमावठ्छचा अधिकार शिवाजी महाराजाच्या नवि 
केका. परंतु बापाचा प्रतिनिधी ह्णन सवं व्यवहारांत जक्ष घारुण्यास 
महारार्जाना कोणताच प्रतिबेध येण्याजोगा न्ता; किंबहुना जिजाबाह व 
दादाजी यानीं या कामी स्याना हरएक प्रकारे उत्तेजनच दिर 
अपठ पाहिजे. 

पुढं दादाजीच्या हयातींतच शिरवक व पुणे परगण्यांत दंगाधोपा। 
पुरू क्षा [शि.च. सा. प्र. ९५ वपु. ५१]. आणि दादाजी 
मरण पावर्ताच बरीच चछ्ग्रिचल ्राखी असटी पाहिजे. परतु ती जथल्या 
तेथ शमवून स्वैत्र रौतता राखण्या्च काम शिवाजी महारा्जानीं व्यवे 
करून दाखविर्े. दादाजी मरण पावला तेन्हां कारकून नवीं सुदखतं 
मागू खगे; हं पाहून महारार्जानीं आपल्या नावचीं पत्रे करून दिं. 
याचा नपुना ख. २० टे. २३७ मर्ये पाहण्याप्त मिल्ण्याजोगा अहि. है 
पत्र. १९६९ च्या आश्चौनात म्हणजे दादाजीच्या मुष्युनंतर चार 
महिन्यानीं ङिदिरेटे आहे. वयात अजेदार गणेशशमट छिदितो कीं मजकडे 
मोरगाबांतील इनाम जमीन चात अदि; प्याबदर मजजवक फमान 
इमायून [ =बादशाद्ी फ्मान ], खुदखत वजीरानी कारकीदीं दर 
कारकीदीं [ अनेक वजीराचीं पत्रे ], शाहाजी महाराज यांचे खुदंखत 
आणि सुभेदाराची [ =दादाजीची ] सनद अश्ली पत्रे आत व ल्याप्रमार्णे 
मी या जमिनी उपमोर्गात आख भै. परतु “ सार्मजकुराकारणे म॥ 
दादाजी कोडदेऊ सुमेद।र यासी देषान्ञा जाटी म्हणडनु माहालीं कारकरून 
ताञ्या खुदैखताचा उनूर [ =तगादा ] करतात.” या अ्जावखून ‹ वहि- 
वाट चारटी भसे तीच पुरे चाट्वावी › असा महरार्जानीं शेषरीं इकूम 
दिका आहि. पुणे परगण्ातीर देशकुख्कणासंवेधीं अश्चीच मानगड या- 

चि. भा...प्र, १७ 
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वेनं क्ञाटी असून महाराजाकडे विरुद्र पक्ष फियीद नेणार असं एेकतांच 
एका पक्षानं नमते घेतल्याचा दाखल सापडतो ( शिवच. सा प्र. ५१). 
यावखून दादाजी कौडदेव भरण पावर्ताच इकडीर भ्यवस्थेची धडी र्यानीं 
यक्तिचेतहि विषह दिखी नां असें म्हणण्यास हरकत नारदी, 

तथापि ही व्यवस्था पचणं कठिण होतं, दादाजीच्या हयार्तीत पूर्णे 
व घु प्रात दंगा घरू ज्ञाटा होता तरी व्याविषयीं विजापूरकराना 
फारशी फिकीर वाटण्याचं कारण नग्डतं. सिंहगडचं ठाणे विजापूरकराव्या 
ता््यात ह्योतं ब तेथे दादाजी काडदेव, घुभेदार या नात्यानेँ वागत होता. 
तेन्हां किरकोढ स्वरूपाचा दंगाधोपा या अधिकार्प्यांन। शमवितां येक 
अस विजापूरच्या मुत्स्धांना म्हणतां येण्याजोगे होतें. गेल्या वर्ष दोन 
वर्षात राजगड किठा धून व हजार बाराश्ञे खोक जमवृून शिवाजीने 
पुंडा्वां माजविा अक्षल्याची बातमी शिरबचव्छच्या ठणेदारानीं विजापूर 
दरबाराकड पोचविी व द्रबाराकडून जरबेचीं प्रहि पाठविण्यात आरी. 
परंतु दवर्दी हें प्रकरण विकोपास न जातां माफी देऊन मिटविण्यात 
आ अश्चा अथौचीं माहिती देणारीं तीन पत्रे ख. १५ (ठे. २६७- 
२६९ ) मर्ये छापी आहेत. अतगत पुराव्या वरून ही पत्र भवेच्या 
दृष्टीनं तरी विश्वसनीय नाहीत असे निश्चयाने म्हणता येत. तथापि 
व्यता मतलब खरा अप्त अस के. राजवाडे याचि महण हेते. लप्र 
मार्णे वरर हकीकत खरी असल्यास दादाजीच्या मागून लाच काम कर- 
ण्याचा अपिकर शिवाजी महारार्जाना विजापूरकर देतीट असं समज- 
ण्यार्च पुर्ढीच कारण नन्हत, किंबहुना श्िवाजीच्या हाख्चाटीवर सक्त 
नजर ठेवणाय्या एखाचा जबरदस्त इस्माची नेमणुक सुभदारीवर दहोण्या- 
चाच संभव अधिकं होता. या विचारनें असो विवा दुसन्या कोणत्याहि 
कारणामुटं अरस एवं मान्न निश्चित अहि कीं शिवाजी मह।राजा्नी! रिवापूर 
येथे राहून खडेवारे येथं बाधकाम सुरू के आणि दादोजीच्या मरणानतर 
५।७ महिन्यानीं के।ढाणा किष तान्यांत षेतङा. “ कसे वेडेबरि येहि 
वड़े बाधे. तेथून बापृजी मुद्र न्हैकर देशपडि ता खेडेनीरे यांच्या 
हात राजकारण करून दग्यानें किला कढाणा षेतखा › असते जेषे करीना 
सांगतो (रि. च. प्र. पृ, ४१). व्यावखून सिंहगड हस्तगत करताना 
प्राणह्यानी करण्याचा प्रसेग आङ नाद्व असें दिसते. भश्च रीतीने सिंद- 
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गड ताम्यत घेणे म्हणजे विजापूरकरराचा अमरु उघडप्णे ञ्गाखून 
देण्यासार्ख होते; व त्यापासून आपणावर फर मोटे संकट ओढवेक याची 
जाणीव महाराजाना असी पाहिजे. आणि द्यी जाणीव असून व्यानीं 
किला तार्म्यात वेण्याचं साहस केँ व्या अर्थौ हा साहसाचा मागे ष्येय- 
सिद्धी प्रीत्यथ स्याना अधिक जरूरीचा दिसखा अस समजणें प्राप्त 
आहि. मावव्छाच्या टर्न सिंहगडचा किला ह नाक्या्चें ठिकाण होत. तं 
रात्रभ्या तार्म्यात जाऊं देण ह्यणजे आपी शंडी दुस्षव्याच्या हाती जाऊ 
देण्यासारलें केडेपणाचें श्चाटं असत. तेन्हां तो मार्ग पत्करण्यपेक्षां सिंहगड 
हस्तगत करून त्याच्या संरक्षणार्थं येङट त्या सेकटारीं तोंड देण्याचाच 
विचार विजिगीष शिवाजीख पटल अस दिसतं# यानंतर विजापृरकररानी 
मोटं सेन्य रवाना करून रिवाजीखा जरी आणण्याचा जोराचा प्रयल केरा 
व्यातद्वी स्याना यश्च आड नारी. परंतु शहाजीखा केदेतन सोडविण्याप्ता्ष 
एवव्या शिताफीने मिकविकेला किला विजापूरकरगाच्या तान्यात देण रिषवा- 
जीटा माग पडले. तो प्रसंग वणन करण्यपूर्वी शद्ाजीस कोणी व कें 
केद कड याचा बृतत्तात नमद केडा पाहिजे 

७ शहाजीची केद-राहाजीच्या कैदेची हकीकत समजन वेण्यासं 
बरीच महत्वाचीं साधनं उपङन्ध अदित. शिवभारत, जेधेश्चकावरी 
जेध करीना, बु सातिने सलातिन, महमूद नामा व रिवचरित्रसाहिः्यतीट 
( पर. ५४ मघी ) पत्रं यात या संबेधीची इकीकत आखी अहि. पैकी 
मुसट्मानी प्रथातून राहाजीला कसे पकडठ याची माहिती दिष्टी आहै- 
परंतु त्याच्या घुटकेची इकीकत त्यांत पुर्कीच स्ागितटी नाहं. जेधे शका- 
वीत शदहाजीखा कदत घातल्याची व केरदेतन सोडल्याची अशा दोनी 
वेव्छघ्या मित्या सागितल्या असन जेध्यांव्या संवधीं माहिती बरीच विस्ताराने 
दिखी अहि. शिवभारतांत मात्र या प्रसेगाप्री्यथें ( ११-१५ ) पाच 
अध्याय खचीं घातङे अषितः; आणि हत्यभत माहिती दिखी अहि. तथापि 
त्यात देखीर राहयाजी व शिवाजी यांची माहिती देण्यावरच परमानन्दा 
लक्ष ठेव अहि; व मुस्तफाष्या कनाटकांतील कामगिरीचा उछ्छेख स्यात 

"~ ~~~ ~~~ --~~~------~ ~ ~~ ----------~ ~~ - ~ ~ --- स 

# काढाण्याच्या मुसलमान क्ष्ठिदारनें लाच खाऊन किला शिवानो महाराजांना 

दिरा अत्तं डफ हयणतो. ( ए. ११२ ). 
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अगदि ओश्षरता आख आहि. त्याचप्रमाणे जेधेकरीना ब जपे शकावटी 
यांतीर एतद्विषयक वृत्तान्तात कांटीसा फरक असल्यामुढे या दोष्टीची सापेक्ष 
प्राह्याप्राह्यता प्रथम ठरवृन ठेवणे अवर्यक आहे. ्यासंबेधीं विशेष चिकित्सा 
करण्याचे हे स्थक ननं. परंतु येथे एवं नमुद केटे प्टिजे कीं शिव- 
चरित्राव्या दृष्टीने जेघेकरीन्यपिक्षां जषेश्चकावदटीमधटी हकीकत जास्त 
व्यवस्थित स्वरूपाची आहू. करीना राजारामाच्या कारकीर्दीत खष्िखा 
असल्याघुठं त्यांत चान्यीस्त वषोपूर्वीचि प्रसेग वणेन करताना तपश्िरछचा 
काटी टिकाणीं गोधल ब पौरवापर्याचा विपर्यास श्जाटेखा आहि. परंतु जेषे 
शकावशीत हे दोष नाहीत. स्यति हस्तलिलित प्रत बारकाईनं तप।सून 
पा्िटी अस्तां तिर्व्यात चार निरनिरानीं वरण भाढकतात तीं अक्षी (१) 
दा. १५४०-९०; (२) इ. १५९१-१६०५; (३) च. १६०५-१ ० 
आणि (४) श. १६१०- १९. वैकीं पहिल्या भागाच वकण जने व छिदि 
व्यवस्थित आहि. ध्या मनानं दुसन्या भागाचा रेखक पुष्कट कनि, मात्रा 
ष अक्षरं गाठणारा आणि उत्तरकाडीन अषि. तात्पय प्रस्तुत ण्या प्रस- 
गाचा ऊहापोह आपणास करावयाचा अषि. तो प्रसंग जेधे शकावटीं- 

तल्या व्यवस्थित व जुन्या भागपिकीं अ. यामुढ व्यातीर विधार्नाना जेष 
करीन्यापेक्षा जास्त प्रामाण्य दिर पाहिजे 

महमद आदिच्श्ाहाभ्या इृकुमावरून तयार आर्ल्या महमदनाम्याची 
गणना अथौतच अन्धर दजोच्या स्ाधर्नात केटी पाहिजे. यथपि स्यत 
पक्षपातानें इत्तातकथन केर असे, ब मुस्तफ्चे करणे न्यायार्चे आणि 
शदाजीचची वागणुक उद।मपणाची होती असं हटर असर तरी इतिहासा 
साधन या दृष्टीनं या समकाखीन प्रथाचं महच कमी होत नाही. श्ेव- 
भारर्तातून शचदहाजीची बाजु व महमदनाम्यातून पुस्तफाची बाजू अपणाप्ष 

समजते आणि च्यावेट्टीं षडटेडा व्रत्तान्त निशित होतो. स्यां जापणाप् 
शशिवचलिि्रतील माहि तीचा तपशीर जितका सापडेर तितका पाहिजे अहि. 
मग तो हिदुटेखका्या इतिह्ासांत सापड किंवा मुसरमानी तिष्टसि 
सपिडो. आणि हा तपश्नीर समकालीन ठेखांवून च जास्तीतजास्त सपिड- 
ण्याजोगा असल्यामुक प्र॑थकाराच्या पक्षपातीपणानं बिचकून न जातं 
आपणास माहहितीचा संग्रह केका पाजि. माहिती भरपूर जमली हणजे 
नंतर कोणता पक्ष न्यायाचा होता ब कोणता अन्यायाचा हता याची 
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चिकित्सा करतां येक, आणि यासार्दीच महमदनामा मरादी वाचकाना 
सविस्तर रीतीने माषांतरासह मिकर्णे अवरयक आहे. 

या महूमदनाम्यात शक्षाजीच्या केदेचा प्रसग असा सागितला भद. 
८ जिजीचा वेढा बरेच दिवस रंगाढ्त चार्ला असतां व॒युद्धाचें काम 
चाद असतां त्या कप श्द्ाजीनं नबाव सुस्तफाखान यांजकंड निरोप 
पाठवून ' म्या सन्यास विश्रातीची जरूरी असल्यामुक मखा सैन्यास 
जह्ागिरकड जाण्या्च परवानगी मिन्टावी ' अकी विनति केटी. यावर 
नबावार्ने उत्तर पाठ्विडे कीं “या वेवी तुर्य निघन जार तर वेब्याच्या 
कामाच व्यत्यय येल. करति तुह्य जाऊं नये.” राहाजीरने पुनः दुस- 
व्यादा निरोप पावठ्विडा कीं ^“ रष्करंत धान्याची अतिशय महागाहं 
्ाटी अदि; यामु शिपार्याना यापुदं उपासमार सहन होणार नाहीं व 
त्यास्याकडून कामि होणार नाही. लया अरथी तुमच्या परवानमीची वाट न 
पातां मी आमच्या प्राताकडे निघून जातो.” यावरून शदाजी उदाम 
बनला अहि व वयाच्या म्नातून आपल्याश्चीं कुरापत कादण्याची इच्छा 
अहि अकी नवाबाची खात्री क्ाटी आणि व्याने स्याखा इतक्या हषारीरने 
व व्यवस्थितपणें कैद करविरे कीं त्याच्या मालची यत्किचित दुटाद्धूट 
न होतां घुतठीष्या तोन्याघुद्धां सवे मारु सरकारात जप्त क्ाखा ” ( सर. 
काररृत शि. च. प्र. ३८) 

बुसातीने सङातीन नवाचा विजापुरचा इतिहास अवट इप्र्जीत 
डिदहिखा गेखा. तथापि वयाच्या टेखकाडा कांहीं भस्सक कागद पहाण्यास 
पिल होते. यापुठं घ्याची हकीकत बय्याच ठिकार्णीं विश्वक्तनीय स्वरू- 
पाची अदि असें मानण्यांत येते. त्या प्र्थात राहाजीचौ कैद अर्ची वर्णन 
केडी अहि. “ चंदीकडे मुस्तफाखान गेल्यावर सिदी रयदहान व सुस्तफा- 
खान यांच रष्कर एकेजागीं क्षाठे. तेन्डां मुस्तफा व शहाजी याचा वेव- 
नाव होऊन शाहाजी पुस्तफाची गोष्ट रएकेनासा श्राखा. तेन्हां राहाजीखा 
पकडण्याकरितां हिजरी १०९८ रजब १५ रोजी सकाकीं बाजी घोरपड 
व यशवेतराव आस्तदखानी याना मुस्तफा पाठविे, शहाजीर्ने गेी रात्र 
नाचरगांत घार्विरी अप्तल्यामुढे तो पहटेच्या वेव्यीं निजटा होता. धोर- 
पडे वरे सरदाराची फोज भपल्यावर चाद्धन टी असें समजर्ताच तो 
बेमान होऊन घोब्यावर बसून एकटाच निघाला. इतक्यात बाजी घोरपडे 
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याने त्याचा पाटखग करून स्याखा पकडटे आणि नबावापाश्ीं आणे. 
राहाजीचे ३००० स्वार होते ते सर्वं पदन गेटे व शक्ाजीचे सवै रुष्कर 
ठट गे. शक्षाजी केद ्ञाल्याची बातमी रेकून भदिलशकषने दरबारातुन 
भअफजटखानाची रवानगी केडा व शदहाजीखा बंदोबस्तानं जआणण्यार्चे काम 
व्याजकडे सापि ( १५७० कातिक, मागक्षीष )"! 

वर् दिल्या मुसटमानी प्रथकारानीं शहाजी पुस्तफाखानाचं एकेनासा 
लाखा असँ नोषम सांगितटें आहे. पण मुस्तफाखानार्चे या वेच्छचै धोरण 
काय होते व शक्षाजीरीं स्याचा कोणव्या मुधावर मतभेद श्चाखा याच 
विवेचन व्यानीं मुकींच कें नाही, हँ विवेचन करण्यास उपयुक्त अशी 
माहिती शके १९८१ (इ. स. १६५९ ) म्ये प्रोएञ्चा नांवाच्या मिकश्च- 
नञयाने त्रिचनापष्टी येथून ङिषहि्ल्या एका पत्रांत खी अहि. दं पत्र 
पि श ४३ ५ 118 पा० नांवाच्या पुस्तकांत पुरवणी रूपे छपे 
असून वयात त्या वेल्च्या दक्षिण हिंदुस्थानातील घडमोर्डचि समारोचन 
चांगल्या प्रकारं आरे आहि. त्यावरून भसे दिपर्ते की विजयनगरच्या 
राजवर्चातीर श्रीरगराज हा मह्वाकक्षी राजा होता व त्याच्या मरनातून 
राक्षसतगडीष्या युद्धानतर आपल्या घराण्याचं नष्ट होत चार्टेटे आधि- 
राज्य पुनः प्रस्थापित करार्वे असे होते. याकरितां स्याने जिजी, तंजावर व 
मदुरा येथीर संस्थानि कांवर स्वारी करून र्व्याना वटणीवर आणण्याचां 
प्रयत्न केडा. परंतु यापैकी जिजी व मदुरा येथीर संस्थानिकाना श्रीरगाचं 
भाधिपत्य मान्य करण्याची इच्छा नसल्यामुके मदुरेष्या त्रिमलनायकाने 
गोवलकोडे येयीट कुतुबश्च्ाची मदत मागितटी. व्याप्रमर्णे कुतुबशादी 
सेन्या श्रीराराजाच्या ता्यांरता पेनुकाडा बरे प्रदेशा हस्तगत केखा; 
तेन्हां श्रीरग फजीत पावृन आपल्या माडरीकांकड आश्रया गेखा. इुतु- 
बराह च्या भेन्यानें (वेनुकोडा षेतल्यानेतर ) श्रीरंगाभ्या मांडलीकावर चान 
जाण्याच्या विचारानें प्रथम जिजी किल्ल्यास वेढा दिर. तेन्हां मदुरेचा 
त्रिमर नायक पंचाईतीत पडला. कारण श्रीरंगाचें राज्य बुडषिण्यासादीं 
त्याने गोवलकोंड्यार्च सैन्य बोकावठे खरं. परंतु तं आतां जिजी हस्तगत 
केल्यानंतर आपल्या राभ्यावर हणजे मदुरेवर चा करून येणार & स्पष्ट 
दिसू छागले, त्थातून तेजावरण्या बैकटनायकाने घाबरून गोवककडिकर्ीं 
तह केटा. यामुढ त्रिमल्नायकाचें काम फारच कटिणि श्षाे. ई पाहून 
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याने विजापृर् द्रबाराकडे घाव षेतठी. त्याप्रमाणे मुस्तफालान गोवल्कड- 
करािरुद्ध रद्रून जिजीचा वेढा उट्विण्यासार्द ह्णन आङ. पण तेयं 
आल्यानतर गोवक्कोंडकरांरीं उ्ढण्याचें सोडून उख्ट ्यभ्याश्चीं त्याने तहं 
केढा | आणि गोवलठकांडकररानीं श्रीरंगाच्या राष्यांतीट उत्तरेकडचा मुद्ख 
पादाक्राति करावा व विजापूरकररानीं जिंजीपासून दक्षिणेकडीर् संस्थानं 
गिढक्ृत करार्वी भसा भापस्तात करार ठरविला. या वेत्त गोवकर्कोज्चाचीं 
सूत्रे मीरजुमल्याच्या हातीं असून तो स्वतंत्र होऊ पहात होता. यपु 
व्याने स्वायावर दृष्टी देऊन विजापूरकराशीं तहं केला, विजापृरकराच्या 
कनौटकः।तीर ुभेदारानें देखीर असाच (स्वतंत्र नबाब बनण्याचा विचार) 
केला असल्यामुते स्यानेंहि मीरजुमल्याचा स्नेह संपादन केखा. मिदून या 
घडामोडींतून वटीं अरे निष्पन्न ज्ञां कीं मदुरेन्या त्रिम्नायकाने आप- 
ल्यावर्च संकट टा रखण्यासाटीं ह्यणून प्रथम गोवलकोडकराना व नंतर 
विजापृरकराना बोखावृन दक्षि्णेत आण. आणि अखेरीस दीं दोनी सुस- 
लमानी सेन्य आपसंत न मांडत हिंदु चीं सवे ठद्ान मोढीं राध्ये मात्र धुर्य 
भिन्वविण्याचा उद्योग ते संगनमतानें करू टाग्टी { मीरजञमला व विजापृर- 
कर्राचा घुभेदार हे आपापल्या बादशचाची सत्ता इगारून देऊन स्वतंत्र 
दोण्यासादीं या गोष्टी करीत होते हं खरं. पण स्याच्या बंडखोरीचा फायदा 
हिद संस्थानिकनि मिलण्यादेवनीं हद् सेस्थानिकांचा सश्यानाश दोण्या- 
सच या बंडखोरंचे अतस्थ संगनमत कारणौभूत होत होतें. मिदन मुसङ- 
मानामघीर दुदीचा फायदा हिंदू राजाना मिद् शकरा नादी. दिष्धीकर व 
विजापूरकर याम्या मधील बेवनाव आपल्या पथ्यावर पड असा अदाज 
पूर्वी शद्ाजीनं केडा होता तो सपश फसून पेमगिरीच्या प्रसंगीं त्या 
हार खावी छागी व तो विजापूरकरांचा नोकर बनला. तोच अनुमव 
आतां मदुरेष्या त्रिमलनायकाठा आख. श्रीरंगाच्या अधिरा्ण्यातून सुट- 
ण्यापसादीं त्रिमछनें गोवलठकोडिकरांना निमत्रण दिे; आणि गोवलकोडकर 
शिरजोर श्चाठे ह्मणून व्यानँ विजापूरकराना बोखाव्े. आणि डवटीं विजा- 
पूरकर व गोवल्ठकोडकर एक होऊन त्यानीं श्रीरंग व त्याचे सवै माडर्खाक 

धुष्टीस मिव्छविे. ही सै उ्यपाङ्य चाट्टी असतां राहाजीनं काय केरटे 

व मुस्तफाखानाश्ची च्यचा विरोध कोणत्या मुबावर जाला ह समजण्यास 
जापणाजवक साधन नाह्वी. तथापि भारतकार अते स्पष्ट सगतो कीं 
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दुधंषौऽपि विधेयोऽस्य बभूव मधुराधिपः ॥ ^! 

म्हणजे मदुरेचा त्रिमलनायक मोठा ख्टवय्या म्हणून नावाजरेटा होता 
तयी तो शाद्ाजीच्या तंत्राने वागू कगरा. सारांश गोषलकडिकराविरुद्ध 
म्हणजे मीरजमल्याविरुद्ध ख्दण्यासाटीं विजापूरकरांच सन्य आणविल असून 
ध्यानं एकदम पगड़ी फिरवून मीरज्ञमल्याररी स्नेह केखा ह पाद्रन त्रिमल- 
नायकाच्या तच्छव्याची आग ज्याप्रमाणे मस्तकाप् पोची भसे व्याचप्रमार्णे 
त्रिमखाविषयीं आपडेपणाची भावना वागविण्याय्या शदाजीखाहि पमुस्तफानें 
कठ विश्वासघातकीपणार्चे वतेन पट्णे शक्य नन्त. त्याने अिजीच्या 
वेदांत सामीरु होण्याचं साफ नाकारर. तो अनेक सबेत्री पुं करून 
निघून जाणार भसं दिसू लगे. इतर्केच नन्हे तरतो विशुद्ध पक्षति 
सामील होड किंवा काय अक्षीहि चेका मुस्तफास्त यणे स्वाभाविक हीते. 
काविरी पष्णचा जगदेव, मदुरेचा त्रिमङ्नायक, म्हैसूरचा चामराज बोडि- 
यार आणि बेदनूरचा वीरभद्र वरेन “ जह्ू्थवनजं भयम् ' महणज 
मुसखमानर्चि भय टाक. भाणि 

११ वशीचकार सकलं शाहः कणोरमंडलम् ॥ ^, 

राहाजीनें कनाटक हस्तगतकेल्यासारले ज्ञाठं होते. तेष्ड ही दिदूची जूट 
(4 भ फोडण्यासाटीं शहाजीखा कैद करण मुस्तफा अत्यवरयक दिसं जते 

यात राका नाद. 

वरीठ इकीकतीवदून हं स्पष्ट अदि कीं शदाजीवर केदेचा प्रसंग 
आखा तो कनोटकांतीर गुतायुतीव्या परिश्थतीमु्ढे भाखा. स्यात शिवा. 
जीनं केल्या भानगदढीचा फारसा संबंध नन्डता. हिवाजीनं घेतटेखा 
सिह गड परत हिसकून षेण्याप्ताटीं त्याच्यावर स्वतंत्र रीतीने तैन्य रवाना 
केडे हर्त. त्याचग्रमाणं शहाजीच्या बेगुमानपणाबदल व्या कैद करण्या- 
विषयी महमूदशहाची संमति मुस्तफारने घेऊन ठेवटी होती. शिवाजीनिं 
दाडगाई्चे वर्तन आरंमटें हयणून राहाजीवर कैदेचा प्रसग आखा अपे 
समकाीन मुखटमानी हतिासकार अगर शिवभारतकार यपिकीं कोणी 
सगत नाही. कनाटकात राहाजीरच प्रस्थ वेसुमार बादचेटे पाहून प्याढा कैद 
करण्यासार्टीच मुस्तफाची सैन्यास कनरका रवानगी करण्यात आरी 
भप्तावी असा भारतकाराच्या ङिदिण्याचा आदय दिसतो. शक्षाजी व 
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पुस्तफाखान एकमेकासर जट्खुन होते; तथापि प्रथम कादं दिवसपर्थत 
दोन हि सामोपचाराने वागून मित्रतलाचा डक घातला होता, वर्ष, 
अरकार देऊन, भेट प्रतिभेट यांचा देखावा निमाण करून व बारेवार 
सषछठा मसङत विचारण्याचा षाट घाद्धन सुस्तफानं शहाजीखा इदुटु 
गाफीर बनविर. आणि नंतर एके दिवी रात्रीं आपल्या सेनानाय्काना 
बोरावून  शहाजी्त कैद करा असा मजकडे महमृदशाक्चचा निरोप 
आला आहे, कारतां भाज पटे सेन्यासह जाऊन श्ाजीसर पकडण्याचं 
काम पार पाडा ` असे मुस्तफानेँ सागितटे. त्याप्रमाणे पाहि मुस्तफाखान 
आपल्या सेन्यासह शहाजीष्या तमर्मोवतीं वेढा देण्यासादीं निघाला. 
मुस्तफाबरोबरण्या या सेन्यातीट-१२ मुसलमान, ३ ब्रह्मण जाणे ३ 
मराठे सरदार मिदन-१८ सरदाराची नरे कवीन प्रारंभी दिखीं अदित. 
त्यानंतर श्षाजीष्या बेसावध सेन्यार्मोवतीं गराडा दिल्यावर त्यातून बाजी 
घोरपड खास राह।जीष्या शिविरावर चाद्रन जाण्यसार्द निषा, तेब्द्। 
त्याच्या बरोबर जे सरदार गरे व्यत बाजीघुद्धं सात सरदरराची नवि 
अदित तीं सवं मरान्याचीं अदित. व्यत शदजीचा चुत भार माजी 
भोसरे याचे नांव अदि आणि जसवेतराव ( आस्दखानी ) असं ज मोघम 
नावि बुसातिने सटातीनमर्ये अहि व्याच आडननांब ‹ वाडवे ' अपं भार- 
तांत दिर अदि. ह सैन्य जं तेब्दां शहाजीकडीठ मंडी अभधैवट 
पेत होती. यापे व्याना युद्धाची तयारी करण्यास सवड मिका नाही. 
तथापि खंडाजी पाटीर मात्र ताबडतोब युद्धाची तयारी करून बाजी धोर- 
पञ्य(च्या अगावर एकटाच चाद्न गा. स्याने प्रथम बाजी घोरपन्य(वर 
प्रहार केखा. परंतु इतर सरदारानीं गराडा घाद्धन पाटलक्त ठार क्ट. नतर 
शहाजी घोञ्यावर बसून उ्ढण्यासाटीं निषाख, व्यविढीं स्याच्याबरोबर 
निधार्ल्या ६ सरदारचीं नविं परमानंदानं दिखीं आदत. ल्या॑त शहा्जीच। 
चुल्तभाऊ त्यबकराज याच नाव आहि. दे सरदार चाद्धन गेरे तेन्द्रं 
शहाजीभ्या स्रदारांची बाजीच्या सरदारशीं कद्वीवेढ चकमक श्ञडटी. 
ति्ष्यात बाजन्या बाजूचे रोक विजयी श्चाठे. रेवटीं शदाजीहि स्द्रन 
दमख भाणे जखमी होऊन पडला. तेष्डां बाजी घोरपडशने व्याड स्वतः 
कैद के. ्याबरोबर शदजीचं सैन्य पदन गरं आणि ल्याध्या तच्छवरीक 

शि. भा...प्र. १८ 
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सवं सामान शत्रू्या हातीं ङग. अरा रीता कपटाचा श्रय क्न 
मुस्तफानें शद्ाजीटा कैद करण्याच्या कामं यज्ञ मिठवि. ही बातमी 
एेकून महमूदाला अ्थातच मोठा आनंद श्ना. 

बापाठा केद केल्याची बातमी रेकर्ताच सभाजने बंगद्ुरास् ब शिवा- 
जीने परंदराकडे राहून आपापल्या प्राताचँ संरक्षण करण्याचं ठरविरछ. 
पैभां सभाजीवर मुस्तफनें तानाजी इरे, विहृल गोपा आणि 
फरादखान है तीन सरदार पाठे; आणे शिकाजीवर महमूद शाने सैन्य 
रवाना के; त्याचा सेनाधिपती फत्तेखान हा अपन त्याप्या ह।ताखा 
मिनादशेख, रतनशेख, फत्तेखान, अश्षरफदाहा, मताजी घाटगे व बाजी 
नाईक फठ्टणकर है सरदार देण्यात अचे होते. या सेन्यार्न रिवाजीच्या 
परदेशात प्रवेश करून बेरसर येथे तल दिडा आणि बाजी हैवतराव 
नावाच्या स्रदारानें शिरवढ गांठ. 

अशा रीतीने बापाप्त कैद करून आपल्याषर महमूदशदानं सैन्य 
रवाना कें आहे व तं क्षिरवठ व बेरुप्षर येयं येऊन देप ही बातमी 
रेकून शिवाजी महारानी कोणत्या धोरणाने वागे याचा अपल्या 
मनां विचार केखा, तेन्हां ख्दर्णे च श्रेयस्कर असें व्याच्या लक्षत अर्ल. 
यापूर्वी चेद्रराजास जावनी येथं प्रस्थापित करण्यास्या कामी ल्यानीं मदत 
केटी होती व फल्टणध्या राजाश्ची छ्टण्याचा प्रसंग आल तेब्दाहि स्या॑नीं 
त्याचा पराभव केखा होता. शिवाय बंगद्ुरास संमाजी ख्दढल्यार्वाचून राह- 
णार् नादी हेहि व्याना मार्हत होते. यापुक स्यानीं युद्धाचाच निश्चय कंरूनं 
शिरवढ येथे भाटेल्या बालाजी दहै बतरवावर कावजीच्या हाताखाढीं सैन्य 
देऊन पाठविटे. या सैन्यांत गोदाजी जगथाप, भीमाजी वाघ, संभाजी 
काटे, शिवाजी हगठे, भिकाजी चोर व पुज भेरवहे सरदार होते. दही 
सेन्याची तुकड शिरवव्ास गेडी तेना बहठान्छर्च सैन्य तटाध्या आश्र- 
याने राट होते. परंतु त्वा तटा बुखूज नाददीत व खंदकही नां हे 
कावजीस माद्यत होते. तन्हा स्याने बेधडकपर्णे चाद्धन जाऊन रिरवव्ट- 
च्या तटावर मारा केडा व व्याप्त ठिकटेकाणीं विडं पाडून आंत प्श 
केखा. तेथे कावजीष्या सेन्यानें बाक्राजी है वतरावाच्या सैम्यास गान ् याचे 
१०९ रोक पाडाव केठे व बाठजीस ठर केर, तेन बाल्ाजीच सैन्य 
बाट फटे तिकडे पदन गेढे, भशा रीतीने शापरूचा धुष्वा उडवून 
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कावजी ही आनंदाची बातमी सांगण्यासार्टीं पुरंदर गडावर शिवाजी- 
कंडे गेखा, 

फत्तेखानानें बेरुप्तर गाठ होतें तेथं देर्वाड थोड।बहूत चकमक क्षडटी. 
परतु तिष्यांत मरान्याना मावार् खावी जगी भसे दिसते. या प्रसंगार्च 
वर्णन परमानन्दानें दिरेड नसून जेषे करीर्न्यात अढे अहि. ते असंः- 
^“फत्तेवानाची एौज विजापुरीहून पुणे देशात आट तेन राजश्री शिवाजी 
राजे यानीं कान्होजी नाइकाप्त (नाइकाचा?) व मावलचा जमाव आणून पुर्- 
दराप्त जले. ते सम छोका॑ची निवड करून बरोबर स्वार व निशाण देऊन 
फत्तेखानावरी रवाना केठे, युद्ध जार, तेब्हां स्वा्चा जमाव फुटडा. माव- 
च्चे लोक जक्षत जुक्षत बरेरपतर पवितो जले, युद्धाची राते करून बेरुसर 
खस्त जारे, स्वार जागा जागा फुयोन परोन गे, निक्नाणानरोबर चाठीस 
पन्ना स्वार राष्ट. ते समरं कान्होजी नाक याचे पुत्र बाजी नाईक 
जपे बापास् (९) न पुस्ततां घोडियावरी बरेसोन स्वाराबसेबर गेडे होते, तेन्द्रं 
गनीमानें निञ्ञाणावरी बहत दारी केटी. तेन्हां बाजी नाईक जेषे यानीं 
किरेन गनीमाव्या स्वारासी युद्ध के. गनीमाचे पाच सात शवार ठार 
केरे. गनीमाची फौज योपवून निघाछे. तो ष्या फजंदा जव निशाण होते 
तो षोडथाखाठे आखा. त्यास वैप्तऊन निशाणाचा भाला भपणाजवक 
घेउन पुर्दरास आष. हं वतमान स्ारानीं राजश्री स्वामी 
(शिवाजी महाराजाना ) सांगितठे. तेनं बाजी नाईक जपे याजवरी 
संतोषी जारे, निशाण संभाकून भागि म्हणृन सजाराई चा किताब दिल्दा. 
वक्ञं दिही. तेजी तुरकी दोनी घोडे पागेचे बारगीर देऊन आपणाजवलः 
इज् ठेविटे ” (शि. च. प्र. प्र. ४२). 

बेरटप्तर येथीर हा श्षटपट सागर्ताना जघे करीरन्यात "कान्शजी नाड- 
कास व मावठ्चा जमाव आणून शिवाजी राजे पुरदरासर भे अपं 
हमरे भे, शकावटीत या वेद्ठीं कान्हजी कैदेत असल्याचे वणन करटं 
भाहि. तेन्डां करी्न्यातीठ हकीकत ठिदहिणाय्या्ने ही बरक लक्षात न 
घेता स्मरणानं ही माहिती डिदिली अपाव्री भस दिसते. 

कावजीने शिरवढ यथं बाठाजी दैबतरावाचा फन्ना उडविढा 
देकून फत्तेवान संतापटा व द्याने येट पुरंदरावर जाऊन शिवाजी महा- 
राजाश्ची गांठ धार्ण्याचा निश्चय केला. त्याप्रमाणे मुपेखान प्रष्धती ब. 



१४० शिवभारत 

ठलाढ्य सरदारासह फत्तखान पुरंदरगडाप्य॑त गेडा; आणि त्याने एकदम गड 
चदण्याप्त घुरवात केटी. यवेटीं फठ्टणचा राजा व घाटगे हे यावनी सेन्या 
दोनही बाज् संभाकूण्याच्या कामावर होते. या सेन्यावर गडावरून अनेक 
अर्चा वर्षाव करण्यात आला. व्यत तोफाचि व ॒बंदुकाचि गोटे, मोल्या 
शिढ्ा, दाद्चे बाण, गोफणीतून भिरकावलेखे दगड हे मराल्यानीं फते. 
खानाध्या तैन्यावर मारे असे सांगितठं अहि. शान्रुमेन्य कासि चद्रन 
आल्यावर गडावरून मरा््याच सैन्य वयाच्यावर चाद्धन गरे, तेन्ां मोटे 
हातघा्दे युद्ध होऊन मुसेखान ठार श्राखा; व अनेक खोक जखमी 
शे. शेवटी फत्तेखान पराभूत होऊन र्णागर्णातून पदन गेखा, तेन्ा 
त्याच सर्वं सैन्य उधद्न गेले, 

शकयाजी केद श्राल्यवेन्ी संमाजी बंग्ुरकडे फरादखानाचा व शचि 
वाजीनं पुरंदराकडे फत्तानाचा पराभव केल्यामुठं स्या शष्ाजीची 
सुटका करून सामोपचारनें ई प्रकरण मिटवर्वे खगे अशी हकी- 
कत शिवभारतांत दिषेडी दे. या क्षटाप्टीची वातां एकाहि बखर. 
कारासत नाही. मुसल्मानी इतिद्ासकारानीं देखीक रिवचरि््रातीर 
हा प्रारभीचा बहयारीचा प्रसंग अजीबात गाठल्ख ओहै. यामु हा अग- 
दीच अज्ञात असा भाग कवीन कल्पनेन तर धुपटून दिखा नसेखना 
अरी कोणास शका येण्याचा समव आहे; परंतु कश्षिरवढ देशपडि यांभ्या 
दप्तरतीक अस्सर पत्रे एक वषापूर्ी प्रसिद्ध करण्यात आदी अदित. वयात 
शके १५७१ब्या श्रावणात छि्दीडेल्या परत्रात या विषयीं स्पष्ट उष्टेख अदि. 
तो असा, ¢ राह्षाजी राजे धरिटी. व्याचा डेक शिवाजी, पुरधरीं वैसोनु 
दिवाण नामजादीसी क्षगडो खागटे, सरसुभेदार फत्याखान तीहि शिरवलास 
फाजेरशहा व अआ(शाफञ्चा पाटविरे. तीहि कोट पा मा बन्याषिला,त्यावश 
पुरदरीहून सिवाजी राजे धाविनले. क्षगडा जाद, ते वस्ती कोटकी यानीं 
रामाजी विठरची कोलारी षरं जाठर ” इत्यादि (्ि.च. सा. पृ.५४). 

शिवचचत्रितीड या प्रारंमी्या पराक्रमप्रस्तगाची माहिती भह्रर्तातून प्रथ- 
मच प्रत्िद्ध होत भि. व्यावरून शिवकाखीन संश्चोषन अथाप किती अपुर 
आहि याची कल्पना येते. भारतकाराने या प्रसंगाची हकीकत देताना ४० 
ग्यक्तीचीं नविं दिरीं असून स्यविकीं फार तर चार पांच नविं आपल्या 
परिचयाचीं भदित | इतर सवे व्यक्तीचा पर्चिय भापणास मारतातून 
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प्रथमच होत आहे | हकीकतीष्या दृष्टीने देखीठ अपृरीं स्थं पुष्कठ 
आहित. संमाजीवर फरादखान चान गेछ एवढा मोघम उषे मारत. 
कारानं केडा अहि; परंतु संभाजीच्या बाजूस कोणते सरदार होते व स्यानी 
बेगद्ूर कसे ठढविरं याची माहिती भारतात रिर्टी नादी. व्याचप्रमार्णे 
बेरसर व पुरंदर यथी युद्धप्रसंग कधीं क्षठे याची भिती निशित करतां 
येत नाहीं. शके १५७० च्या श्रावण वद प्रतिपदे शहाजी कैद श्राख 
आणि राके १५७१्या श्येष्ठी पौणिमेसत लाची सुटका प्ाटी, ल्याभर्थी 
दाष्वाजी १० महिने कैदेत होता अं जेपे शचकावटीवखून ठरतें.# व्याति 
प्रथम शहाजीस कैद करण्यास्ारीं जं सैन्य गे व्यत बाकजी हैबतराव हा 
होता ( १२।६ ). व व्याने रादाजीचा स्वामिनिष्ठ सरदार खडोजी पाटी 
य्याशीं श्नाटेल्या ज्ञाप्यत भाग षेतङा। हाता ( १२।४७ ). राहाजी 
केद क्षाल्यानंतर मुस्तफाखान हि. १०५८ जिख्काद ३, गुरुवार रजी 
( = श. १५७० मार्गं ज्यु. ५ = ९ नेर्वे, १६४८) चदीस मरण पावङा 
(बु. स.). त्यानंतर अफजर्खान व मिक अबदारखान यानीं कैद केख्ल्या 
शदहाजीतस्त विजापुराकड नेण्यासादीं प्रयाण कें. ते्ड। कनोटकातीर कदी 
सैन्य अफजखाबरोबर विजापुरासत गे, व्यत बाढ्जी हैबतराव असावा 
अं दिसत. कारण महमुदशाकनँ फत्तेखानास्त रिवाजीवर रवाना केटं, 
तेव्हां व्याच्यावरोबर दिल्या सरदारांत बाल्माजी हैबतरावाचं नाव आहि. 
शिरवल येथे चाद्धन आर्त्या भादिटश्चादी तुकडीचै आधिपत्य व्याच्या- 
कड़े होतं ( १३।७६ ); भाण काव्जीन त्याच्यावर हषा केखा ते्ह इतर 
सेनिक पठे तरी व्यानं लोकाना योपवून धरण्याचा प्रयल केडा 
(१३।१७) आणि रीव्टीं तो कावजीध्या इतन मारट गेख(१६।१२ १) 
यावून बाठाजी हैबतराव चेदीद्रन मार्मश्षीषौत निघा व तेथून विजा- 

~~~ 

# सुखलमानी प्रथाकारानीं शदहाजीच्या सुटकेची मिती दिली नादी, यामुढें 

प्रो. सरकारानीं संद।जानें ही मितीं ठरविण्याचा प्रयत्न केला महि, मादिल- 

शाही घेन्याने १७ दिैवर १६४९ (श. १५७१ मभै. ब ८) रोषीं 
जिजीच। किषठा हस्तगत केला, ल्यानतर शदाजीची सुटका क्ञारी यघ्नाबी यसा 
त्यानीं तकं केला आहे (ख. हि. च. ध्र. ४१). परंठु मार्मश्चीषपू्वाचिं श्ा- 

जवि पत्त उपलन्ध मसल्यामटे श तकं खरा ठरत नाही, (मा. इ. सं. १.व.२) 
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पुरास पोंचल्यानंतर शिखल्यस आखा. व्याभर्यीं ही क्िरवठची चकमक 

श. १५७१ व्या वैशाखाध्या सुमारास क्षाटी असावी व नेतर ठौकरच 

षयेषठात शद्ाजीची सुटका श्चाटी भसं दिसते, 

शा्टाजीची सुटका होण्यास शिवाजी व संमाजी याचा पराक्रम कारणी- 

भूत श्राठा असं भारतकार णतो. तं लोककमानानें खरं धरतां येईल. 

परंतु महमूदशहान आपी सर्वं शक्ति एकवद्रन या दार्घाचा नाश कर्. 

प्याचा आग्रह धरा असता तर ते काम त्याच्या अटेोक्याबदिरचं होते 

अत्ते समजण्याच कारण नादी. तथापि शहाजीटा कैद करण्याच्या कार्म 

मस्तफाखानाचा आग्रहच मुषयतः कारण होता; भणि मुस्तफा मरण पावा 

तन्दं महमूद शाट मुस्तफान्या विरुद्ध पक्षां शहाजीटा मोकठं करण्या- 

चीच सषा दिटी असावी. महमूदराह्ा स्वतः ठ्ढवस्या नन्ता किंवा 

मनाचा खबीर नन्ता. त्याचें मुर्य लक्ष विजपुरांत मोढमोन्या इमारती 

बाधर्म व स्याखखु्चाीत दिवस घाढिणे याकडे होते. यामुरे धाक 

घ राजकीय वाबतीत व्याच धोरण सौम्य भगर उप्र राणं सघ्छागार्शाच्या 

मतांवर अवटवृन राही. 

शहाजीची सुटका करावी किंवा नाहीं याविषयीं महमूद रह म्नात 

विचार करू छगला तेन्डां शिवाजीच्या ता््यांत पुरंदर व पतिंहगड ह दोन 

किह कते ( १५।१७ ) शाण संमाजीच्या ताभ्यात बेगू होते. पैकी 

बेगू शहर व सिंहगड किष्ठा शद्टाजीनं आपल्या ताम्यति धवे म्हणजे 

याची घटका होईढ अशी अट महमूदशदहानं घातटी; आणि त्याबरोबर 

पुरंदर शिवाजीकड रार देण्यास भापण तयार आहो छह व्यानं समित. 

न हि मां मुञ्चतितमां सिदशेलग्रदाग्रहः । 

मदीयेन नियोगेन शिवायास्तु पुरंदरः ॥ २ 

हे शब्द महमूदशद्टाच्या तोँडीं भारतकाराने घाते आशत. व्यावरून 

सि्गड शिवाजी वेतरा टी गोष्ट महमूदशह्याच्या मनाडा फार शबरी 

होती अस दिसते; कदाचित् शिवाजीष्या कृत्यास शङाजीची अतस्य 

संमती भि, असे वाटल्याघ्रुढें सिंहगड परत पेता म्हणजे बापटेकरननिीं 

मिद्ून केठेठी दाडगाई आपण पचूं दिरी नाहीं असं जगाच्या निदशेनास 

आणत्यासारवं होईक असाहि विचार महमूदशदयाच। असे. उर्टपक्षीं 
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िंहगड परते ध्ावयाचा म्हणजे आपल्या हातानं आपल्या पार्यत बेडी 
अडकवून वेण्यासारखं आहे असे शदाजीटा वाटे ( १५।४६ ); भणि 
शिवाजी तर केवन् बापाच्या घुटके्ाटीं म्हणूनच व मोन्या कटाने 
सिंहगड आदिरशदाच्या त्यात दिला ८ १५।५२ ). 

तथापि धिहगड व बेगदुर परत मिन्छाल्यानतर शिवाजीसर पुणे 
प्र॑ताकंड व राहाजीप बंगद्र प्रांताकडे पूषेवत् राट देण्यास महमूद शद ची 
हरकत नब्डती. मुल्य कष्ठे सरकारी तारन्यात असल्यानंतर व्याच्या 
स्भोवारचा प्रदेश्च शहाजीकडे जहागीर अगर समोकसा द्यण॒न 
चाढविरण्यत अ।पणावर काही संकट भोढवे असे महमूदास 
वाटे नही, कारण किल्ल्यावरीर सेन्या्या जोरावर शिवाजी 
व॒शाहाजी याना केन्दांहि चिरएदरून टाकतां येई असं स्याप् 
म्हणतां येत होते. अश्चा रीतीने म्नात दंञ्च षषन केरा ती शिवाजीचा 
सूड महमूद रा घेतल्यावाचून राहणार नाव अशी शका रादाजीख वाट- 
ल्यामुरु व्याने आपल्या विश्वाप्तातढा कान्डोजी जेध शक्षिवाजीकडे राहण्या- 
साटीं पाठविला आणे शिवाजीवर आणिबाणीचा प्रसंग आल्यास जिवा्ची 
तमा न घरतां तो अडचणीच्या ठिकाणीं आधीं उदी षेदक अक्षी 
वया््यौबदर शदहाजीटा खत्री होती. कन्दोजीखा निरोप देताना शहाजी 
म्हणा ““ तुम्दी आग्हापमुरं बंदखानी श्रमी जाडेप्त याउपरी आदमी 
पादरादासी तद केडा की बारा गतु (४८ कोसावषून) मज्ुरा करून 

हृकूम प्रमाणे कनाटक प्रति मसत करावी. व्यावरून रगरूक प्रति पांचा- 
रक्ष होनाचा जहागीर दिला भदे. याकरितां आपणास कनटकाची 
मसर्त करावी गड. तुमर्च वतन मावल्ल॑त आहे. चिरेजीव राजश्री 
प्िउबा सेडबारिर्यात व पुणा अदित, प्याजवक तुदा जमावानसी रहार. 
तुमची जबरदस्ती ध्या प्रतिं अहि. अवघे मावक्चे देशमुख देखीर बयती 
रजु होऊन ध्याचे आङ्खंत वर्तेत यैसा विचार करून जबरदस्तीनं राहवे. 
येखादी मोगखाकडीठ इदलशाष्ीकडर फोज भाटी तरी आपण इमान राव, 
ध्यासी लढाई करावी. येसी शफत इमानपुरस्कर बेड रोदीवर् हात ठेऊन षेतरी. 
तैसीच व्या्णीहि कान्होजी न।इकास्र शेपत दिल्दी भाणि कान्डोजी नाईक 
यास व दादाजी कृष्ण यास वज्ञ देउन, बरोबर इजस्या व पत्र देऊन) 
राजश्री सिवाजी राजे याजकडे पाठविर्के-- ८ शि, च. प्र. पृ. १७). 



१४४ रिवभारतें 

दादाजी कडदेवानें बारा माव््म॑ची प्यवस्था खवण्याव्या कार्म कान्होजी 
जष्याचा उपयोग करून घेतख केता. श्याचप्रमा्णे आतां दादाजीनंतर 
याषेत्चे देशमुख शिवाजीवर् उदू नयेत या हैतूनं शहाजीनें कान्होजीस 
आपं वजन खच घाट्ण्यास्त सगित. मिन बापाडा सोडविण्यासारडं 
पुखा्ने तरवार उचजरूडी आणे मुखाच्या सुरक्षितपणाची व्यवस्था करण्या- 
साटी शदहाजीनें आपल्या जवन्डीर अव्यत विश्वासूक माणसांची योजना 
केटी ह लक्षात ठेवरे असतां बापरेकात या वेदीं स्हणण्यासतारखा मतभेद 
नन्ता असे दिसते. मात्र यनेतर मतमेदास खोकरच घुरुषात श्चारी. 

८ सोनोपताची राजनीति दहा मतभेद सोनोपंत व शिवाजी याच्या 
मर्धौर संभाषणाध्या रूपान सोढ्डाभ्या अष्यार्यात माडडा अहि. बापाव्या 
घुटकेसा्टीं अआपणाप्त सिहगड चावा खगा द्वी गोष्ट म्नात डाचत भस- 

ल्यामुकं शिवाजी या वेवं सोनोपताजवक चार मुदे मांडे ते असेः(१) 
वडलाना माञ्षी किंमत अाप समजटी नाही; यामुर्ढ व्यानीं सिंहगड 
धवयास् छाऊन पटी सुघ्का करून षेतटी. पण मी पराक्रमाच्या 
जोरावर महमृदशाहास वडिलांची सुटका करण्यास भाग पाड भसते. 
( २ ) मुस्तफा हा आपा वैरी आक हं माहीत असून गाफीट्पणानें 
आपणास कैद करून घेतटे यावदून वडर्छाचा गैरसावधपणा दिसून 
येतो, ( ३ ) वडिखना कै्देत पुष्कठ त्रास शषा व्याचा सड वेण्यासार्टी 
मी विजापरकरांश्ी युद्ध करणार अश. 

या पुर्ांस उत्तरं देताना प्रथम सोनाजीपंतानं वडीर माणसांची निंदा 
करणें हं पाप अदे या गोष्टीची रिवाजीडा आठवण दिखी; भाण नंतर 
शहाजीष्या वतेनाची व राजनीतीची व्यार्ने मीर्मासा केढा. शाहाजीवर 
केदेचा प्रसंग आद्य तो याच्या गैरसावधणाचा पर्णाम हं तर खच; 
पण त्या बसेबर् अपणपिक्षा बिष्ट असाजो मुस्तफाखान व्याच्याश्चीं 
ध्याने अ उड वेर आरेभे होतं तं राजनाीतिदष्टथा चुकीचे होते. 
मुक्त दी चूक श्चाटी असल्यामुढे ब व्यसनासक्ततेमु्े शााजी वर् कैदेचा 
प्रसंग आख. ह भोद्टसून तीच चक न होऊं देण्याविषयीं रिवाजीर्ने 
जपं पाहिजे असं सोनाजीपेतानं बजाऊन ठेव. िंहगड किला देऊन 
बापाची पुटका करतां आटी या गोष्टीबहर रिवाजीनें लिन्न न होता 
आनंद मानछ। पाहिजे, कारण गडापेक्षा बापाची किंमत अधिक आह. 
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शिवाय या गोष्टीनें चिद्धन विजापृरकर्ीं उघड मारामारी करण्याचें धोरण 
पत्करल्यास ते नीतिदृष्टवा चुकीर्चे ठरेक; कारण शत्रू आपस्यपेक्षां कम- 
कुवत आहि अशी खातर असल्यार्वाचून व्याच्या शीं उघड युद्ध करण्याचा 
प्रसंग आण् नय. उङ्ट आशा वीं पड खाऊन भेदनीती्ने शाघ्रूत एूट 
पाडावी हैच भ्रयस्कर असते. तसेच रिवाजीच्या मुदटुखामोवतीं एका 
बाजूने विजापूरकर व दुसम्या बाजने दिष्टीकर याचा प्रदेश्च असल्या- 
मठे दोघांश्ञीहि युद्ध करण्याचा प्रसंग आखा अस्तां आपला बचाव 
कसा करतां येहंड याचा दूर दृष्टीने आधी विचार करून ठेवला पाहिजे. 
सारा सड वेण्याच्या इच्छेने किंवा चिडून गेल्यामुटं विजापृरकरासा- 
रण्या प्रबल रानी उघड वैर मांडणं राक्षणपणाचं नसून रात्रूत श्ट 
पाडणें व अनुकूढ सधी येदईपयत गम॒खर्णे ह च श्रेयस्कर भि असें 
सोनोपंतनें सागितडे व ती गोष्ट शिवाजीर्नहि मान्य केरी. रजकारणी 
पुरुषान मेदनीतीर्च मह ओरखर्णे, व्यसनापासून भिक्त राहर्णे भागि 
रात्रुमित्र भाव व बाबर बारका्ने क्षांत षेणे किती जरूर अहे 
याची मीमांसा सोनोपताष्या तोन भारतकारारने उचम रीतीने केरी 
आदि व ती मुर्वतच वाचर्कानीं वाचून मनन करण्यासारखी अहि. करण 
श्िवाजध्या पुदीक आयुष्यक्र्मात सोनोपतान साँगितरेखी नतित 
पाठ गेडीं भसे दिसते. 

हा सोनोपेत म्हणजे कोण पहाणं अगव्यार्चे आशे. रामचंद्र 
नीटकंठ याचा बाप निचछे सोनदेव शिवाजी महाराजांच्यां नोकरींत होता. 
पण निकोपेताचा बाप सोनोपंत हा शिवाजी महरार्जाध्या नोकररीत होता 
भसं दिसत नाहीं (ख, ८ प्र. ३३), निके सोनदेव यास श. १५८४ 
म्ये मजम् देण्यात आरी (कचि. च. प्र. प्र. ५९); द्यापू्वी तो इदा 
वादेव बालकृष्ण याजकडे होता. हा वासुदेव बालकृष्ण, शहाजीनं बंग- 
दराद्रन शिवा्जीवरोबर पाठविेल्या ८ सभासद प, ३।४ ,) बाख्कृष्ण- 
पंत मजमुदाराचा पुटगा. स्वाञरथीं निकोपंताचा बाप सोनोपंत मजमृदार 
नब्हत्ा ह ठरते. तेनं हा सोनोपंत " सोनाजी विश्वनाथ डबीर ' अक्तला 
पाटने. शिवाजीबरोबर शह्ाजीने पेशवे बगेर ज अधिकारी दिडे व्यत 
सोनोपंत डवीराचं नावि सभासद बखरीत आहे (प्र. ४). भागि हा 

शि. भा... १९ 
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सोनाजी विश्वनाथ डबीर राके १५७९ परयत डबीर या नात्यानेँ शिवाजी 
महारार्जाच्या पदरीं वागत होता अस श्हणण्यास अस्सर पत्राचा आधार 
अहे (खं. १७, पृ. १८ ). नीर याचा अथं राजग्यवहारकोश्त 
£ युक्तथभिज्ञो उवीरः स्यात् › असा दिला अदे. व्याप्रमार्णे ्िवाजी महा. 
राजानीं लाटा मषा विचारटा व स्यानं ते देऊन / शहाजी महाराजनिा 
दोष देणे ` योग्य नादी असें बावे हद्व सरव्छच क्षा. शके १५७९ 
अर भरंगजेवाकडे तदाच बोट्णें करण्यास्ा्दीं सोनोपंत वकील गेडा 
होता. हं, ओरगजवाचे अस्स॒र पत्र साताय्यासत पारस्नसाच्या संप्रति 
आहे त्यावखून व जेषे शकावर्लवरून, निशित व्रते ( ख. ८ प्रू. ६ ) 
त्याअर्थी राजनीति सागणारा सोनोपत म्हणजे सोनाजी विश्वनाथ डबीर 
हा शेता, व व्याचा सघा महाराजाना पस्तत पडत होता असं श्िवभारता- 
वरून दिस्त. 

९ दहा वर्षाचा ओश्चरता उद्धेषख-रादाजीची कैदैतून सुटका श्राल्या- 
नतर अफजट्खानाची स्वरी येदईपय॑त जवन जवठ १० वर्षे ठोटदीं. 
पण या दहा वषौतीर माहिती विस्ताराने न सागता कवीर्ने १७ व्या 
अध्यार्यात एकदम अफजर प्रसंगास सुरुवात केटी अहे व मघल्या दहा 
वध। तीर अनेक प्रसंगांचा त्याने ओन्षरता उछेख केडा आहे. परमानन्द 
हा दिनचयदिणारा चिकार नम्ह व प्रयेकं प्रस्त॑ग सांगण्यास तो बाघ 
गेखेखा नाहीं ह टक्षात ठेव असतां या मधल्या ईतिदासाविषयीं क्वीन 
पत्करङेल्या मुग्धपणन्या पोरणाबदर दोष देण्याचा अधिकार भप्णांस 
पचत नादी. तथापि मधल्या काटसंब॑धी ज ओक्षरते उदे आके भहेत 
ते मह्वाचे भसल्यापुरढे द्याच संकटन करून ठेवणें जरूर आह. 

शहाजीच्या पूवचरितनाच्या दृष्टीने पराग्या अव्यायत कां मह्ताचे 
उदेव आहेत. ते कालानुक्रमानं दिङे आहेत असे गृहीत धरल्यास 

( १ ) शहाजीनें मस्िकंबराच्या अमदार्नीत रणदुछ्ाखानाचा पंढरु- 
र1जवठछ युद्धात परामव केडा. 

(२) मलिकबराटा शदहाजीचा सा पसंत पडत होता. 
(३) राहाज॑नं अगेचछव्या ( ? ) राजाचा पराभव केडा. आभि 
(४) निजामशदाश्ी दाद्वाजीनें कपटाचं वतेन केठे, 
या गोष्टी श्दाजी विजापूरकरकडे येण्यापूरवीं घडल्या अपं ठरते. 
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विजापूरकररष्या पदं रदिल्यानेतर शहाजीरने रणदुषछठावरोबर कनौ- 
टकची मोदाम केडी आणि पुटं मुस्तफनें व्याखा कैद केठं व ॒यांतून 
त्याची शके १५७१ च्या ज्यठात घटका श्राटी हा वृत्तान्त मार्गे आलाच 
अहि. ब्यानंतर चार षर्षपर्यत तो नजर केदेत होताव स्या अवधीत 
शिवाजी कहीं आगलीक करतां कामा नये अञ्ची अट घातदटी होती 
अस क्चित लिहि्टे आढक्ते. ब्यात तथ्य भसो किंवा नसो शिवाजी 
महारा्जाच्या हार्चारखी या अवधीत शकावटीत नमद केरेल्या आदठक्त 
नाहीत ह खरं अहि. त्यानंतर कनाटकात बरेच दगेधोपे वाढटे याचा 
बंदोबस्त करण्यासादीं दाहाजीची रवानगी कन।टकाकडे करण्यांत आडी, 
तेषां व्यानँ इकडीर जहागिरी ची व्यवस्था पहाण्याच काम शिवाजी महा. 
राजाकड सपि. हा प्रकार राके १५७५ भ्या सुमारास क्ञाठा अप्तावा, 
श. १५७४ च्या फाल्गुनांत महाबलेश्चरव्या गोपाठमटापस सूयोनुष्ठान 
व मेत्रोपदेश्च करण्यासादीं नेमणक करून टिल्याची सनद उपटन्ध भह 
तिश्यावखून या वेठीं महाराजाचं मन चिताग्रस्त होत वव्यानीं अडचणीं- 
तून मुक्त होण्यासा्दीं अनुष्ठानं करे करविटीं असं दिसते. ह्वी चिता 
शकाजीध्या पूणं घुटकेविषयीची असण्य।चा संभव अदि. स्यानंतर शके 
१५७५ब्या श्रावण ज्यु, ३ रोजी चकणवय्या ब्रह्मस वषाक्तन करून 
देताना “ स्वामीच्या अनुष्ठान बरे आपण राञ्यास्त अधिकारी जार्खो व 
सकठ मनोरथ वितिरे पावर्खो ' असे शब्द महाराजानीं वापररे अहित 
त्याचा अर्थं शहाजीची पुण सुटका होऊन व्याच रवानगी कनाटकच्या 
स्वारीवर क्चाटी व रिवाजी महाराज इकडीर ‹ राज्याच अधिकारी श्ञठे' 
असा दिसतो. दादाजी कंडदेवाच्या मृव्यूनेतर या जक्गिरीची व मोका- 
दाच व्यवस्था दिवाजी महाराज पद्ातच होते; व गुजणमावरख्व्या 
पििमकर देश्षमुखाना स्यानीं शके १५७२ त * गङ्बल्याम्ये जापल्या 
जमतेनसी साेवाचे मसरुतेत्त येऊन एकतारी केडी › याबदर एक गव 
इनाम दिला (खे. १७ पृ. १७), तो गल्बला राक्षजीभ्या केदव्या 
वेठचाच असावा अपे दिसते. यानेतर १५७३ मर्ये शिवाजी रजे 
यानीं पुर्णे परगण्यांतीर हनाम जप्त करण्याचा कूम सोडला (मा. तर. 
१८४२ अ. २।३पृ. ३७). मोकासेदाराटा अशा रीतीनं इनार्मे देण्याच। 
व तीं जप्त करण्याचा अधिकार होता हं ख. २० मधर अफजटलानव्या 
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पत्रावरून व कि. च. सा. ठे. ४० षरूनहि ठरते. एकंदरीत शके १५७० ते 
१५७५पर्यत महाराजांना बापाच्या पुटेकेसाठी केवढ ज्ागिशची ग्यवस्था 
ऊवण्यांत रक्ष घाछ्वे खगे; इतर रखाढाटी करतां भल्या नार्ीँत, व्यानतर 
ाहाजीची कनीटकाँत रवानगी क्षार दयवि महमूदशहाचा ाच्यावर चाग 
विश्वास होता. ८ १६ एर १६५४ ) श. १६७६ब्या वैशाल शु. 
१०स गोव्याह्रन शिषिटेल्या एका सरकारी प्रांत विजापूर दरबारतीक 
बारीक माहिती दिखी आदह. व्यति ‹ (116 68 20९७४016 १० 
1716 {10 [वन्मा 80 8९८० वाण ६५ 118 0681161 1081 ४० 
170 816 4160811 ( 81612 ), 9९1 ( 917911]1 ) 870 
2610० 40016 ( माए एकप )' ( ए०णप्िप०66 # 
2181811188 [ 81158]1 ए 2. {21881167 8 0, 3 7016 2. ) 
जसे शन्द आहेत. व्यावरून शहाजीची गणना या बेटी विजापूर दर- 
बारातीर वजनदार ओोकात होती हे स्पष्ट आहे. यानंतर महमद अदिल- 
शहा आणखी दोन वषँ हयात होता, तेवल्या अवघींत राक्षजी कनाट- 
काथ्या स्वारींत गुतलख होता. एकंदरीत शके १५७५ मर्ये शहाजी 
कर्नाटकौत गेडा तेन्हं व्याने पुण्याकडल्या जहागिरीची ग्यवस्था पहा- 
ण्या काम शिवाजी महाराजांकड सोपविटे व आपण कनाटकातीर गुता- 
गुताच्या राजकार्णांत गदून गेट, 

इकडे शिवाजी महारार्जाना जहागिरीची व्यवस्था खवर्ताना पुरंदर, छपे व 
जाषली येथीर तीन प्रकरणे निकाख॑त काढावी गीं. श्च. १५७६ मर्ये 
महादाजी नीव्छकंठराव मरण पावर (शि. च.सा. प. १०६); भाणि ध्याचे 
मुखो भापसात भारं खगे. यामुठें व्यान बाजूस सारून पुरंदर किष्ठा 
महारा्जानीं हातीं षेतख. सुपे रा. १५७८ब्या अश्चीरनात वैन संभाजी 
मोस वनीं केद केटे. जावच्टीरिं याच घुमारास ध्यावी ठगडी. 
श. १५७०य्या पुवं जावली येथे चद्रराव मेरे स्थानापन्न ज्ञा 
तन्हा व्याख शिवाजी महाराजानीं मदत केटी होती ८ १३।४३ ). परंतु 
दोर्घारतार सखोखा पुटं टिकडा नाष. श. १५७२च्या सुमारास्र बीर- 
वाडष्या पाटलचं चद्ररावाश्चीं वांकडं आरं तेना तो शिवाजी महाराजा 
कंडे आटा व त्याढा लनं आश्रय दिखा आणि मिरासीहि दिखी (वृ. सं 
कृ. प. १६७।८ ). उर्टपक्षीं मुसेखोव्यांतीरु शिवाजी महाराजाध्या 
मुरुखावडा एक आरोपी पून गेखा व्याड चंदरायनें जाश्रय दिख 
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( खं. १५ पर. २७४). अक्षा रीतीनं दया्यात वितुष्ट वादरू डखग्डे व 
मोस्यांचा बंदोबस्त करणें अवश्यक श्चाटे, यावेलीं जावव्ीचा कांहीं भाग 
जर्यानीं आपल्या ताग्यात घतद होता. पस्तु जोहरखोप्यात हणमंतराव 
व खुद जावद्छीस चद्राव नादत होते, पैकी हणमंतरावावर स्वार करून 
जोरखोरं तान्यांत घेण्याची परवानगी श. १५७ मर्ये अफजल्खानानें 
जर्याना दिली होती. (ख. १५ पृ. ३६५). परंतु ते काम यान्या 
हातून सषा नाही. यापुटे हणमंतयाव तेधं कायम होता. दयाच्यावर महा 
रा्जानीं रधुनाथ बहाक यास् सेन्यासुद्धां पाठविठे. व्यर्ने हणमतरावास 
मारून जोरखोरं घरेतछे. स्यानंतर खुद जाषन्टी हस्तगत करण्यासाठी महा- 
राजानीं शके १५७७ च्या पौष शयु. १४ रोजी स्वारी केरी. तेन्दां चद्र- 
राव पून रायरीसत गेला. यामुढे रायरीसत (=नेतरचा रायग्ड ) वेढा धावा 
सगल, तेथे सिरिमकरानीं मध्यस्ती करून चद्ररावास महाराजाना भेटविें 
(शि. च. प्र.पु. ४२.). तष्ां चद्रराव व त्याचे धुखगे बाजीराव व कृष्णराव 
महारार्जाच्या तान्यात आले (१७।१६). परंतु तार्न्यात आल्यानतर बापके- 
काच्या हातून काही तरी अक्षम्य अपराध षडल्यामुकं चंद्रराजाच्या घर- 
ण्यांतीर किस्येक कल्यां पुरुषांन। मह्षारारजानीं कापून काढले भसं मारतकार 
सांगतो ( १८।७ ). तथापि या गडबडींत प्रतापराव नवाचा चद्ररावाचा 
भाऊ जावद्धी प्रात्तून विजापुराकडे पदन गेखा. श्चद्रजः पदवी मिक. 
विण्याची महाकक्षा व्याखा होती. ( १८।९ ). परंतु महमूदशद्षाच्या 
हयातीत त्याची दाद विजापूर् दरबारांत छागलेखी दिप्त नाही. 

या वेढीं विजापृर द्रवार।त मोव्यांची दाद गदी नाहीं वाचं कारण 
महमूद आदिर्वा आसन्नमरण श्ञाल्यामुढे विजापुरातीड सुत्सदी पुं 
गादी कोणास धावी ह ठरविण्यात गुते होते. ध्याना किरकोर भर्वात 
गोष्टीत लक्ष ॒घाटण्यापस्त बिल्कुर फुरसत नब्दती. एक बादश्हा मरून 
दुसरा गादीवर यावयाचा म्हणजे मोठाच धाटमेखीचा प्रसंग असे. स्यात 
किती तरी खोक प्राणास्र मुकत. आणि मुर्सदीमंडलंत केवढी तरी उख्या- 
पाथ होई, यासुट नवीन अमदानीत अआपल्यावर कसा प्रसंग येईड कोण 
जाणे या विचारानें जो तो भापदी व्यवस्था करून बदोबस्तानं राद. व्यातून 
तठकोकणचा व्यवस्थापक सुहा अमद यास्त महमूद शानं मुदम बोर- 
ऊन विजापुरास नेर व॒तेन्क्षंपासून व्याच्या सष्ामसरर्तीस बादशहा 
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विशेष मान देऊ खगला, यानुर्े खानमह्मद, फत्तेखान वरे प्रधानमेड- 
कीर वचाद्ध् मुत्सर्ाभ्या मनाची चटकेचर उडाटी. शहाजीलाहि याच 
कारणामरुठं यावे विशेष सावधपणे बागर्वे छागले. 

शिवाजी महाराजाना तर फारच जागरूक राह्णे प्राप्त प्ट. ्याध्या 
जह्ािरीभ्या उत्तरे मोंगलाचा म॒द्टख असून व्याची व्यवस्था पहण्या्च 
काम शके १५७५ पासून ओौराजेब।क्डे आलं होतं व त्याचा मुक्ताम 
जओरगाबादेस होता. ल्याच्या मरातून गोवलकोंडं व ॒विजापूर येथीट 
दायांश्च कोणव्या ना केणत्या सबेर्बावर भांडण उकरून कारवे आणे स्यचा 
मुद्ध जप्त करावा भरसे होतें व त्याप्रमाणे त्याने गोवन्कोडकराश्ची कुरापत 
कादून शके १५७८मर्यं व्यान्ाशीं युद्धं केर व त्यांना मांडालिक 
बनविटे. शिवाय गोवक्छकोंडेकरंचा मुत्सदी मीर ॒जुमढा यास्त ओरंगजेबाने 
फितूर करून आपल्या बाजूस बोखवून घेते व व्याध्या तत्रने तो चा 
खगा. यामुढ एक नर्वान च कालजीच कारण उपस्थित श्राठं. शहाजी व 
मीरजुमखा य््यांत हषामर्षाचे प्रसंग कर्नाटर्काति अनेक वेढा क्चटेटे होते, 
तन्हा ते रक्षति वागवृन शद्ाजी व शिवाजी यव्याविषर्यं तो आतां विरो- 
धां धोरण स्वीकारीर किंवा काय असा संश्चय येण्याजेगा होता. अरा 
स्थितीत विजापूस्चा महमूदशद्ा अव्यवस्थ श्चाला व ओरगजेवने रव्यात 
टशरठाढवठ्छ करण्यास सुरुवात केरी. तेन्हां शिवाजी महारा्जाना आपल्या 
मुखलाचा बंदोबस्त कर्णे व ओौरंगजेबारी पत्रव्यवहार करून व्याच्या 
मनाचा ठाव षेणे भाग पड. त्याप्रमाणें अहमदनगर येथीर मांगखी अधि- 
कारी सुन्तफतखान याजकडे प्रथम रस्यानीं पुत्र पाठविर, व्यास अनुकुढ 
उत्तर आल्यावर मक राजाच्या तफ ओरगजेवाश्ीं प्र्यक्ष बोरे करण्या- 
साटीं वकीर पाठविण्यात ङा, चयाच्या्नीं बोर्ताना देखी ओरगजेबर्ने 
(महाराज आपल्या मसतरुतीत सामील दोतीर तर व्याच कल्याण कोई" 
असं उद्रर काठ, यापु व प्रसंगास पाठ दिखी पाहिजे ई ओढखुन 
महारानी मोगलश्चीं वेठेोवेढीं पत्द्रारं व॒ वर्काखामाफेत दठणवठण 
कायम ठेवर्ठे. 

एकंदरीत प्रप्यक्ष आदिलशाद्ी मुख्खावर उषडपणें हषा न करतां 
आपल्या जहागिररीच्या व्यवस्येसादटीं श्ेजास्चे जावल्यी व सुपे प्रत ताया 
घेण्याचें काम महारार्जानीं केठं व ओरंगजेब आणि विजापूरकर यायात 
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घुर शोण।च्या खडाजंगीत आपणाप्त कोणत्याहि पक्षास्त मिख्ता येक 
अश्ञा वेतानं दोनहि दरबारी पत्रहरं सबेध कायम ठेवला. 

पुं महमूदशद्ा श. १५७८ कार्तिक व. १३ रोजी मरण पावला. 
आणि त्याच्या मागून अ्ी नविाचा १८ वाचा मुल्गा विजापूर्या 
गादीवर बसला व राञ्यन्यवस्येच काम बडसाहेबिणीशष्या हातीं आर्ट. 
अशा रीतीनं अदिटश्चाहीत बाखनायकी व॒ क्लीनायकी श्ाल्यामुठं व्या 
रा््याति सगन्टीकंडे वेबदशाही मातरी. या बेबदशाह्ीचा उपश्चम विजपू- 
रव्या पुत्सर्थनीं केढा असता. परंतु त्याच्या दुर्दैवाने या वेक मागे सगि- 
तल्याप्रमार्णे जओरंगजवब विजापुरंतीड बेनदशाद्ीखा पुंकर घाद्धन चागला 
मडका उडविण्याप्ताटीं टपून बसला होता. ‹ अष्टौ हा महमूदशहाचा खर 
मुखा व वारस न्दे आणि व्यानं गादीवर् बसण्यापूर्वीं दिष्टी दरबाराची 
परवानगी चतटी नाही" अरसी दोन कारणे पुं करून त्याने विजापुरावर 
मोदहीम करण्याचं ठरविं आणि बापाकडे याविषर्यीं परवानगी मागितयी. 
त्याप्रमारगे राह्ाजहानानं हि परवानगी दिढ[. पण परवानगी येण्यापू्ीच भोर- 
गजेना्ने सेन्याची जमवाजमव करण्यास्त सुरुवात केडी होती व जमवाजमव 
होरपयंतव्याहि अवधीत तो खस्थ ब्ल नादी. पेते पेरून), पित्र करून 
व जहागिरी देण्याचं आमिष दाखवृन ल्याने विजापुर दरबारंतरे सरदार 
आपणास भनुकूर करून घेतले. तेब्हां दरबारांत दुफढी पदन मुख्य 
वजीर खानमहमद याच्याक्ची खघ करणारा एक जोरदार पक्ष निमाण ङ्गाख. 
रणदुष्ठाचा मुखगा व भाणखी कित्येक सरदार यानीं तर मागर्छशीं कितुरी 
चा पत्रग्यवहार देखी सुरू केटा. अहमदनगर यथी मोगटी अधिकारी 
मुखतफतखान याजकडे ख।रंगजे वाने पेते पाठविरे आणि विजापूरकराची नो- 
करी सोन मोगखाकडे येणाग्या प्रवयेक रहन मोन्या सरदाराद साती रकम 
देण्यास सांगितठे. अशा रीतीने एकीकट्ून सेन्याची दराहत भाण दुसरी- 
कट्ून पेशाचै आमिष दाखवून ओैरगजेबानें विजापूर दरबारांत गांधल 
माजवून दिग. तेब्डां मुत्सर्घात काथाठ श्चाल्यामुं कनोटक्कात ठिकठिकाणीं 
दगेधोपे सुरू क्षे; वर ते मोहन स्थिरस्थावर करण्यासार्टी शद्ाजी क्षटत 
होता तरी ल्ाचा पाटपुरावा दरबाराकट्ून होण्याएवजीं लाच्या जागिरत 
ढवल।ढवढ करण्याचा उपक्रम दरबारतीर कित्येक मत्स्यान केखा. तेग्डं 
दाहा जीर्न द्रबाराकंडे पन्न पाढवून ' आमथ्या कामात ढवव्मदवल कें 
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मखा खपणार नाही; आमचा मान ठेऊन नोकरी ध्यावयाची भसे तरं 
ती आम्ही कल, नाहीं तर आम्हांस रजा घा, जम्दीं कोरटहि दुसरीकडे 
नोकरी करून पोट भरू › असँ बजावून टेवङँ; । कम ॒इञ्जतीन ष गेर- 
मेहरवार्नान पेश्चजैहि विदमत ( = नोकरी ) केटी नदीं व पुरेह न 
करू ' असे शद्वाजी या प्रतत स्पष्टपणे दरबारास लिते ( रामदास 
रामदासी मासका शहाजीचं पत्र. ) 

शह।जीप्रमाणेच रिवाजी राजे याच्यावरहि विजापूर दरबारी राजका- 
रणाविरद्ध तक्रार करण्याचा प्रसंग आख; वयाची हकीकत अशी भहि. 
ओरगजेबानें शाहाजदहानाकड पत्र पाठवृून विज।पूरकरावर स्वारी करण्याची 
परवानगी मागितटी होती. ती देताना शक्षाजहाननें (८ १५७८ च्या 
मार्गश्चर्षात ) ओराजेबास असे कठ्छक्रिटे होतें कीं ““ तुम्ही दिजाषृूर- 
करराच्या राञ्यावर चाटन जाऊन शक्य अप्ल्यास व्याच सवच राभ्य 

खाठसा करावे; पण तें जमण्याजे। ग नसल्यास इ. स. १६२३६(-र १५५८) 
मर्ये ठरर्ल्या तहत जो निजामराही सुद्ध विजापृरकराना देण्यात जख 

होता तो तरी जिकून मोगी साम्रञ्यसि जोडा, आणे दीड कोटी रपय 
खंडणी देऊन विजापूरकर मांडखीक म्इणविण्यास तयार श्राठे तर 
समाभ्यां तह करा; भाणि नंतर गोवल्छकोड्याची कुतुब खालसा 
करण्यासाटीं तिकडे सैन्य वेऊन जा." (स. अ. चप २३६.) 

वीस वघापृरवीं रादाजदाननें निजामशाही बुडविटी तेन्हां भीमेभ्या 
उत्तरेचा मुद्ख मागखछाना, तन्कोकण विजारपरकरांना आणि भीमा व 
नीरा यांमधीठ प्रदेश (पुणे व सुपे) शहाजीटा मिव्ाला. यमु सवै 
निजामक्नाह्ी मुद््ख आपणास बया वेदीं तान्यांत आणतां जटी नारी 
अराी हरहर शहाजहानाच्या मनाया खगटेखी होती. ती षाख्विण्यासा्ीं 
दाहाजह्ानानें वर सांगितल्याप्रमाणे इकूम दिका. याुढं इतर काहीहि न 
जमल तरी निदान शहाजीची जागीर ब कल्याण िंवेडी केरे तठ- 
कोकणातटे प्राति मांगङाच्या ताम्यत अआणण्याचा मगर्खचा निश्चय ठरला 
अहि असा निष्कषे हाहाजानाच्या हुकुमावषन निघत होता. अर्थात 
विजापूरकर याप्रम्णे तह करण्यास कबर असतील तर मीमा व नीरा 
यामधील प्रदेश मागखचा होणार व रव्यातीर जगीरदा्॑चि व माक्रास- 
दारच माढक मांग होणार; असा रग दिसू उगल्यामुढं वाजी रजे 
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यानीं विजापूरकर व मोगक या दोर्घाकडेदि पतने पाठवुन भापल्या तान्त 
जहागिरीविषयीं दोनहि दरवारती मु्सदांच्या कल्पना काय अहित तें 
समन्ञन वेण्याचा प्रयल केला. दोरघानींहि अलुकूढ उत्तरं पाठवृन 
¢ शिवाजी राजे यानीं आपल्या बानुप्त यवि ” अशी इच्छा प्रदरित केटी, 
विंजापुरकरावर तर मांगर्छची स्वारी भरी तेन्दां पासून आकारा कोस 
व्ल्यासारखेच क्षारं होतें. यामु दयनीं शिवाजी राजाना आपल्या 
बाजूस राहण्याविषयीं आग्रह विनक्रिट यांत कादं नवर नाही. 
पण॒ ओै।रंगजेबानं देखीर याना आपल्या बाजूस भओोढण्याच। कसुन 
प्रयत्न केडा. याच कारण असंहत कीं या वेन्ठीं ओरंगजेवाच 
मुख्य लक्ष विजापूरचं राज्य बुडविण्याकड होते; व व्या दष्टीनं शिवाजी 
सारल्या उदयेच्छु व महत्वाक्षी सरदाराचा भापणास चांगा उपयोग 
करून घता येद अपे ल्यास वटे. पुं कल्याणी व बदर हे विजापूरकरांच 
किले वेण्यांत जओरगजव पाच सात महिने गुता होता. व्या वन्दी 
शिवाजी राजे व॒ ओरेगजव याच्यत पत्रहरारं बव वकीलामाफेत तहाच्या 
अटीसवेधीं वाया घुरुच होती. त्यपैकी ओरगजेवाकटून अचर काद 
फारश्ची पत्रे सातार््यात सर््यां पहाण्यास मिकतात. व्यातीर कांहीं पत्राचीं 
मराटी माषतिरं प्रभात मासिकात “ शिवछत्रप्तीची बखर् ° या मथन्या- 
खारीं प्रसिद्ध आरी अदित. ्यातल्या एका पत्रांत पुढं दिल्याप्रमाणें मज- 
कूर अहि. “' तुमची अजेदास्त) इकडीर पंजाचे निश्ाणाचा फमान पांच- 
ल्यान॑तरची, पावटी, हरएक गोष्टीविषयी ज सगण त तुम्हाकडीछ 
वकीर सोनाजी याजपासी सगित होत; व्यानं तुम्हापापी बोद्धन खातर 
जमा केटीच असे. स्रत, जो पुद्धक विजापूरकराकडीर तुमचे हातीं 
होता तो पेरोजीप्रमार्णे ठेऊन तमचे मनोगता अन्वये बद्र दमोल व 
व्याजखारीर् मुद्ध तुम्दास दिखा असे. देशियास हइकटीर दोठतीची 
किफायत मदत जी करणै असे ध्याचा समय हाच आहि जाणेन कर- 
ण्यति जाणर्वे. अणि इृनूर भटीसत वव... इकडीङ दौर्तीच ठान 
मोठे कामकाजाच्ी कुमक-भापले ऊर्जिताचे कारण समजोन-करीत 
जावी.....साप्रत ईश्वरृपा ब आमचं देवशारित्ल व फोजेच रौय याचे 
बटन इकडे जय येत चार्खछा, तो असा कीं किष्ठे बेदर ह्वा मोठा मज- 

शि, भा. प्र,,,२० 
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बूत. आजपेतां व्यास कोणीच सर कें नन्त ....तो येकंदर देक्षणै 
व कनाटक देशाचा दरवाजा एका दिवक्तांत हस्तगत नाहा... 
आमचा खोभ पूणं अदि भरसे मानीत जर्णे ” इ्यादि. है पत्र श. 
१५७९ वैशाख व. ६ रोजी छिद्रे असून त्यांत ओरगजेवार्ने शिवाजी 
महारार्जाना आपल्या बाजु ओटण्यासार्दी मोटाच गन टाकला होता हं 
स्पष्ट दिसत भहे. याचे कारण यवेठीं विजाधूरकररानीं वीस हजार फौज 
जमाविटा भसून खान महमद, अफजटर्खान, रणदुछ्ठाचा मुख्गा व सिदी 
रेहान हे विजपुरी सरदार मगना अडविण्यासाटीं चदन येत होते. स्याची 
व मोगी सेन्याची गांठ वैशाख शुद्ध ९ स बेदरनजीक पडटी. स्यत 
मांगना जय मिल्ाङा; पण प्राणक्छानी बरीच बारी. यानंतर ओरंगजब 
वैशाख व. १० रोजीं बेदरदरन कल्याणीभ्या किदठधास्त वेढा देण्यासादीं 
निघाला. आणे निघण्यापूवी चार दिवकस्त प्यानं वर सागितरेटे पत्र 
शिवाजी महाराजनिा पाठवि्, पण तं पोँचण्यापूरवीं शिवाजी महारानी 
विज।पूरकराचा पक्ष उचर्ण्याचं टरविठे होतें. महारा्जाना यवेन आप 
ल्याकडे वच्छविण्यासाटीं ओरंगजेव उस्षुक होता हं वर सांगितटच अद. 
प्यावरून विजापृरकरानी याना अपल्या पक्षास जोढण्यासार्ीं किती विन- 
वण्या केल्या असतीक व भीड घाती अतपेड याची कल्पना सहज करतां 
येई. घ्या भिडेपुठं व एकंदर परिस्थिती रक्षांत घेऊन महारार्जानीं 
जरगजेबाशी खदण्याचच ठरवि्, ओरंगजेब भज अडचणीत सपिड- 
ल्यामुके वाटे तं अभिवचन देश पण द्यातून पार पडल्यानेतर तो 
आपटे वचन पाल्णार नाद्व अतं व्यान वाट्डे असर्व. ते एकदम मोग- 

छभ्या सुदुखावर चाद्धन गरे. मोंगरखच सैन्य बेदरच्या बाजूस गेठे अस- 
ल्यामुकं अद मदनगर ते जुन्नर बाज् मोकली पडली होती .ष्यात प्रवेश करून 
विजापुरकराकडीर मीनाजी (=मंबाजी) व काशी है दोन सरदार आगि 
शिवाजी मद्टाराज यानी मोगङाईत धुमा माजविला. त्याचं वणेन समा- 
सदनं असं केरे अहि. “ जुनरशाकर मारिर. घोडे दोनशे पाडाव केटे. 
तीन ठक्ष होनाची मत्ता, खरीज कापडजिननसत, जडजवाहयीर, हस्तगत 
कलून पुण्यास अले, मग अमदानगर शार मार्ट, मोगटाक्चीं मोटे युद्ध 
केट. सातशे घोडे पाडाव केके. हत्तीहि पाडाव केर, द्रव्य बहुत साप- 
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र्खे. ते समयीं पागा बाराशे व शिटेदार दोन हजार जाहाटे. अश्च तीन 
हजार स्वार्राची बेरीज जाली ›' (प्र. ९ ). 

ही बातमी रेकतांच श्रोरगजेब संतापन बेभान श्ञाला. आपल्या गोड 
शन्दास युद्धन विजापृरकराविरुद्ध ठ्दण्याप्ताटीं शिवाजी मोढ्या उग्घुकतेनें 
मागर्छ॑च्या बाजू धावत येईक अशी अवेक्षा ओरंगजवनें केटी होती, तां 
शिवाजी विजपूरकराच्या सरदारांशीं सहकाय कलून उलट मोगख॑ष्या 
मुङखावर चाद्धन आल | हं समजर्ताच आतां या रिवाजीरा खाऊ कौं 
गिक भसे ओरगजेवाखा होऊन गरे. व्यानं अहमदनगराकडाठ अधिका- 
स्याना प्रदरं जव्जव्ीत मर्ममेदक शब्दानीं भाजून काटे, ध्यातीख 
मजकुराचा इत्यथ असा आहे ^“ तुण्ही आतां शिवाजीची अहमदनगरा 
कटून हकाल्पद्धी तर ताबडतोबच केटी पाहिजे, पण एवव्यानें काम 
भागणार् नाही. शिवाजीभ्या मुरुखांत शिखून तुष्टौ तो बेचिराख कर; 
रोकांची कत्तङ करतांना ब त्यांना ङ्टतांना यत्किचित दयामाया दाखवृं 
नका. पूर्णे व चाकण प्रात यांची राखरांगोढी श्ञारी पाहिज. तेथीठ खोक 
हातांत सापडतीट त्यांना गुखाम बनवा. भणि मोगी मृटुर्वातीर जे 
पाटीख किंवा रयत शिवाजीटा गुप्तपणें मदत करीत अप्ततीर त्याचा नाय- 
नाट करा" (स. भी. च. पृ. २५५ ) 

ौराजेवाव्या या पत्राने मोगरी अधिकारी खडबहून जागे क्चाठे व 
व्यानं सेन्याची जमवाजमव केटी. तेब्ह शिवाजी महाराज मांगरईतून 
निघून परत पुण्याकडे अले. तेहि त्याचा प।ठखग करण्या्ताढीं मोगरी 
सैन्य जाणार होते; पण मद्ारा्जाना दैवच अनुकूल; ते मोंगराच्या हातून 
ह कसे होणार? हा श्येष्ट महिना अ्ल्यामुढे पावसाट घुरू श्भाखा व 
नधा भरल्यामुं वाटाहि बेद पडल्या. पावसाच्या श्ोरई;तून मवी मुर्ख 
सेन्याष्या हाठ्चाटी करण्याची धमक कारतख्बखान व नापिरीखान या 
मोगी स्ेनापतीष्या अगीं नन्हती. तेन्ह। ‹ पावसताव्छा स्ंपतांच रिवाजीच्या 
मुरखावर स्वारी करून त्याखा धुढी स मिकवितां येहेङ › भस मनाचं समा- 
धान करीत हे खान आपल्या सरहदीवर रष्करासह तक देऊन माश्ष। 
मारीत बसङे. 

महाराजानीं मोगखची कुरापत काढडी असून त्याचं ताबडतोब शासन 
करण्याचें काम बर सांगितल्याप्रमार्णे मोगी खानाच्या हातून श्वाठं ना. 
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एवरदेच नष, तर या खानांचा अधिपति ओरंगजेव याचा हिरमौड 
होण्याजोगा योगद याच सुमारास जुदन आरा. ओरंगजेबानें बेदरचा 
किठा हस्तगत केल्यानंतर कल्याणी किष्थास ध्यानं वेढा दिडा व तोहि 
व्याने जेरीस आणला. स्यानंतर येट॒विजापुरावर चार करण्याचा वते 
सबंध राष्य बुडविण्याचा निश्चय स्यानं केडा होता. पण या त्याच्या 
कल्पना म्हणजे शेख महंमदाचं मनोराभ्यच ठरे. कारण विजपूर्या 
मुत्स्थानीं येद दिष्टी दरबारात वकीर पाठ्वृन ओरंगजेबाच्या बापाडा 
वश करून घेतर्छे. तेथे बहूतेक राजकारणाचीं सूत्र भरंगजेबाचा वडीर 
भाऊ दारा याच्या हातीं असल्यामुढे व दारा आणि ओरजेब याच्यत 
भाउवंदकी असल्यामुरटे विजापुरकराना ओीरगजेवाचा पाणउतार होई 
असा रशाहाजहानाकडून हकूम मिव्ठविण्यास मुरटठीच अडचण पडटी नाही. 
¦ देखत कूम विजापृरकराशीं चाठटेठं युद्ध बंद करा › असे शहाजहा- 
नामे ओरंगजेबास् कलठ्छविे; व व्याभ्या हाताखाख्व्या सरदारानाहि 
एकदम माठन्यांत इर होण्याविषयीं फमावण्यात अले. यामं भोरंगजे- 
बाच मोटी निराश्चा क्षी. तरीहि व्यनें चेगटापणा करून महिनाभर 
सेन्य योपवून धरे आणि कस्याणीचा किला अआषाढभखर् तार्या 
घेतला. मात्र व्यानेतर त्याख विजापुरकरांशीं तह करून रुढा संपविणें 
भाग पडे. “‹ विज।पूरकररानीं दीड कोटी रुपये खंडणी भराव; बेदर, 
कल्याणी व परांडा हे किठे व निजामशाद्वी कोकर्णातीर कठि व॒श्षिवा- 
जीव्या तार्न्यातीक पुणं दुपे प्राति हं मोगर्छनीं व्यवे” अक्षा तहतीछ 
म्य अटी होत्या (स. भौ. च. प्र. २५१, २५६). पण तहत ठरल्या- 
प्रमाणं प्रत्यक्ष मुद्ृख व किले तार्व्यात घेण्यार्चे काम अमर्खत ज नादद, 
शदाजहानाच्या हुकुमाग्रमाणे भोरगजेबाजवव्छचे सरदार सेन्यासह उत्तरेकडे 
गेडे. भणि ते गेल्यान॑तर विजापुरकररानीं भापढा मुद्धल मोगर्छंष्या घरात 
ओतण्याची धाड काय म्हणून करावी ? प्रष्यक्ष मांगी घोडस्वारच 
व्यध्या उरावर नाचण्यास सजन भकस्ते तर स्यानं तद्ाच्या अदी प्रामाणिक- 
पणं पार्ल्याहि असत्या, पण ते घोडे निघुन गेल्यानंतर कागदी घोन्याना 
विजापृरकररानी भीक घातटी नादी. याबदठ कोणत्याहि राजकारणी 
माणपर्ने स्याना स्यवेढीं दोष दिखा नसेर किंवा आजि तो देता 
येणा नादी. 
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अशा रीतीने विजापूरकराचं सवं राञ्य जिकून धेण्याच्या बाबर्तीत 
ओरंगजेवाची पूर्णं निरारा ्चाटी व तो परत बेदर येर्थे आला. तेन्हं 
शिवाजी महाराजानीं केरेल्या आगिक्रीबदर भरपूर प्रायश्चित्त देण्याचे 
काम॒ करण्याक्तं ओरगजेव पूणपण मोकव्ड होता. पावक्ताव्म संपतांच 
पर्णे सुपे प्रातावर मोगखंची मोहदीम होणार ह ठरून गे. यवेन 
शिवाजी महरार्जावर अच्ेखा पेच फार भयंकर स्वरूपाचा हाता 
विजापुरकर्याना मदत करण्यासत्दीं म्हणून रवयानीं ओराजेवावर हात 
टाकडा. पण रवटीं विजापृरकरनीं परस्पर तद करून महारार्जाना 
तोडधशीं पाड व व्याच्या जहागिररचा प्रदेश मोंगरांना देऊन ट।कण्याचें 
ठरे | यामुटे आगङ्धिक केल्याबदट ओरंगजेब चिडला आणि तदा- 
मुढ विजापूरकर स्वस्य बसण्यासत बाधे गेठे अश्ची परिस्थिती उत्पन 
काटी. तेन्हां मागरज्ञीं तडजोड करून तंटा मिटवावा किंवा र्यच्या्ची 
स्वतःच्या बल्यवर ठढण्यास उमे रहा यावाचून ति्तरा माग महाराजान। 
राहिखा नादी. आणि तडजोड करू जावे तर ओरगजेवाडा दुसरा राद 
नसल्यामुटं तो कडक अटी घाटीर ब युद्धापस्त उभे रहर तर मांगङपुदं 
आपटा निभाव खगे कठिण हं उघड दिसत कोते. पण 
महाराज अशा चिताजनक परिस्थि्तीत असतां शाहाजह।न आजार पड- 
ल्यप सवं पारडं एका दिवसा उच्टटं | 

शदहाजहानाच्या आजारामुठं विजपूरकर व शिवाजी या दोर्घावरीठ 
शरंगजेवाचा श्न एकदम नासा क्षाका. राहाजहान मेख किंवा मृध्यु- 
पथस ठागलखा अश्ञा दाट बातम्या दक्षिणेत येऊं ङगल्यामुकं मोग- 
खारीं केरेठे करारमद।र वंधनक्ारक नाददीत असे भादिलश्चादी मुत्सर्बाना 
वाटं छागं व भौरगजेनास उत्तरेकडे जाण्याचा वेध छगला अप्तल्यासुरट 
त्यादाहि है बंधन उत्पन्न करतां येहा. अश्चा संर्घीत शिवाजी महाराजानां 
आपणहून ओरगजेबाकडे वकार पाठऊन नरमाईच बोकणे कवलं आणे 
त्याच संर्धीत विजापूरकरांष्या तलरकोकण प्रातपिकीं कल्याण मिवडी- 
पासून चौकूपय॑तचा मुद्ध हस्तगत केखा. तठढके।कण ग्राताची ग्यवस्था 
करण्याचे काम सुदा अष्मद याजकडे भसून तो यवेव्यीं विजापुरास 
गेख होता. त्याच्यामार्गे या मार्गत गडबड सुरू ज्ञाटी व नुकल्याच 
षाठेल्या तद्धाभन्वये ह। भाग विजापृरकररानीं मोग्खाना देण्याचं कनू 
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के अस्तल्यामुढे प्याची स्यांना विक्ेष आस्थाहि राहिली न्ती. त्याप्रमाणें तो 
मुर्ख मागख॑नीं तान्या षेण्यापूवी शिवाजी महाराजानीं ल्यावर श्भडप घातडी 
यापु एका अथी हा प्रात बेवारसी स्थितीत अस्तां महाराजानीं वेतखा 
असे म्हणण्यास्त हरकत न्ती. तो वतल्याबदठ विजापृरकरांना विशेष वैषम्य 
वाटण्याजोमें नद्रते. कारण त्या मुदुखावर यानीं तहाच्या वेच पाणी 
सोडटं होत. व्याचगप्रमा्णे भौराजेबाखाहि चिडून बोर्ण्याची सोय नब्हती. 
एकतर त्याला उत्तेकडे जाण्याचा वेध छगला श्ोता आणि दुसरं असं 
कीं कल्याण भिवडी षेतल्यानतर इतर तव्र्कोकण प्रात हस्तगत करीत 
असतां महारा्जानीं ओरगजेबाशीं तदहाची वाटाधाट चाद््च ठेविखी होती 
सेन्याच्या जोरावर मद्र तारन्यात षेतल्यावांचन विजापृरकर तो देणार् 
नाहीत हं भरंगजबहि जाणत अतून तें काम भापण मोगलतफच 
करीत आहं असा आमात्त महाराजाच्या कतीनं उस्पन्न होण्या- 
जोगा होता. महारार्जां्च या वेठर्च वागे उघडपर्णे दुरकशिहा प्रमाणें 
होर्ते. ओ।रगजेबानें जुषते घेतठँं तर आपं कर्णे पचून मोगटाकडूनहि 
नवा सुद्ख मिढठविण्यापस्त हरकत नादी; आणे स्यानं जुठतं न षेतरं तरी 
भापण विजापरकरराचा मुद्धख षेउनच वस्र आहो. वयात ढवनव्मढवठ 
करण्याचें साम्यं ओरगजेर्बात नाही. भा रीतीने ओराजेब अडला 
नारायण आहे ह ओलखून महारार्जानीं व्याच्याकडे वकीठ पाठविरा व 
तद्वाची बोखचाटी सुरू ठेवली. भेरगजेवाखा देखील ते पादिजेच होते, 
व्याने मरान्यांच्या वकाखाश्चीं गोडागुखाबीनँ बागण्यापस्त पुनः सुरुवात केरी. 

आपण उन्तरेस गख तर इकडाठ मांगी प्रातावर शिवाजी महाराज हात 
टाकल्यावांचन रहाणार नाहीत अपतं दिसत असल्यामुढ रव्याच्याक्ची तह 
करण्यास तो एका पायावर् तयार श्ट. त्याचप्रमाणें स्याच्याकडे अप्त 
रेखा जहागिरीचा प्राति व व्यानं जिकून चेतटेडा कल्याण भिवंडी प्रात 
व्याजकडे राहु देण्यास तो कवु होता. पण मक्षाराजांच एवद्यनें 
समाधान हदोण्याजोगे नन्दते. तलकौकणाचा जो माग हस्तगत करा- 
वयाचा राष्टि होता तो मोगरी सेन्यानें हस्तगत केडा तरी तो आप- 
णास दिला पाश्ष्ने अ त्याचं महणं शर्ते. व्या पहणण्याप्त उन्तरा- 
दाखल भौराजेबानें पाटविर्टे पत्त वाचण्याजोगे आहे. व्यातडा 
महच्याचा भाग आह ते असा, 
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वैमची अजंदास्त कृष्णाजी भास्कर पंडित याचे पत्रास॒द्ध। 
रघुनाथपंत वर्काडबरोबर पान मजकूर ध्यानात आख. 
यथपि तुमध्या पङाजीच्या गोष्ट विसरावयाजोग्या ना्दीतः; 
तथापि तुम्दीं अ(पल्या कृत्याचा पश्चत्तपकेडा वहा 
दरबार उपेक्षेचा नाहीं हं जाणे. तुमचें खक्ष निरति इकडे 
आहे असं समजोन तुमचें पवैकृत्य मनापस्त भाणीत नादी, 
येविषयीचा संतोष मानून इकडीट दोरतीविसी क्ती 
करीत जावी. ^“ आपरे वतनी महार, किदे व कोकण- 
देश घुद्धां नगरवाङे निजामा्ेर्ज, विजापूरकर आदिख- 
खानाचे इकाखू्यांत जे आत ते याजकडीर मुद्धख हस्तगत 
जाल्यानंतर दरोबस्त देण्याविन्ती वचन भसविं म्हणजे 
सोनोपंत यास इजुर पाटवितों भाणे ब्याजबरोबर ह बोटर्णे 
कनुट जारे म्हणोन फरमान आल्यास त्यांतील मजकूर 
पाहून पचे स्वार निवडक व येक्र सरदार ईकडीक 
फोजवरोबर पाठवि्ता जाणि इकडीरु लक्षांत वागून सरकार 
मुखकाची सर्द रक्षण करून कामदारासी शरीक होर्तो 
कीं भ्यायोगे बंड वगैरे बखेडे न होत ”# म्हणोन 
छिदि. त्यास तुम्दी छिष्िल्या अन्वर्ये वर्बून हा फर्मान 
पावर्ताच अपरे मजकुराची अरजी टिद्रन सोनोपंता- 
समागमे पाठ्ऊन देणे म्हणजे त्याप्रमाणे केटं जाईख, 

शिवाजी मक्षराजाना पाठविदेल्या पत्रा वर दिरेटी तडजोडीची माषा 
छिदिणारा ओरंगजेब त्याच वेव्टीं विजपुरकराना डिद्ितो “ या प्राता 
संरक्षण करा, तेथील कादं किष्छ्षांत शिषाजीरने गुप्तपर्णे प्रवेश केा अहे 
त्याची तेथून काकपदी करा. स्याडा आपल्या पदरीं ठेवावे अश्च तुमची 
ह्छा असे तर व्याढा मांगडी मुल्खापासून दूर अश्ञा कनाीटकांत 
एखादी जहागीर धा; म्हणज त्याचा उपद्रव आमच्या मुरुखाप्त खगणार 
ना "» (स. श्चि. च. पर. ६२ ), एकूण दक्षिर्णेतन भीरंगजेव उन्तरेस 
जाण्यासा्दीं निषाखा तेन्ां व्यानं शिवाजी महाराजांशीं तह केरा नाहीं 

# येथपयत अवतर्णातर्गत मजकूर शिवाजी महारा्जानीं पाठविटेल्या 
पत्राचा गोषवारा आक. 
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किंवा उघड भांडणद्दी कायम ठेवकं नाही. तो पानावर पान ठेउन चार्ता 
क्षाखा. पर्दे सोईट जमेर व्याप्रमा्भे मराव्या्चीं तदह करतां येई रविं्वा 
त्याच्याशी युद्ध करतां येदछ; तोपर्यत विजापूरकर व॒ शिवाजी महाराज 
यच्यामध्यं बेवनाव राहिखा तरी आपल्या मागडा रिवाजीचा भंगा घुटेख 
व मोगरी मुर्ख निर्वेध राही असा विचार ओरंगजेबानें केठेढा दिसतो 

ओरगजेब गेल्यानंतर शिवाजी महरार्जान। विजापरकरारीं उघडपर्णे 
बेबनाव पत्करखा. वीस वष।पूवीं विजापूरकरच्या शब्दावर विश्वास ठेवून 
दाक्षाजीने मंगरी उघड वैर मांडे व पेमगिरी यें नवीन रष्याची 
माडणी केटी. परंतु थोडासा नेट काग्तांच विजपृरकरांनीं मांगलंशीं तह 
केख आणिं शहाजीखा तोडघश्चीं प।डल. तरी अपमान गिदन शहाजीर्ने 
विजापरकरांची नोकरी पत्कर्टी. शिवाजी महारा्जाच्यावर असाच प्रसंग 
आला. सानी विजापर दरबाराच्या मदती्षाठीं ब स्याच्या रान्दावर् 
विश्वसन ओौरगजेबक्ञी वैर माडठे होते. पण परीक्षेचा प्रसंग येर्ताच 
विजापृरकरानीं दिवाजी महारा्जाच। बनी देऊन भापडा बचाव 
करण्याचा प्रयत्न केडा, यामु शिवाजी महाराजा स्थिती इतो मष्ट- 
स्ततो भ्रष्टः असी श्चाटी होती व द्यातून निभाऊन निधण्यास्त कोणव्या तरी 
दरबारी, नोकरी पत्करण्यार्वाचून गव्येतर नन्त. परु योगायोग निराव्छा 
शेता म्हणूनच यवि््ठी भर्गजेव यादवी युद्धात गुंतला व मोगी संकट अपो- 
आप नाहीं कञाले, तेन््ां विजापूरकरांसीं र्दरून आप्टे स्वाततय प्रस्था- 
पित करावें किंवा अपमान सोसून रसयाची नोकरी करावी, अपा र्पँच 
निमोण श्चाटा. तेन्हां स्वातत्याचाच मागे द्यानीं पत्करडा. या प्रसगी बाप- 
रेकाच्या मनोरचर्नैती सूक्ष्म भेद स्पष्टपणं निदशनास आरा. शाहाजीहि 
मानी स्वभावाचा होता. त्याचा अपमानश्नाख तरी तोत्याखा असह्य वाटत 
नसे. रागाच्या भर्स॑त नोकरी सोडण्याची भाषाहि तो कवित वापर. पण 
त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कृती प्यानं केन्र केटी नाही. मधून मधून स्याने 
दडग।ई केटी असर. पण व्याच पयवस्तान स्वातंत्र्य पुकारण्याति केन्हाहि 
क्षाँ नाद्व. परंतु क्िवाजी महाराज पहिल्यापासून निराग्या परिध्थतीत 
पादरे. " राहयाजीचा म॒ल्गा ' असें म्हणण्यापरललीकंडे त्यांना साक्षात 
नोकरी किंवा तानेदारी महहवीत नन्ता. यामुक्छ वैजापूरकरानीं वश्वासघात 

केङा अप्त दिसताच अरेतर तुरे या न्यायाने स्याभ्यावर् हात टाकण्याचे 
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्यान। बिल्कुल संकट वाटे नाहीं. ते स्वतंत्रपणे वागतच आरे होते. यमू 
पारततरय मान्य करण्याचा मोह स्याना किचितहि पडला नाही. 

मना्ी हा निर्णय केल्यानतर शिवाजी महारा्जाना स्वस्थ ब्षण्याची 
सोय नन्हती. दिष्टीकर भारबेदीच्या युद्धात गुते होते व॒विजापृर 
द्रबारातीर मत्सद आपरसात ङाथाटी करीत होते; तेवल्यांत हिवाजी 
मह्रा्जाना आपस्पाप्तचा मद्र तारन्यात आणन माय्याच्या जागा घटन 

बसावयाचं होत. स्यानीं यवे िंहगड किला व खेडवारं प्रांत हस्तगत 
केला ( सनदापत्रं पर. ११४ व सभासद प. ५). रजगड किंल्याच्या 
माच्या व शिवापद्रण वक्षवून व्या गडाप्त राजधार्नीसारखे स्वरूप अणछ 
आणि तथन प्रबक्छगड वगैरे किष्ठे घेऊन उत्तर कोकर्णातुन विज।पृरकरांचा 
नमर उठवृन वला. 

रश. १५७९ व १५८० या दोन वर्षांत विजापुरातीर मुस्सदी एकमे- 
कष्या उरावर बक्षण्याची कसरत करण्यांत गुते होति. या वर्ष दीड 
वर्षात 'खान महमद बडसहेषिणीनें मारः! "फत्तेखानास्त विजापुरी बीड 
देऊन मार्ठि आणे श्रावण मासी (१५८०) बहलोट्खान मारिका ' 
शरसे जेषे शकावटखी सांगते. यपिकीं ' खान महमद ' मोगर्ल्ञीं कसून 
ल्ढत नादी अश्ली तक्रार अफजट्खानाने विजापुराप्त केल्यामुक ल्यारा 
जिवास मका्वे छागे भसे विजापूरच्या इतिहास्तकारान म्हटठं भह व 
फत्तेखान व बहटोरुखान हे शहाजीच्या बाज्चे असावेत भन्ञं व्यावेलच्या 
ईग्रजी व पोदुगीज पत्रातीर सद्भावरून वाटत. सरार यावर मुहा 
हमद हा विजाप्र येये सूत्रचाखक बनला व॒ अफजट्खान दहि 

त्याच्याच मताचा अप्तल्यामुढे व्याखाहि महव प्रप्त श्ट. यामुढं शिवाजी 
मह।रा्जानीं खाना्चे वजन कमी करण्यास्ादीं श. १५८० मर्ये कनाटक 
प्रती सवारी केडी (च. सं. ब्र. प. ७९ व्ि.च. प्रपर. ८२) व 
कृष्णाकांठाप्य॑त टुटाटट केरी. तेब्डां मदल्यांची द्वी वाढती सत्ता वेरटीच 
नामशेष श्रारी पाहिजे भसा विचार ठदून विजपुर ह्न अफजरुखानाची 
रवानगी करण्यात जादी, 

शिवाजी महाराजानीं विजापुरकराच्या मुखुखावर चदाह धोरण केन. 
शि. भा, भ्र*,२१ 
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पासून पत्करटे थाची हकीकत बुसातिने सखातौनमभ्यं दिडी भदे तिच। 
सारं अता आहे. 

महमूद शाका चा शष्टाजद्ानाशीं तह होऊन [ च. १५५८ मध्यं | 
निजामश्चाही मुटुाची वाटणी शाटी तेन्हां कोकणचा बहुतेक ग्रति 
आदिलशक्षा्या वाय्यास अला होता तो त्याने मुहा अहमद याजकडे 
व्यवस्येषाटीं सीपविखा व पुणे आणेस्ुपे हे दोन परगणे राहाजीस 
जहागीर दिले. शक्ाजौ जमेदाराच्या चालीप्रमार्णे वतन संमादून व 
आदिरशक्षाची चाकरी करून त्याच्या आङ्गेत वागत होता. पु कनौट- 
काथ्या मोहिमेवर महमृद शानं सवै अमीना रवाना केटे त्यांत शदाजीः 
खाक्षि पाठषिरे. तेब्ड। तिकडे जाताना शदहाजीनं आपटे दोन महा 
आपला मुख्गा रिवाजी याजकड सोपविे. पुटं महमूदराक्ष आजारी 
पदन मृस्युपेथासत ऊगखः; तेन्डां जदिरशाद्दी राज्यात चोहीकडे फदफितूर 
होऊन अभ्यवस्था माजी; आणि कोकणचा व्यवस्थापक मुषा अहमद 
यास बादशदहानें ताबडतोब विजापुरास निघून येण्याचा इकूम पाठविल, 
त्याप्रमाणें म॒हा अहमद गेल्यामक कोक्णांत अव्यवस्था माजरी. द्वौ सधी 
साधून श्िवाजीनें बेडाली आरभटी व कि घेतले. इतक्यात महमूद शहा 
मरण पावल्याची बातमी आरी. तेश्ां शिवाजीडा नवा दम येऊन त्याने 
पद उश्योग फारच जार्रीनं चाद ठेवला आणि चाढीन्त किदे ताम्यत 
वेते, शिवाजी भोसल्याची भरी दंगर वाढत चारटेडी एकन त्याच्यावर 
स्वारी करण्यासाठी अफजटखानाची रबानगी प्चारी.# 

र पोवाह्यांत जवल वठ हाच अनुक्रम सागितला आह 
देशदुनिया काबिज केटी । बारा माउढ घेतदीं ॥ 
च॑द्रराव केद केला । स्याची गडजाउली घेतली ॥ 
चत पाडली काबिज् केटी । टाणीं राजाचीं वेसदीं ॥ 
घेतली जाउिन् माहुरी । कल्याण भिवडी काबिज केटी । 
सोाडविदँ तट्टकमैकण । चेउटी टाणीं वेसाविलीं ॥ 
कुबल, बांकी घरं । एदिवराजाच्या हातीं आली ॥ 
मटखाना दामाद । फियोद बाच्छायाप गेरी ॥ 
वाच्छायजादी क्रोधा आदी । जरी अन्न परजब्टटी ॥ 
जित धरावा राजाखा । कुर बजिरंखा खबर दिटी ॥५॥ 

~~~ ~ ~~~ ~न भ भ ^+ 
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१० अफजलपरसग-भफजट्खान हया विजापर दरबारातीर अनुभषिक ब 
माहितगार मुत्सदी होता. शकं १५५९ मध्ये रणद्ह्वाखानाने कनाटकात सवारी 
केटी तेन्हां तो त्यात होता, रणदुहछा मरण पावल्यावर महमूद शाने अफजल- 
खानाची नेमणक कनीटकात केटी होती. व्यवेढीं शक्ाजीची चहाडी 
अफजलनें विजापरदरबाराकड केटी असं जघे करीना म्हणतो. पुं 
मुस्तफाने शद्ाजीखा केद केठे तेब्हां जिजीद्रन ध्याखा विजापुर।कडे 
णण्याची कामगिरी ममदश्टानं अफजट्खनाकड सांपविटी होती 

त्यानंतर शके १५७१ पासून १५८० परयत वाहे परगण्याचा मोकासा 
खानाकडे होता, याचा अर्थतो या अवधीत एकसारखा वाइत होता 
असें समजण्याचं कारण नाष. शद्ाजी क्नाटकात असून व्याच्यातर्फै 
पुणे परगण्याचे काम व्याप्रमार्णे श्चिवाजी पहात अपे स्याप्रमाणे खानाचै 
मुतारिक वाईकडीर व्यवस्था पहात असतीर. मदमूदशदा व राहाजहान 
यर्व्यात मानापमानाचे प्रश्न उपस्थित होऊन बेवनाव होण्याचा समय 
आखा होता; तेनं अफजर्खानानें मागलश्चीं तटा वाढविण्यापासून 
फायदा नाही असता सषा दिल्यावरून महमूद शानं नमते घेते व 
युद्धाचा प्रसगम रबल्टछा असं विजाप्रचा इतेहाप्त सगतो, कनाटकति 

राद्ाजीचा पुत्र संभाजी कनकमिर्रीच्या सस्थानिकाची बडाढकी माडण्याप् 
शके १५७७ त॒ गडा. त्याच कामगिरीवर अफजट्खानहि होता 
अफजटखानाचें व रदाहाजी-सभाजाचं फारा दिवसचिं वाकं होते. व्यानं 
उचर खाऊन संमाजनचिं व भफजट्खानाचे कनकगिरीस माडण श्ट. 
स्यात गोव्म छामून माजी मरण पावा. स्यामे सहजच शाहाजीच। 
राग भअफजटर्खानावर क्ञाठा. (राधा. च. प्र. प्र. ९३) 

महमूद शहा मेल्यानंतर भोरगजेवानें विजापूरकरावर स्वारौ केटी ते! 
विजाप्रकरातफे खान महमदाष्या हाताखाटीं सैन्य रवाना श्चाठं त्यात 
भफजटखान होता. पण आपला सेनापती खान महमद ओरंगजेबाशी 
ठदण्याच्या कामीं कसुर करतो अपं खानास आदकुन येर्ताच तो विजा 
परास निघून गेडा आणि त्यानें सवं हकीकत बड साैबिणीस सांगितठी 
व्याम खान महमदास परत बोलखवर्ण्यात भटे व येर्ताच व्याखा ठर 

मारञ. यवरून अफजलङखान विजापरदरबाररतीर उलाढारा, वजनद र् 
व कर्त्या म॒त्सथपिकीं होता असे म्हणतां येतं. शिवभारर्तातीर मा।कहती 
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वरून श्रीराराजा, कणृखचा राजा, बेदनूरचा वीरभद्र व मथुरेचा 
त्रिमखनायक वौगरे कनाटकांतीर रा्जावर अफजर्खानाेँ विजय मिव्छबिटे 
होते अपं दिसर्ते. शिवाजीवर स्वारी करण्याची कल्पना व्याभ्याजवक 
अटी अदिलदाहानं काढी तेषां ' हिवाजीला पक्घेपर्णीं बधून तुमध्या- 
पुं आणतो ' अशी व्याने प्रतिज्ञा केटी. 

याप्रमाणे खान शिवाजीवर पूर्णे प्रतीच चाट्न जावयाचा. परतु 
जावक्ीचा प्रतापराव मेरे विजापुरास्त दोन तीन वषापर्वीं येऊन राहिला 
होता. व्याभ्या मरनातून चंद्रराव हं पद आपणास मिल्छवे व शिवाजी. 
कटून जावली परत व्याव अस्तं होते. शिवाय जावव्छी्चे ठाणे अक्षा 
नाक्याच्या जागीं आहे कींतो किला हातीं असख म्हणजे सद्याद्री 
पवेत व वादप्रात यावर तेथून हृकमत चालविण्यास अडचण पडत नाही. 
हं लक्षात घेउन प्रतापरावाची इच्छा पुरविण्यासाटीं खान वा प्रांताकडे 
आला. व्याने पंदरपूर व तुलजापूर येथीठ देवस्थार्नाना उपद्रव दिखा 
( १८।१९ ) ह शिवभारत।तीर विधान शिवकाटीन अस्सरु पत्रावरून 
विश्वसनीय ठरते. खंड २० ठे. २१७ मध्ये ^ ्त्रास ( पंडरपुरास ) 
खाने भजम अफजर्खानाची तसवीस ठकगखी '' असे शब्द स्पष्ट आहेत. 
या टेखाकावर रके १६१९ अरी मिति पडली अषि; ती चुकीची असून 
त्या एेवजीं श. {५८९ मा व॥ १ अश्ची पाहिजे. म्हणजे हा महजर 
अफजलं प्रसंगानंतर आठच वषानीं खुद कषेत्रातीठ जबाबदार अधि- 
काव्यांनीं छिहविष्ा व स्यात € विधान आर त्या तं विश्वसनीय 
समजटे पाजि. 

अफजख्प्रसंगार्चे भारर्तातीर वणेन सारांश ख्पने मागें ( प्र. २१- 
२६ ) सांमितटे अहि. ल्याची पुनरादृत्ति यें करण्याचं कारण नादी. 
तथापि अफजर प्रकरण क्रमाक्रमानं कसे रगत गेटे ह पह्ाण्याजोगें अहि. 
भट्टी गदिशष्षानें खानास रवाना केटे तं शिषार्जीस जिंकून व्यास 
जिवंत पकडून आणण्याभ्या हेतूने कटे ( १७।३१ ) गाणि भफजठानें 
केठेटी प्रतिज्ञा याच प्रकारची होती ( १७।२७ ). मावटध्या देशमुखाना 
उदेदून बादशानें कादलेलीं अस्सल फमानिं आतां उपरन्ध श्ञाल्यामुर्ते 
वर सागितल्याप्रमणे) या स्वारीचा हैतु शिवार्जाचा निःपात करावा हाच 
होता ई निर्विव।द हे. 
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खान वद्स भालातो (१) मक्षाराजांना जिंकण्याच्या व पकड- 
ण्याच्या हेतूने, (२) देवस्यानें चष्ट करणारा असा टोकिक मिक्छवून 
(३) जावढी पेण्यासादीं भाक. ह एकून महाराज जावर्गीस आटे. यापरुक 
जावल्टी सह जासहजीं हातीं घेण्याची कल्पना खानास सोडावी सगटी 
त्यानंतर एकदम जावट्टीवर चाट्न जाणे किंवा जावल्टी देण्यातिषयीं मह।- 
राजी बणे करणे हे दोन मार्ग व्याला मोकठ होते. पैकी दुक्व्या 
मागाचं अवटरंबन करून व्यान कां अशी जरबेचा व कहीं अरां तड- 

जोडीचा निरोप पाठविखा. या निरोपात महाराजानीं केटेल्या अनेक टहान 
मोल्या कृध्य्चिं परिगणन केरे असून मेरे, मागर, अदिर्श्चह।, दडा- 
राजपूरचा शिदी, मुसेखान इद्यादि अनेक रात्र शिवाजी महाराजाच्या वाग- 
णकीमटं एकवटत आहेत असं दाखवून स्याना भिवविण्याचा खाननं 
प्रयल केला आहे, अथात या निरोपातखी भाष। स्वाभाविकपर्णेच एक- 
तफ व अतिरायोक्तीने भररेढी अरी अहि. उदारणाये आदिखशहार्ने 
तह करण्याच्या इच्छेनें जो म॒द्ख मोंगलना दिला द्योता तो शिवाजीरने 
मघन्यामध्यँ राटला ( १८।४८) ४९ ) & अफजरखानाचे रन्द सुद् 
ओरंगजेनाच्या परत्राति आरे आहेत ह खर; परंतु ओरगजेवानें हा मृद्धल 
महाराजाना देऊन टाकण्याचीषहि वाट।घाट चार् ठेवटी होती. एषटढच 

नरे तर खान चान आख तेन्हं आरगजेबाकडे महाराजाचा वकी 
गेेखछा होता व॒ मराठे आणि मांग यायात अथपसराखा कायम 

होता. व्याअर्थी खानान दाखकरिररे मोगखंच भय अतिरायोक्तीनें - भरटेठं 
आह. खानाने केटेरीं इतर विधाने देखीट अशाच स्वरूपाचीं अहित. उदा- 
हरणाय कल्याण्िवडी येथीर यवनाच्या मश्ञादी मह।राजानीं पाडल्या; 
८ १८।५२ ) व काजीमुष्छाना महरार्जानीं कैद केटँ ( १८।५३ ) वभर 
आरोप करतांना खानां पराचा कावव्छा केखा अमला पाज. कारण 
महाराजांध्या उपट्न्ध ॒चरि्ाचा विचार केडा असतां मुप्तकमानाच्या 
धार्मिक कल्पना दुखविणे हँ ल्याच्या राजनीतीचं धोरण होतं भसं दिसत 
नाही. तथापि कोणत्याहि नियमान्न अपवाद असतात या न्यायाने महारा- 
जध्या हात्न विशिष्ट प्रसंगीं मश्ीदासि धक्का पोचढा असण्याचा संमत 
भहि. उदाहरणा कल्याण अगर मिर्वंडी येथे प्रथम दहिदूचं देाल्य 
असुन स्याची जर मुसरमार्नानीं मशीद बनविण्याची खटपट केडी असी 
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व इतक्यात मरार्व्याची स्वारी तेथे गेल्यामुठं मरीदाचा प्रयत्न बंद पदन 
देवन्ठाचे मूठ स्वरूप कायम राहिटे असेर; किंवा युद्धाच्या वे मुसख- 
मा्नानीं मन्नीदीचा आश्रय केडा असल्यास रस्याना तेथून हुसकण्यासा्ी 
मरीदीस धक्का पोचवावा खगखा असे. तात्पयं खानाचे आरोप शब्दशः 
खरे मानतां येणार न्त, कारण व्याच दहेतु महाराजांच्या ह।तून फार 
मोठे अपराध श्चाटेरे आहेत असे,अतिशययोक्तौ करूनहि,मासविण्याचा भि . 

खानाच्या निरोपाचं ताप्यं अते होते की, “*शेवाजी राजे यांनीं सवे 
मुदल व कष्ठे देऊन टाकवे ब तह करावा ( १८।६० }).! 

खान विजापुराह्रन निघाखा होता तो महारा्जाना पकटून आणण्याच्या 
निश्वयानं निघाला होता; अमरं असून आयत्या वेट्टीं व्यानं तह।चें 
बोटणे सुरू के. पण ई बोर्णे खरोखर तद्टाच्याच इच्छेनें सुरू क्ट 
होते किंवा महाराजाना पकडण्याच्या मागौतडा हा एक टप्पा होता; 
याचा निणेय करणें फार कर्टीण होते. पण महराजानीं यवि खानाध्या 
सतःकरणाचा ठव षेण्याप्ता्ी एक खडा टाकून पाहण्याची युक्त 
ट्टी. ती अशीः- 

मुद्धख हिसकाऊन षेणे व तह करणे हंच त्याचं ध्येय असल्यास 
खानाठा मेर्टीची ताट्ररा उन्घुकता वाटणार नादी आणे पकहून नेण्या- 
चच ध्याचं ध्येय असे तर मेर्टीची कल्पना तो मोल्या आनदानें 
स्वीकारीक; दह उघड दिसत भसल्यामुटं महाराजानीं खानाकडे पाठ- 
विटेल्या निरोर्पात ““ जावव्ठीपत या तर बरं होल; आपण मागत अहां 
ते क्लि आणि जाली मीदेतो; आपण ये यार तर माञ्षी तरवार 
मी अपणापृदे देवीन " ( १९।४-९ ) असे शन्द॒योजले आदित. 
यात खानानें कठविल्याप्रमार्णे तदाच इच्छा महाराजानींहि ग्यक्त कंडी 
असून तिला मेटीच्या कल्पनेची स्यानीं जोड दिखी आहि. खानाच्या 
अंतःकरणांत मेर्टाची उक्सुकता असल्याकस्त तो ही कल्पना बिनतक्रार 
मान्य करीर; आणि उश्ुकता नसल्यास " तदहयाच्या वाटयाघादीप्षा्टी समक्ष 
येण्याचं कारण नाद्व ' करे खुसपट काढण्यास्त खानास पूर्णं मुभा 
होता. पण खानानं मे्टीची कल्पना एकदम मान्य केटी यावन 
व्याढा ह्वी संधि पा्िजिच होती ह सहजच दिसून आरे. घयाध्या हाताखालच्या 
सष्छागाराना मात्र ह्वी कल्पना पट्टी नादी. “ शिवाजीटा जर शरण 
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येण्याची खरोखरच इच्छा अतेर तर ॒तुमच्याकडे व्यानं येऊन आपी 
मान वांकवावी हा सरढ मागे अप्तां तुम्ही व्याश्प्राकडे जवे हा कोठरा 
न्याय ए '' असे स्यानीं खाना विचारर्ट. पण खान मेटीच्या कल्पनेन 
इरद्न गेखा होता. स्यान जपल्या सषछछगाराच्या बोखण्याकडे रक्ष न देतां 
५ मखा जवक अरे पाद्ून प्रव्यक्ष यमसुद्धां मीतीन माद्याी अज 
तह करी; मग शिवाजीची ती कथा काय ! ' ( १९।४२ ) असं तिर. 
स्काराचे उद्वार काढले आणि तो क्षपाय्यानें प्रतापगडध्या वाटेनं निघारा 
देखील | 

पुढ कोयनेष्या तीरावर शत्र सेन्याचा तक पडला व दोघांनी कुश 
विच।रण्याकर््तां एकमेकाकड वकी प।ठविरे. तेन्हां गोडीगुटबीची माषा 
सुरू असद तरी शिवाजी आपल्याविषयीं साश्चक असला पाहिजे याची 
जाणीव खानास होती ब खानाचेंहि मन आपणाविषयीं दद्ध नाहीं 
शिव।जी ओशन होता. अशा स्थितीत खरोखर तह षद्न येईर र्विवा 
नादं ह विघात्याबेरौज इतर कोणास समजण्याजोगे नन्त हे कवीच 
उद्र।र समपेक अहत. इतर लोकांना मात्र हा सवं देखावा पादन हा तह 
घटन येणार अरे वाटत हेते ( २०।५७ १. कारण खानाबरोबर 
भेले अनेक सरदार व मंबाजी कौर आप्त मेडन्डी याना मेर्टीच्या बेली 
देण्या्तादीं महाराजांनीं मोटमोठथा किमतीचीं रत्नं खरेदी केटी. तथापि 
इ। बाह्य देखावा होता. कारण “ शिवाजी राजानं मक््यावर विश्वास 
ठेवा भाहे म्हणून मी व्याच्याजवक्र जाऊन सांप्रत सख्य करण्याच कपट 
करतो व आपी गुप्त कस्यार त्याच्या पोटांत सुप्तो आणे तेथीर देव - 
स्थानांत भय उत्पन्न करतो ” (२०।६४) असे कपट खानानेँ योजर; 
भाणि महाराजांनीहि दै कपट ओढलटे असल्यामुरढे या॒ त्याच्या कपटाचं 
फर प्यारा मोगण्याप्त खवण्याचा निश्चय स्यानीं केडा होता (२०।६५). 

यानंतर प्रस्यक्ष मेटीसंबधी करार ठरडा स्यात ( १ ) दोघा्नीहि सशक्ञ 
(२१।३ ) याव; (२) खाननें पारुखीतुन ये्ताना बरोबर दोन तीनच 
सेवक भाणवित; ( ३ ) दोर्घाच्याहि रक्षणासार्दी दाहा दाहा सैनिकानां 

0 क 11 ~ ---------~ -"~~---~ -----~. 1 य 

‰ यावे चाललेल्या बायाघाटीर पयवसान तहांत दोषल असं लोकाना 
वाटत होतें या मारवकारान्या म्हणण्यास अस्पर प्राचे प्र्ंतर उपटन्ध भई 
(शि.च. षा. ले. ४६. ६७). 
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बाणाच्या टप्यावर मार्गे उमं रहर्वे; आणि (४) अश्चा स्थितीत दोर्षानीं 
भेटून गुप्त खर्बत करावे असी कर्मे होती. 

खानानं वाईस येताच महारार्जाना मिववून टाकण्याचा प्रयत्न केरा 
आणि ते भिऊन गेरे आहित अश्चीच व्याची समलूत होती. यामु 
प्र्यक्ष मेर्टाच्या वे्टीं आपल्या जवल्छर्चै हद्यार खानाने राजारन्या नोक- 
राजवठछ दिरे व आपण निःशल्ञ आहो असा देखावा त्याने उत्पन्न केडा. 
या देखान्यामुकं शिवाजी निःश्चकमनानें कराराप्रमाणे आपल्याजवक येऊन 
भेटेक आणि अपणासहि गुप्त कय्यार खुपसण्यासर चगटी संपि सांपडेट 
असा खानाचा अदाज होता. घावरल्खा शिवाजौ आपल्याजवन्ः येऊन 
गाश्च अजग कस मिडव्रीर याचीच व्याठा विवंचना पडटी होती, तो 
आपल्या हार्तात सापडल्यावर स्यादा जखमी करतां येईल याविषयीं व्याल। 
दीका नन्ती. खान स्वभावतः घमेडखोर अप्तल्यामुन्े आपटे कपट 
शिवाजी ओटखृ शकेक आणि आपल्या कय्यारीचा वार तो निष्फठ 
करीट अगर डाव आपल्या अगावर उचल्टल याची श्काहि त्याच्या मनास 
शिवली नाहीं. परतु महाराजांस्या अगात चिरुखत असल्यामुर्टे खानाचा 
कटथारीचा वार फुकट गेखा आणि प्रत्याघात न्यायाने महाराजांनीं खाना. 
च्या पोटात तरवार सुपसखी ती मात्र नेमकी खामू पटून ख(नाचीं 
आंतडी बाहिर पडी. 

या वेदीं महारा्जानीं तरवारीचा उपयोग केटा व दही तरवार म्हणजे 
भवानी तरवार (२०।१६,२२ ) असं परमानन्दानं पागितके अषि. 
वाघनला्च नाव व्याने कोठेहि षेतच्टे नाही. समास्दनें “ विचवाव 
वाघनख › असे रान्द योजिठे अहित (प्र. १६) घ्या अर्थी विचा व 
वाघनख हे शब्द समानार्थक नाहीत है स्पष्ट बहे; वके. सने यानीं 
बिचवा याचा अथं ‹ एक वाकडी कटथार › अपस्ता दिढा आहि. खाफी- 
खानार्ने नुप्तता बिचवा होता भसे म्हटटे असून बिचवां याचा अथ 
वाघनख अदी इलियटच्या सातन्या खेडाव्या संपादकनें टाप दिटी भह 
[ प्र. २५९ |; आणे मेर्टाच्या ठरावांत निःराज्ञ येण्याचा करार होता 
व ह्वा करार छ्वाड ( १००७६] ) ब्राह्म्णानीं केडा अपतं खाफीखान 
म्हणतो. खानातफे कृष्णाजी भास्कर व महाराजातपे पताजी गोपिनाथ 
हे दोधेहि वकीठ ब्राहमण होते हं खरं दिसते; परतु खानाचा वकीट 
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छृष्णाजी भास्कर इ रेवटपयत खानाष्या बाजुनं ठ्डला, प्यानं महरा 
ष्या अगावर तरवार मारण्याचा प्रयत्न केडा परण तो वार खग शख 
नाद्वीं असं भारतकार म्हणता, लानां कटथारीचा मारा केडा' व 'महा- 
राजानीं वाखनख सुपस" या दोन तपञ्चीटाबदट प्रथकारत मतमेद अहि. 
जपेशकावर्खत ' प्रतापगडचे माचीस्त अफजट्खान बरोबर पार्खी व 
हेजीब [-वकीठ ] घेऊन इदेकरासमबेत भेरटास्त भटे. राजश्री स्रामं 
किल्ियावखून उतरून मेर्यपत अले. मेयम एकाम करून अफजठ- 
खान जिर्वे मारि ' अरस डटर जहे. यांत कटथार, वाधनख अगर 
खानाने महाराजांना बगङ्त दाबुन धरणे केरे कशराचाच उष्टेख नादी. 

जेधे करीनन्यात पुष्कठ बारीक तपर्शार दिला जहे, परतु हा कराना 
अफजलश्रपतगानतर ३० वनीं लिष्टिटेखा असून व्यत करीं चुक्रा 
आहित हें मानें सांगितेच अदि. अफजट्वधाचा कारु मार्गशीष ज्यु. 
७ देण्यारेवजी करी न्यांत कातिक महिना सगितला अह तो चूक अहि, 
८ मेर्टीचे समई भफजल्खानाने राजश्र स्व मीची मान बगङेपत घरिडी 
तेन्यं राजश्रीनी प्यास पोलादीं नखं षातर्ड होती. व्याचा मारा करून 
अतडीं बाहे‹ कारी. तेन्ां मान असडून पटा राजश्री्न। हातीं षेतख ” 
असें करीना म्हणत व समासदाची बख९ तच सांगते. 

भवानी तरवार व बाघन्खं हीं दोन शक्ञे अफजल्प्रसगासंबधी महा- 
राषट्|ति गाजत आरी आहेत, पैकी तरवारौच्या हकीकतीस भारतकाराचा 
आधार आहे व वाघनखाचा वृत्तांत सवे बरत दिरेखा आहे, इतर 
तपज्ञीर्छाति फारसा भेद नसून भारतकार, जघ [ रकावटी ब करीना ]}, 
सभासद आणि खाफौखान याच्या टेखावरून या प्रसंगाची बरीच विस्तृत 
माद्िती मिकते. बन्याच ठहिकाणीं ही माहिती एकमेकास पोषक व पूरक 
अश्च स्वरूपात आहे. भारतात अफजर्खान व महाराज याच्या मर्षीर 
करारमदार व भेट याच वर्णन मुखूयव्वेकल्न केठं आहे; आणि खानाचा 
बढईैखोर स्वभाव विस्ताराने संग्रून महारार्जाच्या सषध(न वृत्तीचा व 
मितमाषणाचा अर्थ "ते म्यारे' असा खानां केडा अपं ष्वानित केठे भि. 
जेधे शकावरीत कान्होजी जध्याशीं श्चारेटं महाराजांच संभाषण व त्याचा 
इमानीपणा वर्णन केखा अहि. करीरन्यात कान्होज जभ्यानं इतर देशपूखाना 

कि, भा. अ...२२ 
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उत्तोजेत करण्यासादीं केडरं भ।षण, अफजलखानं महाराजांना पकडल्यासे 
ध्याना सोडविण्यासा्ीं कसा प्रयत्न करावयाचा ठरटं होते त्याचा वुत्ता; 
आणि खडोजी खोपल्यास देण्यात भारेल्या शिक्षेची, हकीकत विस्तार- 
पूथैक दिटेटी अहि. 

समासदी बखरींत पंताजी गोपिनाथ याच्या वकीर्खचं वणैन बेच विस्तृत 
आहे, खानास हरप्रकारं जावठसत घेऊन येण्याची कामगिरी म्राजानी 
पताकडे सोपविटी हाती; त्याचप्रमाणे महाराज म्याठे आहित या सबबीवर 
भेदीच्या वेलीं फार लोक बरोबर घेऊन न जाण्याची सषा खानास पंताजीे 
दिटी व खानाचा हतु महाराजांना धरून नेण्याचाच भद भी बातमीहि 
त्यानेच अणी; एकंदरीत या प्रसंगाचा सूत्रधार पंताजी होता भसे 
सभाप्दाच्या छिहिण्याचं ताथ अह. 

या सर्वं हर्क।कतीवरून (१) महाराजाना जिवत धरून नेण्याचें ध्येय 
खानाच्या म्नात प्रथमपासून हेवटपर्यत कायम होते, 

( २ ) वाईस भल्यानंतर खाना तदहाची वाटाघाट सुरू केटी. 
( ३ ) या वाटाघार्यत्त महाराजानीं ेर्टीच्या कल्पनची जोड दिटी, 

८ ४ ) खानाने भटीची कल्पना मान्य ॒केडी व मेटीभ्या प्रसमी व्यनि 
महाराजांची सुंडी बगटेत दाबून धरटी. आणे 

( ५ ) महारा्जाना खानाचा हेतु माहीत असल्यापुर्ठे याना सावध- 
गिरीन स्वसंरक्षण करून खानस चीत करतां आढ. 

या पांच गोष्टीबदर महारा्ठीय टेखकात एकवाक्यता आहे. मुसख्मानी 
टेखकाना मात्र अथोतच स्या मान्य नाहीत. खाफीखानाभष्या मते मेर्टीष्या 
करारत दोरषनीहि निःरास्च यवे, खानास हिवा्जीनं संडणी व नजर 
धावी आणि खानावररेबर श्िवार्जीनें, जमल्यास, विजापुरास्त जवं अपं 
ठटरटे हेते. त्याप्रमाणे खान निःराज्ञ आखः; पण शिवाजी घाबरल्याचा 
भाव आणून खानाच्या पाया पडला; तेन्हां खान रिवाजीच्या पाटीवर 
हात ठेऊन त्याखा उट्ण्याप्त प्तागणार होता. इतक्यात शिवाजी घ्याच्या 
पोटात धापल्या हत्याराचा इतक्या जोरानंँ वार केडा कीं खान तत्काठ 
मरण पावला. 

तथापि खाफौीखानाचा प्र॑थ अफजखप्रसंगानंतर ७५ वर्षानीं ठि. 
टेटा असून स्या विजापुराकडार विगश्चसनीय माहिती होती भसे दिप्त 



प्रस्तावना १७१ 

नाहीं. मात्र खान पारखीतून आखा, स्याध्या बरोबर तीन चारच माणसं 
होती आणे या शिवाय मेटीध्या वेलं व्यानं आपटे खोक एका बाणाभ्या 
टष्यावर ठेवले होते ही माहिती समाप्तदाशी जुक्ती भक्षी नें दिटी 
आहे. 

बुपातिने सङातीन या प्रंथातींख या प्रस्तगाची इकीगत अगदीच 
अ्िश्वसनीय दिसते. त्याचं तात्पयं अस आह. अफजटल्खान दहा हजार 
सैन्यास आला व स्यानं रिवाजीचा कादं मुदु हस्तगत केटा तेग 
शिवारजानं ठीनताप्रदशक पत्र पाठवून माफी मागितटी. तेग्ड खानारने 
त्यान्याश्ीं सख्य केठे, नंतर शिवाजीनं खानाप्त मेजवानीनिमित्त प्रतापगड 
किष्धावर बोडावरछ; द्याप्रमाणें खान फक्त बारा लोकापि किष्छर्ात येत 
अस्तां शिवार्जाच्या हत्य।रबंद ठोकानीं ब्याच्वावर गर्दी करून व्यार 
ठार मरे, तेन्हां भापल्यातस्त कोणी ओआंवरता नाही अक्तं समजून 
खानाची फौज घुप्ताटे पदन गेटी. 

अशा रीतीने तडजोड्चिं बोट्णे खाऊन कपटे घात करण्याची 
कल्पना शिवाजी महारार्जानीं योजदी असें मुप्तटमानी रेखकाच म्हणणें 
दिसते. पण ही कल्पना अफजट्खानानीच होती हं या प्र्तगानंतर एकच 
महिन्याने [ १० डिसेवर | जििरेल्या अस्तक पत्रांत नमूद अदि. 
राजापृर यथी समजी व्यापारी सुरतैतीर आपल्या अधिकाव्याखा छिहि- 
तनि म्हणतातः-- 

(116 0न8०ा। 78६ 18 ९8116 ष्टि ण धाऽ (छपा 18 
107) 0 06 116 1088६81त् ग 18 @प66०.8 1 प्80810; 81 
8116 0{फ111868701182 = (784, कपत 18 ए6 16 नाक 
8616 ०) 11170, [0४४ 80716 ग 6 ८1868 ° 718 
ए०पपप्न क, ० क्र [1 ४० ए6 शरपा0पशक ००९०४६९ 111 ००६ 

21९6 111 1102086 &त् ए९पि86 ४० &० ४0 ००पा ४; ४00 {1686 

816 प्रप्रा व ग०8]1, एप (18०७, 91 ]69 ( 90991 

0100818 ) 80 86रकद ए; 01000 18491 168 फा 81 काक 

#0 {176 ०0.) त 87 (गण8008 &॥ 810०९ 096 ५088४ 

00 ४6 प्रभः न०क] प४० 19००1; 8481088 000 06 
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8167811, 16 88 7101 8.16 {0 16818 8111781 8116 00117881] 
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यावून युद्धास एकदम प्रारंभ न करतां तहा्चै बोर्णे अभफजरु- 
खानानेच प्रथम सुरू केठं असे म्दणर्णे भाग भह. 

एद भफजटर्खानाची विल्हेवाट रगल्यानंतर खानाचे पृष्ठरक्षक मदा. 
राजाच्या जगावर धाऊन आरे आणि समाजी काव वैरे महारार्जाच्या 
बालृचे दहा वीर ्याना अडविण्यास पुं सरसावठे. या धूमश्वक्रीत 
खानाकडीछ सरदाराचं नाव सय्यद बंडा भरसे बखरीतून भदे ते 
८ बड़ा सय्यद ' असं पाहिजे. जिवा महाडा याचा पराक्रम भारतकारानें 
व बखरकाररानीं रकसारखाच सागितखा अहि. दहा प्ृष्रक्षकां्ची नरव 
भारतात आहित तीं एकाहि बखरकाराने दिठेखीं नाददीत आणि या भणी. 
बाणीन्या वेदीं महारारजाभ्या विश्वासापस्त पात्र क्षाटेल्या लोकात  इत्राहिम 
शिद्ी ' नांवाचा यवन होता याची कल्पनाहि बखरकार्राना असल्याचे 
दिसत नाही. व्याचप्रमाणे अफजङराच्या मृघ्यू ची वाती समजल्यावर देखा 
मरा्यारीं ्द्र् इच्छिणाय्या मुसेखानाची माहिती दयाना नाही. पाडाव 
कषाटेल्या डोकात ° खंबाजी मोसले ' याचं नाव समासदी बखरीत कपटे 
आहे. ती मोडी वाचनाची चूक अदि. छाबाजीच्या एवजीं मनाजी भसं 
पा्टिजे ह मारतावखून ठरते ( २२।४६ ). अफजख्खानाचा सुख्गा 
मोठ्या कष्टाने रणांगणातून जीव घेउन पव्यटा हे बहूतेक रेखक सांग- 
तात. पण त्याचे दोन लहान भाऊ मरादर्याभ्या हातीं सापडरे; रणदुल्ठाचा 
मुखगा रणदष्ठा हा या केलीं कैद क्षाख, खेव्ठोजीचा शऋ्रीतपुत्र शिरी हिखङ 
शरण येऊन महाराजांचा नोक बनटढा अणे प्रतापराव मेरे यने मुसे- 
खान वगैरे टेकना वाट दाखवृन रा्नातुन सुखरूपपणें नेकं ही माहिती 
भारतात विशेष हे. ल्याचग्रमाणं सकेताचा नगारा होतांच जे पांच 
भराठे सरद।र यावनी सैन्यावर चाद्धन गे ते कमन्टोजी, येसाजी, तानाजी, 
कोडाजी वैरे खं. ८ ठे. १२ मर्ये नावाने तरी माहीत होते; पण पाच 
हजार पायदन्यचा सरदार 'नारायणः नवाचा ब्राह्मण वीर भारतात प्रथमच 
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ठकू येत आदे. एकंदरीत अफजल्प्रसंगासं वधौ बरीच विस्तृत माहिती 
उपटन्ध अदि अपा जो आजपर्य॑त समज होता तो निराधार ठरतो. 

अफजक प्रथम चाद्धन आड तेषां जाघवानें सुरे, पड-्याने शिर- 
वल, खराटथानें सासवड, हिलाखने पुणँ माणि सेफखानानं तककांकण 
असे शिवाजीचे ग्रत घेतले. तेब्हां नेताजी स्याच्या अगव्रर चाद्धन जाणार 
होता ( २३।११-२८). परंतु तक्षची वाटाघाट चाट असल्यामुढं 

महाराजानी नेताजीस व्यावेठीं न ल्ढतां मेटीनंतर दुसन्या दिवी बाई 
प्रतावर् च।ल्न जण्याचा इृकूम सोडला होता. लाप्रमर्णे नेताजी माग्ञीषे 
शु. ८ रोजीं वाईस गेडा. आणि बाई प्रातांतील कि हस्तगत करणे व 
गवि तान्या घेणं हीं कामें व्यानं केटी. नंतर खटावपासून कोष्ह।पुरा- 
पर्थ॑त स्वारी करून मराठ्वाच्या सैन्यानें पन्दान्याप्त वेढा दिडावतो 
किद्ठा हस्तगत केडा. 

११ अफजटप्रसंगाचा परिणाम-फजल्प्रस्गात विजापृरकररष्या 
सैन्यांतीक अदा तीन हजार रोक ठार श्नाठे असावे असें इप्रज व्यापारी 
रेश्डिग्यन म्हणतो. आणि बरेच खोक पद्धुन) जीव बचाऊन गरे, दयी गोष्ट 
भारतकारनहि सागितटी अदि. पण मनुष्यहानी मोटी चारी नसटी तरी 
यावेन्ेपा सून मराठथांची जरब विजापूरकरांबर बर्टी ही गोष्ट निविवाद 
अहि. भारतकाराच्या टिदिण्यावरून तरी खानाच्या मनांत प्रतापगडावर 
जाऊन तेथीठ देउढ उष्वस्त करावे असं होते; अणि पंढप्पूर येयं 
स्याने प्रत्यक्ष या जातीची कृती केटी भसल्यामुके खानाचं नवि रेकर्ताच 
तो प्रतापगडावर देखौरु श्रसच करील असे हिंदु टोकना वाटे & खरं 
अदि आणि याचमुरे प्रतापगडच्या मेर्टीत खान ठार श्भाला ह एकर्ताच 
शासपासन्या हदु लोकाना धर्मावरचं मोटे संकट नाहीत क्षाठं व याच 
त्रेय शिवाजी महाराजाना अहि हा विचार प्रामुख्यं मनापुढे आस. या 

नतर विजापूरकराकटून शिवाजी महाराजाविरुद्ध अनेक सरदार आरे; 
यानीं आपापल्या मगदुराप्रम्णे महाराजा! सामनेहि दिके. परंतु त्यविकी 

एकाने हि दूष्या धर्मभावना दुखाविण्याचा केन्हांहि प्रयत केठा नाह. 
सारा हिंदू देवढे र्ट करू पाहणाय्या खानास देहान्त प्रायश्चित्त मिठ- 

के पाहून विजापूर दरवार।तीट मुसरमानी सरद्।रावर ज) एकदा वचक 

च रि. च. सा. ख, १, ६८, 
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बतला तो कायमचा बता. तेन्दपासून विजापूरचें राण्य बुटेप्येत या 
राष्यातीर कोणाहि सरदारानें मराठ्थावर स्वार करताना देवठे अ्रष्ट कर- 
ण्याचा खटाटोप केल्याचा दाढा सापडत नाही. यापुदढं विजापुरकरराशी 
च।टरेल्या मराठर्थाय्या भ्रगभ्याचं स्वरूप धाभिक नग्डर्ते, राजकीय शेते. 
यामुक्छे अनेक मुसटमानी सरदार अंतस्थपर्णे शिवाजी मह।रा्जाना मदत 
करण्यास्तहि तयार अपतत. 

१२ रस्तुमजमा व फाजरखान-प्रतापगडच्या युद्धान विजपुरास 
पदन गेल्या बन्याच सरदार्याना अर्ह! भदिर्शहानें धीर देऊन पुनः रुस्तुम- 
जमा्या हाताखाटीं मराठर्थाष्या सेन्यावर् रवाना केर्ठे. मराट्थानीं वादूप्रात 
घेऊन पन्हान्याकडे चार केल्याचं वतमान विजापुरास आठ अतसल्यापुढे 
या सैन्याची रवानगी पन्हान्यान्या रोखार्ने करण्यात आरी. इतक्यात 

पन्हाव्ठा मराठ्ांनीं धेतल्याचं वृत्त समजले. तेन्डं अदिरशक्वाचा धीर 
सुटख भणि रिवाजीच्या निग्रहाच काम दिष्टीकराची मदत 
घेतल्या्वाचून जापल्या एकय्याभ्या हातून पार पडणार नाहीं अशी घुण- 
गाठ ध्यानं मनश धटी ( २४।२४ ). तथापि दिद्धीकर।कदून मदत 
येउन पोँचण्यास काह कार गणे स्वामाक्षिक होतें. तोपय॑त भष्ीनें 
सापल्याच सेन्याच्या हातून मराठ्धाना जडविण्याचा प्रयत्न करण्याचें 
ठरविले. यवेठीं जदिख्श्चादी सेन्याचं आधिपत्य ज्या रस्तुपरजमाकड देरण्याति 
आ होते तो प्रस्यात रणदुहठाच। मुख्गा होता. 

फरादसूनुख् यर्हि नाम्ना यो रुस्तुमेजमः ॥ २४ 
हं मारतकाराचं वाक्य । अमल इ साठी! या फाररी प्र्थातीर (३. 

बहा. ७ पृ. १२७ ) माह्ितीवरून विश्वतनीय ठरते. हा रुस्तुम श्च. 
१५७९ मध्ये मोगख॑विरृद्र कुन ठ्ढला होता. तच्कोकणांतीर कादं 
भाग व रजापूर बंदर त्याच्या तार्व्याति अपे; आणि इमरजी व्यापार्य्याचा 
व्याभ्यारीं स्नेह होता. इा चांगला ख्ढवय्या होता ह भारकारानें 'घुदुर्धर 
भसं विरेषण र।ऊन ( २४।२८ ) दुचविढं आहे. तो व॒ अफजरचा 
मुख्गा फाजक यानीं विजापूरकरंष्या सेन्यानिशीं मराटर्घावर कोल्हापुरा- 
नजीक हठा केखा. व्याच इत्यंभूत वणेन भारतात २९४ ग्या अध्यायौत 
आहे. या युद्धाच्या वेढीं कोणता मराठा सरदार कोणत्या मुसर्मानी सर- 
दारासमोर उमा होता वौरे बारकाईची माहिती मारतकारनें दिखी आहे. 
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आदिरश्ादी सेन्य मराद्यमंचं सेन्य 
(ऋ | 

ष खरटे ब पांदरे 
(2 फाजटखान । र नेताजी पारकर 
“~¬ ( डवी बाजू ) ( उजवी बालू ) 
७ रृस्तुमजमा ५ ध शिवाजी महाराज 

( मध्यभाग ) 
४ | मर्क इतबार ... ध इंगरे 

= सादत सिद जी पवार 
् हिखाङ व जाधव 

( उजवी बाजू ) ( डावी बान ) 

यखेरीज विजापूरकराच्या बाजूस संताजी षोरपडे व सर्जराव घाटे 
यांची योजना चोददीकड्ून हिद्रन सैन्याचे रक्षण करण्याकडे क्ञालेड। होती. 
युद्धास प्रारम ज्ञाल्यानंतर प्रथम नेताजीग्या माच्यापुं फाजट्खाननेँ कच 
लाऊन पद्टण्याचः धडा घाद्धन दिख; भाणि व्यानंतर रस्तुमानें शक्न 
ट।कून जीव बचावण्यासा्टीं पाच सहा षोडेस्वारांसह पक काढल्यामुर्गे 
भादिलशाही सैन्याचा धीर खचला व ते सेरावैरा पक्त घट्टे, या वेगी 
रस्तुम; महाराजन्या जवदून पदन गेरा तरी व्यान्यावर ध्यानी हयात टका 
नाह्। याच कारण 

द, न हि विदधति भीरौ शरतां सूयेवंदयाः ॥ २४ 

, शिवाजी महाराजासारते सूर्यवंशी राजे भित्रयावर श्न चाल्वून भाप 
शोय प्रगट कर्रात नाहीत अते परमानन्द सांगतो. समकालीन अस्स 
पत्रा देखीर या युद्रा्चै वणन अर्च केठेटे भदत. ता. ४ केन्ुत्रारी 
१६६० [ =, १५८१ फाल्गुन ञ्चु. ¢ 1 रोजीं सुरते पाटविरेल्या एका 
पत्रात ईप्रजी व्यापारी दिषहितातः- 
116 1810116 08108 86९४९618 01668, "1671 11 ९१ 
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०६० प्र प्ि०गभक. 

या युद्धात विजापूरकराचि कितीएक हत्ती मरा्र्याष्या ताम्यत अरे 
या भारतकारन्या विधाना [ २४।७५ ] शकावखछीचं प्र्यंतर उपलनम्ध 
अदे. ५. १५८१ पोष व| १० बुधवार रस्तुमजमा व फाजल्खान 
यासी युद्ध कोल्हापुराजवन् जाहा्े. बारा हत्त व दोन हजार घोडीं राजे 
याणीं पाडाव केरी. रस्तुमजान पलेन गेखा [ शि. च.्र.पृ. ५५७।९८] 
हा तपरील सदर श्कावर्टत दिखा अहि व तो महखाचा आह, 

१२ पन्हाव्याचा वेढा-रुस्तुम व फ।जरू याच्यावर् जय मिटविल्या- 
नेतर महाराज पषन्ाग्यापसत भके; भाणि नेताजीनें कोल्दापूर, रायवाग, 
अथणी, तेटसंग तको इत्यादि विजापूरकर्यष्या तान्यातील गार व पद्ध 
टुटटे वे कांहीं हस्तगतहि केटे. अशा वरकारं अफजल ठार राला, रस्तुम 
पराभूत श्षाखा आणि नेताज॑नें विजापृरकरांचा सुद्धख व्यापण्याचा स्पार 
चाट्विखा तेनं विजापृरकरचि ध्वे दणागून गे. मराठ्वाना भवरण्याचं 
काम आपल्या ह्वातून होत नाहीं असे विजापूरकरन्या मनानं पक्केपणी 
घेतङे आणि लयनी दिरह्धीकराकड पूर्वां मदतीची याचना केटी होती तिची 
पुनरक्ती केटी. पण दिह्वीकराकडे हाक पांचून र्यी मदत विजापुगाप्त 
येउन पोचर्णे दिनावधर्चचिं काम होत. तपयत व्याना मराट्वाच्या सैन्यास 
धोपवून धरण्यासाटीं काना कांहीं व्यवस्था केल्यावाचून गव्यंतर ॒रादिरे 
नादी. तथापि विजापुर दरबारी कोणीहि वजीर ह काम पत्करण्यास 
पुटे येना. अशा वेनं कनूत्छचा जहागीरदार शिदद। जोहार याने ह कम 
करून द्ाखविण्याची दमत बांधरी. हा रिदी स्वतः बंडखोरच होता. 
तो विजापुरकराविरुद्ध कारस्थानं करून रिरजोर बनटखा हाता. युं 
दरबारातीर मुत्सघाची स्याच्यात्रर मजं। नन्हती. पण मुत्सर्घाचा मति 
कुठित श्भाल्यमुठ जोहाराचं स्हणणें गोड मानून वेक मारून नेण्याचा 
प्रग द्याच्यावर जख होता. वयनं जोह्यराचे सने अपराध माफ कर्न 
प्याखा ‹ सङाबतखान ' हा किताब दिक! आणे त्याची रवानगी शिवाजी 
महाराजाचा बदोबस्त॒ करण्याच्या कामीं केडी आणि त्याने जापल्या मौढ्य। 
चैन्यासह पन्हाग्यात्त वेढा दिख, 
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जेारावरोबर रस्तुम,फाजलङ व सादात हे खान या मोहि्मेत पुनः सामीर 
क्षे होते आणि बाजराज घोरपड जख होता. पेकीं जोहार, फाजट 
व रस्तुम यानीं पन्हान्याची पूरवे बाजु वेढडी अणि सादात, मसूद, घोर- 
पडे, भाईखान वोरनीं पश्चिम बाज्चा बंदोबस्त ठेवङ।; दक्षिण व उत्तर 
बाजुच्या सरदारांचीं नावि भारतकारानं दिखीं नाहीत, या दिर्शानीं दुसन्या 
भैन्यनीं वेढा दिखा अस मोघम सागितरं आरि. वेद्या काम चेन्रापासून 

ह अ 

सुरं ञं व मराज तेथून अआषाढात निघून गेरे अप्त जध॒₹ाकावर्छीत 
म्हटर्टं आहे. मध्यत श्येष्ठ अधिक होता ह लक्षांत तरं असतां वेल्यचं 

काम चार महिने चाख्डं होते व पांचन्या महिन्यात आषाढ वध १ रोजी 

महाराज पन्हान्याद्रन निघून ेढण्यास गे असं ठरते. 

पण या चार पाच महिन्यात एक फार प्रोटी मह्वाची गोष्ट घडरी 
ती ही कीं विजापूरकरशनीं केरेल्या विनंतीटा अनुसरून दिष्धीकरयानीं 
दिवाजीमहाराजांविरुद्ध सैन्य रवाना करण्याच ठरविरं आणि यचि सैन्य 
पुणे प्रा्तात दाखरहि श्चा. यावे शाइस्तेखानाध्या ह।तावाीं सत्था त्तर 
७७ हजार धोडेस्वार असून त्यावरीक अदम।सै ६० सरदारचीं नविं 
भारतकारानं दिखीं अदित. या सेन्यान देवर्गाचा विध्वस्त कर्णे, मठ 
मोडर्णे व गांव उभष्वस्त कर्णे करे अत्याचार केटे [ २५।६०-६२ ]. 
आणि चाकणच्या कियास वेढा दिढा. अक्षा रीतीनं शिवाजीमहयाराज 
पन्ह।ठ्याभ्या वेरव्यात अडकून पडले असतां रास्ताखानने पुणे, सुप, 
इंदापूर व चाकण हे परगणे तान्यांत वते. या वेढीं राजमाता जिजा- 
बाई राजगड येथे होती. चोर्होकटून उव्टेल्या या वावटर््मर्च स्वरूप 
पाहून महाराजाना हरप्रयलानें पन्हान्याच्या वेद्यातून सोवि पाज 
असे या राजमतिने ठरविे, इतक्यात नेताजी पाङ्कर व सिद हिर 
विजापुरापय॑त स्वारी कखन परत आच्े दिस. तेन्हां पन्कषान्याचा वेढा 
उट्विण्याचं काम या दोधांकडे सोंपविण्यात आङे, त्याप्रमाणे व्यनीं षन्हा- 
व्याजवठ् जाऊन जोहाराष्या सेन्यावर जोराचा इछा केडा. पतु त्याचा 
उपयोग श्राखा नाही. उल्ट शिदी किखखचा मुल्गा वाहवाह हा मात्र 
ठ्ढत असतां घोच्यावषून खाटीं पडला आणि व्यासा शत्रसेन्यानें उचद्न 
नेठं. तेब्ड शत्रू अडविण्याचें काम हिलडास करतां भारे नाही. एक- 

शि, भा, प्र, २३ 
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दरीत वेढा फोडून षन्दान्यांत मदत पोंचविण्याच काम यवि नेताजी 
पार्कराष्या हातून तडीस न जातां प्याखा परत्वे लगड. नेताजी पाड- 

कराचा पन्हार््यात मदत पोचविण्याचा प्रयल फसल्यानंतर कहीं दिव- 
सानीं श्जिवाजीमहाराज पन्हान्यावदून निषा; पण ॒ब्यांना कसं निघतां 
आं या गोष्टीचा समाधानकारक घुखस्ा भाढल्त नाहीं. तयक भास्कर 
याजकडे किषठा ल्ढविण्याची जबाबदारी सोपवून महाराज रत्रीच्या पहिल्या 
प्रहरी पार्खीतून गेरे, व वयाच्या मागन साशं पदाती गेटे; पण मेष- 
गर्जनेच्या गडगडाटापुकं व भवानीर्ने मोहित केल्या श्रसेन्यापस्त ही 
हाङ्चाठ समज नाहीं अस्तं भारतकार सांगतो. भश रीतीने निघुन 
जाण्यपृीं महार जनीं जोहारास व्याबद इषारा देऊन शाखा द्वद युद्धाच 
अब्हान दिर होते पण तें घ्यानं स्वीकारटे नाटी; व्यानंतर स्वशोर्यानें 
शत्रचा वेढा फोद्ून महाराज निघून विशाक्गडास गे भसे परमानन्द 
सांगतो. पण श्यांत अतिशयोक्तौ असावी अप्त वाटते. रव्यातल्या त्यात 
भवानीं मोहित केल्यामुढं शतुसैन्यापस्त महारााची हाटचाङ कठी 
नाहीं हा कार्यकारणभाव तरी पटण्याजोगा नाही. 

उरुटपक्षीं विजाधृरच्या हतिहासकारानं महारार्जाची सुटका जेहाराष्या- 
राजद्रा्ी स्वमावामुर्टे ्लारी असे प्रतिपादन केर्टे आदि. प्रथम जोहारानें 
पन्हाल्यास वेढा देण्याचे काम प्रामाणिकपर्णे चारि; ल्यापुठें शिवाजी 
छरोष्रच पेच सापडका, पण स्यान ठीनताप्रदशक पत्र पाठवून माफी 
मागितछी व 'भापणाखेरीज मखा दुसरा आसरा नाहीं जाणि इकूम हइ तर 
मी स्वतः येऊन माक्षा अजं करण्यास तयार आहे ` असं कटवि. 
जोहारान या निरोपामुढ संतुष्ट होऊन शिवाजीस असें रिषि की, (“माञ्च 
गमन जाहीर रीतीने जरी तुमच्या नाशसा्टीं आह तरी पण तुम्ही जर 
माच््याश्चीं खन्या स्नेहने वागण्यास तयार असा व त्यप्रमार्णे करार करार 
तर बादशदाच्या दरबारात हररकग्रसगीं मी तुमचा मदतगार होण्यास 
तयार आ." है रेढून शिवाजी फार घुष क्षारा भाणि मध्यरा्री दोन 
माणसं बरोबर षेऊन जोहारयाकडे गेढा व त्याची मेट षेतटी. भाणि दो- 
धानीं एकमकाशीं मित्रलाष्या न्प्यानें वागार्वे असा करार कलन तो 
राश्रीच परत किल्यावर गेखा. भाणि वेढा चाद आहे असा देखावा कायम 

क ठेवण्यात भला. पढ जोहाराध्या मितूरीची ही बातमी बादङ्टास विजापूर 
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येथे समज तेन्ां तो रागवरा आणि दोघांही बेडखोर्याना शास्तन केडे 
पाहिजे ' भसं योजून विजापुराह्रन सेन्यासह निघण्याचें ठर. जोहार्ने 
हृजरच्या भेटीस य्व असं सागण्यासाटीं एक वकार पाठविण्यात भारा पण 
जे्ार आखा नारी. तेना बादश्चाह्या सैन्य घेऊन मिरजेपयत जाढा 
आणि आघाडी व्याच्याहवी पुरे पन्हान्याच्या दिनं चाद्ध् क्षाठी. तेन्हां 
रात्रीं शिवाजी तेथून पाच सहा क्जार पेन्यासह निसटला अणि पन्हारा 
किला बादश्चाष्या ताम्यत आख व्यवे्ीं युद्ध देखी करव खग 
नाहीं असें विजापूर्वा इतिष्ासकार सगितां. 

परंतु ही हकीकत विश्वसनीय दिसत नाही. शिवाजी पक्टाराज पन्हा- 
ल्याह्रून जार्ताच किल्ला त्जिपुरकरच्या तार्ध्यात आला नाही. जेषे श- 
कावटीप्रमार्णे श, १९८२च्या आषाढ वध १ रेजीं महाराज पन्हान्या- 
दन खढणा उर्फ विशाकगड येयं गरे; ते्ड। जोहाराष्या टीकां ( मसूद 
नावाभ्या सरदारानें ) व्य॑चा पाठलाग केला. / तेत्तमई व्रदलाचा जमाव 
व बाजी प्रमु देशपड़ि गजापृरचै धाटीं ठेऊन राजश्री खेक्छण्यास गेे 
बाजी परमु यानी ब लोकं युद्धाची शते केटी. बाजी परभु व करहि 
रोक पडिरे. गनीम चढो दिल्या नाही. सिदी जोहार माघ।रा गेडा ' जेषे 
करीना शि-- च. प्र. प्र.४६. 

मुसङ्मानी टठेखर्कानीं बा्जाच्या या पराक्रमाचा किंवा स्या प्रसंगाचा 
नामनिरदेश्हि केखा नाही. भारतकारनं या प्रसगाची विस्तृत माश्िती 
दिदी आहे. महाराज पन्हान्याह्रन निसटरून गेल्य।ची बातमी रएकर्ताच 
जोहाराप्त फार वाहट वाटे भणि व्याच पाठडाग करण्याच्या कामावर 
द्याने मसूदाची योजना केटी. या खेराज पाटीचा राजा जप््वेतराव व 
रोगारपूरचा सूर्यराव याना विशाकगडास वेढा देण्यासाठी पाठविडे. या 
सर्वानीं मिक्न महाराजाना अडकिण्याप्ा्दी पराकष्ठची मेहेनत केटी परंतु 
ते अडवृं शकटे नाहीत. महाराज गडावर जाऊन पांच. तेन्डां जसवत- 

राव, सू्यैराव व मसूद यानीं गडापतच वेढा षार्ण्याचा प्रयत्न केडा 
परंतु मरान्याभ्या सैन्यारने द्याच्यावर फारच जोराचा इछा केल्याुरे व्यनि 
ल्यवेव्धीं वेढा उत्वि भाग पड; आणि मसूद मोञ्या कष्टाने जीव 

घेऊन कसाबसा परत पन्हान्यास्र पचलख. नंतर महारज सरहदीवर 

आणून ठेवच्टे सैन्य वेउन विशाव्छगराह्रन राजगडास गेके. हश सवं 
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प्रकार चारुडा अप्ततां पन्हाव्डा मरा््याच्याच तान्यात होता; व तेथें त्रिवक् 
भास्कर तैन्यासह् ॒किष्ठा ठ्ढवीतदहि होता. परतु महारानी राजगडस 
गेल्यावर असा षिचार केडा कीं एकीकडून शिदी जोक्षार व दुसरीकडून 
शास्ताख्लान असे सरदार चाद्न आरे अक्षतां दोनहि सेन्यांशीं एकदम युद्ध 
चादर ठेवल्यानं फार प्राणदयानी होक. सबब तो प्रसंग टाटण्यासार्द पन्दान्म 
किल्ठा शत्रूस देऊन जोद्ाराशीं चारठेटे युद्ध॒थाबविण्याचें व्यानं ठर- 
वि. त्याप्रमाणे निरेप जातांच यवक भस्करानें कि अधी भदिर- 
शास देऊन टाकला; व तो सेन्यासह राजगडास निघून आखा, उय॑बक 
भास्करा पन्हान्याहून निधर्ताना जोहाराची भेट घेतटी तेन्डां जोहाराच्या 
मनत शिवाजी महारार्जाचा स्नेह ठेवण्याची इच्छा अदि असे व्याप्त दिसून 
आं असं भारतकार श्हणतो (२८।७ ». जेषे श्रकावर्छत तर ‹ श. 
१५८२ भाद्रपद वदध त्रयोदशी, पनाठा सखाबतखानासी ( जोक्षरास ) 
दिल्का सखा केखा › भसं टे आहे. यावरून या वेठेपयत जोहार व 
अछ्ी याच्यत उघडपर्णे बेबनाव आखा नन्ता भके दिसते. या्नतर 
लोकरच अष्ी व जोहार याभ्यांत वितुष्ट आड. महाराज पन्हान्याहून 
निसषटछे व ते विश्ाढगड(सि गेल्याचं समजल्यावर् देखी याना तेथे 
वेदण्याचं काम जितक्या कसोशीने ब्हावयास पाहिजे होतें तितक्या कसो- 
सीने जोष्षाराने केरे नारौ असा संशय बादशदहाय येण स्वाभाविक 
होते. आणि हा संश्चय वाढविण्याप्त तयेवक भास्कर व जेोष्टार यव्या 
मीर गोडीगुखर्बाचा सामोपचारहि कारणीमूत श्नाठा असेक भसं दिसते. 
किंबहूना ' पन्वा ॒किषठा अगदी जोदाराव्याच ताब्यांत दिखा अहि ' 
भसे सगरून मरा्व्यानीं जोद्षार हा जआपख मित्र आहे अपतं मास्त्िे 
असर्व. कर्सैहि भसो. एवे निश्चित आशि कीं जोहार व अद्ध याष्यात 
वितुष्ट येऊन जोहारानें कातिकामभ्यं उघडपर्णे बंड पुकारे व पण मांगी 
सरदार आहां भसे त्याने जाहीर कें [डाग रजिस्टर १६६१ प्र.९६-९७]. 
अष्छीनं पुढे व्याच्यावर स्वार केटी आणि शेवटी व्यास वीष देऊन 
माराविर्धे. जोष्टार शश्च. १५८३३ मर्ये मरण पावला असं जेषे शकावदी- 
वरून ठरतं. रकदरीत प्न्हान्यावषून महाराज निघून गेठे ते जोहा- 
राभ्या मिवृरीमुढं गेडे हा अद्धीचा समज चुकीचा होता व 

''भ्रन्यामहे वय तर्हि नापराधी स जोहरः ॥ ? २८२४ 
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¢ जोहार अपराधी नन्हता असं आम्हांस वाटत ' हा परमानन्दाचा 
अभिप्राय एकंदरीत ग्राह्य दिसतो. परंतु "' देषीच्या प्रपतादानं ' महाराज 
पन्हान्यातून निसटरं श्चकठे हं परमानन्दाचं शहणर्णे मात्र तितके पटत 
नाहीं, मह्ारा्जाच्या कायस दैवी सहाय अहि हं लोर्काच्या मनावर रिष 
विण्याची संपि भारतकारानें या ठिकाणी साधली अदि; पण या प्रसंगाची 
उपपत्ति मानवी व्यश्रहाराच्या दृष्टीने छवतां भारी पाहिजे; व॒ अद्भुत 
चमत्कार हा पुरावा म्हणुन इतिहासं ग्राह्य धरतां येणार नाही असें 
प्रस्तुत ठेखकास वाटते. 

समकार्छन हमरजी पत्रानरून अपतं दिसते कौं रस्तुमजमा हा शिवाजी 
महाराजांचा स्नेदी अहि भसे इप्रजी व्यापार्व्याना पक्छपणीं वाटत कर्ते. 
या समजावर ( भफजठ प्रसगानंतर मराटर्थनीं दाभोक्पर्यत चाल केडी 
तन्श ) इप्रजी व्यापार््यानीं रस्तुमच्या तान्या॑तल्या राजापुर बंदराचा आश्रय 
केख. हतर दिकाणीं टुटाद्ट श्चाढी तरी मराठ्चि सेन्य राजापृर टुरण्यास 
येणार नाहीं अस्ता शप्रजी व्यापर्स्याचा अंदाज होता. पण पदे शिवाजी 
महाराज पन्हाव्यापस्त वेढले गेटे व ॒वेव्याच्या कामापा्टीं कादं कुर्पी 
गोटे इप्र्जानीं तयार करून चवि असें बो्णे शिद्ी जोह।रानँ खावें 
आणि इरानी ते कवृर क्ट. अर्थात हे गोढे जेोहाराकडे न पाचर्ता 
मधल्या मर्धं आपण खाटवि अक्षी खटपट रस्तुम्ने केडी. ल्या अर्थी 
रुस्तुम वरून विजापूरकरराचा सरदार म्हणून वावरत असा तरी, अतस्य 
रीतीने महाराजांना मदत पोचवीत होता असें दिसते. पन्दाम्याच्या वे्व्यात 
रस्तुमाचं धन्य हेते असं परमानन्द सांगतो [२५।१९]. तेन्ां तो महा- 
राजाना अनुकूर असण्याचा व मरान्यारच सन्य पन्हान्यावरून निघून 
जाताना व्याची मदत श्ञाटी असण्याचा समव आहे. परतु प्रक्ष काग 
दोपत्री पुराव्यार्वाचून नुसत्या तकांस रेतिह्या्िक चर्चत मह्ख नसल्या- 
मुकं हा संभव दुचविण्यापर्छकिडे त्याचे विवेचन करणे योग्य होणार 
नादी. संसोधनार्भतीं हा संभव खरा टरेढ किंवा दुरं कादं कारण सप- 
डेढ; तोपर्यत पन्दान्यातून महाराज कसे निघून गेठे ह गूढ चागर्ं 
उक्टं नाहीं असें म्हणर्णे प्राप्त अहि. 

भाजपर्यत या प्रगाची हकीकत माहित होती ती फार पुरी हाती; 
बाजी प्रमूनं या बेव्ठीं पराक्रम गाजविख एवदेव पुस्यतः माहीत होत; 
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पण महाराज पन्हान्याहून गे तरी किदठयावर मराठ्थार्च सेन्य कायम 
होते हा महत्वाचा तपश्चर माहीत नगता; कवा महाराज विश्ाकगडावर 
आल्यावर देकठीठ द्याना तेथं बेदण्याचा प्रयत्न आदिश्य सेन्यानें केरा 
पण तो तिद्धप्त गेखा नाहीं हहि आपणास माहीत नन्छर्ते. व्याचप्रमार्णे 
इग्रजी व्यापार्त्याच्या पत्राव्रहून महाराज पन्हान्याहून भषार्दात गेटे हं 
लक्षांत येत नाही; पन्दान्याचा वेढा श्राव्णांतहि चट् अहि त्या अथी 
महाराज अधाप तेर्थेच असवे असं सङृदशनीं वाटत; भाणि याच कार- 
णामु्टे पो. सरकार यानीं या प्रसतगाचा काठ ‹ भगष्ट ' म्हणजे श्रावण, 
अपा दिखा अषि (स. शि. च. पर. ८४). इप्रजी परत्रावरच विशेष 
भिस्त ठेऊन तारखा ठरविण्याचा प्रयल प्रो. सरकार यानीं अस्ता आणखी 
बय्याच ठहिकाणीं केला अहि. अफजख्वधाप्ारल्या महचाच्या प्रसगाचा 
काट मरार्टीत अनेक ठिकाणी बरोबर दिल्खछा असूनतो परो. सरकार 
यांच्या न्जरेत भरखा नाहीं व स्यानीं ' सपटबर › महिना देऊन ठेवा 
याच कारण देखी इप्रजी पत्राप्रमार्णे मरार्टीतहि विश्वसनीय मिष्या देणारी 
सामुप्री अषि ही गोष्ट प्याध्या ठरक्षात नीटशी आरी नाही हं आहे. या 
मुधाची विशेष चर्च करण्याचें हं स्थठछ नन्हे. शिवाय शिवचचछिप्त उप 
योगी पडणारा इप्रजी व्यापाव्यांचा अस्र निवडक पत्रन्यवह्यार स्वतत्रपर्णे 
प्रथूपार्ने रा. वाघुदेवराव दे यानी तयार केखा अहि. तो इतिहास- 
वाचकपुदं मांडरताना हया मिघ्यांचा उहापोह ते करणार आदत. 

१४ पटीर धोरणाचा उहापोह-विशाव्छगडाद्नन महाराज राजगडसि 
येऊन पोहो चरे तेन्कषं पुं कोणतें धोरण स्वीकरावें ह ठरविर्णे अगध्याचें 
होते. अफजर्खानार्ने काढलेल्या कुरापतीस उत्तर म्हण॒न मरार्व्यानी गदग 
ठक्षोश्वरापर्यैत व विज।पुरापर्य॑त स्वाव्या केल्या, परंतु या खान्या इष्डीच्या 
स्वरूपाच्या होत्या. यांत मरा्ठ्याना धावपठ पुष्कठ करावी छगली व विजा- 
पूरकरांच लुकसानदि बरे शाट; पण या इछछडीत म्यापञ्खा प्रदेश मरा- 
ठर्याकडे कायमचा टिके शक्य नन्त. विजापृरकरंतफ रिदी जोहार व 
मागख॑तर श्षास्ताखान यानीं भापरीं प्रचंड सेन्ये आणून मराठर्थाच्या तार्या 
गेल्या मुखर हा केका तेन्डां प्या॑च्या पुं मराठ्वाना मुर््ीच टिकाव 
धरतां येना. संख्येष्या दृष्टीने मराठ्याचे सैन्य बादशाद्वी सेन्यापुे श्र 
स्वरूपाचे होते; भाणि तंहि गेल्या सात अ!ठ महिरन्यातीर घावपल्ीरन थक 
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भागक असं होते. यामु कहीं दिवस विसावा मित्छाल्यार्ांचून व्याध्या 
हातून मोटी कामगिरी पार पडण्याजोगी नन्हती. ह ओटखून महाराजानीं 
शन देऊन विजापृरकराशशीं समेट केखा आणि शास्ताखानाशीं देखील 

तडजोडीचं बोट्णे चाद्यं ठेवले. शास्ताखानानें चाकण शहर, व तेथखा 
संप्रामदुगं किंवा हदस्तगत कर्न पूर्णे, सुपे, इंदापूर या परगण्यांत धुमाकूढ 
मांडका; आणि आपला मुक्षाम पुण्यासत कायम केखा. पपं परगणा अफजल- 
खानातफ सिदी विखठ व पांढरे यानीं व्यापखा होता, व्यांना घारकिण्याचं 
काम मराठर्यानीं के अते नसे इतक्यात श्ञास्ताखानाच्या फौर्जानीं तो 
मृट्ख भापल्या तान्यांत घेतला. त्याचें वणन खे. २० पृ. ७१ वर् छापङल्या 
एका दिपणांत भसं आह. ““मोगलाइच्या नामजादी दिष्छीहून माल्या. अमी- 
रुरउमराऊ शास्ताखान आला, ते समह मुट्क तमाम वोप जार 
सुभा जजुरीस्त आडा. तेथून चाकणेचा किष सर कडा. त्यावरी सिद्धी 
बिरार सुभा करून आपङ तरफेनं लाणियास पाठ्विखा. व्याने कोट 
देऊन कोट सुपियांत मुस्तेद केडा. मग आपण ददापुरास् गेडा. '” अशा 
रीतीने शास्तालानाने दंगल उडवृन सोडटी असतां महारानी श्चास्ताखाना- 
कड वकर प।ठवून तडजोड करण्याची व हइनामदा्याना आश्चास्तन 
देऊन व्याच मन अपणाकड कायम ठेवण्य।चौ खटपट केटी. 
पण दाद्वीचाक्ि उपयोग श्चाला नादी भसे दिसते. ““ कातिक मासीं राजश्री 
सोनाजौ पंडित श्ास्ताखानाचा निरोप घऊन राजगडास राजियापासी 

क 

आङे,” असं जं शकावटी सागति. पण दहा उदे फार मोघम अहे. 
व्यावरून बोलाचार्डत काय निष्पन्न क्षाठें त्याचा अदाज करतां येत नाहीं. 
ल्याचप्रमार्णे मरा््वाच्या सरंजामी खाव्यातर्फै एक इकूम यावेङीं जाहीर 
करण्यांत भातो खे. ८ङे, ११ दूपनं आपणापुदं भह. त्यात 
“‹ सरंजामी छ २४ रबिखाखर सन इहिदे सितेन अठ्फ (-श, १५८२ 
माग. व, ११). पुर्णे, व दृदापुर व चाकण, दपं बारामती देसे इनाम 
आहेत. व्यास पेश्च्जा आपणास समुकासा असतां भफजटख्खाना आं 
जेणे प्रमार्णे तस्तक्मती भ्यास जं पावत बसे त्याप् ते्णप्रमर्णे देण रेप्त 
तह (=ठराव ] केखा असे ” अत्ते शब्द अदित. यावरून पूर्णे, घुर 
वगैरे परणणे मक्षराजाकडे मोकाश्चाच्या नात्यानें होते तेन्हां इनामदार्याना 
का रकमा पोचत असत. अफजलप्रसंगानंतर व्याच मोकासेदारार्चं 
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नाते राक ना्षीं तरी इनामदारानीं भापस्या उत्पन्न विषयीं किर्केर बाल- 
गण्याचें कारण नाही; त्या रकमा स्याना देण्यात येतीर असं आश्वासन 
देण्यासाटी हा जाहीरनामा काटा आह. वर सांगितले परगणे पूरव 
विजापूरकरराच्या तान्यांतरे होते. पण श. १५७९ भ्या तहने ते विजापृर- 
करानीं मोगरछाना देऊन टकर असून त आजपयत मागर्खानीं तार्या 
वेण्याचैच काम काय तें राष्ट होत. तें श्ास्ताखानानं बजावर. अरा 
रीतीने हा मुङ्ख दास्ताखानाच्या तार्न्यात आल्यानंतर त्याचा मोकामा हिवाजी 
महाराजांना देणे अगर न देणे मागर्छाध्य मर्जीवर अवटबुन होते. मागे ओरं 
गजेन भावाश्च माडण्याकरितां उत्तरेकड जाण्यास निषाला तेब्डां है परगणे 
शिवाजी महाराजाकडे राहु देण्यास भौरगजेबा्ने मान्यता दिखी होती. तीच 
व्याने आतां हि घावी भत बोख् यविर्ढीं श्रास्ताखानाकडे सोनाजीपंतनें 
ङावे असावें भस दिसते. तथापि ह बो मान्य करण्याचा अगर अमान्य 
करण्याचा हक्त मोंगङाचा होता ब यानी तो अमान्य केल्यास ला मुथा- 
वर व्याग्याशीं भांडण करण्याचा इरादा महाराजांचा नन्हता. मागर्खनीं 
विजापूरकराकट्न तदान मिच्छठेखा सुद्धख खुशार तान्या व्यावा, पण 
या पटीकडे विजापूरकर व शिवाजी यभ्यामधीर भांडणांत व्यानीं रक्ष घाट 
नयं अशी महारार्जाची इच्छा होती. मंगर व विजापूरकर यांची सैन्ये 
एकमेर्कासि मिन ध्यानी मरान्यांच राञ्य बुडविण्याचा प्रयत्न केल्यास 
मराठथांचा रिकाव कगण्याजोगा नन्ता. व्या भथ श्ास्ताखान।स वेजा- 
पूरकराशीं एेक्य करण्याची बुद्धी न होर अशी व्यवस्था करणे सवात 
महवाचं होते. 

सारांश शास्ताखाना्नँ ग्यापञ्ेरा मुदख तक्षाअन्वर्ये व॒ कायदेक्षीर 
रीतीनं मोगखचाच क्षल्ठा होता; तो वसयानी ताम्यत घेतखा याबहट 
तक्रार करण्यापासून काह्टीच फायदा नब्हता. आणि महारा्जानीं अक्षी 
तक्रार केल्याचंहि दिसत नादी. पुणे, चाकण केरे परगणे यवे जे 
एकदा मागङाभ्या तारन्यात गे ते किव्येक वर्षे द्यध्याच तारम्यात होते. 
महाराज आग्रध्रन परत आल्यानंतर तीन वषानीं च. १५९१ मर्ये 
मागर्खशी जेन्दा उघड युद्ध सुरु श्राटे तेन्हा हा मुद्ध महाराजांनीं जकन 
परत घेतला. तोपय॑त सिंहगड व पुरंदर है दोन किद्ठि खेरीज करून 
बाकीचा भुङ्ख मागख॑कडे शोता. सारांश शास्ताखाननें व्यापरेल्या मुल- 
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खोबर वं मिकारेल्या विजयावर संतोष मानन रहा; ष्या याभ्याहि पुदे 
पाठ टाकण्याची खटपट करू नये अश्वी महारा्जाची इच्छा होती; 

भणि ती शास्ताखानास शेवटी मान्यहि श्षाटी. मातरे प्रारंभी स्यानं चढा- 
हेच धोरण पत्करून सष्ाद्रीपटीकड मराटर्थानीं घेतटेखा पुद््ल व्याप- 
ण्याची इषा धरी होती. परंतु उबरखिडीष्या युद्धात व्याच्या सरदाराना 
चागखी अदर धडल्यापु द्यानीं « अपटी ईषा अनाठायीं आहे › असे 
खानाप्त स्वानुभार्ने बजाऊन सगित अप्त रिस. 

या दृष्टीने उबरखिडीचा प्रसग महचाचा भह. व्याची चचौो कर- 
ण्यापर्वी प्रयम् वेर्थे या युद्धासंवंधीची भारतातीर हकीकत नमूद क. 

१५. उबरखिदीचं युद्ध-मदाराज राजगडास परत भाठे त्या्ुमारास 
रास्ताखानाने चाकण शहर ब किं तार्व्यात षेतख (२८।२८) ब तो पुण्यास 
भटा. तथापि व्याष्याशीं या वेटीं सामना न देतां भरपूर पेता भेव्वृन 
नंतर हें काम हातीं ध्यव अस महाएजांनी ठरविट. रस्याच्या साचिर्वाीं 
देखीर ही योजना मान्य केी; पण शास्तलान पुण्याद्रून येट शिवाजी 
महाराजाना गंटण्यासाटीं राजगडाच्या रोखने चान येक हं उघड 
दिसत असल्यामुके सद्याद्रीवरून मोगी सैन्य उतरत अप्ततां स्याचा 
फडशा उडकरिण्याची व्यवस्था केी पाहिजे असं व्यानीं सागितटं आणि 
महाराजानाहि ते सयुक्तिक वाटे. स्वाप्रमार्णे मराठ्याचं सैन्य त्या 
धोरणामे रवाना क्षारे, अदाजाप्रमार्णे शास्ताखानानें कारतट्ब नावाच्या 
सेनापतीकडे सह्याद्रौ उतख्न चौल, कल्याण, मिवडी, पनवेड दही ठर्णी 
ह स्तगत करण्याचे काम सोपि; आणि बरोबर अनक रजपूत सरदार 
दिडे; शिवाय सुप्रसिद्ध रायबागीण' इचीहि योजना या मोहित 
शास्ताखानानें केडी. दहै सैन्य रोदगड नजीकथ्या दक्षिणोत्तर मागारन 
एका पाउल्वेनं पर्वताषखून वाटी उतरे. ही वाट संपताच दाट श्रादी 
असकेटे अरण्य होतें. तेथपर्यत मोंगलांच सैन्य येहेपवेतो मराठे भ्राडीभ्या 
आश्रयनं ददन रारे हेते, ते मागखाना दिसङे नाहींत. नंतर उषर- 
क्षं डजषक्छ कारतट्ब येताच मराठयांनीं रणभेरी व।जवून युद्धात तोड 
लष. तेन्हां तुंगारण्याचा अधिपति मित्रसेन व॒ अमरां यानीं हमत 
धरून युद्धास्त रंग आणा. पण वचंहीकदून मराव्यांचा वेढा पड़ल 

शि, भा, प्र,,.२४ 
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असल्यामुके त्याष्या पराक्रमाचा कां उपयोग श्षाढा नाक्षी.मोगटी सेन्यांस 
पाणी न मिढ्छाल्यामुकं त्याचे फार हार क्रे. वटीं रायवागिणीभ्या सूच- 
नेवरून कारतल्बाने महाराजाकडे दूत पाठ्वून जीवदान मात. 
त्याप्रमाणे अमिवचन देण्यात आल्यावर् कारतलख्बानें खेडणी पाठटविद्ी व 
मित्रसेनादि सरदारानीं देखोल याच मागौच अवटंबन केरे. यामुढ 
ध्यव्याज्ञीं चारट्डे युद्ध ब्द करून त्यांना जाऊ देण्याचा इृकूम महारा- 
जनीं आपल्या सैन्यास दिखा. या वे मोगी सैन्य जीव षेऊन प्ट 
व मराट्थाना हात्रु्या तव्छवर पुष्कठ किमतीचा मारु सापडला. नतर 
मगर पुनः परत येतीर तर व्याना अडविण्याचं काम करण्यासां नेता- 
जीची नेमणूक करून महाराज काकणच्या स्वारीवर निघाले, 

या उंबरलिंडध्या युद्धा्चीं रायव्रागिणीचा संबध होता व तिने शरण 
जाऊन आपी सुटका करून घतटी दी गोष्ट ठोकठ मानानें बखर- 
काराना मादीत आहे. परंतु उबरखिडीचा ठावठिकाण अगर या प्रगाचा 
काठ्वेढ याची स्याना कल्पनाहि नाहीं असं दिसते. सभासदां हा प्रसंग 
पुरतेश्या दु सन्या ठुटाद्रन महाराज परत येत अस्तां वाटैत ॒घडला भसं 
म्हटडं आह । 

मांगी इतिहासात् या प्रसगाच। अथातच नामनिर्देश्च देखीक नाही. 
यामुढ्छ प्यावर अवटवून शिवचरित्र ङिदिणाय्या प्रो. सरकारंनाहि व्याचा 
उदु करतां भला नाहीं. जपे श्कावीत हा प्रसग श. १५८२ च्या 
माघाति घडा व “ काहारतटबखान यासी स्ढाश जारी. उबर्लिंडीस 
जक्ष जले. राजश्री स्वामीची फत्त जारी. ्यापासून खंडणी घेऊन वाट 
दिल्दी. ' अशी हकीकत दिल्डी असून प्रो. सरकार ती लक्षात न घतां 
शास्तालानानं यविव्ठी माचा मारत बसून कारण केलं ( [एन्भन्त गं 
1861 ए क ) भस म्हणून म्रैटडफचा व्यानीं अनुवाद केडा अदे. प्रो. 
सरकार यांभ्या रिवाजी चरित्रांतीर शास्ताखानाच्या आगमनाची हकीकत 
अटठमगीर-नाम्याध्या आधारं दण्यात आटी अदि ती महच्ाची अहि 
यति शंका नादी. पण ती एकागी अम्ल्यापुर्ढे, स्वस्व तिच्यावर विसं- 
बणे योग्य नाक. तिची पूतेता करण्यास मराटी उपर्न्ध हकीकत जमेप्त 
घरखीच पादज. 

उबरिडाच्या युद्धानंतर मराठी बाग्ताना चढा्ध्चै धोरण न 
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स्वीकारतां बचावाचच स्वीकारटे पाहिजे ह शास्ताखानाच्या लक्षत अरे 
अप्तावे अत दिस्त. आणि महारार्जानीं देखील यानंतर विजपूरकरराष्या 
तार्ग्यातीर कोकणचा माग टे व हस्तगत कर्णे ्यावरच लक्ष ठेवले. 
यवेठीं विजपूरचं सैन्य जोक्षराशीं खदण्यात गुतटं होत. यामु ककण 
हस्तगत करण्याप्त अनुकूर अशी संघी निमौण क्षी. शिवाय याहि. 
पक्षां महखाचं असे एक कारण उपस्थित श्वरे होते ते कोकणातील 
किरकोठ सरदाराच्या वतेनासंवेधींच होते. उदाहरणाथं पाठीचा राजा 
जसवेत व दगारपुरचा सूयराव हे मराटी राञ्याविषयीं भापल्या मननात 
आस्था आहि असे माप्षवीत आणि मी तुमचा " क्रोतपुत्र ' अषि भमा 
निरोपहि सूयरावाने जावढीप्रसंगानंतर महाराजाकडे प।ठविख होता. पण 
विजापृरकराचा जोर दिसर्ताच मराठ्यांशीं ट्टण्यासि ते दोषे कमी करीत 
नस्त, या सरदा्श॑स्था जद्ागिरी काकणांत हव्या व कोर्कण भदिटश्च- 
हाच्या तार््यात होते ध्या अथी स्यानीं महाराजांच्या सेन्याश्ीं प्र्षगोपात 
ट्टण्याचा डर घातखा तर तो स्याचा गुन्हा आई अरस महाराज केष्डंहि 
समजले नाहीत; कारण ते दोषे पराधीन होते [| २९।७२ ]. पण या- 
पलीकडे जाऊन मनापासून मरा्याचा पाडाव करण्यात्ताटीं ते ज्ञटतात कीं 
काय याची परीक्षा पदावयाची होती. भाणि या कसाटीनं तेत्र देत 
किंवा मित्र अहित ह ठरावयाचं होर्ते. हं ठरण्याचा योग आखातो भता. 

१६. राजापृरची लूटः--के करणात गेल्यानतर प्रथम महाराज दामो- 
व्यस्त गेके. दामेक मराठथाच्या ताम्यत एका वपूर्बीच आठं हेते. 
राजापूर ताम्यांत घेण्याचें काम मन्न व्यवे श्ञाठं नन्तं ते आतां 
करण्याचें निशित क्षार, तेना प्रथम संगमेश्वर व देवरुख येथीरु अदि- 
शाही ठणीं उठवन पिलजी नीककंठ व॒ तानाजी मादुक्तरे यनि 
सैन्यासह सगमेश्चर यथै महाराजानीं ठेवटे व ते राजापुरापस्त गे, तिकडे 
जाण्यापूरवीं त्यांनीं दगारपूरच्या सूयैरावास्त मुदाम निरोप पाठवृन अपतं 
कलि की “५ संगमेश्वर येय आमचे सैन्य ठेवण्टे आह. मी परत येई 
पर्व॑त या सैन्यास तुदं हरएकप्रकारं मदत करावी. आमच्याशी यापु 
तम्हं वैरभाव धर् नये.” 

हा निरोप पाठवृन महाराज राजापुरास गेटे व तें व्यानीं मोटी ट 
मिख्विटी. 



१८८ रिवभारत 

या राजापूरग्या दुर्टीभ्या बेटी भराठ्थाचं मुय खक्ष इप्रजी व्यापार्यावर 
हर्त; सयाच अनुसंधान लक्षात येण्यासादी थोडा पूरेदृ्तात सांगितला पाहिजे. 
कोकणप्रातात दंडाराजपुरी येीठ रिदी हा मराटर्थाचा श्रु व राजा- 
पूर्चा भषिकारी रस्तुमजमान हा मराठ्याचा मित्र होता. हं भोढखून 
शिध्ावर हठा करण्याभ्या कार्म अम्ही मराठ्घाना मदत करू भसं बोर्णे 
चार् ठेऊन व रस्तुमजमानचा आश्रय करून प्रथम समर्जानीं मराठर्थाचा 
स्नेह संपादन केडा होता. अफजट्खान मारखा गेल्यावर मराटर्थाचं काही 
सैन्य कोकर्णात शिर व व्याने रघ्नागिर्दकडीर करीं प्रदेश हस्तगत 
केखा; तेन्हां तेथीठ आदिल अधिकारी जआश्रयायं राजापुरास गे. 
यार्चे कारण राजापूर रस्तुमजमाकडे असून हा रस्तुम शिवाजी महारार्जाचा 
स्नेही भहि हं त्यांना माहीत होते. पुं मराव्थांनीं दाभोर ब॑दरावर चा 
केटी तेन्हां तेथीर अधिकारीहि राजापुराप्त गडा. व्याने बरोबर माक भर- 
टेरे तीन मचवे घेते होते. या मचर्व्याना व दाभोलष्या अधिकाय्यारा 
राजापुरास आश्रयां येऊं भर्व असें रस्तुमजमानानें भापल्या राजापूर 
येथीछ प्रतिनिघीटा कल्कि होते. लयामुठं व्यार्ने या अभधिकाप्याख 
वदरत येण्यास प्रतिबंध केडा नाही. 

पदे कोल्हापुरानर्जाक रस्तुम व शिवाजी याच्या दरम्यान युद्राची 
चकम्रक क्षदून रस्त॒माचा पराभव ्चाखा व तो हृकेरीकडे पदन गेढा अर 
बातमी आी; तेन्हां राजापुरास आश्रयाथे भरेल्या लोकाच व खुद रस्तु- 
माभ्या प्रतिनि्धीची पांचावर धारण बसी. स्यानं अस्ता विचार केखा कीं 
दामोव्याहून अआटेठे मचवे आयतेच आपल्या बंदरात अदित, तेजा द्यतून 
आपण पसार होऊन दूरच्या बंदरात उतरावे. पण राजापुर्रतीर शमरजी 
व्यापारी रो$हग्टन हा स्याना तसे कर देना ! दप्रजाच्या रका दलाटनें 
रस्तुमजमानला कांहीं कर्ज दिठे हेते; तेन्डां व्या कजौची केड भल्य- 
वाचन राजपुर येथीर रस्तुमाच्या प्रतिनिघौखा आपण जाऊ देणार नार्ही 
असा इग्रजी व्यापार्स्यानीं जग्रह धरडा; व यानीं आपटे जहाज पाठवृून 
मु्तङमान अधिकारी भ्या मच्व्यात बसे होते तो मचवाच अडवृन धरडा. 
व्यते अधिकारी घाबरून गेठे भक्तल्यामुर वाटे तो मार देऊन आपडी 
सुटका करून षेण्यापत ते एका पायावर तयार श्चा हेते, इतक्यात मराठे 
घोडेस्वार बेदरात येऊन पोचटे. अफजरखानाचे तीन मचे येथे असून; 
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वय॑पिकीं एकत राजापृरचे अधिकारी जाऊन बसके अदित; तो मचवा 
इप्र्जानीं जम्हपि दिखा पा््जे' असें मराठ्यानीं सगित. पण इप्रजानीं 
तो ताम्यत देण्याचं नाकार; इतकेच नब्डे तर बाकीष्या दोन मचर्या- 
पका भाणखी एक स्यान तान्यात वेतटा. आपल्या दलााचे वैते रस्तु- 
मजमानकटून आल्यारवांचून आपण मचवे तार्न्यांत देणार नाहीं अश्ची सबन 
यानीं सागितटी. तेन्हां मराठर्धानीं इम्र्जाच्था या दलाखनाच कैद के, 
व्याबरोबर फिफ गेफडं ह। दखरस सोडविण्यासटीं रिष्टाई् करण्याप्त 
मराटर्घाकड गेला. तेब्हा स्यादा मराठरयानी अडकाऊन ठेव, 

यानंतर रेडग्टननें शिवाजी महारार्जाकडे पत्र पाठ्वून दंडाराजपुरी 
हस्तगत करण्याच्या कार्म आम्ही मदत करू वरे बोटणें ठव व 
दखर्छची सुटका ब्हावी अशी मागणी केटी. द्यप्रमार्णे शेवरीं याद 
छची व गेफडची सुटका क्षाटी, इतकेच नब्डे तर राजापुरावर हषा 
करणाग्या सरदरांप महाराजानीं दोष देउन राजपुर यर्थ घेतच्ढा माठ 
परत देण्याचाहि इकूम केर, 

पुढं पन्दान्याभ्या वेदर्यात शिदी जोहाराखा कां कुल्पी गोठ दुप्र्जानी 
पुराषिठे व इतर मागानीहि विजापुरकराना मराढ्यांविरुद्ध मदत पोचविरी. 
याप्ुटे इप्रज व मराठे यर््यात चगखच बेबनाव आखा. व्याच प्रायश्चित्त 
महाराजा राजपृर ठटं व्याविटीं तेथीर इईप्रजी वखारवार््याना दिल. 

या टुटीची हर्कौकत ' डाग रजिस्टर! या डच मार्षतीक साधन प्रर्थात 

सविस्तर रीतीनं आढी अहि. व्यांवरून असें दिते कीं महाराज चार 
हजार सेन्यासह इ. स. १६६१ च्या माच १५ च्या सुमारास्त राजापुरास 
गेठे; व त्यानीं गांबाती प्रमुख लोकाना बोलऊ पाठविे; स्याप्रमार्णे 
शिष्ट खोक भेटस्त गरे, तेथीठ इम्रज वखारवाडा रेश्डिग्टन हाहि आणखी 
दान तीन रोकप इतर शि्टाबरोबर महारा्जा॑च्या मर्दी गेखा. परण 
श्याचा पूरवेतिहास मराटर्थाभ्या लक्षत होता. यार्न प्या ईप्रज वखारवा- 
हयान ताबडतोब कैद कें आणि द्याचा माछ तार््यात घेतला, या वे 
इप्रजी वखारीतीर सतै माङ मराठ्थानीं ताम्यत षेतछा शएवदेच नन्हे तर 
मूमिगत दन्याध्या संश्चयावरून स्वानीं वखारौची जमीन देखीढ खणून 
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पहिली. हतर परदेशी व्यापारी राजापुरास होति त्यांन्याजवल्छ्चा माड 
हि मराठर्यानी असाच ताभ्यति घेतला. 

या टुरटीच्या वेन्टीं राजपुरंत अप्टेटे युरेपियन व्यापारी “ अशच्चियंत- 
संघार्नात म्हणजे ताफाच्या गोख्दाजीत विशेष नावाजच्टे होते; रव्याची 
संपत्ति कुबेरपेक्षां अधिक होती, ते समुद्रपचारात फार तरबेज असून 
शिल्पकलानिष्णात होते,” असते मारतकारानें वणेन केके जहि तं अद्यत 
मामिक अदि (३०।१,२). या किरण्यकिद्धन महाराजानीं राजापुरास 
भरपूर खेडणी वसु केटी; आणे इतर आसपासच्या गरवतृनहि अशीच 
खेडणी मराठ्याना मिन्माट. तेन्हां ती वेऊन महाराज तेथून परतटे. 

याप्रमाणे मराठर्थानी कोकणप्रात हस्तगत करण्याचें धोरण स्वीकारे 
पाहून त्याच्या प्रतीकाराथे अछ्छी अदिशा का्दीतरी करणे प्राप्त 
षाठ. परतु रप्तुमजमा ह्या या मागाचा अधिकारी असून तो (शिवाजी 
महारा्जाना सामीर अप्तल्यामुठं असो किंता भीर्तीपुकं अपो) 
मराट्यावर हात टाकण्याप्त तयार नन्ता. दह अच्खुन आदिक- 
शाने शिवाजी महाराजाचा बंदोबस्त करण्याचं काम दौगारपृरच्या 
सूयैयात्राकडे सपव. तेष्डां हया अपा मोठा सन्मान कर- 
यात आला अरे समजून सू्थरानार्ने मराठवाध्या सेन्यावर हात टाक- 
ण्याचं ठरविङे. याप्रमाणे प्रत्यक्ष कृती करण्यात व्या अनुकूर संधी 
मभिढाटी. मागें सागितल्याप्रमर्णे संगमेश्वर येथे मराल्यांचं सेन्य होतें तें 
सूयरावाच्या आटोक्पांत होते. तेन्हां व्यावर अचानकपर्णे हषा कर्न 
आपल्या राजनिष्ठेच प्रदशेन करण्याचें लयनं ठरविर. अथात अस कर- 
ण्यानं शिवाजी महारा्जानीं आपणावर टाकटेल्या विंश्चासाचा अपण 
घात करीत आहवो व प्याबदरु ते आपणावर रग धरतीरु ह सूर्य 
रावाच्या जक्षत आरं असेच पादज. पण॒ बादश्ाह्ी इश्रतीचा दरारा 
सूय॑रावाच्या अंतःकरर्णांत अदयप कायम होता. त्या दराय्याच्या मानानं 
श्षिवाजी महारार्जाच्या रागामुरं ओढवेणारं संकट पुरवेल अपता व्याचा अंदाज 
असावा. शिवाय किव्येक पिढधा बादश्ाही छत्रालाछी गेल्या अस्तल्यामुर्के 
नुकतच डोके वर करू पाहणाय्या शिवशाह्ीवर शक्न धण्ण्यास क्रकत 
नाहीं अस सूर्यरावास बाणे खामाविक होते. स्यानं अपठ सेन्य जम- 

> एण ०9९ 1661 2. 215-6. 
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वन मध्यरात्रीन्या वेदीं संगमेश्वर येधीर मरान्याच्या तुकंडीत्त वेढा दिला. 
जेषं सूर्थरावाचे सैनिक चाल्न आरे ते्डां तानाजी मादुसस्यने मोन्या 
शोयानं ठद्रून शत्रूस पव्यवून कावड. अश्चा रीतीने अपराघ केल्यानंतर 
देखा महाराज स्या माफी देण्यास तयार होते. परतु तो मरीस गेखा 
नाहीं व रोवर्ट व्याडा इुगारपुराद्रन पदन जवं लगे वगैरे मागाचा 
सारांश मागे प्र. ३२।३३ वर आला अषि. इूगारपूर शके १५८३ च्या 
वैश्ा्खात मरा्व्याच्या तान्यांत अठ व सू्ैराव पदन नेखा अपता इका- 
व्खीत उद्धे आहे बल्या अर्थी यवक मास्कर।चा अमल ल्या मार्गत ज्येष्ठा 

पासून चुरू ्ञाखय व तेन्हां प्रीष्मतु होता ह शिवभारतांतीड वणन सुस- 
गतचे अहि. या त्रिंवक भास्कराचं नाव सभासदास माहीत आहे धर. १२). 
व्यानं तं अफजट्ग्रसंगांत सांगितटें जहि. पण पन्हान्याचा वेढा व ङुगार- 
पुरावरीर स्वारी यांत दयन जी महृ्ाची काममिरी केटी स्याचा नाम- 
निर्देशषहि समासदास करतां आला नाह. याच कारण अफजटप्रसंग- 
नतर शस्ताखान भलव तो आल्यानंतर तीन वषानीं व्याचीं बोट 
तुरी हयी कल्पना समासदाला नाही. शस्ताखान दक्षिणेत आल्यावर् 
रोकरच द्या्चे शासन महाराजांनीं केठे अशी समापदाची समजूत 
असल्यामुटे मधल्या तान वषौतीठ गोष्ट दुसरीकडे कोटे तरी सागर्णे 
व्याला माग पडे. दगारपूरची इ कीकत लनं जावल्टीच्या हकीकर्तीस 
जोडून दिखी अहि. यापक आधुनिक इतिहासकारंनहि व्याचंच अनुकरण 
करण्याचा मोह पडला आणि रत्वानीं दिरेडी शगारपूरच्या विजयाची भिती 
पाच वर्पानीं चुकरटी. ख. २१ प्रू. ५ वर छपटेल्या रित्राजी महारार्जाच्या 
अस्सट पन्नवरून दौगारपूर्ची सवारी जधे शकावलीत सगितल्याव्रमणं 
राके १५८३ मध्यं ्चाटी या विषयीं सश्चयास जागा नाही. 

भअफजठ प्र्तगापासून दूगारपूरची सवारी संपेपर्यत आतां भापस 
चरीच व्यवस्थित माहिती मिटटी अहि. तिची काढ्टृष्टधा माडणी अरसी 
करतां यशछ-- 

१५८१ वेश्ञाख-जफजल्खानास सामील होण्याविषयीं बादशादी 
फरमान सुटटे. 

आष[दढ-( अफजल्खान वारिकडे आला, ) 
श्रावण शयु. २-शिवाजी रजे जावन्ठीस अष. 
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कार्तिक-अफजर्खानाने कृष्णाजी मास्कर यास वकिस हिवाजौ- 
राज याजकडे पाठविटे. मर्टाचा करार भ्राखा. 

मा्ग्ीप श्रु. ७-भफजठवध. 
मागश्चीषं व ९-पन्हाव्ठा मराठ्यानीं घेतला. 
मार्ग्षीषं व, १२-रिवाजीराजे पन्हान्याक्त गे. 
मार्गश्चीष-मराटथांचा दामोव्वर हा. 
पौष व. १०-रस्तुमजमा व फाजट्खान यांचा मराठथाकडून कोल्द- 

पुरानजीक पराभव. 

माघ श्चु.-गदगर्कषमेश्वरापयत खेदण्या वेतल्या. विजापूरप्रतावर स्व्रारी. 
फारगुन-मराठर्याची दोक ते राजापुर् प्रातावर् स्वारी. इप्रज व 

मरि यांचा खटका. 

१५८२ चेज्-शिवाजीराजे पन्कान्यास गेठे. शिदीजोहारानें पन्द- 
व्याप्त वेढा दिला. 

चेत्र-श्ास्ताखान भीमा उतरून पुणे प्रती भाला. 
ज्येष्ठ शु ८-मराव्वानीं वाप्तोटागड वेतसा. 
अ. ज्ये श्रु. ९-श्ास्ताखानानं पुरे षेतट. 
आषाढ च. १-्िवाजीराजे पन्द्ाल्यावरून वव्ण्यापस ऊफं विशाठ- 

गडास गेटे. बाजीप्रमूचा पराक्रम. 
आषाट-श्िवाजीराजे खटण्याहून राजगडाप्त गेले. 

भ्रावण-मोग्खनीं चाकण घेतले. 
भाद्रपद व. १२३-पन्हाव्य देऊन मर! ठर्थानीं विजापूरकरांशीं तदह कडा. 
अन्धान-शास्ताखान पुण्यासर आला. 
कार्तिक-सोनोपंत ास्त।खानाचा निरोप घन राजगडास शिवाजी- 

राजे याजपारीं परत आख. 

माष श्च. ४-उबरिडीच्या युद्धात मराटर्थानीं कारतटवखानाचा 
परामव केख. 

माघ-निजामपुर टुटठे. दामोढ व प्रभानवष्धी धेत. 
फारगुन-राजापूर टल. 
फार्णुन-सगमेश्वर यथीढ शिवाजी-सेन्याचा सूयेरावा्चीं संप्राम, 
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१९८३ वैशाख छ. ११ शगारपूर घेते. सुयेराव प्न गेखा. 

ज्येष्र--तयैवक मास्कराची प्रभानवद्टी प्राताषर् नेमणूक केरी. 

१७ सभालोचन-भातपर्य॑त्या या प्रास्ताविक विवेचनावखून रिवाजी- 
चसिविषयक सापुप्रीचं व माहितीचै सरूप वाचकांच्या टक्षांत येईख्च. 
भाजपयैत उपठन्ध अपतठेल्या सामुप्रीष्या दृष्टीने आठ्वणी लिहून ठेव- 
ण्या्चै काम प्रथम सभासदां केरे; व्यानंतर सवाई माघवरार्वाच्या कार- 
की्दीत बन्याच दतकथा एकत्र करून एक दोन वखरी डङिदिल्या गेल्या. 
यात एक दोन ठिकाणी अस्सल पत्रे जमेस धरून व बाकीच्या मार्गत 
अधिक दंतकथांचा संग्रह करून चटणीसांची बखर छ्हिटी गी. प्र॑ड- 
फनें चिटणीसावेक्षां कादं बाबतींत भधिक यज्ञ मिकविरे याच कारण व्यानं 
खाफीखान ष विजापृूरचा इतिहास वौगेरे फारश्ची साधने आणि इप्रजी पत्र- 
व्यवहार शिवचरित्राच्या कामीं उपयोगात आणण्याचा पायेडा पाडला. 
पुढें राजवाडे यांच खंड व भा. ई. सं. मंडलाचे प्रथ यातुन बरीच मह- 
त्वाची सामुप्री प्रसिद्ध क्राटी. तिचा क्चित उपयोग करून व मुख्यतः 
फ़ारशी तवारिखा व दहृप्रजी पत्रे बारकादईनं वाचून प्रो. सरकार यानीं 
शहाजी व शिवानी यस्या चरत्रंतीट कहीं प्रसर्गाना निश्चितपणा 
भाणसा. परंतु स्यानीं देखी मुख्य मित्त व्रखरीवर ठेत्ररी. मराठीतीट 
मह्वाची माहिती भाषानभिज्ञतलापुके ध्याना जमेस धरतां आरी नाही; आणि 
डच व पोतगीज भाषातून उपडन्ध असी माहिती स्यानीं फारदी लक्षा 
तच बेतरी नाही. व्यानंतर राधामाधवविलापस्तचंपू व॒तंजावरचा शि 
ङेख यांच अध्ययन करून कै. राजवाडे यांनी श्षह्ाजौ चलिच स्वरूप 
विशद कर्न सांगितले. आणि भाज तंजावसरव्या शिखटेखकाराखाहि 
आधारभूत भसा ‹ शिवभारत ' हः प्रथ श्रीयुत सदाशिवराव दिवेकर 
यास्या परिप्रमायु्े प्रसिद्ध होत आहे. तो शिवजी महाराजव्या ज्ञे. 
वरून तयार श्चठेखा भसल्यामुके अस्सर रशिवकाखीन असून मरा््याचौ 
बाज् समनुन षेण्याच्या कामी अव्यत महखाचा भह. 

तथापि ज्िवाजीचरित्ताचा विचार आण्खं। सवं बाजुनीं भ्रारा पाहिजे. 
मुसरमान, शप्रज, पोतुगीज, डच, प्रच बगेर गोकारीं महाराजांचा संब 

क्षि, भा. प्र...२५ 
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ङा ब त्या॑भ्याहि टिष्टिण्यात शिवचरत्रपयोगी मजकूर ठिकटिकाणीं भाखेखा 
आहि. उत्तरकाटीन व माषातसित टिखाण भजपय॑त भाधाराप्त घतरं गर; 
आतां भगदाीं भखाश्चीं जाण्याचा म्हणजे शिवकाखीन सासुभ्री मिटविण्याचा 
प्रयत्न केखा पाजि. उ, “शशदहाजीची कैफियत ' हँ कान्येतिहास संग्रह 
प्रसिद्ध क्षटेरं प्रकरण बुसातिने सटातीन या फारशी प्रंथातीठ काही 
भागाचा त्रोरक गोषवारा अदि. पण बु. स. हा प्रय भन्वट इप्रजीत खिहिडा 
गेढा. तेब्डां व्यातीक शिवकाडीन माहिती पृणपणे विश्रप्तनीय मानतां येत 
ना. याकरितां या प्र॑यकाराने ज्या महमदनामा व तरीख-ईइ-भ्ी या 

्र्थाच्या आघारं शिवकार्टान हकीकत तयार केडी ते अस्सङ प्रथ मराठीत 
मार्षातरासुद्धा प्रिद्ध श्ारे पाक्ष्जेत. 

युरोपियन भाषातार साममप्रीपैकीं इच भरर्षेतीड । डाग रजिष्टर ' हैं 
भष्वट प्रतीच साधन आहे, तेन्हां या २९ खंडातीर शिवाजी व दाहाजी 
चसा उपयोगी पडणारे निवडक वेच मराठी भार्षातरासह प्रसिद्ध केटे 
पार्जेत. ह अयत परिश्रमाचे आणे कष्टाच कार्य श्रीयुत सदाशिवराव 

दिवेकर यानीं योज भसून या डच रोजनिश्ीचं प्र्जीत भार्षातर फान्स 
मधून करवून भाणर्ण्याति येत अह. या डच रोजनिश्ञीतीर माहितीवल्न 
पन्हाव्गडचा वेढा, रिदी जोरा बंड व मुष्यु, राजापृत्ची द्धट व॑र 

संबेधानं विश्वप्तनीय माहिती भिव्यटी भसून तीवरून शिवकारीन साघ्रन 
सामुप्रीवर चगखाच प्रकारा पडत आदि. शिवचरित्र अब्बल दजाच्या 
साधनाधारं ठिषहिटे गेठ पाज ही गोष्ट महाराष्ट मान्य होण्याजोगी 
भसल्यामुके साधन सामूप्री्या प्रकाशनाचं काम ठौकर तडीस नेण्यासादी 
नेटाने प्रयत्न हदोडढ अञ्ची धाश्ा करण्यास हरकत नादी. 

श्िवमारताध्या उपडन्ध प्रतीत राज्काय घडामोडीच्या दृष्टीने जो मज- 
कूर आला आदे त्याचे स्थुलमानानें येथवर विवेचन केर्टे, स्यावरून 
शाजीष्या चसिरंतीक २८ वर्षातडा व॒ शिवाजीध्या चरेत्रातीर श्च. 
१५८१-८ पय॑तच्या दोन वर्षातखा वृ्चात रक्षांत येण्याजोगा शाह. 
पण या वृत्तान्ताखेरज शिवकाटीन कल्पना व भावना यचि विवेचन 



प्रस्तावना १९५ 

या प्रन्धावरून करता येण्याजोगे आदह. उदाहरणाये, स्वराभ्य क्षब्दा विषयीची 
भावना पहा. मुसल्मानी अमर दक्षिर्णेत सु श्राल्यापासून हिद खोकाष्या 
आक्षा अनेक दिशानीं संकुचित व नष्ट होत चाट्ल्या होला. यादवांच 
राज्य नष्ट होऊन सत्ते कद्र यवर्नाच्या हातीं गेटे तेब्ड।पासून राजपुरुष 
बाद शहा म्हणजे यवन अप्तावयाचा इ जणू काय टठदून गेल्याप्तारषे 
रार | दिष्धी, दौरुताबाद, विजापृर, गोवलरोडा कीरे सवे राजघान्यात 
मुसखमान बादशषहा नादं खगे व॒ विजयनगरचं सामग्र्य बुडल्या- 
पासून तर हिंदु साम्राभ्याचं नावहि एकं येरन(सं होऊन ध्म, राजकारण व 
ककाकोश्चल्य या तीनदि बाबतीतल्या दहिदुच्या भावना राजाश्रयाष्या अमारवीं 
मृतप्राय बनल्या व निराशवादाची छय। सवत्र पस्तरटी. घम।च्या विचा्स॑त 
कलियुगाश्या कल्पनेर्ने, राजकार्णात वतनाच्या व सरदारीष्या आकर्षे 
आणि कौराल्यांत यावनी वल्णानें ञं एकदा ठाणं दि तै जित्या 
अतःकर्णात बद्धमृढ क्षे होते. तथापि यहि परि्य्तीत हिदृच्या 
भावना सेपूर्णं नष्ट क्षाल्या नन्हव्या. यथपि व्या कोमेजल्या होप्या तरी 
याना अश्च जरुर्िचन केठे असतां व्याच पुनङ्ञ्जीवन होण शक्य 
शेते. आणि शिवाजी महाराजानीं स्वराञ्याभ्या कल्पनेन ञं महत्कार्यं 
घडवून भाण तं, हिदृष्य। आरा व आकांक्षा याचे पुनरुञ्जीवन होण्याप्त 
अवकाशा दिला, & आहे. पुरुषोत्तम करवीरे म्हटल्याप्रमाणें 

यवनेरवनीशपालकोनिक्षिठेराकलिता धरा यदा। 
सुकला विकलाः कठावर्तां शिवमूपः 1रावरृत्तदाजनि ॥ ९ ॥ 

से हिदुस्थान यवनाक्रात होऊन दिदुच्या कडा व गुण कोमेजून गेल्या 
वी शिवरा्याचा जन्म क्राला, व्यानीं स्थापिटेल्या स्वराञ्यानें सत्र हिद ची, 
राजकीय, घामिक व कठात्रिषयक आकांक्षा पुरी केडी अपता अये नस तरी 
त्या धाकाक्षा बादविणारी ठिणगी स्वराज्यानं उपपन्न क्रारी. दी स्वराश्याची 
कल्पना सहणजे अग्न्या ठिणगीप्रमार्णे अव्यत तेजस्वी होती. मोठमोठे 
वादशा ब सरदार अफाट सेन्यानिरी मराव्याविरुद्ध श्रणडत भप्त 
स्वराञ्याभ्या कल्पनेष्या जोरावर मराठर्थानीं एका शात्कात यावनी साम्राञ्य 
धुठीस्त मिल्वून त्या जागीं हिदुंच राज्य निमाण केड. मुसटमानचिं राभ्य 
केवठ दंडेटीभ्या जोरावर उभारव्टं होतें य॑त रोका नाहीं; अर्थातच स्या 
रा्या्ने टीरकाध्या खम्य। भाकाक्षा पुरविण्याकडे जक्ष दिढे अर केग्डाडि 
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हमणतां यत नग्हर्ते. पण मरा्व्याभ्या स्वराभ्याची इमारत पराक्रमाप्रमाणे 
हिंदु ोकाष्या आपकेपणाच्या मावनेवर उभारड्टी होती हं निःसंश्चय 
आहे. ‹शिषशाहीपू्वां महाराष्टत राष्टीयभावना होती व तिचच फक स्वराभ्य 
स्थापनेष्या स्वरूपानं दिस" असं ञं कित्यर्कानीं प्रतिपादन केठं अहे ते 
वस्तुस्यितीदश्क नाही, राभ्य हं टोकांच आणि राजा हा खोकांचा प्रतिनि 
हौ कल्पना ल्यावठ्छस्या समाजाखा माद्वीत नसून राज्य ह राजर्चं, षतो 
वागवीक व्य प्रमाणें छोकनिा वागर्णे माग आह अक्षी त्था काव्छ॑तीर समजूत 
असे.जाणि कहीं बादशाष्ा प्रजष्या सुखासा्दीं श्रटत व कहीं त्याच्यावर जुद्धम 
कर्यात दही तरी केवढ योगायोगाची गोष्ट असे.बादशक्षा चाही ते करू शकेख 
अङ्ी त्याची अनिद सत्ता मानी गेरी असल्यामुढे विशिष्ट बादशहाचा 
स्वभाव ब ठहर प्रजेष्या सुखदुःखा कारणीभृत होई. मुसटमानी सत्तेची 
माडणी सेन्याच्या, दांडगाइभ्या, अमानुष कत्तङीभ्या व क्रूरपणाच्या पायाषर 
केटेडी होती. या सत्तचा छोकाच्या संमतीक्ची यक्किचितहि संबध नन्ता. 
हिदुराजाना पराभूत करून व्याचीं र्ये पादाक्रात कगर्वीं व हदुधमोभ्या 
जागी मुसखमानी घमीौचा फेखाव करावा या दोन कल्पना महत्वाकांक्षी 
बादराहष्या डोक्यांत षोढठत अस्त भाणि इमारती बाघान्या व चेन 
करावी ब हतर एेषभाराम उपभोगाव ह्वी हष्छा इतर बय्याच बादशचषाची 
अत. मिदन राजकीय, धार्मिक व उपभोगविषयक कोणल्याहि प्रवृत्तीच। 
बादरशदा गादीवर अस्ता तरी रोकाकडून पेसा पिद्धून काढणें लाखा भाग 
होते. रा्यात बंडखोर निमौण न होण्यास डोक निःस्व करणे हा तर राज- 
मार्ग ठरट्डा होता. त्याचं अवङंबन करून बाद शद्ा खर्नाना जमवीत व 
या खजीन्याचा उपयोग सन्य ठेवावे, राज्यविस्तार करावा, धर्मप्रसार करावा, 
किंवा इमारती बधन चैन करावी या कार्माकडं हात असे त्यातून दिष्धीपतीनी 
दक्षिणेतीर श्ाद्या ब्ुडवून भापठं साघ्राश्य वाढविण्याची महत्वाकक्षा 
धरल्यापासून तर निज।मशाी व आदिर प्रातिति धामधूम, दंगेधोपे 
व ठ्ढाया याचा बुचनुचाट होऊन ठोकाना त्राहित्राहि होऊन गे. भश 
गडबडीष्या का्ठ्म॑त फएीजवंद व ठ्ढाऊ हदु सरदार॑ची चख्ती शती. त्याना 
पराक्रमान्या जोरावर कधीं दिष्ीकराच्या तर कर्षं विजापुरकरराभ्या आश्रया 
राद्रन आपटे महत्तर वाढवृन वेण्या चांगठ। भवसर सापडत होता. 

अशा संधीचा माटोजी राजे, शहाजी राजे आणि श्रीशचिवाजी महाराज 
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या सर्बानींच यावच्छक्य फायदा करून वता. पण परिस्थितिभिन्नता- 
मुढ प्रव्येकाच्या विचारसरणीत फरक पडत चाख्छा. मारोजीच्या वकी 
स्वराव्याच्या कल्पनेचा नुपद्या अतःकरणान देखीर उदय श्भा नब्हता. 
निजामशाक्थीष्या सत्तवा्छ दहा ह जारची मनप्तबदारी मिली म्हणजे 
पराक्रमाची व देश्चर्याची परमावधि श्चाटी एवदढीच भावना ध्या वेढीं शक्य 
व व्यवहार्यं होती. शदहाजीध्या रेन उमेदीभ्या काठ॑त निजामशादीचा 
डोरं उकम गला. तथापि निजामशाद्वी बुडवं पहाणारे मांग 
विवा दक्षिणत प्रतिस्पर्धी भदिख्शाद्दी घुकतान याना देखीर शदहाजी- 
सारण्या फ जबेद व कतेनगार् सरदाराप्त स्वतःच्या पक्षाप्त वव्छवून षेतल्य- 
खेरीज निजामश्ाही घर्चात टाकर्णे किंवा गिलरेडी पचविर्णे शक्य नाही 
भप कठून चुके; आणि शहाजीने व्या परिष्थितीचा पूर्णं फायदा क्न 
धेतडा. करीं निजामशाद्ीटच चिकटून रारन) तर कधीं विजापृर्कयाकडे 
अगर मांगराकटे संधान धून त्य्ने आपं प्रस्थ एवदं वादविटे कीं 
ध्या पार्यत शहाजीष्या दो्ताच वजन पड ते पारड जड ब्हावयाचं हं 
जणूकाय ठरूनच गेटे. यासु शहाजीसार्या मणठे सरदार स आपल्या 
कतैताची जाणीव उत्पन क्षार; आणि स्याबतेरच मुसर्मानी सत्ता- 
घीर्शाच्या विश्वास्तघातकीपणाची चीड येऊ छागी. (आपण आपल्या 
वचनाक्ाटीं जीव गक्षाण ठेवा तरी या सत्ताधार्य्याचा अपल्यावर विश्वास 
बसत नादी; एवदढच नब्हे तर स्वतःचा स्वाथे साघण्याकार््तां ते 
आपल्या अनर्रर किंवा जीवितावर केन्हं निखारे ठेवतीर याचा नेम 
नाही" अस ल्या वाटर लगे व दोनतीन वेवं व्याप्त तप्ता कटु अनु- 
भवि आला. ज निजामशद्ी वाचविण्यास्ताटीं श्हाजीनं स्वतःच्या 
जिषाचें रान करून घेते त्याच निजामशाहीष्या सत्ताधाव्यानीं आपण 
स्वतः श्रू सामी होऊन रेन वेर्ी शहाजीस दगा दढा. मोंगङाकडे 
जाऊन मिटठर्वे तर परमरिं निजामश्चादीच्या किंवा अदिर्शादहीच्या मुख्खा- 
कडे बोट दाखवून मुरुखगिरी करून पोट भरण्यास ते सांगत; मान्न स्तत्र 
सत्ता किंवा सैन्य याची काहीच मदत मंगल देत नाददीत असा प्रकार 
दिसून येऊ खगखा. व्यातल्या्यांत अदिटशादीखा पराक्रमी सरद।राची गरज 
भधिक भासत असल्याने तेयं थोड्याबहत अत्रूनिश्षीं राहतां यणे रक्य 
वाटत होते; म्हणून शक्षजीनं तोच भाश्रय अखेर पत्करल. परंतु 
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तर्थि मुरार जगदेवाचा कसा होचनीय अत क्षाढा हें प्यानं पाटे हतं व 
याकरितिां हतां होश्ड तों दरबारापासुन दूर रावं भश्ची त्याची इष्ठा 
होती व॒तेवव्यासार्टीच कनौटकाची कामगिरी मिठवृन तो विजापुरभ्या 
दरबारी वातावरणापासून दूर राहिढा असावा. परंतु तेहि सुस्तफाखाना- 
सारखे खर्वास त्याष्या राश्चीस खग्डे व व्या प्रसंर्गातून जिवानिशी व 
अत्रूनिरीं बचाव क्षास ह च मोटे सुदेव समजर्टे पादिज. 

राजकार्णाते हे सगे डाव खेत खेलतां शाहाजी वुद्धावस्येप्त 
पोचला होता वब आतां कोणती स्वतंत्र धाडस करण्याची उमेद बाल- 
गण्या त्याच वय नर्ते. तरी पण कोणत्याना कोणत्यातरी बाद शाखा 
आपली गरज छगणार ह रक्षत घेऊन तो अरस बजावीत अष कीं 
अन्रूखा धक्ा लावून षेऊन मीं कोणाचा वेदा नोकर म्हणून काम करणार 
नाही. तथापि प्रत्येक वर्मी लाखा कोणानां कोणाना तरी पुस्तख्मानी 
सत्ताधीड्ञावर अवटबून रहार्वेच खागरे ह। व्याच्या कालाचा व परिस्यितीचा 
परिणाम होय. 

दू सरदार व सुसद याना आपली कतेबगरी दाखविण्याप्त मुस- 
मानाच्या सत्तेखाटीं पूणं वाव मिदू शकत नाही आणे कोणीक्षी हिंदू 
पुढारी डोईजड होऊं कागल्याक्ष मुखटमान राजे आपपात एक होऊन 
व्यास हाण॒न पाडण्याला चुकत नाहीत! भरी खूणगांठ शिवाजीनं आस्भा- 
पासूनच बांधून ठेवरी होती व ती लखाभ्या अनुयार्याच्या्वी पुणे परि 
चयाची काट होती; याम॒टठं मुप्तठमान तितका बेडमान अशी भाषा जेषे 
प्रमृतीच्या पत्रग्यवहारात्नद्ी आदकून येते. या बेहमानीमुक तीन वेलां 
दाक्ाजीष्या जिवावर् व अनवर संकट आं होत; व्या अनुमवानें सरावध 
होऊन शिवाजीरने प्रारभापासूनच ' शाक्य तोवर कोणाचीह्ी तबेदारी 
टाच्छावयाची' असेच धोरण ठरविरं होते, ष्या पुणे व सुं प्राताध्या जहा- 
गिरीपासून दानीं स्वराभ्यचा पाया रचण्याप्त सुरुवात केटी ती जहा- 
गीर कोणाकद्कन मिरी याचा केन्दहि स्पष्ट उल्गडा न होऊ देतां 
स्वतत्रपणाने वागण्याचा हिवाजीनें पायंडा षातला. हं स्षातत्रय राखे अ्थातच 
दुधेट काम होतें. तथापि ुस्ग्याची तवेदा मानी तरी देखी प्रसषगीं 
संकट ट्त नादी व दुसरा कोणी आपदा पाठपुराषा करू शकत नाहीं भाणि 
स्वतच्या पराक्रमावरच भिस्त ठेवण्याची भखेर परद्टी येते; मग स्वातश््य 
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तरी कां घारुषा, भसा विचार ल्याष्या म्नात वारंवार येत भसून व्याने 
आपे सातत्य राख्यातच आपटा बचाव अहि हं जाट आभि त्या 
दृष्टीने च स्वराभ्यस्थापनेची कारवाई चाखविटी. 

आपल्या मर्नातीर खरा हेतु योग्य वेलं उघडकसि येऊ नये म्हणुन 
शिवाजी शक्य तोवर विजापुरकराच्या किंवा भरगजेबान्या तत्ार्ने आपण 
वागत आहं अपता देखावा दाखवी; पण स्याने के्दहि जापडा अतस्थ हेतु 
सोडला नादी किंवा व्यास धक्ता ङगेड असे वतन केडे नाही. जोपथ॑त 
ओरगजेब दक्षिर्णेत होता, तोंप्य॑त त्याने व्यास प्रव्यक्त दुखवावयाचें नाहीं 
असं ठरविे होतं. परंतु व्यातद्वी ओसाजेबावर शह ठेवण्याकरितां आपण 
विजारपु्कराच्या पक्षाप्त जाऊन पिद असा धाक तो पाठीत अते. 
ओरगजेबाचा कटाक्ष या वेन्ठी विजारपूरकराविरुद्ध विशेष असल्यामुढे 
विजपूरकराना दे माय धरणी ठाय अस होऊन गेट होतें. अक्रा स्थितीत 
दाहाजी किंवा हिवाजी यर््यासारख्या पराक्रमी पुरर्षाची मदत हातची 
घाङ्वृन व्याप्त अपरे वैरी बनविण्यास ते तयार नन्हते, भागि यापुढच 
बापासत बधमुक्त करून आपं राजकारण शिवाजी उभारतां आर. 

तथापि शिवाजीच्या क्रार्कादव्या प्ररंभापासूनच राजकारणांत धर्म 
का।रणाची गुंतागुत अधिक होऊ रागरी होती. विजयनगरश्या राजाविर्द्ध 
मुपठमानी सा्यन| जी जूट केटी ती काव केवक धमे प्रसाराका्त्ता 
नन्हती. तेष्ां ती मोदीम सोहन दिल्यास्त व्यानतर आदिल्शाही, 
निजामश्चाही व कुतुबशादही याच्यामध्ये परस्पय॑त ज क्षगडे चाङ्त आणि 
या सवाना, संघटित रीतीने किंवा पथक्पर्णेमागटाश्चीं जी टक्षर यावी ङगत 

होती तीती घमेकारणाचा संध कचितच दिसून येत होता. जहांगीर वा 
शहाजक्टान याच्या गीं ओैरगजेबासारखे धमेवेड नब्दर्त. भणि निजाम- 
शाहली तर त्या कामात अगदीच दिरेपणानें वागत असे. अदिख्राददीतकि 
इब्राहिम बाद शदाध्या कारक्रिदीत ह धर्म्रेड पिक नब्डर्ते. व्यामुठें त्यांचे 
प्रतिपक्षी जे मराठे त्यानि केवक धम॑दृषटीनें मुसलमानांची सत्ता व्याज्य 
न वाटत, व्यभ्या राभ्यसपादनाग्या उवोगांत, राजकीय सत्तची भावनाच 
प्रषात होती. पण इकडे इत्राहिमश्चदहाहि गेढा भणि राहाजहानहिं 
दक्षिर्णेतृन जाऊन व्याभ्याजागीं ओरगजेबासारखा कडवा सुसडमान सत्ता- 
धारी श्रा, ध्यवेटेपासून राजकाप्णाचं पारडें घमेवेडाष्या ठदरीनं इक- 
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डच तिकडे शुक ऊगढं. शहाजीचा कनाटर्कातखा पराक्रम अदिख्ा्ी 
सरदराभ्या डोन्यात सुपण्यास हई नवीन पसरू खगच्टे षर्मवेडच कार- 
णीमूत शाट. त्यानंतर अफजर्खानानानं पंढरपुरादि क्त्रासि उपस्गे 
पोंचवुन दहिदृष्या धर्मभावना अधिकच दुखविस्या. अथोतच हिवाजीखा 
धमेरक्षणाकसरितांहि अवण स्वातेश्य संपादन केठं पाहिजे अक्षी आवकश्य- 
कता वाटर छगढी. निजामश्ाहीत राह्रन अल्पत्रयी पुङुतानाच्या निनं 
राज्यकारमार च।ख्विताना शहाजीला आपल्या कृर्तीत भिसंगतता किंवा 
विपर्गतपणा वाटत नव्हता. पण शिवाजीष्या उदयाच्या प्रारभापासूनच ह 
पारडं फिरल्याने यवनाची तविदारी टाढठण्याखा धमीमिमान ह एक प्रभावी 
कारण होऊं रग. सारांश, माङोजीराजापासून तो रिवाजीच्या पराक्र- 
माच्या अरुणोदयापर्थत दक्षिर्णेतीक राजकरणांत व ॒धर्मभावनांत इतके 
स्थि्यंतर घडून आल होते कीं, शिवाजीभ्या मनांत शदाजीष्याप्रमाणे 
अदिरशहीसीं किंवा मोग्खसिीं खोखा राखून आपटख प्रताप प्रगट 
कर्णे ₹दाक्य नन्हतं. शद्ाजीनं आपल्या कारकीर्दीष्या अखेरी अखेरीस 
परिस्थि्तीत होणार द्वी उक्रान्ति जणली; पण तिचा उपयोग करून 
षेण्याची ताकद व्यवि्टीं व्याच्यार्जागीं फारसी राटी नन्हती. पण भसल्या 
परवशतेचा पाश्च हिवाजीमीवर्ती पदर नये व प्रारंभापासून स्यानं व्यापासून 
अलग रकबे अची परिश्ितीच शिवाजी सर्मोवती निमोणक्षाटी होती. 
भणि शिवाजीं क्षा पराक्र्मात, मुस्सेगिरीत आणि धमन्त सवां 
शक्षाजी असल्याने ध्याने परिस्थिति अचूक भटखून तिचा भ्या श्या 
वली जप्ता फायदा ध्यावयाचा त्याप्रमाणे योग्य फायदा षेतखा. कर्धी 
अदिलशाद्दीश्चीं सत्य जोडठं तर कीं ओरजेबार्ची सरोस्याची शिष्टां 
चार्विडी; परंतु केन्डांहि आपला मुदा सोडला नाही. भणि स्वतःच 
स्वतत्र अधिष्ठान गमावून तो दुस्तव्याध्या आहारं गेडा नादी. या त्याच्या 
चतुरा हव्या राजकारणाच वर्णन शिवभारतकाराने व्याच्या चरि्रातडे जे 
प्रतम या प्रसिद्ध ्राटेल्या भर्गात् वर्णे आहित त्यावरून दष्टो 
व्त्तीस येते. भणि व्यासे या शिवभारताचा हातीं न अष्टा बाकीचा 
भाग केन्हां कोठे व कसा §स्तगत शोईठ याविष्यीं चटक ठागरून राते. 
तो भाग पुदैवानें उपड्न्ध श्चाल्यास बरं होहल. 

दत्तात्रेय विष्णु आपटे. 



॥ श्री ॥ 

शिबभारत 
अध्याय परिखा 

श्रीगणराय नमः । श्रीसांबसदारिवाय नमः । श्रीमहाकाली-मदहारक्ष्मी- 

महासरस्वती-देवताभ्यो नमः । श्रीरस्तु । 

वन्दारुषिदुधोदारमोलिमन्दारदामभिः । 
स्विद्यत्पदार विन्दाय गोविन्दाय नमो नमः । १॥ 

१ वदन करणान्या देवश्रष्ठंस्या मस्तकांवरील मद।रपूष्पांच्या माच्या योगे 
ज्याच्या पदकम्खांसि घाम सुटला आहे मशा विष्णुस मी पुनः पुनः नमस्कार करतो. 

कदाचित् परमानन्दशामा ब्राह्मणसत्तमः । 
तीथयात्राप्रसङ्गन पुरीं वाराणसीं ययौ । २॥ 

२ कोण्या एका कार्यं परमानंद नांवाचा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ती्थयात्रेच्य। 
निमित्ताने काशी क्षेत्री गेला. 

मुच्यन्ते यत्र सर्वेऽपि मुक्तिरेव न मुच्यते । 
यल्लोपदिराति ब्रह्म तारकं स्वय्मीदवरः ॥ ३॥ 
तत्र तीथेविधि कृत्वा दष्ट्वा देवं महेदवसम् । 
पुण्ये भागीरथीतीरे निषसाद् स धमेवित् ॥ ४॥ 

३-४ जेथे सव॑च खोक मुक्त हेतात, पण मुक्ति मात्र मुक्त होत नाहीं (म्हणजे 
जेयं ती सतत वासर करते ), व जेथें स्वतः संकर त।रक ब्रह्मचा उपदेश करतात 
अशाला कारी क्षेत्रामध्ये तीथविधि करून आणे महादेवाचं दशन पेन तो 
धर्मज्ञ ब्राह्मण भागीरयीच्या पविनच्र तीर्री राहिला, 

तं वै पद्मासनासीनं विस्पफुरद्ह्मवचेसम् 
वेत्तारं सवेराखराणां विन्तमध्यात्मवित्तमम् । ५॥ 
पौराणिकानां प्रवरं भट्गोविन्दनेन्दनम् । 
एकवीराभरसादेन छन्धवाकासिद्धिवेभवम् ॥ ६ \ 
कवींद्ं परमानन्दं परमानन्द विग्रहम् । 
दष्ट्वा प्रमुदितास्तव विज्ञा: कादीनिवासिनः ॥ ७ ॥ 

५-७ तेये पद्मासन षाटून बसलेला, वियेच्या तेजाने क्षककणारा, सवं 
शाल्नांचा क्चाता, विख्यात, भरष्ट अध्यात्मवेत्ता, पौराणिकांचा मुकुटमणि, एकवीरा 
देवीच्या कृपेने वाक्िसद्धिवैभव प्राप्त ञ्चलेला, परमानंदाची मूतींच असाजो 
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कवीन्द्र पर्मानन्वकृतं 

गो विंदभट्।चा पुत्र, काविश्रेष्ट परमानंद, व्यास पाहून व्या काशीनिवासी पंडितं 
मोढा हषं क्षारा. 

स तायुदारचरितान् प्रव्युत्थायाभिवादयय च ! 
पूजयामास विधिवत् संप्राप्तानतिथीनिव ॥ ८ ॥ 

८ व्या उदारचरित पडितांना व्यनि उत्थापन देऊन अभिवादन केल वरर 
अ र्ट्या अतिर्थीप्रमार्णे त्यांचा विधिपूर्वकं सत्कार केला, 

परिवायांपविविदयुस्ते सवं तं दिजोत्तमाः । 
छयुदरूषमाणाश्चरितं प्रथितं शिवभूपतेः ॥ ९ ॥ 

९ ते सव श्रेष्ठ ब्राह्मण शिवाजी महाराजा प्रख्यात चरित्र एेकण्याच्या 
इच्छेनें त्याच्या समोवतीं बञ्चले, 

ततः प्रमनसस्सवें तमूचुस्ते मनीषिणः । 
कतारं चारुकाव्यानामवतारं बरहस्पतेः ॥ १० ॥ 

१० नंतर भानदित ज्ञाटेठे ते सवं पंडित सुंदर कान्यांचा कती व प्रक्ष 
बृहस्पतीचा अवतार अशा व्या परमानंदास म्हणाले, 

मनीषिण ऊचुः 
यः शास्ति वसुधामेतां राजा राजगिरीश्वरः | 
तुखजायाः प्रसादेन रब्धराज्यो महातपाः ॥ ११ ॥ 
विष्णोर॑सो विरेषेण रोकपाटांरासंभवः , 
मनस्वी सखुप्रसन्नात्मा प्रतापी विजितेद्धियः ॥ १२॥ 
भीमादपि महाभीमः सीमा सर्वधनुभरेताम् । 
धीमानचुदारचरितः श्रीमानद् भुतविक्रमः॥ १३ ॥ 

क्ती कृतज्ञः सुरती कृतात्मा कृतलक्षणः । 
वक्ता वाक्यस्य सत्यस्य श्रोता चातिपिचक्षणः ॥ १४ ॥ 
देवद्धिजगवां गोधा दुदोन्तयवनान्तकः । 
प्रपश्नानां परिल्ाता प्रजानां भ्रियकारकः ॥ १५॥ 
तस्यास्य चरितं ब्रह्मन्ननेकाध्यायगर्भितम् । 
भगवत्याः प्रसादेन भवता यत् भ्रकारितम् ॥ १६॥। 
उदारदाब्दसन्दभ भूरिभावाथेमदभुतम् । 
माधुयादिगणोपेतमरंकारेरलंङूतम् ॥ १७ ॥ 
निचितं धर्मदाखार्थैरथंराख्रसमन्वितम् । 
विश्चुतं सवेलोकेषु पुराणामिव नूतनम् ॥ १८ 
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शिवभारत अध्याया 

समस्तदोषरहितं सहितं टक्षणे्निजेः । 
तदहोषमदहोषज्ञ हस नः शेसितचत ॥ १९ ॥ 

पडित म्हणालेः-- 
११-१९जो राजगडचा सधिपति राजाद्या प्रथ्वीवर राज्य करीत आहे, 

तुवठजाभव।नीच्या प्रसादने ज्याला राज्यप्राि न्नाली अहे, जो महातपस्वी, विशे- 
षेकरून विष्णुूचा अश व अष्टदिक्माखांचा अंशमूत आहे, जो बुद्धिमान्, प्रसन्न- 
चित्त, प्रतापी, जितेद्रिय, मीमापेक्षांहि महामयंकर माणि सवं धनुधंरांचा मुकुट - 
मणि आहे, तसेच जो शदहाणा, उदारचरित, वैमवश्चारी,अद्धुत पराक्रमी, ज्ञानी, 
कृतज्ञ, पुण्यवान्, आस्मरसयमी व गुणान प्रख्यात आह, जो सरघ्यवक्ता, अति 
चतुर श्रोता, देव व्राह्मण आणि गाह यांच। चता, दुर्दम्य यवनांचां काठ, 
शरणागतांचा रक्षक, प्रजं प्रिय करणारा आहे, मशा लया शिवाजी रजा्च लें 
अनेकाध्यायात्मक चरित्र अपण एकवीरा देवीच्या प्रपादानं प्रसिद्ध केटे महे, 
ज्यांतील शब्दरचना उककृष्ट आदे, जे अदधत असून, अर्थगांभीयानें भरले महे, 
जं माधुयादि युणानीं युक्त, अलकारानीं मिभूषिव, ध्मशाख्न आणि राजनीति 
यांनीं परिपूणं जणे ज्याची जणू काय नवे पुराण म्हणून सवं लोकात प्रसिद्ध 
स्ञाली अहे, जें समस्त दोषांपासून मुक्त भणि खवे निजलक्षणांनीं युक्त मादे 
जषे त सरव चरित्र, हे खर्वश्च आणि स्तुच्याचरणी ब्राह्मणा आम्हांस बाग. 

इति बवाराणसीस्थन मण्डटेन मनीषिणाम् 
प्रोक्तः प्रोवाच धमोौत्मा कवीद्रो वदतां वरः ॥ २० ॥ 

२० काशीच्या पडित मडर्कनीं अशी विनंती केस्यावर तो धमात्माव 
वक्त्यांमध्ये श्रेष्ठ असा कर्वीद्र म्हणाला, 

कवीद्र उवाच 
एकवीरां भगवतीं गणेरां च सरस्वतीं । 
सदशुरं च महासिद्ध सिद्धानामपि सिद्धिदम् ॥ २१९ ॥ 
प्रणिपत्य प्रवक्ष्यामि महाराजस्य धीमतः । 
चरितं शिवराजस्य भरतस्येव भारतम् ॥ २२॥ 

करवीर म्दणालः-- 

२१-२२ भगवती एकवीरा, गणपति, सरस्वती, आणि सिद्धाना सुद्धा 
सिद्धिदाता महासिद्ध सद्गुरु यांना प्रणिपात करून, भरतवंज्ञाच्या भारताप्रमाणे 
असलल बुद्धिमान् शिवाजी मह।राजांचं चरित्र मी कथन करतो. 

कलिकस्मषहारीणि हारीणि जनचेतसाम् । 
यश्शासि रिवराजस्य श्रोतव्यानि मनीषिभिः ॥ २२॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दरूत 

२३ कलियुगांतील पपं नाहीशी करणारी याणि लोकांचीं चित्तं हरण कर- 
णार अशीं शिवरायार्चीं यशो्भातं भपण श्रवण करार्वीत, 

योऽयं विजयते वीरः पवेतानामधीश्वरः । 
दाक्षिणात्या महाराजः राहराजात्मजः रिवः ॥ २४ ॥ 
साक्षान्नारायणस्याराखिदरद्रेषिदारणः। 
स एकदात्मनिष्ठं मां प्रसायदमभाषत ॥ २५॥ 
यानि यानि चरिज्ाणि विहितानि मया भुवि, 
विधीयन्ते च खुमते तानि सवोणि वणय ॥ २६॥ 
माटभूपमुपक्रम्य प्रथित मत्पितामहम् । 
कथामेतां मटाभाग मरनीयां निरूपय ॥ २७ ॥ 

२४-२७ जो हा वीर, गडांचा अधिपति, दक्षिणेतीख महाराजा, प्रत्यक्ष 
विष्णुच। अवतार, यव्नांचा सहारकतां, शदहाजी राज्ञाचा पुत्र, शिवाजी विजय- 

शाली क्षारा आहे, तो एकदां मला ब्रह्मनिष्ठा विनंती करून म्हणाला कां, हे 
सुमते, जीं जी कृत्यं मीं या प्थ्वीवर कर्ली आहेत व करीत आहें त्या सवाचें 
तू वर्णेन कर. माञ्ने माजोबा प्रसिद्ध माटोजी राजे यांच्यापासून प्रारभ करून, 
हे महाभागा, तू हीं महनीय कथा स्राग. 

तस्येमां वाचमनघामभिनन्य दिजोत्तमाः । 
प्रतिश्चत्य गृहानेत्य स्वयमेतदचिन्तयम् । २८ ॥ 
अदो कथमहं कुयौ भारतप्रतिम महत् । 
अमानुषचरिलस्य रिवस्येतत् समीहितम् ॥ २९ ॥ 
दति संचिन्तयन्त मां चिरसुस्थिरचेतसम् । 
देवी भगवती साक्षात् समेत्येदमवोचत ॥ ३० ॥। 

२८-२० हे ब्राह्मणश्रेष्ठानो, याच्या ह्या पवित्र भाष्रणाचं अभिनंदन करून 

मी ते मान्य केटे, माणि घरी येऊन स्वतः अक्षा विचार करूं लागल की, 
भारताप्रमाणें मोड चरित म्यां र्चा अशी ह्ीअलीकिंक~चारेत्राच्या रिवाजी्च 
इच्छा मास्या हातून कशी पार पडेल असा दीधकाठढ एकाग्र वित्तान विचार 
करीत असतां भगवती एकवीरा देवी साक्षात् येऊन मला अघं म्हणाटीः- 

देव्युवाच 
कवीद्र कुर मा चिन्तामनुकूखास्म्यहे तच । 
ममदेरादयं राजा त्वामिदं कायमादिरात् ॥ २९ ॥ 
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शिवभारत अध्यायभश्टखा 

पएवमाद्वासयन्ती मां पादुः कुलदेवता । 
चतुभजा भगवती हृदयं मे समाविरात् ॥ ३२ ॥ 

देवी श्हणालाः- 

३१-२२ हे कविश्रेष्ठा, तृं कालजी करू नकोस. मी तुखा प्रसन्न स्चास्यं 
सहि. माद्याच आक्षे शिवरायनें हें काम तुला खांगितटे अष्टि. याप्रमाणे 
मला घौर देऊन ती कृषा कुलदेवता चवुभुजा एकवीरा माद्या दयात प्रवेश 
करती ्ञाटी ( मला काव्यस्पूतिं श्चाली ). 

तदाप्रभृति वाग्बह्म समग्र पश्यतो मम । 
जागस्येथन सहितं रसनाग्रमधिष्ठितम् ॥ २३३ ॥ 

३३ तेब्ध्वापासून पाहतां पाहतां समग्र वाग्रह्म अयाद् मास्या जिष्दा- 
रवर मधिष्ठित होन जां माहे, 

अनागतानां भावानामतीतानां च सवेदः 
साक्षात् सन्दरेनेनाहममानुष इवाभवम् ॥ ३४ ॥ 

२४ गत आणि भावी खर्वं गोष्टी मला प्रत्यक्ष दिषं लागल्यामुठं मीजरणु 
काय एक अदो किक पुम्ष ज्ञो. 

कृतक्त्यमथात्मानं मन्यमानेन वे मया । 
क्रतमेतन्महापुण्यमास्यानमनघव्रताः ॥ ३५॥ 

३५ मग, है सच्छील पडितानो, मी स्वतःला कृत्यक्रत्य मानून हा अतिशय 
पविल्ल इतिहास रचिला. 

यत्रास्ते महिमा रभोमेदादेवस्य वर्णितः । 
दुचत्तासुरमर्दिन्यास्तुलजायास्तथेव च ॥ ३६ ॥ 
धर्मस्याथेस्य कामस्य मोक्षस्य च यथायथम् 
तीथीनामपि मात्स्यं यञ्र सम्यङनिरूपितम् ॥ ३७ ॥ 
यत्र युद्धान्यनेकानि शिवस्य यवनैः सह । 
तेषामव विनाशाथंमव्तीणेस्य भूतले ॥ ३८ ॥ 
देवानां बाक्मणानां च गवां च महिमाधिकम् । 
पवित्राणि विचित्राणि चरित्राणि च भूभुजाम् ॥ ३९ ॥ 
गजानां तुरगाणां च दुगोणां लक्षणानि च । 
निरूपितान्यरोषेण राजनीतिश्च रादवती ॥ ४० ॥ 
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कसीन्द्र परमानन्वङ्त 

तं सुयेवेशमनघं कथ्यमानं मयादितः । 
स्वऽप्यवहितात्मानः चणुध्वं शुण्वतां वराः । ४१॥ 

२३६-४१ उप्रामर््ये होभूमहदिव आणि दुष्ट असुराचा निःपात करणारी 

त॒ल्जा भवानी यांचा महिमा वा्णिला आहे, घर्म, अर्थ, काम व मोक्ष है चार 
धुखष।ये आणि तीये याचेंहि माहात्म्य ज्यात सम्यक्रीतीने कथि महि, या 
पृथ्वीव८ ज्याचा अवतार यवननांच्या विनाश्चाकरितांच लाला स्या शिवाजी 
यवनांबरोषर केरेस्या युद्धाच वर्णन ज्यांत माहे, देव, ब्राह्मण आणि गाई यांचा 
महिमा, आणि राजाच पवित्र व अद्भूत चारत्रेहि ज्यांत व्णिलीं महेत, हत्ती, 
घोडे आमि दुगं यावी सपृणं लक्षणे, अणि शाश्वत राजनीति द्यांष्ि ज्यांत 
वणन आहे, अकं त्या पात्र सुयवशाचं सास्भापापून मी वर्णीत असलेटे चरित्र 

हे भोतृश्रष्ठान, मापण सर्वानीच लक्ष देऊन एेकावे. 

दक्षिणस्यां दिशि श्रीमान् माखवमो नरेश्वरः । 
वभूव वंशे सूयैस्य स्वयं सूये इवोजसा ॥ ४२ ॥ 
महाराष्ट जनपदं महाराष्ट्स्स भूमिपः, 
प्रशरास प्रसन्नात्मा निजधमेधुरधरः ॥ ४२ ॥ 

८२-४३ स्वतः .सु्थाप्रप्राण तेजस्वी मसा श्रीमान् मारोजी राजा दक्षिणे, 
सूयवंशांत होऊन गेला, श्चात्रधर्मघुरण आणि प्रसन्नवित्त असातो मराडा राजा 
महारात राज्य करीत होता. 

कमखायतनेचोऽसो कमटापतिविक्रम : | 
द्ुद्याभे गुणगं भीरः भ्रजारंजनमाचरन् ॥ ४४॥ 

४४ विष्णुप्रमाणे पराक्रमी जाणे कमलस।रखे दीष नेत्र भसखेल। तो गुग- 
गंभीर राजा प्रजेश सुख देत मतां त्याची कीतिं परू लगी. 

स पुण्यदेशे धमात्मा निवासं स्वमकर्पयत् । 
तन्वन् सोराज्यमाधेकं नदीं भीमरथीमनु ॥ ४५॥ 

४८५ त्य। धर्मास्म्यानें पुणे प्रती मापे वास्तव्य केठे माणे भीमनदीन्या 
कंडेनें राञ्य अधिक वाढविछ. 

त्वङ्गत्तुरंगमखुरश्ुण्णभीमरथीतरः । 
समुद्यद दुन्दुभिध्वानविश्चमक्षोभिताणेवः ॥ ४६ ॥ 
प्रतापतापिताऽरातिधराधिपतिमण्डलः | 
सद्याद्विखण्डमखिट वुभुजे स बली वलात् ॥ ४७॥ 

४६-४७ ज्यनि मरघाव जाणान्या अपत्या घोल्यांच्या सुरान भीमा 
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िवभांरत अध्याय खा 

नदीच्या कांठचा प्रदेश वुडवला, ज्याच्या दुंदुमीपासून उठणा्या ध्वनीच्या 
हरनी समुद्र खवदुन टाकला, ज्याने सापस्या प्रतापानें शन्रुराजे जजर केले 
असा तो बराढ्य राजा स्वसखामर्थ्यानिं सवं सह्याद्रीच्या प्रदेशाचा स्वामी न्षाला. 

दिषद्धिर्दुस्सहः साऽभ्रद् धुयैः सवेधनुष्मताम् 
नारायणांरासंभूतो धनञ्जय इवापरः ॥ ४८ ॥ 

४८ विष्णुच्या अंयापातून ्ञाटेला, सवै धनुधान्यांचा म्होरक्या, जण दुसरा 
अज्ुनच अघा तो राजा शूना दुःसह स्चाला. 

महार्वशासमुद भृतासुमां नाम यद्ास्विनीम् । 
उपयेमे स विधिना साविज्रीं सत्यवानिव ॥ ४९ ॥ 

४९ ज्याप्रमाणे खत्यवानानं सावित्रीशीं विवाह केला, त्याप्रमाणे त्या राजानं 
मोञ्या कुठ्ांत जन्मलेल्या उमा नांवाच्या श्मलक्षणी कन्ये ट कले, 

अथासो बहु मेने तामनुरूपगुणान्विताम् । 
अजो रघुसखुतदधीमान् साध्वीमिन्दुमतीमिव ।। ५०॥ 

५० मग रघुराजाचापुत्रश्रीमान् मजह! जसा साध्वी इदुमतीलखा मारन तसा 

तो मालोजी त्या मनुरूष गुणानीं माडेत अशा मापल्या पत्नीला फर मानू रागा, 

प्रसादमिव पावेत्या दत्तमात्मीयमात्मना 
उमेति भ्रृषयामास नामधेयमुमा सती । ५१ ॥ 

५.१ पावेतीन जणू काय प्रस्राद म्दणुन स्वतः दच्ल आपु उमा ह नाव 

ती साध्वीं उमा मूषविती श्चाली 
अथ श्रीदसमरद्धश्रीः स तया सुटशान्वितः। 
समाचचार मतिमान् कृती धमोननेकधा ॥ ५२ ॥ 

५२ नंतर, कुब्रेराप्रमाणे संपन्न, बुद्धिमान् याणे ज्ञानवान् अशा त्या राजानं 
अपस्या लावण्यवती पतनीषह अनेक प्रकारची घम॑ङृत्ये केटी. 

अभ्भिदोबाणि सजाणि यक्ञास्सुबहदस्तिणाः । 
महादानान्यपि तथा राष्ट तस्य सदाऽमवन् ।। ५२ ॥ 

५२ अगिहोलते, सत्रे, बहुदक्षिणात्मक यक्ष, याणि त्याचप्रमाणें महादानं 
सुद्धां त्याच्या राज्यात घखदोदित होत असत. 

स हौभुप्रीतये शेभोभक्तस्सागरनन्निभम् । 
मधुर खानयामास तडागं होभुपवैते ॥ ५४ ॥ 

५४ त्या शिवभक्त राजान शंकराला प्रसन्न करण्यासार्ढीं स्रागराप्रमाणे विस्तीणं 
असला गोंड पाण्याचा तलाव शेमुपवेतावर खणविख], 
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क्वीन्दै चरमानन्दक्ृतं 

खुवणेसायुप्रतिमान् प्रासादानुच्चतोरणान् । 
आरामानभिरामाश्च भूरिभूरुटभ्रषितान् ॥ ५५ ॥ 
दीघो दी्धिकाः स्वणेसोपानपथभूषिताः । 
धमोत्मा कारयामास प्रपादशाखाश्च भूरिशः ॥ ५६ ॥ 

५५-५६ उच बहिद्वारे असलेले मेरपर्वताखारखे राजवाडे, पष्करठ व्रक्षांच्या 
योगे शोभणारी रमणीय उद्याने, सोन्प्राच्या प।यन्या असलेस्या माठमोण्या 
विहिरी, पुष्कटट पाण्रोया व घ्मशाब्या लया घम।स्म्यानें बांधविस्य।. 

तमन्वगात् सखुमहती चतुरङ्गा पताकिनी । 
महासत्वं महासत्वा स्वणेदीव भगीरथम् ॥ ५७ ॥ 

५७ भगीरथाच्या पाठीमागून जशी गगा गेली, तशीच स्या बलाद्य 
राजाच्या पाठीमागून अतिशय बटादठ्य आणि अफाट चतुरंग सेना जात असे. 

तमुन्नत नमान्ति स्म सामन्ताः पृथिवीभ्रतः। 
समीरणसमुद्धेटं वंजुखा इव वारिधिम् ।। ५८ ॥ 

५८ वाव्यापरुटटे किनान्यावरून उसखटणाव्या समुद्रा ज्याप्रमाणें वेत नमन 

करत।त ८ वांकतात ), व्याप्रमणें त्या उक्कषे पावटेस्या मारोजी राजाला मांड- 
लिक राजे नमू लागले. 

एतस्मिन्नेव समये दुग देवगिरि श्रयन् 1 
निजामराहो धमीत्मा पारयामास मेदिनीम् ॥ ५९. ॥ 
तमसेवन्त सततं यवनानामध्रीश्वरम् । 
सवं यादवराजादया दाक्षिणात्याः क्षमाभुजः ॥ ६० ॥ 

५९-६० याच समयी देवगिरी (दोकताबावाद) येयं राहून ध्म॑निष्ठ निजाम. 
शहा पृथ््रीवर राज्य करीत होता. जाधवशतवादै दक्षिणेतीरु वं राजे सदोदित 
स्या यवनाधिपतीच्य। सेवत शेते. 

तदा येदिलद्यादोऽपि पत्तने विजयाह्यये । 
निवसन् राज्यमकरोदयवनो यवनेवृतः ॥ ६१ ॥ 

६१ त्यवेटेख यवनानी परिवेष्टित मादि शहा हि विजापूर येथे राज्य करीत होता. 

अथ केनाऽपि काटठेन निमित्तेन बलीयसा । 
येदिलेन निजामस्य विरोधस्सुमहानभूत् ॥ ६२॥ 

६२ नतर काही काननें एका प्रबल कारणाषुटे आदिर्शहा आणे निजाम- 
रहा याव्यांत मांडा कुडा पडला. 

| तदा तं माटश्रपाटं कारं प्रतिमदहीश्ताम् । 
श्रत्वा निजामो मेधावी साहाय्ये समकर्पयत् ॥ ६२ ॥ 
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रिवभारत अध्याय ला. 

६२ तेनं व्या बुद्धिमान् निजामशहनं मालोजी राजा हा शत्रूचा क्दन- 
फार आहे अते रेक्रुन यास आपश्या मदतीस बोलावले. 

ततस्तस्य परिय तत्र कवौपप्रतिम यतिः। 
गत्वा देवगिरि माटमदहीपति खवास ह ॥ ६४ ॥ 

६४ तेब्हां त्याचं प्रिय करण्यास तो अद्वितीय तेजस्वी माखोजी देवाशेरी 
धेथं जाऊन राहिला, 

अथ विहृलरजोऽस्य राता भीमपराक्रमः । 
समेतस्स्वपताङ्किन्पा भेज धाय दश्बरम् ॥ ६५ ॥ 

६५ व्याचा मीमप्रमणिं वराक्र^ा असा विढठोजी नांवाच! भाऊ दही आपल्या 
वैन्यासह निजामशदास येऊन मिखला, 

प्रीतात्मा च निजामःऽपि निजमन्तिकमागतौ । 
ताबुभौ पूजय(मस सामदनेन भूयसा ॥६६॥ 

६६ रस्याच्या आगमननं सतुष होऊन निजामशष्ने सामदान दयादि- 
कानी त्यांचा गौरव केला. 

ये ये निजा पशाहस्य प्राभवन् परिपन्थिनः । 
तां स्तानुत्सादयानास म(टवमो महाभुजः ॥ ६७ ॥ 

६७ वलखान्य मालोजी राजनं निजामशहाला जे जेदाघ्र् उत्पन्न पषा 
प्याया त्यांचा उच्छेद केला. 

तथा विहकराजे(ऽपि निज मस्य चिकीर्पेतम् । 
सहायीभूय सतत चक्रे शाक्रपराक्रमः ॥ ६८॥ 

६८ इद्राप्रमाणं पराक्रमी अया मिढोजीनेही निजामशहास साद।य्य क्न 
त्याचे मनोरथ पूणं केले, 

यद्यप्यासन्निजामस्य सहायास्तत्र भ्रारिेशः। 
तथापि मालवमेव सवभ्योऽभ्याधेकोऽभवत् ॥ ६९ ॥ 

६९ तेथं निजामशहाचे साद।य्यकतें पुष्कढच होते. परंतु मालोजीच त्या 
सर्वात श्रेष्ठ होता. 

कुरक्रमागतं राज्य निधाय निजमन्त्रिषु । 
दत्तं निजामदादेन देशमन्यं शाश्ास सः ॥ ७० ॥ 

७० वड़िरोपारत राज्य आपल्या मल्यांवर सोपवरून निजामशदनं दिलेल्या 
जहाभेरविर तो राज्य करू लगल, 
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कवीन्द्र परमानन्दङृत 

अथ तस्य सभायेस्य खुतजन्मसमुज्वराम् । 
धियं समीहमानस्य दिनानि स॒बहून्ययुः ॥ ७१॥ 

७१ जपत्याला पुत्र होऊन ह्या राजलक्मीटा शोभा येईल अशा आत 
पत्नीसमवेत स्याचे पुष्कठढछ दिवस लोटि, 

सन्तानार्थी स नृपतिधमेपत्नीसमन्वितः। 
देवदेवं महदेवमारराध महावतः ॥ ७२॥ 

७२ तेन्हां तो पुच्छं राजा मापल्या धर्मपन्नीसह मोदे त्रत आचरन 
करची आराधना करू लागला. 

भथ काटेन महता देषी तस्य महोजसः । 
आनन्दयन्ती दायेतं ससच्वा समजायत ॥ ७३ ॥ 

७३ नतर पुष्कढ दिवक्ष लोटल्यावर त्या महातेजत्वी माल्मोजीची पत्नी गर्भवती होऊन आपल्या पतीला आनंद देती च्चा, 
ततः सा दमे मासि थस्पुरद्राजरक्षणम् । 
सुमुख शरुभवेलायां सुषुवे सुतमद्मुतम् ॥ ७४॥ 

3४ दहाव्या महिन्यति राजलक्षणानीं मुक्त (्लक्कणारा). सदर ब अलौकिक पत्र तिला शुम केलीं श्चाला. 
सुनसं सुविशाटाक्ष सुभालं इलक्ष्णकुन्तटम् । 
विस्ताणेवक्षसं वर्धभुजमानद्कन्धरम् ॥ ७५॥ 
सुवणवणमरुणस्निग्धपाणिपवांबुजम् । 
प्रो द्धासयन्तं भवनं प्रभूतेन स्वतेजसा ॥ ७६ ॥ 

५-७६ त्याची नासिका सरल. टो मोढे, कपाठ रुद, केर तृरतुखीत 
छती विद्राक; हात छावर, मान भरणेी, वर्ण सुवणांसारखा व हातपाय आरक्त 
माणि गाडस भसन त्याच्या विपुल तेजाने गह प्रकाशमान साल, 

त इष्वा मुदितास्तत्र धान्यः संजातसश्रमाः। 
राज्ञे निवेदयामासुजनेश्थुद्धान्तचारिभिः ॥ ७७ ॥ 

ऽ त्याला षादून दा्याना मनंद ्ञाला माणि त्यांनीं गडबड मत;- 
पृरातल्या सेवकां माफत राजाला ती ब्रातम कठ्वदटी. 

ततस्तसुत्सव श्वुत्वा सुतजन्मसमुद्धवम् । 
पीयूषवषेससिक्तपतीक श्व सोऽभवत् ॥ ७८ ॥ 

७८ युत्रजन्माची ती आनंदाची वातां एेकून त्याच्या सर्वं शरीरावर जणू 
काय भमृताचाच वपा न्ाला ( इतका तो हर्नभरित नाला, ) 
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ततः समुल्छको ऽभ्येत्य ृपतिदर तमाप्लुतः। 
आनन सुकुमारस्य कुमारस्य व्यखो कत ॥ ७९.॥ 

७९ तेष्हां आनदस्तागरात पोदणारा माणि पुत्रमुख पहाण्यास उतार्वाल 

स्रालेला तो राजा जलदीन ( अंतःपुरांत ) गेला: माणि त्याने आपस्य सुकुमार 
मलाच मुखावटोकन केटे 

थ प्रमृदितस्तत्र समेतः स्वपुरोधसा 
चकार जातकमांस्य स्वस्तिवाचनपृवेकम् ॥ <० ॥ 
जाते राजषमारेऽस्मिन् कुमारसमतेजसि । 
नेवुमेङ्गटवाद्यानि ननु तुषोरयोषितः ॥ ८१ ॥ 

रेण स्निग्धतारेण जगुर्गीतानि गायनाः 
चेटश्च प्रस्थितासश्चे वन्दिनो विरुदावलिम् ॥ ८२ ॥ 
अमोघाभिस्तथाक्षीर्भिर भ्यनन्द्न् दिजोत्तमाः। 
ग्रहे गृहे विरेषेण ववृध स महोत्सवः ॥ ८२३ ॥ 

८०-- ८३ नंतर त्या आनंदित राजान आपल्या पुगोहितासदट स्वास्तवान 
करून त्या मुखाच जातकमं केट. 

कार्तिक “स्वामी सारख्या तेजस्वी ससा व्या यजपत्रास्या जन्मप्रसभी 
मगल वायं वाजावयास लागी. वारयोपितः नृत्य करू लागल्या, गव मधुर 
मागि उच्च आलाप काद्र खगे; भाट उच्च स्वराने प्रसिद्ध बिर्दावन्यी गाऊ 

खगे; द्विजश्रेष्ठ फल्दायक आशीवादांनीं व्याच अभिनंदन करूं लागटे; 
माणे प्ररोधरीं तो महोत्सव विशेष रीतीने साजर् करण्यांत अख. 

महामुक्ताः प्रवालानि रत्नारखकरणानि च । 
स्वणोनि स्वणैवासांसि गास्तुरंगान् गजानपि ॥ ८४ ॥ 
जनाय याचमानाय ददानः स तदा प्रभ;। 
ददश्ते मुजेस्साक्षाव कल्पद्रुम इवापरः ॥ ८५ ॥ 

८४ त्यान् याचक जनास अमूल्य म्ये, पांवटठ्टीं रत्नजडीत यल्कार व 
मोहरा जाश जरतारी वसे, गाई, घोडे व हत्ती दी दिली, तेब्हां हा लोकांना 
प्रतिकस्पवृक्षच भासला. 

अथ मोहतिंकादिष्टे विध्युक्ते ऽहनि शोभने । 
पिता चक्रे कुमारस्य नाम शाह इति स्वयम् ॥ ८६ ॥ 

८६ ज्योतिष्यानीं सांगतेल्या व चमांला जुलणान्या अशा शुभ दिवसी 
माखोजनिं स्वतः आपल्या मुलाचें गाहाजी असे नांव ठेविले, 

क 
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दिने दिने स बञ्रधे रिषः सरसिजाननः । 
पित्रोर्सबधयन् खाभिटींलाभिखाचनोत्सवम् ॥ ८७॥ 

८७ कमलाप्रमाणे सुदर मुख असटेखा तो बाख्क दिवसेंदिवस वाद्र् खागला 
आणि त्याबरोविरसच अपस्या ब्राललीला्नौ मापल्या ार्ई्ापांच्या दृष्टीस 
आनंद दऊ लागला. 

अथ वर्षद्वयऽतीते दितीयमपि नन्दनम् । 
खेभ महीपतेः पत्नी मूर्तिमन्तमिवेात्सषम् ॥ ८८॥ 

८८ पृं दोन वषानीं मूरतिमंत अनंद असा दुसरा पुत्र तिच्यापोींन्ञाला. 
तस्य जातस्य हि विधि संविधाय वुधेस्सह । 
शरीफ इति सिद्धोक्तं नामधेयं व्यधाष्धिमुः ॥ ८९ ॥ 

८९ स्याचेही पडितांच्या मदति यथाविधि सस्कार करून सिद्ध पुरुषान 
घांगितस्या प्रमाणें रारीफजी हं नांव ठेवले. 

तो शादश्च शरीफद्च सिद्धनामाकितावुभौ । 
षवरधाते भिया साध छमारौ कुखदीपकौ ॥ ९० ॥ 

९० सिरद्धाचीं नावि धारण करणारे असते कुरदीपक पधूत्र शहाजी आणे 
शरीणजी षाद लागले. आणि त्याची व्यांच्या बरोचरच सपत्ति वाढत गेटी. 

अथ समुदितराजलक्ष णाभ्यां 
मुदितमनाः स्व जनान्षतः स ताभ्याम् 
नुपातेक्छटवतसमात्मषहा । 
्रवमधिपहवित प्रभूयमेने ॥ ९.१॥ 

९१ नतर चया राजलक्षणांनीं युक्त असलेल्या पृत्रांमुढे स्वजनांसह सानदित 
होत्साता तो राजा मापटा वश पृथ्वीवर वृरदिगतज्ञाला महे मसं मानूंलागला, 

काथेतमिति मया जगत्प्रतीत 
श्युभमिहराजकृमारजन्म तावत् । 
कटलिकदुषहरं निशम्य धमा- 
ननु पवात स्व तमपहेतानि सद्यः ॥ ९२॥ 

९२ कलिकस्मपाचा नाश करणारे, ्भदायक्र याणे जगत्परसिद्ध मम॒ मी 
केरे हं राजपुत्रा चं जन्मवणेन रेकून बुद्धिमान् मनुष्यास आपल्या इच्छा प्रास 
म्मस्याचा अनुमव हतो, 

-इत्यलुपुराणे ष्यवंशे कवीन्द्रपरमानन्दप्रकारितायां शतसाहस्यां 
संहितायां $मारप्रभवो नाम प्रथमोऽध्यायः 
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अध्याय ररा. 
----~नययि - जि शकक ~~ 

अथद्वितीयोऽध्याय आरभ्यते ॥ 
नदर उवीच ॥ 

प्रपेदे पंचमं वप हारीफस्याग्रजो यदा । 
तदा महोदारवमा माठवम। महीपतिः ॥ १॥ 
महत्या सनया साध दधानोभ्यर्हिंतं धनुः । 
प्रस्थापितो निजामेन समरायदिरापुरम् ॥ २॥ 

. ९ २ शदाजीला पांचवे वषं लागले असतां, मोढे व उत्तम चिटखत चदढवरून 
भाणे सापे आवडते धनुष्य घेऊन मालोजी राजा मोल्या सैन्यास निजाम- 
शाष्ाच्या आश्ञेन हदापुरय्या स्वारीवर गेला. 

तत्राथ युध्यमानः सबलेरभियायिभिः। 
प्रभूतः परिधीभूतेदेन्यमानस्समंततः ॥ २॥ 
पद्ातिमत्तमातगहयकीलाटवाहिनीम् । 
प्रवत्यीतीव महतीं तीववगां तरगिणीम् ॥ ४॥ 
तांत इव सच्द्धः समृ द्धसखेन तेजसा । 
पुरोधाय प्रतिभटान् प्रययावमरावतीम् ॥ ५ ॥ 

२-५तेथे द्याच्यावर हषा करून गराडा घाटणास्या पृष्कटठ योद्धयाचे प्रहार 
घेत त्याच्याशी ल्त अस्तां यानं पायदढ, मदोन्मत्त हत्ती व॒ घोडे याध्या 
रक्ताच्ी एकं मोढी नदी धां धो वहावयास लाविटी. व यमाप्रमाणं क्रुद्ध व 
तेजस्वी, अशा त्या माटोजीन शच्ुपक्षाच्या योद्धययांस पुटं पाठवून त्याच्या माग 
माग मापण स्वतःहि स्वगाची वाट धरटी. 

वच्नपातमरिवाकण्य तमुदंतमुमा सती । 
पपात वाताभिहता कदलीव महीतले ॥ ६॥ 

६ वञ्जपाताप्रमाणे भयंकर यक्षी ती वार्तां एेकृन ती साध्वी उमा वाय्याने 
कठं जरी उपटरून पडते तरी भूमीवर पडटी, 

दिनेश्वरेण विधुरा दिनश्रीरिव सा तदा । 
बताघटबराहिता मज्जति स्म तमोवुधो ॥ ७॥ 

७ सूर्याच्या वियोगानें ज्याप्रमाणें दिनश्री अधघारांत बुडते त्याप्रमाणे ती 
आधार तुरण्टी उमा दुःखस।गरात बुडाटी. 
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अथ विटृलराजस्तां ्रातरभाया तथाविधाम् । 
भवक्ञोकभराक्रांतां कन्दन्तीं कुररीमिव ॥ ८॥ 
समाधातुमनास्तत्र क्षरद्राष्पेक्षणः स्वयम् । 
निजगाद महावुष्दिगेद्रदस्वरया गिरा ॥९॥ 
विभ्यनित्यमिम लोक शोकं त्यज महादाये । 
पतिस्तव गतः स्वभे स्ववभे परिमुच्य वे ॥ १०॥ 
एष वै प्राथितः पन्थाः शुराणामनिवर्तिनाम् । 
पररख्राभेघातादयन्मरणं रणमूधनि ॥ ११॥ 
सुधां पिपासतां सद्यः सुरखोकं यियासताम् । 
न नूनमात्मवगेस्य प्रणयः स्वार्थदार्शेनाम् ॥ १२॥ 
हा विहाय महासाध्वी भवती बारमातरम् । 
प्रस्थितस्य परं छोकं पत्युस्ते परुषं मनः ॥ १३ ॥ 
असहाय नदरवराणि दारीराणि शरीरिणाम् । 
रक्षितान्यपि यत्नेन क्षीयन्ते ह्यायुषः क्षये ॥ १४॥ 

८-६४ मग स्वतःचे डके अश्रनीं भरे असतांहि तो महाबुद्धिमान् विढठाजी, 
पतिशोकाने विव्हठढ ज्लाच्ल्या आणि करचिीप्रमाणें विलाप करणाव्या सापस्या- 
माव्रजयवि सांत्वन करण्यासाठी, गला दाद्रून येऊन तिला म्हणाला; ^ हे थोर 
मनाच्या छिये, हा मृ्युलोक अनिय साहे दे लक्षांत भाणून तू शोक याकृन 
दे. तुजला पति आपल्या आप्तजनांस सोडून स्वर्गास गेला मादे. शत्रूच्या 
शसत्प्रहारानीं मरण यावे असेच रात्रूस पाठ न दार्खावणारे बरूर यद्धे इच्छि- 
तात, स्वर्गलोक शीघ्र जाऊन अमृत प्रारन करू इच्छिणाव्या स्वार्थं 
वरिस खरोखर आतसजनांविषयीच प्रेम अडनृं शकत नारदी. हाय हाय ! वुक्षी 
मुल लहान असतांना तला साध्वीला सोडून तुक्ा पति परलोकास् गेला तेन्हां 
त्याचें हृदय कडेर भसटें पादज. खरोखर मनुष्यांची यारीरे नवर अहित 
साणे तीं महाप्रयासानें रक्षिली असतांहि आयुष्याची दरी सपटी असतां 
नाश पावतातच ¦ 

बतेतदगदेकारेरुपचीणैमनामयम्। 
मृदुचीनेस्सर्माचीनेः सिचथेः परिधापितम् ॥ १५॥ 
हृेर्हितावहवृष्येदचोष्यादिभिरनेकधा । 
लघुभिर्स्नग्धमधुरेराहारेरुपचायितम् ॥ १६ ॥ 
कालागुरक्षोदटिक्षधूपवातिंखुधूपिते । 
रम्ये हम्य॑तलटे दीन्यन्मणिदीधितिदीपिते ॥ २७॥ 
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दिरीषपुष्पमृदुखे हायनीये सुशोभने । 
शायितं नीरदिशिराशीरव्यजनवीजितम् ॥ १८॥ 
सुन्दरीभिः शायांभोजसंषादहितपदं पुनः । 
बहपकृत मत्युखेयत्नेन धृतमात्मना ॥ १९ ॥ 
रुतघ्नतामव दधद्वपष्मन्तमये वपुः । 
नायुयाति जगत्यस्मिन् तस्मात् करिचश्न कस्यचित् ॥ २०॥ 

९ ५.- २० अहो वे्यांकटून उपचार करवून या शरीरास निरोगी ठेविटे; 
उत्तम व मृदु रेदामी वस्रं जाणे ग्जया यानीं सच्छीदल; दलका, क्लिग्ध, 
मधुर, प्रेय, दितावह, पौष्टिक अशा चोष्य, खाद्य, पेय, लेह्य वैरे नान।प्रका- 
र्या आदहारानं यास पुष्ट के; प्णचदनाच्या नूणनिं ब्रनविेल्या सगरव. 
स्यांच्या सुवासान दरवख््टेल्या ञाणि दिभ्य रतनानीं प्रकाङ्चणान्या रम्य महाला- 
त िरीष पष्प्रमाणे मृदु जाणि सुंदर विदाना याकृन स्यावर निजविल माण 
पाणी शिपडटेल्या थडगार वान्याच्या प्यानं वारा घातखाः सुदर्यीनीं आप 
ल्या केरकमलानीं त्याचे पाय चुरटे ( रगडलटे;) अदा रीतीन त्याच्यावर पुष्कर 
उत्तम उपाय कस्नलयाखा मोठ्या कालरजीनं धारण के तरी जणू काय 
कृतघ्न होऊन हं शरीर कोणाच्याही वरोवर जात नाहीं! म्हणून या लोक्राति 
कोणी कोगाचं नाहीं हैव रे. 

क टश्राण्यनुूलानि पुत्रादच रतलक्चषणाः । 
नो मातापितरो वद्धद्धातरः सोदरा अपि ॥२९॥ 
मित्राणि रात्रवश्चापि सपद विपदोपि च । 
भवन्ति तावदेवास्य यावदस्ति कलेवरम् ॥ २२॥ 

२१५२६ प्रेम करणाव्या निया, गुणवाम् पुत्र, ते प्रेमढ आद्र॑बाप, तसंच 
सख्ये भाऊ, मित्र, त्रु, सप्ति, विपत्ति हीं सवं देह भि, तोप्यतच 
माणसराला असतात. 

पष शाहः द्ारीफङ्च तव देवि सुतावुभो । 
तेजस्विनौ विराजेते पुष्पवन्ताविवोदितो ॥ २३॥ 

२३ हे देवी, रहाजी आणे रयफजी टे तक्ष दोन्ही पाणीदार पुत्र उग- 
वलल्या चंद्रसूर्याप्रमाणं शोभत महेत. 

आभ्यां वहावतसाभ्यां भविष्यत्युज्वल यशाः । 
स्वस्मिन्नपि संसारे वीरमातुस्तवाद्भतम् ॥ २४ ॥ 

= ६९ ् नययजीवितो 
क्षीस्कण्डाघमो वत्सो वत त्व । 
मनागपि जगत्यत्र त्वां विना स्थास्यतः कथम् ॥ ८५ ॥ 
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नस्मात्वं विभ्रहि पराणांखाणाथैमनयोदेयोः । 
दधती धयैमधुना वचनेनाभुना मम ॥ २६॥ 

२४-२६ वीरमातिच्या पोर्ट जन्मास आरत्या या तस्या दोघां कुलदीप 
पुत्रांचं आखिर जगतात अद्भुत माणि उज्वज यश पसरेल. है दोप्रेहि कोवन्या 
षयाचे असून त्यांचे जीवित तुद््यावर्च अवलबरून माहे. या लोष्ट तुद्या- 
हिवाय ते क्षणमरही राहू शकणार नाहीत. म्हणून तू सातां माद्या विनतील 
मान देऊन तरी धेर्यधर व या दोघांच्या रक्षणासार्द तरी प्राण धारण कर. 

दाति विटलराजस्तां पयोदवासयदारमनः। 
स्थित्यथेमन्ववायस्य राज्यस्य च बिरतषतः॥ २७॥ 

२७ आपल्या कुलाच्या व व्रिनेषतः राज्याःच्या सुध्थतसिाै विढोजीर्ने भर। 
रीतिं तिषं सत्विन के, 

दत्तदष्िस्तु सा देवी बत्सद्यात्तनयद्वये । 
अपास्य रोाकमनघा बभार बत जीवितम् ॥ २८ ॥ 

२९ त्या सच्छील राणी उमावनं आपल्या दोन्ही पुत्रावर नजर देऊन 
शोक टाकला व जीवित धारण केटे, ८ सती जाण्याचा बेत रहित केला, ) 

महान्तमपि तं रोकं निगरृष्य स महामतिः। 
अकारयद्विधि भ्रात॒ः सकलं पारटोकिकम् ॥ २९ ॥ 

२९ त्या महामाति विठोजीस जरी अव्यत शोक स्नाटा होता तरी तौ आव- 
रून याने भापल्या मावाचं ओष्वदैहिक क्म केटे. 

ततश्चाहं शरीफ च पुरस्कृत्य प्रतापिना । 
चक्रे विहृखराजेन राज्य तदालिटं स्थिरम् ॥ ३० ॥ 

३० नतर प्रतापी विदठोजीन शदाजी आणि रारीफजी यांच्या नावाने राञ्य- 
कारभार चाख्वून आविल राज्यास स्थैर्यं आणे. 

निराम्येतत्रिजामोपि निधन माल्व्मेणः। 
पक्षदीनामिव निजां बत मेने पताकिनीम् ॥ २१॥ 

११ मालोजव्या निधनाची ही वातौ शेकून निजामशदहाससुद्धां मापस्या 
सेनेचे पंख तटं जसं वाटूं लागले. 

ततः शाहशरीफादह्वो मालवर्मसुतावुभो । 
समं विहृटराजेन समनाय्य महामनाः ॥ ३२॥ 
सान्त्वाधेत्वा स्वयं दत्वा ताभ्यां तत् पिद्वेभवम् । 
सत्छत्य हेमाभरणेवोसोभिदच मनोहरे; ॥ ३३ ॥ 

^ 



शिवभास्त अध्यायंयरर. 

अनध्यमाणिमाखाभिस्तथा च गजवाजिभेः । 
विखश्टवान् गरृदानेतो तुष्ट धारागिरीदवरः ॥ ३४ ॥ 

५२-३४ तेव्ठां मालोजीच्या शद्ाजी व शरीफजी या दोन्ही पुत्राना विढोजी- 
सह ब्रीखात्रून आणव्रून उदारधी निजामशादहानें यांच स्वतः सात्वन केले आणि 
व्रपाची जहागीरही व्यांच्याकडे चाट केली. तसेंच सुवणांकार, सुंदर वदन, 
मल्यवान् रत्नमाला आणि हत्ती घोडे देऊन त्यांचा सत्कार केरा व सतोषानें 
स्यांस्त घरीं जाण्यास निसेप दिला, 

अथ तेन पितृव्येण परिपाछितयोस्तयोः। 
वपुषी बाल्यसपृक्तं परां पुपुषतुः धियम् ॥ २५॥ 

३५ व्यांचा चुल्ता विगेजी यान्या दोधांस वादि व तेब्दां त्यांच्या 
त्या बाटश्शरीरांवर विशेष तेज चमकूं कागल, 

प्रशास्तलक्षणपिते निकेते सवसपदाम्। 
सोदरे ऽथ रारफस्य राजशब्दो व्यराजत ॥ २६॥ 

२६ उत्तम टक्षणांनीं युक्त य सवं सपक्तीच आगर असा ररीफजीच। भाऊ 

जो शदाजी व्यास ‹राजा ` शन्द शोभू लागल. (तो राजा चाल. ) 

तं वारखुमपि भूपाटमणयस्सव पव ते। 
मानयन्तो नमन्ति स्म महाभुजसुमात्मजम् ॥ २७॥ 

२७ तो महाबाहू, उमेचा पुत्र शहाजी कान असतांदही यास सर्वं सरदार 
मान देऊन वदन करूं लागले. 

ततद्डासैर शास्य प्रविष्ट नवयोवने। 
ससंवाधवं रिता संचुकोच रानैश्दानेः ॥ २८॥ 

३८ शहाजीच्या शरीरांत जसजसं यौवन प्रवेश करूं लागले, तसतकशी 
स्यदशला जण काय अडचण दोऊनती हद हू संकोच पवृ लागली, 

करिपोतमिवोदंचन्मद राावेराजितम् , 
व्यक्ती मवन्नवदमश्चटेख टेखमनोदरम् ॥ ३९ ॥ 

३९ हत्तीचा छावा जसा गडस्थवन्याव्या मदसलावधारानीं शोभतो तशी 
नुकत्याच पुटं छागलेल्या मिसूडीने देवाप्रमाणे सुदर अशा शहाजीच्या मृखास 
रोभा माली, 

सुवणेविस्फुरद्णमाकणांयतलोचनम् । 
कतकीरकुखुत्रासनासावशमनोहरम् ॥ ४०॥ 

४० त्याची कांती सुवर्णांसारखी असून, त्याचे नेत्र दीष होते अ।णि त्याची 
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कवीन्द्र परमानन्दरत 

सुंदर नासिका अतिराय बांकदार असल्यामुके पोपांच्या मनांत भीति उत्पन्न 
करीत होती, 

कटाधरतिरस्कारि मनोहारि मुख पुनः । 
जानुपयन्तविश्रान्तभुजमद् भुतविग्रहम् ॥ ४१॥ 

४१ स्या शदहाजीच मुख चद्राटा सुद्धां मागे सारीर अस सुदर दहतं. त्याचे 
हात गुडप्यापर्थत लांब असून त्याचे शरीर ८ अटौकिक ) दिग्य होतें, 

दानवीरं दयावीरं युद्धवीरं महोजसम् । 
मालभूपसुत शाहं वरखक्चषण्खक्चितम् ॥ ४२॥ 
दृष्टवा यादवराजन राजराजसमध्िया। 
दिष्टे दैवक्ञसदिषटे विरि्ेभिमतेश्रहेः ॥ ४२ ॥ 
कुटखकन्या कटे धन्या कन्या कुवलयेक्षणा । 
दत्ता सदक्षिणा तस्म जिजूविजयलक्षणा ॥ ४४ ॥ 

४२--४४ उत्तम लक्षणानीं युक्त, दानशील, दयादीर, युद्धकुशर, महा- 

तेजस्वी अशा दादाजी नांवाच्या मालोजी राजाच्या पुत्रास पाहून कुवेराप्रमाणं 
सपत्तिमान् जाघवरावानं, अनुकूल ग्रह असखेल्या अशा ग्येतिष्यानं सांगितलटेल्या 
मुहर्ताषिर आपटी विजयलक्षणा, कमलनेत्रा आणि कलास शोभा आणणारी 
कुठवान भुख्गी जिजा हूड्यासह सपण केली 

सा त महारा प्राप्य विभ्रती वपुरुञ्वलम् । 
गंगेव गुणगमीरा व्यराजत मदोदधिम् ॥ ४५ ॥ 

४५ ज्याप्रमाणे शुभ्रव लोट गगा सागरास मिवाटी असतां रोभते त्या 
प्रमाणे तेजःपुज शरीर धारण करणशै ती गुणवती जिजाव्राईं गुणगभीर थोर 
मनाच्या शहाजी पतीशीं सयोग पावन शोभूं लागली 

सचतां प्रेयसी छन्ध्वा पद्महस्तां भुवः क्ियम्। 
खाव्ण्यवभववतीमतीव महितान्वयाम् ॥ ४६॥ 
नितबप्रान्तविश्ान्तस्निग्धदयामट्कुन्तलाम् । 
चन्द्राधेश्रांतिरुद्धाखां शससनसमश्चवम् ॥ ४७॥ 
सत्तामिव मनोजस्य ठसत्तामरसेक्षणाम्। 

वणशुक्तिप्रतिमश्ाति सरटनासिकाम् ॥ ४८ ॥ 
श्रतयग्रतस्कुन्दाग्रदन्ती शाणरदच्छदाम् । 
विकस्वराभोजमुखी कवुकण्टीं पिकस्वराम् ॥ ४९ ॥ 
म्ुणाठ्टकोमव्टभुजां नवाकुरितयोवनाम् । 
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व्याकोश्ांभोरुदरयां खसत्किसटयांगुलिम् ॥ ५०॥ 
स्निग्धारुणनखघ्रेणि निश्चनाभे तनूदसम् । 
रभास्तभाभिरामोरू गढगुरफां यशस्विनीम् ॥ ५९१ ॥ 
र{जरेखांकितपदां प्रशास्त सवसपदाम् । 
नानालकारसंभारसंटव्धस्निग्ध्वेणिकाम् ॥ ५५ ॥ 
सुक्तामणिश्रणिकांतसीमन्तशन्तवतिंना । 
स्फुरितारुणवर्णेन रिारःपुष्पेण रोभिताम् ॥ ५२ ॥ 
खचन्ते स्वणताटंके पयेन्तप्रो तमैप्कतिके । 
दधतीं दीधितिमतीं सरत्नां च रखखारिकाम् ॥ "४ ॥ 
पथुमुक्तामणिमयोदारहारमनोहराम् । 
रत्नसुक्तांचितनेकगुच्छगुच्छाधेधारि्णीम् ॥ ५५॥ 
केयूरकान्तिकिर्मरसरत्नकरककणाम् । 
कृरावलटञ्नरसटस्रसप्तकीसभ्रताध्रेयम् ॥ ५६ ॥ 
करदं खगति रिजन्मणिमजीरशालिनीम् । 
अनघ्यरत्नाभरणप्रसाधेतपदांगुटिम् ॥ ५७॥ 
सुवणेतन्तुसंतानषिलसदसनाघ्र ताम् । 
रत्नसुक्तामाणिवातस्फुरत्करूपासकान्विताम् ॥ ५८ ॥ 
पदयन् प्रसन्नवदनां प्रसन्नवदनः स्यम् । 
सू्ैवंशमणिस्तूयै घोषेण गह माविशत् ॥ ५९ ॥ 

४६-५९ तिचे हात कमलासारखे असून तौ जणूं काय प्थ्वीची शोमा 
हेती. ती लावण्यवती असून तिच कुठ उच्च होते. 

तिचा कान्या व तढतुखछात केदकलप नितवमागापयंत लोकत हाता. तिचा 
भाल्प्रदेश पाहून जणूं काय हा अध॑चन्द्रच मदे असा भास दौत होता, व 
तिच्या भुवया धनुष्याप्रमाणें होया. ती प्रत्यक्ष मदनाची सत्ताच होती. तिचे 
डोढे कमलाप्रमाणें पाणीदार, कान सोन्याच्या िंपल्याप्रमाणे, नाका 
सरल, दांत कृदाच्या ताज्या फुखाप्रमाणे दयुभ्र, आठ आरक्त, आणि मुख 
प्रफुित कमलाप्रमाणे होते. तिचा कंठड रखाप्रमणे दाता, साणे स्वर 
कोकिटेसारखा होता, नुकत्याच योवनांत प्रवेश करणान्या ।तेचे मुज कम- 
खांतीर कोमल तेतूप्रमाणे नानक असून, तिचे हात विर्कासिति कमलाप्रमाणें 
आरक्त व बोटे पह्छवाप्रमाणें लाट्सर होती. नखे तुल्छतुल्ीत व लाल दती. 
तिची नाभे खोर, पोट कृरा व मांड्या केव्ेच्या खाबासारख्या सुदर होला, 
व घोटे मंत ल्पून गेले होते. तिच्या पायावर राजलक्ष्मव्ि चिन्ह दिसत 
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हते, ती सवं सपत्तीचा कलस होती. तिच्या वेणीत नानाप्रकारच्या अलं. 
कारांची गर्दी ्ाटी होती. मोद्य व रल च्या मानी, रक्तवणं, तेजस्वी 
अशा डोकींतस्था फुखानी तिचा शिरोभाग सुशोभित क्षाला होता. तिच्या टखलाट- 
भागावर रत्ने टटकत असून तिच्या का्नांत सभोंवती मोव्यं ओंवटेलीं अर्दा 
कुंडले क्लटकत होती. मीये रतने याचि मोढमोढे हार व॒ गुच्छ तिच्या 
गर््यांत घातट> होते. दडांत वब्राज्बद असून हातांत रत्नजाडित बांगञ्या 
होत्या, कृश अशा करिप्रदेशावर कमरपट्रा, पार्यांत रदमद्धम वाजणारे पैजण, 
पायांच्या बोटांत मौस्यवान रत्नामरणे, अआंगावर चकाकणारीं जरतारी वने, 
अगात रत्नजाडत काठाची जरतारी चोटी धारण करणाय्या लया प्रसन्नवदन 
सगत व प्रेमठ निजाई॑स त्या सू॑वंशदीपक्र आणे प्रसन्नमनाच्या रहाजीनें 
वार्यांच्या प्रोषात घरीं जाणिटे, 

समागतां सेम तेन पत्या परभ्रयसश्रयाम् । 
धियं नारायणेनेव प्रविशती निकेतनम् ॥ ६० ॥ 

६० त्या विनयक्ील जिजादन सापल्या पतीसह ग्रहप्रवेडा कटा, तेष्दां 
तीं दोषं लक्ष्मीनारायणाच्या जोड्याप्रमाणं मासटीं. 

सभूयाश्चु सभेताभिः परश्यन्तीभिस्सविश्रमम् । 
खभगाभिः पुरन्धीभिः कृतनीराजनाविधिम् ॥ ६९ ॥ 

६१५ शीघ्र जमटेल्या व आश्वयाने पाहाणाव्या पोक्त सुवािनीनीं मिनन 
तिला निरांजनानं सोवाद्िल, 

वन्दमानाममोधघाभिरारीर्भिरमिनन्दिताम् । 
स्नुषामिमामथ इवश्चः सकोतुकमलोकत ॥ ६२॥ 

६२ तेष्ां तिने नमस्कार केटा असतां तिला फलप्रद होणारे अनेक आशी. 
वाद देऊन, त्या आपल्या सुनेस सासूने त्यत कौतुकानें पाहिले, 

इवश्च शु श्र षणपरां पतिप्रियतरोत्तराम् । 
हीरखसरक्षणे सज्जां टञ्जां मूतिमतीमिवय ॥ ६२ ॥ 
साध्वीजनाध्वमयादामन्वयद्धयसम्मताम् | 
जनी नन्दत्परिजनामभ्यनन्दन्सतीजनाः ॥ ६४॥ 

६३ सासूच्या सवेत तत्पर, पतीखा अव्यत प्रिय बौटणारी, आपल्या 
शाष्टाचं सरक्षण करण्यांत दक्ष, विनयाची मुर्तिमत देवता, पातिता लियांस 
वतनाचा मागं दाखविणारी, दोन्ही कुलांस मान्य आणे आपल्या परिजनास 
नद देणारी, अशा त्या सुनेचं साध्वी लिर्यानीं अतिशय अभिनंदन केटे, 
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दयुता विश्वासराजस्य दगो नाल्राथ सद् गुणाम् । 

शरीफोपि महावाहुभव्यां भायोमविन्दत ॥ ६५॥ 
६५ विश्वासराजाची दुगा नावाचीं सुदर व सद्गुणी मुलगी टौ महावराह 

दागफ्जीस वायको मिन्ाटी 

सा तया च तया नन्व्या स्नुषया सेचितान्वहम् । 
विनीताभ्यां च पुव्राभ्यामुमा टेमे परां मुदम् ॥ ६६ ॥ 

६६ ती व सुदर जिजाइंया दोघी आपी सेवा करणाच्या सुना आभे 

सापटे दोपे पुत्र यांच्यायोगे उमेस अतिशय आनंद होत गे. 

अगणितगुणभाजो ्रातरो तावमूभ्या 
निरवधिक गुणाभ्यां भ्राजमानो वधूभ्याम् ॥ 
सपदि निजयश्णोभिः शोभमानामरषा 
भुवमपि जनयित्नीं नन्दयामासतुः खाम् ॥ ६५ ॥ 

६७ अमूल्य गुणान शोभणान्या ला दोन्ही वधूंच्या यागाने शोमणारे ६ 

दोषेही सद् गुणी पुत्र लाग च आपल्या यशामृढे सवं प्रथ्वीसर आणे जापल्या 
मातेस आनंद देऊ लागले 

ध तेनानुजेनापतिद तगतिना मारुतेनेव दुष्मा । 
भीष्मादत्यग्रकमा युधि युधि विजयी विश्चतः शाहवमा । 
कतु नित्यं निजामपियमतुखवरः काण्डकोदण्डपाणेः ॥ 
सवषां पार्थवानां प्रथुरिव प्रथिकीवासवद्दासकोभूत् ॥ ६८ ॥ 

६८ ज्याप्रमाणे अत्यंत वेगवान् वायून अचि प्रखर हता, व्याप्रमाण 

आपल्या पराक्रमी भावःसह तो मीष्मापिक्षांहि उग्र कम करणारा, प्रसेक युद्धात 

विजथी होणारा, व धनुष्य वाण पेणारा अवुढ बट्वान् शादाजीराजा निजामाच 
प्रिय करण्यासार्ढी सवं राजांमध्ये प्रष्ठ अशा प्रथुराजाप्रमाणं ( प्रथ्वीचा शास्ता 
धाला. ( प्रथ्वीवर राज्य करू खागला.) 

इत्यनुपुराणे खयवंशे निधिवासकरपरमानदप्रका- 
शितायां शतसाहस्व्यां संहितायां शाहश्षरीफप- 

रिणया नाम द्वितीयोध्यायः । 

{ -1 
९.१ [9 ~ 

† --- 



अध्यायरर 
---- ~यो सनि कि  - ~ 

कवीन्द्र उवाच ॥ 

अथ विहृखुराजे स्वे पितव्येपि दिवं गते । 

च पनीतिविधिक्षेन मातु्वंचनवर्तिना ॥ १ ॥ 
महावीरेण धीरेण राहराजन धीमता । 
राज्यभारस्स हि महान् दधे बत निजे भुज्ञ॥ २॥ 

१-२ कर्वान्द्र म्टणतातः- नतर आपला चुखुता, विढोजी राजा हाही पर- 
रकवासी ज्ञाला असतां राजनीति जाणणान्या, आर्द्च्या आज्ञेत वागणान्या, 
महापराक्रमी पैर्य॑वान् व बुद्धिमान् शहाजी राजान तो राज्याचा मोढा भार आपल्या 
शिरावर प्रेतला. 

सभः सेखदच महछदच मबो नागद्च पद्युकः। 
उ्यंबकद्चापि वक्तदच ्रातरस्सोद्रा अमी ॥ २ ॥ 
पुश्रा बिहृटराजस्य सुत्रामसमविक्रमाः । 
माखभूपात्मजो श्ादशरीफो च प्रभाविणो ॥ ४॥ 

३. ४, विढोजी राजाचे मुलगे समाजी, खेगाजी, महाजी, मव्राजी, नागोजी. 
परसोजी, व्यवकजी आणे वक्राजी हे सखे भाऊ इद्राप्रमाणे पराक्रमी होते. 
भागि मालोजी राजाला शहाजी व रारीफनी असे दोन प्रभावद्ाटी पुल होते, 

पते श्चोणिजये सक्ताः राक्तास्समरकमंणि । 
निजामस्य परियकराः कराङृष्श्ारासनाः ॥ ५॥ 
पवेतप्रां्युवपुषः सहस्तरां शुसमत्विषः । 
भूयसा युजसारेण भूरिणाभिजनेन च ॥ ६॥ 
सैन्येन च गुणेश्चान्यैरनन्य समतेजसः। 
पर न गणयामासुरबरस्य मते स्थिताः ॥ ७ ॥ 

५, ६, ७, मुटुखगिरी करण्यास उत्सुक, युद्धामध्ये प्रथ्वी पादाक्रांत करण्यास 
समथ, निजामाचे प्रिय करणारे, हातामध्ये नेहमी धनुष्य सज ठेवणारे, पव॑ता- 
प्रमाणे पिप्पाड, सू्याप्रमाणे तेजस्वी, आपले प्रचंड बाहुबल, मोढा परिवार, 
सेन्य आणि इतर गुण यामे अद्ितीय पराक्रमी न्ारेले हे सर्वं माज मकिकंब- 
राच्या तंत्रानें चारूत माणे शत्रूस जुमानीत नसत. 
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पकदान्तःवुरादाप्षभ्रत्यामात्यनिषेषितम्। 
निजामश्णाहमास्थानीमेत्य सिंहासने सितम् ॥ < ॥ 
दष्ट्वा यादवराजाद्याः प्रणिपत्य यथाक्रमम् । 
प्रचरन्ति स्म तरसा सवं खं स्वं निवरानम्॥ ९ ॥ 

<) ९, एकदां अंतःपुरोतून मापस्या विश्वास् नोकरांसह व अमान्यासष 
निजामशहा सभास्थानीं येऊन सिहासनावर बसला असतां जाधवराव इत्यादि 
सवं सरदार त्यास यथानुक्रम भेटून आणि मुजरे करून आपापल्या धरी जल 
दनि जाऊं लागले, 

ततः प्रचरतां तेषामन्योन्यस्पार्धेचेतसमम्। 
संमदेः सुमहानासीदास्यानीतोरणाद्रहिः ॥ १०॥ 

१० एकमेक्रांचीं स्पर्धां करणारे ते राजे जाण्यास निधारे असतां सभागरहाच्या 
दारासमोर एकच गदी ्ञाली. 

तत्र वेधे दारादुर्सारितजनाः पुरः । 
परिपीनोन्न तस्कन्धाः सन्नद्धाः परथुवक्षसः ॥ ११॥ 
फिसीरिनः कुण्डटलिनः कवचच्छन्नविग्रहाः। 
मुक्तामणिमयोदारहाराः केयुरधारिणः ॥ १२॥ 
सुलक्षणाः क्षोणिभुजः पद्मपत्रायतेक्षणाः । 
स्वैः स्वे: सन्येः परिवृताः पुरः परोच्छायितध्वजेः ॥ १३॥ 
हयानन्ये गजानन्ये याप्ययानानि चापरे । 
समारष्याप्रतिहतप्रभावाः संप्रतस्थिरे ॥ ९४॥ 

११-१४ तेयं असच्ठे मालदार लोकाना ब्राजुस् सारू कगे. आणे 
अप्रतिहत सामथ्यं असलेले ते राजे, कोणी घोड्यांवरून, कोणी हत्तीवरून, कोणी 
पाटख्यांत ब्रसून जाऊं छागले, व्या राजाचे खादे उच व पृष्ट होते. यांची 
वक्षःस्थले विस्तीणं असून ते ( नेहमीं ) सज असत, त्या सुलक्षणी राजांचें नेत्र 
कमलाप्रमाणें दीघं असून त्यांनी, किरीट कुंडल, मोत्यांचें मोठमोठे हार व केयूर 
धारण केरे असून आंगांत विल्खतं धातलीं होती; आणि तेसापापल्या 
सैन्यांनीं वेष्टित असून स्यांच्यापुदे निशाणे उभारटेलीं होती. 

ततः खण्डागखाख्यस्य नृपस्याग्रेसरः करी । 
मदेयन्नन्यसषेन्यानि प्रचचार वलाद्रटी ॥ १५॥ 

१५ त्या वेले खंडागंठ नांवाच्या राजाचा अघाडीचा बन्वान् हत्ती दुस- 
न्यांचीं सेन्यें तुडवीत वेगाने निघाला. 
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पदे पदे कुशाघातनिषिद्धोपि निषादिना ] 
स सिन्धुरः सेनिकानां चकार कदनं महत् ॥ १६॥ 

,६ माहूताने अकुशनं गोचून पदोपदीं प्रतित्रध केला असतां स्या 
हइरत्तानिं सेनिकांचें लू कदन केटे, 

तं स॒न्दन्तमनीकानि गजन्तमकृताभयम्। 
प्रटयांभोधरानेमं रोध्दु शकुने केचन ॥ १७॥ 

४७ सेन्यांचा चुराडा करणान्या, निमधपणं ग्जणान्या व प्र्यकाटच्या 
मेघाप्रमाणं भास्रणाच्या त्या हर्तासि कोगीही जडघरू शकले नाहीत. 

अथ यादवराजस्य दत्तवमादिभिस्सतेः। 
न सेहे गञजतस्तस्य गजः प्रतिगञजेरिव ॥ १८॥ 

१८ एकाय्या हत्तीने गजना केटी असतां दुसन्या कठ्पांतल्या हत्तस ज्या- 
प्रमाणं ती सहन दहौत नाही; त्याप्रमाणे या दत्तीची गजना जाधवरावांच्या 
दत्ताजप्रिभरति पुंस सहन ज्ञाटी नाहीं. । 

ततो दत्तसमादिष्राः सुभटास्तं मदोत्करम् | 
निजन्नुदरारनिखिशकुन्ततोमरशक्ताभिः ॥ १९ ॥ 

५९ नतर दत्ताजीच्या आशेन शूर योद्धे त्मा मदोन्मत्त हर्तासि ब्राण, तरवारी, 
भाट, तोमर ( रवीसारख ) माणि रक्ते यांनीं प्रहार करूं लागले, 

स भिन्नवमा बहुभिधोरकमा मदद्विपः। 
विकर्षन् पुष्करेणोञ्चेः सहसरा हयसादिनः ॥ २०॥ 
करेण कांदिचदादाय क्िपन् कांरिचद् पातयत् । 
कांदिविन्निपाल्य चरणेस्तत्तछेन्निप्पिपिष च ॥ २१॥ 

२०-२१ त्या मदोन्मत्त, जाभे घोर् कमे करणाय्या हत्तीटा पुष्कल्टांनी भोंसकटे 
असताही, घडेस्वाराना सोडच्या टोकानं यद्रन व्याने कित्येकाना खार्टी भद- 
व्व; तर किव्येकाना अपस्या पा्यानीं खारीं पाडून व्यांच्या तन््व्यांखाटी तुड विटे, 

दृत्तवमोऽथ तं दष्ट्वा स्वसेन्यस्य पराभवम् 
त दन्तिनिमभीयाय हयेश्च इव लक्षयन् ॥ २२॥ 

२२ अशा रीतीने आपल्या सेन्याचा परामव ज्ञाटटा पाहून दत्ताजी त्या 
हत्तीवर सिंहाप्रमाणे दृष्टी रोखून चाद्ून गेला, 

तदा तेनातिरभसात्स बतायुधसादितः। 
विधुन्वानः स्वमूधानं रराण रणमूधैनि ॥ २२॥ 

२३ नतर, व्याने जोराच्या शस्रप्रहारांनीं जरस भाणटेखा तो हन्ती आपं 
डकिं हल्वीत रणांगणाच्या मघाडीस चीं चीं करू लागला, 

& 
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ततो विहृटराजस्य संभखेटावुभो खतो । 
खण्डा्गट्टस्य साहाय्यं विधातु ससु पाश्थतो ॥ २४॥ 

२४ तेब्ां विठोजीचे समाजी व खेक्ोजी हे दोघे पत्र खंडा्गडाच्या मद- 
तीस धात्रिन आले, 

नौ तं लोहितटिक्ताग धातुमन्तमिवाचलम् 
पयेपाख्यतां तञ दत्तराजवक्षं गतम् ॥ २५॥ 

२५ ते दत्ताजीच्या तावडीत सापडर्स्या, रक्तववाढठ ्ारृल्या गाणी 
गरूच्या डोगराप्रमाणे दिस्षणाग्या त्या हत्तीचं रक्षण करूं लागले 

दत्तराजस्तु त हित्वा विहस्तं मदटास्तिनम् 
अनुज प्रतिजग्राह सभराजं महाभुजम् ॥ २६ ॥ 

२६ तेब्हां दत्ताजीने त्या सोड तुरटेल्या मदोन्मत्त हत्तीस सोन देऊन 
धाकटा भाऊ जो पराक्रमी सभाजी, व्याच्परावर हहा केला. 

तयोः कुपितयोस्तज इन्द्र युदे समुद्यते । 
आवतस्खुमहानासीत् योधानामभिध(वताम् ॥ २७॥ 
हस्ताहस्ति तता युद्धसमुभयोः सनयोरभूत् । 
दत्तवमाणमभ्येते सभ जभारितेजसि ॥ २८ ॥ 
यादवानां तद द्धापि सांबधिकमटक्षयन् । 
ररक पक्ष सभस्य श्राता श्ाहमदीपतिः ॥ २९॥ 

२७-२८-२९ क्रोधायमान ज्लार्ल्या त्या दोघांमध्ये द्रद्रयुद्ध चार्ट अस्तां 
तथ सत्र योद्धे घांतरून मले व्यापी एकच गद् क्षाटी. तेब्हांव्या दोन्ही 
सेन्यांमध्ये हाताद््वी कटाई न्ञाटी. इन्द्राप्रमाणे पराक्रमी संभाजी दा दत्ताजी 
जाधवावर् चाटून गेला असतां जाधरवांच्या सबधाकडे उघड उषड डोट्ञांक 
करून समभाजीचा भाऊ शदाजौी राजा यान व्याची ब्राजू ५माठली. 

ततद्चमेधरस्तत्र दत्तराजः प्रतापवान् । 
व्यधत्त मण्डलात्रेण परिवेषमिवातमनः ॥ २० ॥ 

३० तेव्हां, हातांत ढाल पषेतटेस्या प्रतापी दत्ताजननिं तरवार फिरत्रून आपल्या 
भोवती जणूं काय एक तेजोवट्यच बरनविल, 

तस्मिन्नाकास्मके युद्धे इुराणां सन्निपेतुषाम् । 
कष्वेडितास्फारितभरेबभ्रवुबैधिरा दिशाः ॥ ३१९॥ 

३१ यया आकस्मिक युद्धामध्ये गोवा ्चाटेल्या वीराच्या गजनांनीं माणि 
दड थोपटण्याच्या दणक्यानें दिशा बधिर चास्या. 

४ | २५ | 



कवीन्द्र परम।न॑न्दक्रत 

तदा स्रमण्डलात्रेण मण्डलानि वितन्वता । 
नते तेन वीरेण रणरगे महीयसि ॥ २२॥ 

३२ तेब्हां तो वीर दत्ताजी पञ्चा फिरवीत सतां त्या जफाटरणमूमीवर नान्व लागला, 

लुटत्स वरवीराणां सकिरीरटेषु मूधखु । 
असिभिः खण्ड्यमानेषु सकोदण्डपु वाहुषु ॥ ३३ ॥ 
कृपाणवाणपरश्युप्रासमिन्नेषु वमंसु । 
शिनचक्रनिशृत्तेषु सरारेपु करेषु च ॥ ३४॥ 
त॒रगमत्तमातंगपत्रिसघातजन्माभिः । 
स्फुटं रुधिरधाराभिः शान्तेषु रणरेणुषु ॥ ३५ ॥ 
ध्वजांश्चुकपरीतासु समराजिर भूमिषु ॥ 
श्राचितशर्सरेषु नरेषु निपतत्खु च ॥ २६ ॥ 
तेन यादववीरेण धीरेणामिच्तघातिना ॥ 
सभराजं समासाद्य विभिदे मित्रमण्डटम् ॥ २७ ॥ 

२२२३७ श्रेष्ठ वीरांची क्रिरीट--युक्त डोकीं जार्मनविर लोक् खागसीं; 
तरवार्यानी धनुष्यासाहेत दंड तोडटे जाऊं लागले; तरवारी, वाण, पर्यु, भाले 

यानीं चिलखतं छिन्नभिन्न इ्याटीं; तीतर चक्रानीं सद्र दस्त तोदके जाऊ लागटे; 
प्रोडे व मस्त हत्ती यांच्या अगात वाण रिर्व्यामृख वाहणान्या रक्ताच्या धारनी 
धुरव्डा चांगला बरसला. 

समरांगण निशाणाच्या वस्त्रानीं आच्छादित ्ाल; बा्णानीं रारीरं वेद्ध 

टाऊन माणसे पद्ध लागल; अया वीं त्या धैयेवान व रानरूचा नादश्च कर- 
णान्या यादव वीराची समाजीीं गांड पट्टी असतां तो सू्ंलखोकीं गेट 
( ठार स्ञाया ,). 

तमप्रतिमकर्माणं दत्तवमोणमादवे ॥ 
दाण्वानस्संमनिहत याद वेन्द्रस्स्वमात्मजम् ॥ २३८॥ 
पुरोगच्छन्नध्रेपथादतिरोषारुणेक्षणः ॥ 
परावृत्ता महाराजः सभराजजिघांसया ॥ २९ ॥ 

३८-३९ अद्वितीय कर्म करणारा मसा आपला मुल्गा दत्ताजी युद्धांत 
संभाजीकटून मारला गेला ही बातमी पुढे निघून गेल्या जाधरावास समजली 
तेन्दां लयाचे डोढ कोधाने ताब्रडे छाल आटे आणि समाजीस मारण्याच्मा 
हेतूने तो अध्य रसूथावरूनच परत फिरल्ा. 

तस्मिन् रोषसमाविष्टे यादवानामधीर्वरे ॥ 
सपवेतवनद्धीपा वसुधा समकंपत ॥ ४० ॥ 

क. 
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४० त्या जाधवाधिपतीस करोधाविष्ट न्चाठेलख पाहून प्रथ्वी, तिच्यावरचे पवत, 
अरण्ये, द्रीपंदहीं काप्र् लागी. 

असखतोप्याधेको येन हतो जासन म सुतः ॥ 
तमह निटानिप्यामि करिष्यामि समीरितम् ॥ ४१ ॥ 

४१ प्राणापक्षाहि प्रिय मसस्ल्या मास्या पुत्रास ज्या दुष्टान मार याम 
ठार करून माञ्ली इच्छा परण करीन ( सूढ उगवीन ). 

इत्यमधवशीभूत इवश्युर खुरविक्रमम् ॥ 
स्वपक्षरक्षणाकांक्षी राहराजोऽभ्ययुध्यत ॥ ४२॥ 

४८२ अद्या रीतीन क्रोधाविषए ्टेटा माणि देवाप्रमाणे पराक्रमी असा जा 
स।पटा सासरा जाघवराव त्याच्याशी शहाजी स्वपक्षाचं रक्षण करण्याच्या टवं 
युद्ध करू लागला, 

युध्यमानममु वीक्ष्य जामातरमारेन्दमः ॥ 
जघान साहसी रार भुजगेन्द्रसमे भुज ॥ ४२ ॥ 

४३ आपला जाव ल्टत आदे असे पाहून श्रुचा निःपात करणान्या 
सया घाडसी जाधवरावान यदहाजीच्या, वासुकीप्रमाणे प्रचंड, दडायर प्रहार 
कटा. 

शादस्तेनासिपातेन भ्रयन् मूच्छ मरीयसीम् ॥ 
कथंचिदपि धेर्येण धारयामास जीवितम् ॥ ४४ ॥ 

४४ त्या तरवारीच्या प्रहारान गदाजीस जवर मृच्छ आली. सागि त्यान 
धयनिं आपले प्राण कसे तरी वांचवट, 

ततः खेख पराभूय न्यक्त्यान्यांडच पार्थिवान् ॥ 
निर्जत्य च निजामस्य इयामाननमयीं चमूम् ॥ ४५॥ 
गाढमुषिगाढमुष्ट समुद्यम्य स यादवः ॥ 

संरन्धोभ्यपतत्तणं सभं समरद्जेयम् ॥ ४६॥ 
ततस्सभः प्रसन्नात्मा परं परिहसन्निव ॥ 
अर व्यापारयामास कर केश्चेयके निज ॥ ४७ ॥ 

४५-४७ त्यावेलेस खनोाजी इतर राजे व॒ निजामाची रिदी खोकानी 
फौज यांचा परामव करून कद्ध ्चारेल्या त्या गाढसुष्टि जाः रवानें खङ्ग 
उगारून समरात आजं अरा सभाजीवर वेगान चाट केट।. 

तेव्हां प्रसन्नचित्त समाजीनें राक्रुचा जणूं काय उपहास करीत वेगन 
आपल्या तरवारीस दात घाता. 

२७ | 



कवीन्द्र परमानन्दङक्त 

तयेोस्तदाभवद्यद्ध मिथो विरस्पधंमानयोः ॥ 
साध्वसावहमन्येषां मत्तयोदिपयारिव ॥ ४८॥ 

४८ दोन मदोन्मत्त हत्तीचे ज्याप्रमाणे एकमेकां भयंकर युद्ध होते स्या- 
प्रमाणे एकमेकांशी स्पध करणाव्या त्या दोधांमध्यें लोकांच्या अन्तःकर्णांत 
धडकी भरविणार असे युद्ध स्ाटे 

ततोाऽसिपातान् बहुतः सादवा सभस्य यादवः॥ 
तं जगत्यां जितारातिरसिनेव न्यपातयत् ॥ ४९ ॥ 

४९ त्या शत्रुजेत्या जाधवरावान सभाजीच्या तरवारीचे प्रष्कठ आघ्रात 
सहन केले साणि नतर व्याखा तरवारीनेच जामिनीवर स्योकविटे, 

त सुतस्य निहंतार निपात्य वसध्रातटे ॥ 
तेन यादवर्वरेण वेरनियोतन कतम् ॥ ५० ॥ 

५० आपल्या प्राचा वध करणान्या समाजीस जामिनीवर रोव्टवृन या 
जाधवरावानं सूड घेतला. 

तदा यादवराजेन महाराजेन सयति ॥ 
सुते विहृटराजस्य वत य्येष्ठ निपातिते ॥ ५९१॥ 
तत्र प्रतिक्रियां काचिदपि कतुमशक्तुचत् । 
निजामस्याखिर सेन्यमवं सन्नमजायत ॥ ५२॥ 

५.१--५२ हरहर ! जाधवरावानं विषटराजाच्या ज्येष्ठ पुत्रास युद्धात ठार 
केले तेब्हां निजामराहाचं अखिल सेन्य कांदहींसुद्धां प्रतिकार करू शकटे नाही, 
व त्याचें धैर्यं खच 

खामिनाथ निजामेन सांत्वयित्वा निवारिते । 
ते सने प्रसभोदरृत्ते निवृत्ते कलहान्मिथः ॥ ५२ ॥ 
रणांगणादुपादाय वष्मेणी सभदत्तयोः। 
शोचमाने हतोत्साहं स्व स्वं रिविर्मायतुः ॥ ५४॥ 

५३ मग अत्यंत क्षुब्ध जर ल्या दोन्ही सेना, स्वामी निजामश्चदहान सात्वन 
करून निवारि असतां, आपमापसार्ता ज्ञगड्यापासूुन परावृत्त चास्या ब 
रणभूमीवरून संभाजी व दत्ताजी यांचीं प्रेत घेऊन सोक करीत खिन्नपणे आप- 
आपल्या शिविरास गल्या. 

ग $षष्णमनसस्सर्वे सेखकर्णादयोऽचजाः । 
ततस्तमन्वशाचत ज्येष्ठ भ्रातरमात्मनः ॥ '\५॥ 

५५. खेलकणप्रति सभाजीचे धाकटे माऊ विषण्णाचेत्त होऊन आपल्या 
वडलि भावाब्रदर शोक करू खागले, 
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शिवभारत अध्याय २ेर 

खुतस्य कारयामास यादवः का्य॑सत्तयम् । 
श्रातुर्जयेष्ठस्य विधिवत् खेटकणेस्तदुत्तरम् ॥ ५६॥ 

५६ जाधवरावानें आपल्या मुखाच उत्तरका केलं आणि सखेककणानदि 
सपस्या वडील भावाचे उत्तरका यथाविधि केले, 

सांवंधिकस्य महतः सुतरां विरुद्ध । 
स्पधिष्णभिभर॑रावले यदभूष्धि युद्धम् ॥ 
तद्याद्वन स॒धिया हदि सावटेपे | 
जानीमहे किमपि चिन्तयतायुतेपे ॥ ५७॥ 

५.७ निकट सोयरीकसंवधाच्या अगदीं विरद्ध अस, स्पर्धा (मत्सर) करणान्या 
मासर्व्याशीं ज यद्ध चाल, त्याचा आपल्या गरविष अतःकरणांत काीसा विचार 
कला, त्या वेटेस स्याखा पश्चात्ताप ज्ञाला असे आम्हांस वाटत. 

इत्यनुपुराणे स्येवंशे निधिवासकरपरमानन्दकर्वन्द्र- 
प्रकाक्ितायामाकास्मिकास्कन्दनो नाम तृतीयाध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अध्यायभ्था 
0. @ ==> 

कर्वन्द्र उवाच | 

अथो विद्टखराजस्य घु्ेष्वदभुतकमेस । 
खखकणेप्रभृतिषु प्रभुणा पक्षपातिना ॥ १॥ 
प्रभूताभिजनं भूरिबटोधपरिवारितम्। 
प्रतिपक्षज्यानिपर पविपाणिमिवापरम् ॥ २॥ 
अतीव दुधरतरं जानता याद वेदवरम् । 
निजे हदि निजामेन न्यधीयत परं छलम् ॥ २॥ 

१-२ कर्वान्द्र म्हणाले--नतर विषटट्यजाच्या खेलकणप्रभति अद्धतपरा- 
कमी पुत्ांचा केवारी स्वामी निजामशहा याने मढा परिवार असछेला, प्रचंड 

न्य बाढलगणारा, प्रतिपक्षाचा नाश करणारा, जणूं काय दुसरा ई7च असाता 
जाधवराव अत्यत दुर्निवाय आदे ससे जाणून आपल्या मनांत मोठे कपट योजले, 

तस्य दुमेन्तरितं बुध्वा यादवानां धुरे्रः। 
प्रस्थाय स महावाहुर्देहीदवरमुपाश्चरयत् ॥ ४॥ 

४ त्याची ती दुष्ट मसक्त जाणून तो महावराब्य, कुटश्रष्ठ जाघव दिर्छाच्या 
ब्राद णास जाऊन मिल्याला. 

निजामविषयं हित्वा गता यदुपतियदा। 
येदिलोतरमासाद्य तदेव मुमुदे तदा ॥ ५॥ 

५ निजामशहाचा देश सोद्भन जाघवराव जेब्हां गेला, तेव्हा हीच सधी प्राप्त 
सारेटी पाहून अदिट्शहास आनद ज्लाला, 

स दहि पूव निजामेन परिभूतः पदे पदे । 
तदा ताश्राधिपतिना साध सधि स्वयं व्यधात् ॥ ६॥ 

६ कारण, पूर्व निजामशहाकटून त्याचा पदोपदीं परामव ज्ञा हीता, 
तन्हा व्यानं स्वतः मोंगलबाद्राहासी तह केरा. 

चिरस्पधीं निजामस्य दिह्ीपतिरुदारधीः । 
येदिटस्यदितं सद्यः प्रतिजज्ञे प्रतापवान् ॥ ७॥ 

७ निजामश्चहाचा फार काव्टापासून मत्सर करणारा, उदारधी आण प्रतापवान, 
दिह्टीचा बादशहा याने यदिकशदहाची इच्छा पूणं करण्याचे एकदम कन्रूख केले , 
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हिकवंभारत अध्याय था 

जहानगीर स्ताप्राणामधिपस्तीवावेक्रमः। 
इभरामहिताथाय प्रजिघाय पताकेर्नाम् ॥ ८॥ 

 अत्यत पराक्रमी मसा जो मोगल बादराहा जहांगीर त्याने इत्राहिम अदि- 
लराहाच्या मदतीसादीं सेन्य पाठविल, 

तां चै ता्राननमयीं परतिपद्य पताकैर्नाम् । 
येदिटस्चरणयामास निजा निजवेरिणम् ॥ ९२॥ 

९ मागलांची सेना येऊन मिढ्तांच अदिलगहास आपला शत्र निजाम 
कस्पटाप्रमाणं वाट् लागला. 

ततरशादनरेन्द्रण शगमीफेण च धन्विना । 
खटखुकणन वारण वणनायगणाश्रया ॥ १०॥ 

वलिना मह्टराजन राज्ञा म्वाभिधन च । 
नागराजाद्येनापि नागराजसमाजसा ॥ १९१॥ 
तथा परश्युरामेण उयवकेण च भूभृता । 
कक्रास्यनापि सं्रामविख्यातथ्रजतेजसा ॥ १२ ॥ 
चाहबाणन रम्मीरगाजन विजितद्धिषा । 
मध्राभिधेन च फटस्थानाधिपतिना तथा ॥ १३२॥ 
चसिहरजप्रमुखर्निषादेस्सम रोन्मुखः। 
तेरेवान्येस्च वहुभि्वाव्टिपदादिभिः॥ १४॥ 
तथा विहटराजन काण्टिकेनाचुभाविना । 
दृत्ताजीनागनाथेन मवेन च यरास्विना ॥ १५॥ 

द्विजातिना नृसिहेन पिगलोपाभिधाभ्रता । 
जगदेवतनूजेन सुन्द्रेण च भूभुजा ॥ १ 
तथा सारथिना खानयाकतेनाभिमानिना । 
मनसूरेण शरेण सुरूपेणोग्रकमेणा ॥ १७॥ 
तथा जोहरखानेन दहमीदेन च दापिणा । 
आतसन च वीरेण इताक्नसमत्विषा ॥ १८॥ 
ब्वरेणांबरमाणिपरतापेनांबरेण च । 
तत्सतेनोग्रगतिना फत्तखानन मानिना ॥ १९. ॥ 
खुतेरामदखानस्य तथातिगणविश्युतेः । 
अन्येरपि महासेन्येस्समन्तादाभेराक्षेतः ॥ २० ॥ 
विद्धिषदन्दविध्वसी स्वबाहुबर्दर्पितः। 
परं न गणयामास निजामो उ्वटनोपमः ॥ २१॥ 
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कवीन्द्र परमानन्वकेत 

१० -२१ तेन्हां शहाजी राजा, धनुर्धारी शरीफजी, दूर व गुणवान खल्कर्ण, 
चरवान् महछछराव, मव्राजी राजा, हत्तीप्रमाणे बलाम्य असा नागोजीराव, परसोजी, 
त्यैव्रकराज, आपल्या ब्राहूबखनं युद्धांत विख्यात असा कक, राजता हेवबीर- 
राव चन्हाण, मुधोजी फठ्टणकर, नृसिंहराजप्रभृति युद्धोन्पुख, निषाद, 
दुसरेही ब्रहछछाठ तरिपदादे पुष्कठ सेनापति, त्याप्रमाणे प्रतापी विहलराज काटे 
दत्ताजी जगन्नाथ, यदराखी मवबाजी, नुसिष्ह पिंगलके व्राम्हण, जगदेवाचा पुत्र 
सुदरराज, मानी याक्रुतखान सारथी, गर सुदर व उग्रकमां मनसूरखान, जोहर 
खान, गर्विष्ट हमीदखान, जग्नीसारण्ा तेजस्वी व्रीर आदसव्रान, सूर्याप्रमाणं 
प्रतापी मिक अव्ररखान ववर, त्याचा पुत्र मानी आण शीघ्रगाति फतेखान 
आदमखानाचे गुणविश्चुत पत्र, आणि दुस्रेदि मोठमोठे सेनापति दे 
त्या निजामशदहाचं सवेव्राजृनीं रक्षण करीत हते, अशा स्थितींत तो शत्रसमृहाचा 
विध्वस करणारा, आपल्या बराहुबरलाविषर्यौ दप ब्राल्गणारा, अग्नीप्रमाणं प्रवर 
असा निजामरदा आपल्या रात्रूस खिजगणतींतदी मानीनासा ज्ञारा, 

येदिलःस तु दि्छन्द्र सहायं समुपाश्रयन् । 
स्वयं निजामशाहेन साध योद्धूमथेहत ॥ २२ ॥ 
जखाखर्च जददानरच खजीर रच सिकदरः ॥ 
करमुल्ाख्टेखदच खजानदच टि सामदः ॥ २२ ॥ 
पते बहादुरयुता स्लेच्छास्सवे प्रतापिनः । 
राजा दुदाभिधानदइच सपरायपरायणः ॥ २६ ॥ 
उदारामश्चाग्रजन्मा ख्यातः क्चात्रेण कमणा । 
दादाजी विदवनाथङच भारद्वाज इवाजिषु ॥ २५॥ 
राघवश्चाचलद्चापि जसवतवदहादुरो । 
एते यादवराजस्य सुतास्स च महाभुजः ॥ २६ ॥ 
स्वै खद्करखानेन सनाधिपातिना समम् । 
दिह्छीन्द्रेणाभ्ययुक्ञाताः सप्राप्ता दक्षिणां दिद्राम् ॥ २७॥ 

२२--२७ परंतु अदिटशाह हा दिष्टीच्या बाहशहाच्या मदतीस निजामश- 
हाशी युद्ध करण्याची तयारी करूं लागला. जलखाक्खान जहानखान खंजीरखान, 
सिकंदरखान करमुहछाखलेटखान, सुजानखान स।मदखान, असे है सर्वं प्रतापी 
मुसलमान ब्रहादुरखानासह आले, युद्धपरायण दुदराज, क्षाच्रकमौसुटे प्रख्यात 
असा उदाराम ब्राम्दण, युद्धामध्ये भारद्रजासारखा पराक्रमी दादाजी विश्वनाथ, 
राघव, अचल, जस्वत आणि बहादुर हं जाधरात्राचे पुत्र आणे स्वतः बलखाढ्य 
जाघवराव है सर्वं लष्कर्ान सेनापतीसह दिष्टीच्या बादशहाच्या आशेन 
दक्षिणत प्राप्त नाले, 
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शिवभास्त अध्याय थो 

अव्याहताद्युगमनाः पवना इव पुष्करम् । 

आचक्मुनिंजामस्य नीवृतं कतविक्रमाः ॥ २८॥ 

२८ ज्याप्रमाणे अप्रतिहत आणि शीघ्रगति वायु सकाश्चाचं आक्रमणं 
करतो त्याप्रमाणे त्या पराक्रमी सेनापतीनीं निजामाचा मुख पादाक्रांत केला, 

मुस्तफाख्यो मसूदश्च फराद रच दिखावरः । 
सरजायाक्तश्चापि खेरतदच तथांबरः ॥ २९॥ 
अङकशश्चेति यवना अन्येप्यतुखविक्रमाः। 
इभरामस्य बहवः सुहृद इचानुजीषेनः ॥ २० ॥ 
दिजन्मा दुंडिनामा च तज्जातिद्चापि रुस्तुमः। 
घाण्टिकादयाइ्च बहवो महायष्टा महीजः ॥ ३१॥ 
मृह्छामदहमदं नाम पुरस्कृत्य परभाविणम् । 
येदिलानीक पतयेप्यथाजग्मुयंथाक्रमम् ॥ ३२ ॥ 

२९-३२ मुस्तफाखान, मसुदखान, फरादखान, दिलावरखान, सर्जास्या- 
कुतखान, सेरतम्वान, अबरखान, अंकुशखान हे यवन व इतरही आदिलशहाचे 
अतुल्पराक्रमी पष्करढ दोस्त व सेवक तसेच दुटिराज नांवाचा ब्राम्हण, त्याच्या 

जातीचा रुस्तम, घारगेप्रश्ठाति महाराष्ठीय (मराद) राजे हे आदिलश्ाचे सर- 
दार बलाढ्य मुह्छामहमदाच्या पुढारीपणाखालीं यथाक्रम अले. 

अथ ताघ्राचुत्तरतस्तथा दक्षिणतः परान् । 
अभियातानभीयाय निजामपरहितोऽबरः ॥ ३२ ॥ 

३३ नतर उत्तरेकट्न मोंगखांचं व दक्षिणिकटून आदि शहा वें सेन्य चान्न 
आटे असतां, त्यांच्यावर निजामशहनि पाठविलेला अवर चाद्ून गेला. 

तं पथैवारयंस्तत्र शाहवमादयो चषाः। 
तारकासुरसग्रामे महासेनमिव्रामराः ॥ २५ ॥ 

३४ तारकासराशी श्चाखल्या युद्धात जसे देव कार्तिकेयाच्या सम।व्तीं जमले, 
त्याप्रमाणें राहाजीप्रभाति राजे मालेकंबरासभों वतीं जमले. 

तता ऽभूद्धेरवं युदद्धमेबरस्य परेस्सह । 
पिद्ाचभूतवेताढ्निशाचरसुखावहम् ॥ २५ ॥ 

३५ नतर मालिकंबराचं शत्रशां घनघोर युद्ध क्ञाटे; आणि त्यामुढे पिशाच; 

भते, वेताठ, निशाचर यांची चगठछ उडाली. 

धावद्धयस्ुरादधूतधूरिधूसरमण्डलः । 
चण्डांयुरन्वभूद् व्योभ्नि तदा घनधघटावृतिम् ॥ ३६ ॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दकेत 

३६ दीडणाग्या घोड्यांव्या खुरांनीं उडाटेट्या धुब्टीने विवर मलिन न्लास्यनें 
` सूर्य आकाशांत मेषमंडल्यानीं श्ञांकला आहे असें त्या वेन्ठीं मास रागटे, 

श्रेणी धरसणिरेणनां भरदामश्रंकषा वभो । 
निश्चोणेरिव वाराणां सद्यो द्यामारुरुश्चताम् ॥ २३७॥ 

३७ प्ृथ्वीवरून उडणाय्या धुमीचा मेघाना जाऊन मिडणारा असा 
एक प्रचंड लोढ बनला; आणि तो जणं काय लगेच स्वर्गारोहण करणाव्या 
वीरां ची रिडीच आहे अस्त भासटे. 

हेषाभिरथवाहनां कुजरणां च ग्जितेः। 
सिंहनादेन वीराणां भरीणां निनदेन च ॥ ३८ ॥ 
शरासनानां सजानां रकारण मरीयसा । 
स्फुरन्तीनां पताकानां ममेरेण च भूयसा ॥ २३९॥ 
घनगेभीर कण्ठानां पाटेर्च जयबन्दिनाम् । 
प्रसमं प्रतिद्ध्वान परिपृरितमवरम् ॥ ४०॥ 
प्रधावतामथान्योन्यं शुखणां राख्धारिणाम् 
पदाघातेन महता इरातधा वस॒ धाभवत् ॥ ४१९ ॥ 

३८-४१ घोख्याचं खिकाठ्णे, हत्ती चा चीत्कार, वीराची सिंहगजना, दुटु 
मीचा ध्वनि, सज्ज धनुष्यांचा प्रचड रणत्कार, वाव्याने फडफडणान्या पताकांचा 
जोराचा फडफडार, मेघाप्रमाण गभीर आवाज मसखेल्या माटांचा जयघोष, 
यानीं आकाश अगदी दुमदुमून गे; आणे एकमेकांवर धानून जाण्यान्या शुर 
योध्यांच्या जोराच्या पदाघातान प्रथ्वी शतधा विदीण आरी, 

हंताटक्षितसपतेर्निदातेनेतपवेभिः। 
शरेः शिरस्यपात्यन्त योधिभिः प्रतियोधिनाम्॥ ४२॥ 

४२ अरेर। एका पक्षाच्या योध्या रातुपक्षाच्या योध्याचीं मुडकीं परं साफ 
केरेट्या आणि मचानक जाऊन पडणान्या तीक्ष्ण बा्णानीं ठेदून रकल. 

श्ोणितद्धिन्नकेशानि तजर शोणक्षणानि च । 
द्ाधराणि शूराणां शिरांसि स्ितिमाययुः ॥ ४३॥ 

४२ ज्याचे केस रक्तानें भिजले श्चाले आदित, भ्याचे डोढे तांबडे लाल 
्ञाटे आहेत माणे जीं दाति ओट चावीत आहेत, मशी शर योध्यांचीं मुडर्की 
जामिनीवर पद्ध काग, 

दन्तावखानां दन्तेषु दंभोढिदढमुरिषु । 
योधानां गाढमुष्ीनां निपेत॒गांदमुष्टयः ॥ ४९ ॥ 
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दिवभारत अध्यायथ्था 

४४ वच्राप्रमाण कठीण अशा हृर्तीच्या सुव्यांवर गादढमुष्टि योध्यांच्या तर- 
वार्य आद्र खागस्या, 

असिना प्रतियोद्धारं विधाय सपदि दिधा। 
निपपात क्षणादुध्वंमपमूध्रकर्टेवरम् ॥ ५५ ॥ 

४५५ विरुद्ध पक्चाच्या योध्या तरव।रान ण्कदम दोन तुकटे करून क्षणा 

नंतरच एकाद्या वीराच मस्तकरटित दाशर जभिनीवर् पट 

किरन्तो रुधिरं भूरितर सदह मदांभस। । 
बभुदशरशतविद्धतराः करटिनां कराः ॥ ४६ ॥ 

४६ दकडों बाणान यिद्ध ब्ाटेल्या हत्तीच्या मेडस्थव्छतून मदरसासद 
अतिशय रक्त वाहू छागस्यामु> तीं गोमू लागली. 

नरार्वकरिकीटाटखमयीं वीचिमतीमय् ।- 
महानिद्रा महावीराः श्रान्ता इव सिषविरे ॥ ४७ ॥ 

४७ माणसे, प्रोडे, हत्ती यांच्या रक्ताच्या नदीच्या कंठी माठमोढे वीर; 
जगं काय थकत्यामुठे महानिद्रा षेऊ लागले. 

छृतदस्तैः कुन्तदस्ते वीररेर्विध्वस्तसादिनः। 
भूरिसरभसन्तश्नाः सप्तयः परिवश्रमुः ॥ ४८ ॥ 

४८ नेम मारण्यांत पटाईत असणाव्या आणि हातांत माला धारण करणा- 

व्या वीरांकट्कन स्वार माररे गेव्यामुठ घोडे करोधानं अत्यत खवटून जाऊन 
इतस्ततः धावं लागठे. 

ततदशादशशफाभ्यां खेटेन च महोजसा । 
इयामाननेदच यवनेरवरपियकारिभिः ॥ ४९ ॥ 
तथा हम्मीर राजायेमहावीरेः प्रतापिभिः। 
घ्चुरपचक्रनिसखिराङुन्तपद्धिरापाणेभिः ॥ ५० ॥ 
हन्यमानमरशोषेण ताश्राननवर महत् । 
रयात् भयातुर भेजे जिजीविषु दिश्षो दरा ॥ ५१ ॥ 

४९-५१ नतर राहाजी व श्थीफजी, मदह्।बलवान खेगाजी, मिकबराचे प्रिय 
करणारे कृष्णमुखी यवन (रिदी), त्याचप्रमाणे हंबीररावप्रमृति इतर पराक्रमी वीर 
यांनी हातांत बाण, चक्रे, तरवारी, भाटे,पदट्े षेऊन मोँगलांच्या अफाट सेन्याची 
पवुप कतत्तल उडवली. तेष्हां ते भयभीत होऊन जीव बचावण्यासारीं दादीदिरा 
पटू लागले, 
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कवीन्द्र परमानन्वङ्त 

अथापयातामालोक्य तां वे ता्रपताप्किनीम् । 
येदिटस्यापि परतना कान्दिह्ीकतमाभवत् ॥ ५२ ॥ 

५२ ती मोगलाची सेना पसार क्लाठेटी पाहून इव्राहिम भदिलशहाच्या 
सेन्यासही पठतां भुई थोडी न्नारी. 

मत्तेदेन्तावलेरैप्तस्तास्रास्यो मनचेहरः । 
द्रवतस्तस्य सन्यस्य स्वयं पाष्णिग्रहोऽभवत् ॥ ५२ ॥ 

५३ मस्त हत्तीच्यां जोरावर गर्विष्ठ मसा मनचेहर नांवाचा मोगल ल्या सैरा- 
वेरा पठढणात्या सेन्याच्या पिचछछाडीचे रक्षण करू लागला, 

तमन्तरा स्थिर दपोदन्तरायं जयधियाम् । 
पुरः पन्थानमावत्य स्थित विन्भ्यमिवापरम् ॥ ५४ ॥ 
द्वा श्ादश्ारीफायास्सव अश वर्छान्वयाः । 
चक्रिरे विक्रमपराः सप्रदतैमुपक्मम् ॥ ५५ ॥ 

५४-५.५ गर्वा मध्ये स्थिर राहिटेला, रस्ता अडवून पुढे जणूं काय दुसरा 
विंध्यपवंतच उभा राहिला जहे.जश्ा त्या, आपस्या जयाच्या आड आलेल्या, मन- 
पंहरास पाहून शहाजी, ररीफजी आदिकरून सर्वं पराक्रमी भो सल्यानीं कापाकापी 
करण्यास सुरवात केटी. 

महामदीधराकरकरिप्राकार वा्तिना । 
तेन ते समयुध्यन्त गुरूगर्वेण वर्मिणः ॥ ५६ ॥ 

५६ महापवंताप्रमाणें मव्य अशा हरत्तीच्या भितीच्या आश्रयाने उभा राहि 
टेस्या त्या अव्यत गर्विष्ठ मनचेहराीं ते कवचधारी भोंसले वीर ठद्र लागे, 

भ्रामयन् भह्टमश्ान्तस्तीत्रमश्रातमानसः । 
तज्जघान गजानीकं रारीफस्सगरोद्धतः ॥ ५७॥ 

५७ तेब्हां न डगमगणान्या व युद्धोन्मत्त शरीफजीने निश्चल मनाने आपल्या 
तीव्र भाल्याच्या फेर्कीनीं तें हरत्तीचे सैन्य ठार केले, 

निदुठकाण्डकोदण्डगदापरिघधारिणः। 
तमग्रयायिनं धीरं रुरुधुगजेयोधिनः ॥ ५८ ॥ 

५८ िद्यूक, धनुष्य, बाण, गदा, परिघ (दंड) हीं श्रे धारण करणान्या 
गजदव्ठानें पुढे चालून येणाय्या लया शरीफजीस अडविल. 

तं युष्यमानमभितः क्रुभ्यन्तमभिमानिनम् । 
कासीफं पातमासुस्ततस्ते निशिते शरः ॥ ५९. ॥ 

५९ नतर चौफेर लढणाय्या ब॒ खवलेल्था त्या अभिमानी ररीफजीस 
त्यांनीं मापस्या तीक्ष्ण बाणानीं खार्छ पाडले, 
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हिवभारत अध्यायरेर 

तस्मिन्नवरजे वीरे विध्वस्तपरकुजरे । 
सपत्नहारानिभेन्ने गते वीरगति प्रति ॥ ६० ॥ 
तरसा खेरखकणोदैश्रीकभिः परिवारितः 
काटः क्रुद्धोऽभिदुद्राव ससेन्य मनचेहरम् ॥ ६१ ॥ 

६०-६१ शतच्या हत्ती वा सप्पा उडवून, शत्रूच्या बाणांनीं विद्ध राटा 

आपला श्यूर, धाकटा माऊ धारातीर्थी पडलेला पाहून खवल्टटेला शदाजा 
सापत्या सक्कर्णपरश्ति बेधूंसह मनचेहर व व्याच सैन्य यांच्यावर वेगाने 
चाद्ट्न गेला, 

ततः पासवरत्रासपराहतमददिपः। 
परतापी तास्रवदनः स पराचीनतां यया ॥ ६२ ॥ 

६२ तेव्हां तो प्रतापवान मोगल शत्रूच्या उक्छृष्ट भाव्यांच्या मीतीनं आपले 
मदान्मत्त हत्ती माग हट्ठेटे पाहून स्वतः माधार घेता स्चाला. 

अपक्रामति संग्रामात् तस्मिन्नचिन्नकुजेर । 
सेनिकास्त॒ निजामस्य सिहनादान् वितेनिरे ॥ ६२ ॥ 

६३ सुरक्चित हत्तीसह तो युद्धातून पदन जाऊ लागला असतां निजाम- 
शदाचें सैन्य सिंहगर्जना करू खागछे 

तदोदीचीमपाचीं च प्राचीमपि च रंहसा । 
संश्रित्य विद्रवन्ति समते निजामस्य विद्विषः ॥ ६8 ॥ 

६४ तेब्हां कोणीं उत्तरेकडे, कोणी पश्चिमेकडे आणे कोणी पूर्वैकंडे सेते 
मागर वेगाने षटु लागले. 

ततः प्रसन्नमनसः श्ाहराजादयो चरपाः। 
द्रवतस्तानुदरतय सवौन्निजगृहुवैखात् ॥ ६५ ॥ 

६५ नंतर हषंभरित दोऊन राहाजीप्रश्रति राजानं व्या पलणान्या रात्रा 
पाठलाग केटा व सांस बन्ने केद केले, 

रयादथानीय रणप्रचण्डान् | प्रसह्य सन्दानितबाहुद डान् ॥ 
ताघ्राननेकानपरंद्व वीरान्। चद्धुस्सस॒द्याद्यु पुरोऽवरस्य ॥६६ 

६६ युद्धामध्ये भयेकर यशा पुष्कठ मोंगखछांच्या आणे इतर वीराच्या दडांत 
जवरनिं बेख्या अयडकवून स्याना मकिकबराच्या पु आणून उभे केले. 

इति जितरिषुरंबरः परतापी भदावखुवाहुबरखावरवनेन । 
पटहरवावमिश्चतूयघोषेः सपदि जगाम निजामदद्ोनाथेम् ॥ ६७ ॥ 
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कवीन्द् परमानन्दकतं 

६७ याप्रमाणे मोस्स्यांच्या बाहूबलाच्या सादाय्याने शत्रला जिकुन प्रतापी 
मलिकबर नगारे व॒ केगं याच्या जयघोषांत निजामशहाच्या भेरीसर स्वरित 
गेटा, 

दिह्लीद्रस्य प्रतापाद्भुतविभवश्रतः सेन्यमन्येरजय्यं । 
सद्यस्तयदि टस्याप्यतुलबलमथोजासयित्वा जवेन ॥ 
बंदीकृत्योरुद पौनपि च युधि चमूनायकायुश्रकमो । 
सनानीरबरोऽसो भृशबरसहितस्तं निजामं ननाम ॥ ६८ ॥ 

६८ प्रतापवान व यद्धत वेमवद्ाखी अदा दिष्टीपतीच रात्र॑ना अजिंक्य अस- 
ठे सैन्य, तसेच आदिल्शहाचंहि अतु सामर्थ्यवान सैन्य यांचा तडाख्यान 
पाडाव करून, माणि अत्यंत भर्विष्ट सेनापतीना युद्धांत कैद करून तो उग्रकम। 
सेनापति मालिकंवर भोसस्यासह निजामरहास मुजरा करता स्चाला. 

इत्यनुपुराणे ष्येवंशे निधिवासकरकबीन्द्रपरमानंद- 
प्रकाशितायां शतससादस्यां सहितायां निजाम- 

प्रक्षा नाम चतुर्थोऽध्यायः 
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अध्याय वा 

कवीन्द्र उवाच । 

अथ विहृखराजस्य खेरखकणोादयस्स॒ताः। 
शरीरेण ध्मराजेन धतराश्रात्मजा इव ॥ २॥ 
प्रसभं राहराजन स्पधमानाः पदे पदे । 
द्विषन्त इव विद्धेप दायादत्वाददश्चंयन् ॥ २ 

१.२ घतरा्राचे मुटगे बातन्र्ति धमराजाचा न्याप्रमाण मत्सर करीत 

असत व्याप्रमाण विढोजी राजाचे खेख्कणप्र्रति पुत्र हे माऊबदरकमुटटं रादाजी 
राजाचा पदोपदीं शचरूप्रमांणि सतिशय द्वेष करू काग 

ते मन्जिण निजामस्य स्लेच्छमवरनायकम् । 
स्वरामुषीविदेषण वशीकृतमहीतलम् ॥ २ ॥ 
श्रयणीयं सश्रयन्तः स्पृहयन्तः धियेऽन्वहम् । 
न स्ददिरे महाबाहु शाद सूयंसमाजसम् ॥ ४ ॥ 

२३-४ ज्याने आपल्या अदल्यकिक बुद्धिमत्तन प्रथ्वी वश्य केली आणि आश्रय 
करण्यास योग्य अशा निजामशदहाच्या मल्िकंबर प्रधानाचा, आपणास वैभव 
प्राप्त ब्दावं अरशी सदोदित इच्छा करणास्या, विढोजीच्या पर्ानीं आश्रय करेखा, 
तूरयाप्रमाणे तेजस्वी हाजी दयांच्या डोन्यांत सदं लागला 

तमन्तभदसुद् भूतमात्मीयकुलटसभवम् । 
परिज्ञायेगितक्षेन सुधिया राहवमेणा ॥ ५॥ 
त्मवर निजाम च दायाद्स्तांदच दुमेदान् । 
पटुनात्मप्रतापेन न्यकूत्य निङृतिस्थितान् ॥ ६ ॥ 
स्वायसेन्यसमेतेन निकेतेन जयशध्ियाम् । 
महासन्नादयुक्तेन महोत्साहन मानिना ॥ ७॥ 
स्कन्धविन्यस्तकुन्तेन शाङन्तेरानहक्तिना । 
आनीयताचिरेणेव निजदेशस्स्देश्षाताम् ॥ < ॥ 

५--८ आपल्या कुलामध्ये फूट उन्न ज्ाटी आहे हं व्या मनकवञ्या माणि 
बुद्धिमान शदहाजीने ओलखरे आणे मलिकवबर, निजाम व॒ मापल्या 
विरुद्ध कपट कारस्थान करणारे मपले दुष्ट चुहतमाऊ, यांचा तिरस्कार करून 

॥१.. 
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अस्यत उत्साही, मानी, गरूडाप्रमाणं पराक्रमी, विजयश्रविं माहेरघर व खांचा- 
वरर भाला याकटेल्या शहाजीने, आपटे सेन्य आणि विपु युद्धसामग्री यांसह 
जख्दीन आपल्या जहागिरीस प्रयाण केख, 

ते प्रार्थितं प्रभावेण स्थित जनपदे निजे । 
नेव मन्न निजामस्य वरीकतौ शाश्ाक सः ॥ ९॥ 

९ तेभून निघून जाऊन याप्या जहागिरीत मोख्या एेश्वयनिं राहिलेल्या व्या 
राहाजीस निजामद्रहाचा प्रधान मुटींच वरा करू शकला नाही. 

तदा तेन विना तिग्म यतिनेव मण्डलम् । 
अपि प्राज्यं निजामस्य राज्यं तन्न व्यराजत ॥ १०॥ 

१० सूर्यावांचून आकाश जसे गोमत नाही, याप्रमाणे शदाजी निघून 
गेद्यामुठ निजामाचे राज्य सम्रद्ध असताही याची कन्या गेरी. 

येदिरस्तमथोद्धीक्षय मेदयोग्यमनेहसम् । 
असुं राह महाबाहु महोत्साहं महा्ायम् ॥ ११ ॥ 
साहाय्याय समानाय्य महदाभ्रव्येमहामतिः। 
स्पधी निजामश्चाहस्य ख दुधेषममन्यत ॥ १२॥ 

५११--१२ भद पाडण्याला ही संधि सम्य आहे असं व्या महामति व निजा- 
मरहाची सधां करणाम्या अदिटशाने मापल्या सरदारांकर्वीं त्या महावाहु, 
अतिशय उत्साही आणि योर मनाच्या शहाजीस साहाय्याश्रं आणवून तो 
जापणास जजिक्य मानू लागला. 

येदिलस्तमथासाद्य दवान इवानिलम् । 
वच्रधे वैरि सेन्यानि विपिनानि विनिदेदन् ॥ १२॥ 

१३ ज्याप्रमाणें वाव्याच्या मदतीने वणवा वनचीं बनें जाद्न ब्द्धिगत होतो, 
त्याप्रमाणे त्या शहाजन्ि साहाय्य मिल्ल्यानं अदिकशहा श॒सेन्याचा विध्वंप 
करून उत्कषं पावला. 

तपन्नात्मप्रतापेन परितस्तपनापमः। 
स जिगाय महाबाहुरुदारग्रहमबरम् ॥ १४॥ 

१४ आपल्या तेजाने सर्वत्र तठ्पणारा सूर्यं ज्याप्रमाणें सुंदर ग्रहानीं युक्त 
असकरूल आकारा आक्रमितो, त्याप्रमाणे त्या महाबाहु शहाजीने आपल्या प्रता- 
पाने त्या थोर मनाच्या मकिकंबरास [जैकल, 

गतिमुत्कर्षिणी विभ्रत् परभंजन इव दमम् । 
प्रद्धमृल निजामस्य भुजदंभ बभंज सः ॥ १५॥ 
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१५. जोराने बाहणारा तुफानी वारा ज्याप्रमाणे बद्धमूल व्रक्षास मोडून 
पाडतो, लयाप्रमाणे लया उत्कषं पावणाय्या शाहाजीनं निजामशचहाचा। स्वबाहबरख- 
बरहलचा गवै जिरवला. 

ततस्तेनभरमेण तस्मे विधभ्वस्तविद्धिषे । 
मन्ये संतुष्य शाहाय निजमधंपद्ं दरे ॥ १६॥ 

१६ नेतर व्या इब्राहिम अदिलशदहनि सतषट होऊन अपस्या रात्रंवा विध्वेस 
करणाव्या रादहाजी राजाला आपटे अर्धपद दिं मसे मला वाटते, 

विरुद्धामिभरामस्य सम्रद्धजनसेवितम् । 
मुधाभिध फटस्थानपुराधिपतिसुद्धतम् ॥ १७ ॥ 
प्रतिपस्थाय सन्नादशाखी शेखामिवोन्नतम् । 
स भूपः प्रसभं भूरिप्रभावं पयेभावयत् ॥ १८॥ 

१७-१८ मातबर लोकानीं सेविचेखा, पर्व॑ताप्रमाणे उच, महापराक्रमी आणि 
गरविष्ठ असा मुधोजी फलटणकर दव्राहिमशदाच्या विरुद्ध असल्याने, त्याच्यावर 
दादाजी राजनि युद्धसरंजामासह स्वार करून त्याचा पूर्णं पराभव करेला, 

निर्जित्य सेर व्छान् क्रूरकमो काणोरकानपि । 
स कोषमिभरामस्य पुपोष बहुतेषर्त् ॥ १९ ॥ 

१९ कर्नारकव केरव््रांत जिकून व्या प्रतापी गहाजीने इव्राहिमश्चदहाच्या 
ग्वजिन्यांत मर घान व्याला फर संतुष्ट केट. 

सो ऽन्यानपि नृपाचु्रान् निग्रह्य निजनीतिभिः। 
तद्राज्यमिमरामस्य रामराज्यमिवाकरोत ॥ २० ॥ 

२० त्याने दुस्व्याही ब्रलाल्य राजाना आपल्या कारस्थानांच्या जोरावर 
आपल्या कष्यांत आणून ते इब्राहिमशदाचं राज्य रामराञ्याप्रमाणें केटे. 

तमिन्दु खुन्दरमुखी सदती यदुवंराजा । 
उपाचरन्ममहाराज गोरीव वृषभध्वजम् ॥ २१ ॥ 

२९१ ज्याप्रमाणें पार्वतीने दकराची सेवा केटी, याप्रमाणे जाधव कुलांत 
उत्पन्न श्चाेटी, चद्राप्रमाणे सुंदर मुख असलेली व सदर दांत असलेली जिजाईं 
रहाजी महाराजाची सेवा करी. 

सा ररा विभ्रमवती प्रसादाभिमुखी सती ॥ 
देवी सफखयामास पत्युस्तत्तदभीप्सितम् ॥ २२॥ 

२२ ती अत्यंत विलासवती व प्रसदोन्पुख साध्वी राणी सपस्या पतीची 
प्रल्ेक इच्छा परिपृणं करीत असे. 
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तस्य तस्यामजायन्त पु्राष्षट् श्युभटक्चषणाः। 
तेषां मध्ये शेभुरिवो दविवान्वयवधनो ॥ २२ ॥ 

२३ त्याला तिच्यापासून सहा श्भलक्षणी पृत्र ज्ञले. सयपिकीं शम् व 
शिवाजी हे दोधेच काय ते वंशवधक स्चाले. 

शिवस्तु वेष्णवं तेजोऽवतीयै क्षोणिमण्डलम् । 
समस्तभूभृतां नेता विनेता प्रतिभृभरृताम् ॥ २४॥ 
तथाहर्माभिधास्यामि गणुत दिजसत्तमाः ॥ २५ ॥ 

२४-२५ परंतु शिवाजी हा विष्णूचा अंश पृथ्वीवर अवतरन तो सरव 
राजांचा नेता आणि शतुपक्षीय राजांचा विनेता कसाल्ञालादहं मी सांगणार 

आहे; तै, हे द्विजश्रष्ठांनो, सपण एेका. 

पुरा वुरारिमाराध्य तीव्रेण तपसान्वहम् । 
निषेधाच्छूतिहाख्राणां काटः किर वधत ॥ २६ ॥ 

२६ पूवीं दररोज उग्र तपश्चयो करून शेकराला प्रसन्न करून घेऊन वेद- 
रास््नांचा प्रतित्रघ कल्याने काठिकाठ्छ ब्रन्मवला, 

दितावहमसाधूनां साधूनामदहितावहम् । 
दैत्यास्ततस्तमासाद्य पाषीयांसमनेहसम् ॥ २७ ॥ 
दिने स्टेच्छस्पेण देवभ्रदेव विद्धिषः । 
अवातरन्वस॒मतीमधिविप्टावहेतवः ॥ २८ ॥ 

२७-२८ नतर दुष्ट लोकाना अनुकूल व सज्जना प्रतिकूल असा तो 
पापमय काल गांदुून कपरी, देवन्राह्मणद्रेष्टे व महाविध्वंसक दैत्य म्लेच्छरूपानें 
प्रथ्वीवर अवतरले, 

प्रतीचीं ककुभ तावदुदीची तदनन्तरम् । 
जगृहुस्ते बलात् प्राचीमपाचीमपि दु्रहाम् ॥ २९ ॥ 

२९ प्रथम त्यांनीं पश्चिमदिशा, स्यानतर उत्तर, पूवं व॒ अजिंक्य दक्षिणी 
चन्न पादाक्रात केटी. 

तेषां निजनयज्ञानां न यज्ञानां प्रवरत्तयः। 
तथापि तिष्यस्य बलात् भृदा वर्वधिरे श्रियः ॥ ३० ॥ 

३० आपला धमं जाणणाव्यांच्या त्यांच्यामध्ये जरी यज्ञाची प्रवृत्ति नन्हती;तथापि 
कालियुगाच्या प्रभावामुढे त्यांचे एेश्वयं जोराने वादे. 

उत्थाप्य स्थापिताः केचित् केचियुद्धे निपातिताः । 
वलिभिस्तैस्ततः प्रायः क्षत्रियाः क्षीणतां गताः ॥ ३१ ॥ 
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३१ त्या बलाल्य म्खच्छांनीं कित्येकांस उचलून राज्यावर बसव व किव्ये- 
काचा युद्धात निःपात केरा. तेन्हपासून वहुधा सव क्षत्रिय नष्ट न्चाले, 

ततो विश्वभरा देवी म्लेच्छभारभरार्दिता । 
प्रत्यपद्यत खोकेशष शरण्यं श्रणेषिणी ॥ ३२ ॥ 

२३२ तेब्हां म्लेच्छांच्यः पीडन गांजून जाऊन धरित्री देवीं आपस्या रक्- 
णार्थ रक्षणकर्त्यां ब्रह्मदेवाकडे गेरी. 

परितापेन महता मद्िना नालिनासनम् । 
सा ववन्दे जयालिरात्कोरिविदरावन्दितम् ॥ ३३ ॥ 

३२३ भयंकर पीडेमुढठ निस्तेज--दीनवदन ्ाठेल्या स्या प्रथ्वीन, तेहतीस 
कोटे देवांकट्कून वंदिखा जाणान्या व्या ब्रह्मदेवास वदन केट. 

निवेदयिन्री निर्वेद वती खदमनेकधा । 
सा निबद्धाजलिपुटा प्रोवाच परमेष्ठिनम् ॥ २४॥ 

२४ विषण्ण इ्लटेटी ती प्रथ्वी हात जोद्धन आपटे अनेक प्रकार दुःख 
निवेदन करण्याच्या हेतूने ब्रह्मदेवास म्हणाटी. 

विश्वभरोवाच । 

त्वं पिता सवेरोकस्य जयीधमेस्थितिप्रियः। 
रोके मां तमोऽमोधो मजन्तीं किमुपेक्षसे ॥ ३५ ॥ 

३५ देवी विश्वभरा म्हणाखीः-- हे ब्रह्मदेवा, तू र्तान्दी लोकांचा पिता 
हिस व वैदिकं धर्माच रक्षण करणे तुला परिव आहे असे असून मीया 

दुःख सागरात बरुडत असतां तु माज्घ उपेक्षा कां करतोस 
त्वया विराचेतं बिश्व विरिचे यच्चराचरम् ॥ 
दनुजञम्डैच्छतयुभिः तदद्य वत सीदति ॥ २६॥ 

३६ हे ब्रह्मदेवा, त्वां उत्पन्न केरे जे है चराचार विश्व तें म्टेच्छरूषी 
देत्यांमुले, हाय हाय ! आज बुडत आहे. 

ये हताः प्रथमं देवेदुंभेदाखिदशद्धिषः ॥ 
ते मां तुदान्ति तिष्येऽस्मिन् उपेत्य म्टेच्छरूपताम् ॥ २७॥ 

२७ ज्या दुष्ट दैत्यांचा देवांनीं पूर्वी संहार केला, तेच ह्या कलियुगामध्ये 
म्लेच्छरूप धारण करून मला पीडा देत आहेत. 

दुष्दैत्यान्तके कष्ण निज धामाधितिष्ठति ॥ 
बुद्धावतारे भगवत्यपि मोनावलंबिनि ॥ ३८ ॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दकृत 

दुजेना यवनास्त।त चुजितानि वितन्वते । 
त्रातारं नाधिगच्छामि नियच्छेयं कथ व्यथाम् ॥ ३९॥ 

३८-३९ दुष्ट दैत्यांचा नाश करणारा भगवान श्रीकृष्ण निजधामास गेला 
जहे व॒ मगवान बुद्धान मौन स्वीकारिले आदे. अया वेलेसर हे दुष्ट यवन 
पापे करू लागले आहेत व मला कोणीही त्राता मिलत नाही. मीया दुःखाच 
निवारण कसं करू १ 

नाहयन्ते (दिविषदो न हयन्त हुताशनाः 
न वेदा अप्यधीयन्ते नाभ्यच्येन्ते द्विजातयः ॥ ४०॥ 
न सत्राणि प्रवर्तन्ते तथेव च मखक्रियाः । 
न दानानि विधीयन्ते विद्दीयन्ते वरतानि च ॥ ४१ ॥ 
खिद्यन्ते साधवस्सव भिद्यन्ते धमेसतवः। 
म्टेच्छधमोः प्रवधेन्ते हन्यन्ते धेनवोऽपि च ॥ ४२॥ 
सज्जना यान्ति विय चजन्ति क्चचरियाः क्षयम् 
प्रादुभूतमिदानीं मे यचनेभ्यो महद्भयम् ॥ ४२ ॥ 

४०- ४३ देवांचे कोणीं आवाहन करीत नाही; स्यत कोणीं हवन करीत 
नाहीत; वेदांचंहि अध्ययन सुट जहे; ब्राह्मणांचा सत्कार बरद ्ाखा माहे. सत्र 
आणि यज्ञक्रिया याना फटा मिलाला गाहे; दनं आणि त्रत सपृष्टात लीं 
आहेत; सज्जनांस दुःख होत आहे; धमनित्रंध मोटले जात महेत; भ्टच्छ- 
धमं वृद्धि पावत आहे; गाहंचीदि हत्या घडत आहे; साधूचा नाश होत आहे. 
क्षत्रिय छयास चालले साहेत. अद्या प्रकारे दष्टं यवनांपासून मला मौढे मय 
उत्न्न चारु आहे. 

विहसन्ति तथा सवे मां म्टेच्छवदहावातेनीम् । 
स्थितां यथागतमुख श्राति श्र॒तिचिदो यथा ॥ ४४॥ 

४४ याप्रमाणे वेदपारगत ल्येक मूरखाच्या तांडीं सअसटेल्या वेदाची यटा 
करतात, त्याप्रमाणें मला म्लच्छांच्या तान्यांत गेटेटी पाहून सवं लोक माञ्ा 
उपहास करीत अहित, 

उदभूत् पृवेदेवेभ्यो भयं मम यदा यदा । 
तदा तदा प्रभवता भवता ह्यवितास्म्यहम् ॥ ४५॥ 

४५ जेष्टां जेन्हां मला देत्यांपासुन भय उत्पन्न जाट, तेब्दां तेष्हां त्वां शाक्त- 
मानाने माच्च रक्षण केरे आहे. 

इदं निगद जगती जगतीनामधौीदवरम् । 
बभूव तूष्णीमिच्युष्णं निदवसन्त्य श्चुटोचना ॥ ४६ ॥ 
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शिवभारत अधभ्यायम५वां 

४६ असं ब्रह्मदेवास बान, प्रथ्वी डोग्यांत अश्रू णन, उष्ण निश्वास 
टाकीत स्तन्ध रादहिटी. | 

पितामहस्तामालोक्य विहस्तामस्थिरां स्थिराम् । 
पवमादवासयामास विदवविदवासवासमूः ॥ ४७ ॥ 

४७ विश्वाच्या विश्वासाचें निवासस्थान मसा बह्मदेवानेंत्या पथ्वीखाग्याक्रुल 
व अस्थिर स्चाटेटी पाहून तिचं याप्रमाणे सात्वन ककः-- 

पितामह उवाच ॥ 

मा भेषीभींरु भव्यं ते भविताश्चु वसुन्धरे ॥ 
स्वस्था स्वं स्थानमास्थाय स्थिरे स्थिरतरा भव ॥ ४८॥ 

क 

४८८ ब्रह्मदेव म्हणाला-हे भित्र वसुधरे, तु घाबरू नकोस; तुक्च ख्वकरचं 
कल्याण होल (म्हणजे या दुःस्थितीतून व्ली मुक्तता होल); स्वस्थानीं राहून; 
हं प्रध्वी, तू स्वस्थ व स्थिर एेस, 

मया पुरा मुरारातिस्त्वननिमित्त दयांबुधिः॥ 
प्रार्थितः परया भक्त्या स्वयमतदुवाच माम् ॥ ४९॥ 

४९ दयासागर विष्णची तु्यासाटीं मी पूर्वां परमभक्तीने प्राथना केरी. 
तन्हा तो स्वतः मला श्टणारख-- 

विष्णुरुवाच ॥ 

धधे विधेहि मा चिन्तामवधेहि वचो मम । 
भवतोऽभिमत तावदचिरेण मविष्यति ॥ ५५॥ 

५० टे बहमदेवा, तु चिता करू नकोस, माक्चं गरणे एेक; तुला इष्ट मस- 
खेट गोष्ट लवकरच घटन येद. 

मारुवमोत्मजरशाह वमा यः पार्थिवोत्तमः । 
द्क्षिणाव्यो महाराजः कृतकमो सुरखक्चषणः ॥ ५१ ॥ 
तरसा मारुतसमस्तजसा तपनोपमः। 
ववेतिं विदवाधेजयी पुण्यात्मा पृथुविक्रमः ॥ ५२॥ 
तस्य भाय महासाध्वी जिजूर्विजयवर्धिनी ) 
नन्दिनि यादवन्द्रस्य जागतिं जगतीतले ॥ ५३ ॥ 

५. १-५२ माखोजीचा पुत्र जो माग्यश्चारी, सुखक्षणी, वाय्याप्रमाणे वेगवान, 
सूया्रमाणे तेजस्वी, विश्वजेता, पुण्यवान, महापराक्रमी असा शदहाजी महाराज 
दक्षिणेतील फार प्रख्यात नृपश्रेष्ठ अहे; व्याची भायां महासाध्वी, 
यशस्विनी, जाधवरावाची मुखगी जिजावरादं हौ प्रश्वीवर जागत (जागरूक) माहे. 
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कषीन्दर परमानन्दङत 

सा मां तेजोमयं देवी स्वोदरे धारयिष्यति । 
तत्पुत्रतां प्रपद्याहं करिष्यामि तव प्रियम् ॥ ५४॥ 

५४ ती राणी तेजोमय अशा मला आपल्या उदरांत धारण करील माण 
तिचा पुत्र होऊन मी तुन्न प्रिय करीन. 

स्यापयिष्यामि धमेस्य मयांदां भुवि हाद्व तीम् । 
यवनान् सादयिष्यामि पारयिष्यामि देवताः ॥ ५५ ॥ 
पुनः प्रवतेयिष्यामि सप्ततन्त्वादिकाः श्रियाः । 
शेम गवां विधास्यामि स्थितिं चापि दिजन्मनाम् ॥ ५६ ॥ 
प्रतिक्लयेति भगवान् सल्यटोकाय मां विभुः । 
समनुक्ञातवान् भद्रे स्वयं भूतभविष्यित् ॥ ५७॥ 

५५-५७ मी प्रथ्वीवर घर्माची शाश्वत मर्यादा सखापीन, यवनांचा 
उच्छेद करीन, देवांचे रक्षण करीन, यज्चादि क्रिया पुन्हा सुरू कशेन, गाई 
व ब्राह्मण यांचे पालन करीन अप्त मला वचन देऊन, हे कल्याणि, भूतभविष्य- 
जाणणाव्या भगवाननि मला सत्यलोकास जाण्यास अनुज्ञा दिली, 

अभिधायेति वसुधां समाधाय पितामहः । 
विससं स्वयं सापि स्वकं टोकमरोकत ॥ ५८॥ 

५८ असे बोदन ब्ह्मदेवाने प्रथ्वीचं समाधान केठे भणि तिला जाण्यास 
सांगितले व तीसुद्धां मापल्या कोकीं सार. 

तां वाचं भूतधावी त्रिभुवनसुहितां हत्समाघेर्विधाच्री 
वेधां न्यस्य चित्ते तमाभिमतमथानेदसं ग्रक्षमाणा । 
म्लेच्छच्छद्यासुरेभ्याऽभ्युदितमतितरामुञ्क्षती भीतिभारं 
हेत ब्हमर्षिदेवद्विजकुरुसदहिता निभंरं नन्दति स्म ॥ ५९॥ 

५९ ज्रिमुवनास अत्यंत कल्याणकारक व हृदर्यास आनंद देणाश अशी 
ती तरह्मदेवाची वाणी शेकून म्टेच्छरूपी देत्यापासून उत्पन्न भालेरी भीति टाद्ून 
देऊन, ती अनुकूल कालाची वाट पहाणारी प्रथ्वी; ब्ह्य्पि, देव उ ब्राह्मण 
यांच्या कुलांसह अत्यव आनद पावर. 

हरिरपि भुवमुच्चेभूर्भारायमाण- 
जिदरारिपुसहखाक्रान्तरूपामजसनम् । 
सपदि सदयाचेत्तखातुकामः समग्रां 
बत निरुपममूर्तिम।नुषं भावमेच्छत् ॥ ६० ॥ 
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रि धभारत अध्यायथम५वा, 

६० अत्यंत षीडादायक स्षाखेस्या अशा सहस्नावधि देत्यानीं ध्यापून टाकल्या 
भखिर प्रथ्वीला कवकर मुक्त करण्याची इच्छा करणान्या कृपाठ् माणि निरूपम 
विष्णुनें सुंदर मनुष्यरूपहि धारण करण्याची इच्छा केली. 

इत्यनुपुराणे कबीन्द्रविराचते पंचमोऽध्यायः 
विष्ण्ववतारकथनम् 
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अध्यायक्वा 

कवीन्द्र उवाच । 

अथो विविष्ुस्तत्कुक्षि स्वयं योगेश्वरो हरिः। 
शाहपलन्यै प्रसन्नात्मा स्वमात्मानमद रंयत् ॥ १ ॥ 

 शहाजीची पत्नी जिजाबाई हिव्या पाटी जन्म घेऊ इच्छिणाव्या योगेश्वर 
विष्णूनं प्रसन्न होऊन तिला आपटे दर्दन दिले. 

सेकदा सुतनुः स्वमरे दिविषद् वरदबन्दितम्। 
डखचक्रगदापद्यपाणं दयामं चतुभुजम् ॥ २॥ 
श्रीवत्सवक्षसं कण्ठाधानेवोशेतकोस्तुभम्। 
वेजयन्तीकृतावासं पीतकौशेयवाससम् ॥ २॥ 
विरुसद्रत्नसुकुर स्फुरन्मकरकुण्डटम् । 
मन्दस्मितोह्टसद्गण्ड प्रसश्नमुखमण्डलम् ॥ ४ ॥ 
पुण्डरीकायतदश सुनसं श्ुभरष्षणम् । 
प्रतिप्रतीकलावण्यखीखानिखयमद्धूतम् ॥ ५॥ 

समाश्छिष्ट कमख्या शोभितं वनमालया । 
सवेदेवमयं देवं सवौभरणभूषितम् ॥ ६॥ 
वच्रेरखाध्वजच्छत्राचेह्नितांधिसरोरुटम् । 
बालटीखाधरं देवी स्वांकास्थतमरोकत ॥७॥ 

२-७ तें असेः- एकदा त्या सुदर राणीने देवनब्न्दानीं वदित व बाटरूप- 
धारी श्रीविष्णु आपल्या मांडीवर ब्रसटेखा पाहिला. त्याचा वर्णं सांवा 
असून याच्या चार हातांत शख, चक्र, गदा आणिप्द्म दही होती; वक्षस्थर्ला 
श्रीवत्स नांवाचे चिन्ह होते; गन्यांत कौस्तुभमाणि धातटेखा होता, छातीवर 
वैजयन्ती माला पडली होती; तो पताबर नेसला द्योता; मस्तकावर रलन- 
जडीत मुकुट स्चलकत होता; कानांत मकरकुंडले तल्छपत दीती; गालावर 
मद स्मित चमकत होत; व्याच मुख प्रसन्न होतें; डोढठे कमन्यासास्य आरक्त 
व दीं होते; नाक सुंदर असून तो श्ुभलक्षणसपन्न होता; याचा प्रयेकं अव- 
यव॒लवण्याचे क्रडाखान होते; लक्ष्मी याच्या समिध ब्रसटी होती; त्याच्या 
गन्यांत वनमाना शभत होती; तो स्वं अलकारांनीं विभूषित होता; लयाच्या 
पदकमल्टांवर वज्ज, रेखा, ध्वज माणि छत्र गरांचीं चिन्ह होती. 
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हिवभार्त अध्याय र वा 

ततोऽचिरेण सा गभ॑ पत्नी शाष्टमहीपतेः । 
प्रभविष्णु महाविष्णुमशमूाक्तेमद्षीधरत् ॥ ८॥ 

८ पुढे योड्याच दिवसानीं त्या शाहाजीच्या पल्ननिं सामथ्यंवान् विष्णुचा 
अश गभत धारण केखा. 

महता महसा तेन निजगभगतेन सा । 
व्यभाद्धिभाकरेणव रारदभोदमण्डटली ॥ ९ ॥ 

,९ ज्याप्रमाणें शारदीय मेघमडठ सूयांच्या योगाने शोभते त्याप्रमाणे अपस्य] 
गभातील त्या महातेजामृटे ती रोभू खगली. 

तं वे तेजोमय गभ तदा विश्राणया तया । 
यादवेद्रस्य सुतया भूषितं बत भूतलम् ॥ १०॥ 

१० तो तेजामय गर्भं धारण करणाव्या व्या जाधवरावाच्या कन्येने व्या 
समर्य मृतखलखा सोभा आणली. 

अथोदययदोददरसखा गभैभारभरार्सा । 
अमंस्त प्रथुरश्रोणीभारमाभरणानि सा॥ १९१॥ 

११ पुटे तिला डोहाठे छागले आणि गभ॑भारामुरे तिला मदपणा आला 
तेन्हां व्या प्रथुलभ्रोणीला दामिने सुद्धां जड वाटूं लागल. 

तदाननं पाण्डिमानं दधानमतुरं तदा । 
उपाहसत् प्रसादेन शारदं शश्िमण्डलम् ॥ १६॥ 

१२ तेब्हां अप्रतिम गौरवर्ण धारण करणा्या तिच्या मुखान ड्ुभ्रषणांत 
शारदीय चंद्रास षुद्धां मागे सारले. 

न तत् चिरं भिता यत्सा सुतजुस्तजुगौरवम् । 
देवो जगदृशुस्येस्याः साक्षारङक्षिमवीविशत् ॥ १२॥ 

१२ प्रयक्ष जगत्प्रमु विष्णूनं जिच्या उदरीं प्रवेश केला व्या संदरीच्या 
शररिस जडपणा आला यांत नवल काय 

परिपाण्डुमुखी सत्ववतीमथ सखीजनः । 
तामक्ञासीत्पाश्वंसेवी देवीमन्याट रीमिव ॥ १४॥ 

१४ तिच्या जवकठ राहून तिची सेवा करणान्या सखीजनास ती पांडमुखी 
गरोदर राणी अगर्दी निरागी च मासु लागली. 

अथाभ्यासनमद्रीणां दिपानां द्वीपिना तथा । 
स्वणसिहासने स्थेय सितच्छन्नतटेऽपि च ॥ १५॥ 
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केतनोघ्नमनचोश्चेश्चारुचामरवीजनम् । 
श्ुतिदेन्दुभिशब्दानां कृतिः सङ्करकमंणाम् ॥ १६ ॥ 
धारणं काण्डकोदण्डशक्तिनिखिश्शवमंणाम् । 
प्रसाधन पवेतानां साधन विजयधियाम् ॥ १७॥ 
महादानेष्वभिरतिधमेस्य स्थापने मतिः। 
समभूवन्नमून्यस्यां दोहदानि दिने दिने ॥ १८॥ 

१५- १८ हर्तीवर, वाधांवर आणि गडावर आरोहण करावे, शुभ्र छता- 
खाली सुवर्ण-सिंहासनावर स्थिर व्रसवें, च्ंडा उच उमारावा, सुदर चौत्या 
ढाद्न ष्यान्या, दुदुमिध्वनि एेकावा, धनुष्यबाण, भाला; तरवार आणि विल- 
खत हीं धारण करून ल्टाया कराव्या, गड हस्तगत करावे, विजयश्री मित्स्वावी, 
मोढमोढीं दाने करावी, घर्मस्थापना करावी, असे अनेक प्रकारचे डोदाठे 
तिला प्रतिषिनी दहोऊ रागक, 

ततः कुमारभ्रत्याखु कुहाखाभिरदर्निंशम्। 
कुलीर समद्धाभिवेद्धाभिः समुपासित ॥ १९ ॥ 
चित्ताचुसारिभिर्नित्यमव्यथ हितकारिभिः। 
जनैः सह चरीणां च खग्ध वर्णौनिषोविते ॥ २० ॥ 
गर्भिणीपरिचयोयां श्रोटेः पीयूषपाणिभिः। 
आतेर्भिषम्भिरध्रान्तमधिदेदलि संधिते ॥ २१॥ 
सुधालेपोह्टसद्धित्तिनिर्मित स्वस्तिकाभ्दुते । 
स्प्ुरद्ितानपयेन्त द्दुखन्मोक्तिक जालक ॥ २२॥ 
प्रत्यग्रपह्वोपेते विकीणश्वतसषपे ¦ 

सद्यः सखिटसम्पूणेसुवणकरश्ान्विते ॥ २२ ॥ 
द्वारदेशोभयगप्रान्तछिखितोचितदेवते । 
परितः स्थापितनेकव्यीप्तमगरुकीपके ॥ २४ ॥ 
विदहितोपयिकद्रन्यसंग्रहे सूतिकागृहे । 
दिव्य-तेजेामयी देवी दिव्यरूपा व्यराजत ॥ २५॥ 

१९-२५ पुढे ती दिन्यतेजोमय व दिव्यहूप राणी बाढंतघरत (सूतिका- 
गृहात) शोभू रागी. ते सुदेणप्णांत कुशर आणि कुटशील्वान, अशा 
वृद्ध लिया रात्रदवस बसल्या होत्या, नेहमी मजीप्रमाणे वागणान्या माणि 
तिला तिदय जपणान्या अशा प्रख्यात सख्या जवल होत्या, गार्भणीला उप- 
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चार करण्यांत अनुभविक, उत्तम हातगुणातचे आणे विश्वासू असे वैय अश्रांत- 
पणे उबर््यांत बसे होते, चना दिस्याने क्खलखित दिसणान्या भितीवर 
स्वस्तिके काटी होती, याच्या यभ छताच्या कडेला मो्यांस्या जान्या 
लत होत्या, ताज्या पछवांनीं ते सुशोभित करण्यांत अ होते, पांढभ्या 
मोहम्या सर्वत्र फेकरण्यांत मास्या होत्या, तेथ ताज्या पाण्यानें भरटेठे सुवणं कलश 
ठेवलेठे होते, दाराच्या दोन्ही बाजु योग्य देवता काढलेल्या होत्या, सभोवती 
पष्कढ रुखलाल्ेत मेगक दीप ठेवरे होते, योग्य अशा सर्वं वस्तुचा सग्रह 
करण्यांत आला होता. 

भूबाणप्राणचन्द्राद्वेः सम्मिते शालिवाहने । 
राके सवत्सरे शङ्क प्रवत्तचोत्तरायणे ॥ २६ ॥ . 
शिशिरो बतैमाने प्रशस्ते मासि फाल्याने । 
कृष्णपक्ष त॒तीयायां निरि खये सुशोभने ॥ २७ ॥ 
अनुकरलतरस्तंगसंश्रयेः पञ्चभिग्रहैः। 
व्यजिताशेषजगतीस्थिरसास्राज्यवेभवम् ॥ २८ ॥ 
अपारटावण्यमयं स्वणवणमनामय । 
कमनीयतमग्रीवमुन्नतस्कन्धमण्डटम् ॥ २९ ॥ 
अछिकान्तमिरखत्कान्तङुन्तलाग्रविराजितम् । 
सरोजसुन्दरद रा नवकिड्ुकनासिकम् ॥ २० ॥ 
सहजस्मेरवदन घनगभीरनिस्वनम् । 
महोरस्कं महाबाहुं खषुवे साभ्दुतं सुतम् ॥ ३९ ॥ 

२६-३१ शाखिबाहन शके १५५१ शङ्क नाम सवत्सरीं उत्तरायणांत 
शिङ्षिरक्छनूमध्यै फात्गून वयय तुतीयेखा रात्रीं शुभम लश्मावर, अखिख्प्ृथ्वीचे 
साम्राज्यवैमव व्यक्त करणारे पांच प्रह अनुक्ूर व उच्चीचे असताना तिने 
सलौकिक पुत्ररतनास जन्म दिखा. व्याच खावण्य अपार, वणं सुवर्णासारखा, शरीर 
निरोगी, मान अस्यत सुंदर व खांदे उच होते; त्याच्या कपाढ्ठावर सुदर कुतरग्रे 
पडल्यामुटे ते मोहक दिसत होते; त्याचे नेत्र कमढाप्रमाणे सदर, नासिका 
ताज्या पठसाच्या पुष्पासारखी, मुख स्वभावतःच हसरे, स्वर मेघासारखा गभीर, 
छाती विशाल आणि बाहू मोठे होते. 

तदा सदा मानुषाणां सुराणां च सहस्रशः ॥ 
समं दन्दुभयस्तस्य नादेन नदतोऽभवन् ॥ २२॥ 
वादिच्राण्यप्यवाद्यन्त विविधानि गृहे गृहे । 
प्रसीदन्ति स्म हरेत: समस्ताः सरितस्तथा ॥ २३२३ ॥ 
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रानेः शनेस्तथा बाता वाताः सुरभिशीतलाः । 
इतं ह विरुपादत्त प्रसन्नश्च हुताशनः ॥ २४ ॥ 

३२-३४ त्याने टाहो फोडस्याबरोबर ८ उपजतांक्षणीच ) देव आभ 
मानव याना आनंद होऊन त्यांचे सहस्रशः नगारे ज्लदु लागले, घरोघरी नाना- 
प्रकारचीं वाचे वाजू लागर्की. दिशा व नया स्वच्छ श्चास्या; सुगंधित आणि 
शीतल असे वारे मद मद बाहू खगे; आणि अभि प्रसन्न होऊन आंत 
टाकल्या माहूति स्वीकारू कागखा. 

श्चतिस्रतिधतिमंधाः कान्तिः शान्तिक्षमादया । 
नीतिः पीतिः कतिः कीतिं; सिद्धिः श्रीश्च सरस्वती ॥ ३५॥ 
तुष्िः पुष्टिश्च राक्तिश्च दीश्च विद्या च सन्नतिः । 
त देव देवता पताः समेताः पयेवारयन् ॥ ३६॥ 

२५-३६ श्व॒ति, स्मृति, धृति ( चैयं ), मेधा ( बुक); काति, शांति, 
क्षमा, दया, नीति, प्रीति, कृति, कीर्ति, सिद्धि, रक्ष्मी, सरस्वती, तुष्टि, पुष्ट, 
शाक्ते, लज्जा, विद्या आणि सन्नति ( सद्रदन ) ह्या सवे देवता लया देवामो- 
वतीं जमल्या, 

योद्धमद्धापटानेन दयोखानेन मानिता । 

श्ाहराजे महाराजे प्रयाति विषयान्तरम् ॥ २७ ॥ 
अनुग्रहाय देवानां दैत्यानां निग्रहाय च । 
प्रभुःसख जगतां प्रादुरभूद् भराबखान्वये ॥ ३८ ॥ 

३७-३८ गर्विष्ट दयांखान पठाणाशीं निकराचे युद्ध करण्यासारीं शहाजी 
महाराज दुसन्या प्रातं ( सह्याद्रीच्या लगल्यास ) गेले असतां, देवावर अनुग्रह 
आणि देवांचा निग्रह करण्यासाटीं व्या जगत्परमूने भोसल्यांस्या कुटांत भव- 
तार पेतला. 

अतोऽजस्यापि जातस्य जातकमं तदंजसा । 
व्यधाीयत विधिज्ञेन यथाविधि परोधसरा ॥ ३९ ॥ 

३९ तेव्हां अज असून जन्मास आलेल्या त्या प्रभूचं जातकर्म लगेच विीधज्च 
पुरोहिताने यथाविधि केले. 

यः स्वय सवेलोकस्य स्थित्यथेमभवद्दिभुः। 
सूक्तैः सूक्तविदस्तस्याप्याचरन् स्व स्तिवाचनम् ॥ ४० ॥ 

४० जो स्वतः सव॑ लोकांच्या रक्षणाथं समथ होता त्याचोहि स्वस्तिवाचन 
सुक्तवत्यानीं वृक्तानीं केले. 
© 
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तवा तच्रावतीणेस्य विष्णोमौनुषचष्मंणः। 
तेजोभरेण महता निक्लापि दिवसायिता ॥ ४१॥ 

४१ मनुष्यदेह धारण करून विष्णु अवत्तीणं स्चाटा सतां त्याच्या तेजो ऽ- 
तिशयानं राचसुद्धां दिवक्ताप्रमाणे प्रकाक्मान स्चाटी. 

आदित्या वसवो विश्व रुद्राश्च समर्द्रणाः। 
यक्षाः साध्याश्च गन्धवोस्तथा विद्याधरा अपि॥ ४२॥ 
नन्दिनी प्रसुखा गावो नागाश्चेरावतादयः। 
सुरषयो नारदायाः संभूयाप्सरसस्तथा ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रो ऽभ्निधमराजश्च ने्दे तश्चजलेश्वरः । 
परषदश्वो धनेशश्च महेशराश्च दिगीश्वराः ॥ ४४॥ 
अष्टाविमेऽभ्निनौ देवौ सूयीचन्द्रमसो तथा । 
अन्येऽपि च सनक्चजा त्रहाः सुभगविग्रहाः ॥ ४५ ॥ 
घटीसुहतोदोरा्रपक्चषमासतंवत्सराः। 
युगानि दिव्यादिव्यानि तथा मन्वन्तराणि च ॥ ४६॥ 
भुवो भारमपाकनैमवतीण जगत्पतौ । 
सनिधाय स्वयं तज स्वास्तवाचनमाचरन् ॥ ४७ ॥ 

४ २--४७ आदित्य, विश्व, वसु, मरुद्रणांसह सद्र, यक्ष, साध्य, गधव, 
विद्याधर, नदिनीप्रमुख गाई, रेरावता1£ हत्ती; नारदा1६ देवापि, सन अप्सरा, 
इंद्र, अनि, यम, नेत, वरुण, वायु, कुबेर, शकर हे यष्ट दिक्पाल, आश्व 
नीक्रुमार, सूर्यचद्र; तेजःपुंज ग्रह, माणि नक्षत्रे, घटी, महूत, महोरात्र, पक्ष, 
मास, अनु, वष, मानवयुभे, देवयुगे आणि मन्वते ह्या स्वानां प्रथ्वीचा भार 
रका करण्यास्ाडीं अवतीणं क्चटेस्या त्या जगत्प्रमूच्या संनिध येऊन त्याचे 
स्वस्तिनाचन केले. 

गणा जन्मदां षष्ठौ देवौ जीवन्तिकामपि । 
स्कन्दं नरायण वद्र बलदेव च खांगलम् ॥ ४८ ॥ 
रारासनं रारान् खकु विविधान्यायुधानि च । 

तत्तन्मन्नैः समभ्यच्यं सूतिकागहमन्तरा ॥ ४९ ॥ 
प्रयतः पचमे षष्ठेऽप्य्ठमे नवमेऽहनि । 
रष्टन्तु वारमित्युक्त्वा प्रणम्य च पुरोहितः ॥ ५० ॥ 
क्षत्रपालाय भूतेभ्यो राक्षसेभ्यो गरहदाद्रहिः । 
वलखीनदाद्योगिनीभ्या दिकपारेभ्योऽप्यनेकधा ॥ ५१ ॥ 
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४८--५.१ गणपति, जन्मदात्री षष्ठी देवी ( सटवादं ), जीवतिका (जिवती) 
कार्तिकस्वामी, नारायण, मुरी (वांसरी), बठ्राम, नागर, धनुष्य, बाण, 
तरवार, आणि नानाप्रकार्चीं आयुषे यांची योग्य मत्रांनीं पूजा त्या पुरोहितानं 
पवित्र होऊन, पांचन्या, सहान्या, आढठन्या आणे नवनव्या दिवशी बाठुत- 
धरामध्यं कटी; ह्या बाव्टाचे रक्षण करावे ससे म्हणून नमस्कार केला माणि 
क्षेत्रपाल, युते, राक्षस, योगिनी, दिक्पा यांना घराबाहिर मनेक प्रकारचे 
वाके दिले, 

बरिजगज्जागरूकस्य जति षष्ठी प्रजागरे । 
जने जनिविरषण दश्ामेहि महात्मनः ॥ ५२ ॥ 
तास्रपण्येथ कावेरी तंगभद्वा मरखापहा । 
कृष्णा ककद्यती वेणा नीरा भीमरथी तथा ॥ ५२ ॥ 
गोदावरी च गायत्री प्रवरा वजुखा पुनः । 
पूणां पयोष्णी तापी च नमैदा च महानदी ॥ ५४ ॥ 
क्षिप्रा चर्मेण्वती मद्रा यसुना वेत्रवत्यपि । 
भागीरथी चन्द्रभागा गोमती गण्डकी तथा ॥ ५५॥ 
इरावती विपाशा च शतद्रुश्च सरस्वती । 
वितस्ता सरयूश्चापि तमसाच वधूसरा ॥ ५६ ॥ 
सिन्धघर्धरष्ोणायेनैदोनिश्रेयसःप्रदेः । 
पुष्कराः सरोभिश्च सागरेश्च समन्विताः ॥ ५७॥ 
अलक्षितेन रूपेण नद्यः पृण्यतमा इमाः । 
तदा तस्या भिषेकाय सोत्सवाः समुपागमन् \ ५८ ॥ 

५२--५८ तिनहि लोकांत जागरूक असणाय्या त्याचा षष्ठीजागर भ्चास्यावर 
लकामध्ये त्या महात्म्याचा जन्म महचवाचा असस्यामुटे वयाच्या दहाव्या दिवशी 
ताम्रपर्णीं, कावेरी, तुगभद्रा, मल्प्रमा, कृष्णा, कोयना, वरेणा, नीरा, भीमा, 
गोदावरी, गायत्री, प्रवरा, ज्वा, पूणो, पयोष्णी, तापी, महानदी, क्षिप्रा, 
चबलठ्ठा, मद्रा, यमुना, वेत्रवती, भागीरथी, चद्रभागा, गोमती, गडकी, इरावती 
(रावी) विपाशा (बनियास) शत्तद, (सतलज), सरस्वती, वितस्ता ( प्षेलम ), 
सरयू, तमसा, वधूसरा ह्या अति पवित्र नद्या सिधु, धेर, शोण इत्यादि 
मोक्षप्रद नद, पृष्करादि सरोवरे व सागर यांसह अटदय रूपान मोल्या मानंदा- 
ने या न्हाण्यासार्ढीं एकत्र जमल्या, 

देवसेना शची स्वाहा सस्द्धिः सवे मगद्धा । 
आदितिर्विनता संज्ञा सावित्री चाप्यरुन्धती ॥ ५९ ॥ 

५४ |] 



रिवभारतं अध्यायदध्वा 

तां थुक्तां तव बालेन तेनाप्रतिममूर्तिना । 
प्रसूतिकामस्नपयन् भिखिताः कुखयोषितः ॥ ६० ॥ 

५९--६० देवसेना, शची, स्वाहा, समृद्धे, पावती (सवमंगल्), अदिति, 
विनता, संज्ञा, सावित्री, अरंघती, या कुललियानीं जमून त्या मप्रातिम लाव- 
ण्याच्या बान्ासह त्या बाढंतिणीस न्हाऊ पातर्टे. 

जननीं रजनीरागरनजिताद्युकधारिणीम् । 
अटंकारवतीमंक विनिवेरितबालकाम् ॥ ६१ ॥ 
दिनधियमिवोदारां नवोदितदिवाकराम् । 
नीराजनाभिः स॒भगाः सुश्चुवः समभावयन् ॥ ६२॥ 

६१-६२ पिव वस्र परिधान केरेस्या अगावर अल्कार घातटेल्या 
मांडीवर बालक घेतेल्या आणि सूर्यादर्यीच्या दिनश्रीप्रमणि बुदर शोभणान्या 
अशा त्या बरालमातेस सुदर सुवासि्नीनीं भंवाल्िठि. 

यतगवशगेरेमूरधिं जातःस पुरुषोत्तमः । 
ततः प्रसिद्धा खोकेऽस्य रिव इत्याभिधाऽभवत् ॥ ६३ ॥ 

६३ शिवनेरी कि्छधावर ह्या पुरुषश्रेष्ठा चा जन्म ज्ञाला म्हणून त्याचं *“ शिव "" 
असें नांव लोकांत प्रसिद्ध क्लाले. 

करिष्यत्येष वरवानिदह कमोतिमानुषम् । 
म्टेच्छाकन्निहत्य महती कीर्तिं विस्तारयिष्यति ॥ ६४ ॥ 
जित्वावाच्यांश्च पाश्चात्यान् प्राच्याश्च भुजतेजसा । 
तथोदयीत्यांश्च विजयी स्वराज्य संविधास्यति ॥ ६५ ॥ 
साहसी सागरमपि वय तामानयिष्यति । 
श्री बछैर्दिंगन्तेभ्यो वरीनानाययिष्यति ॥ ६६ ॥ 
प्रभावी गिरिदुगौणि वनदुगाणिचाप्ययम् । 
तथा सलिख्दु गोणि स्थल्दुगोणि गोप्स्याति ॥ ६७ ॥ 
बत दिह्ीपतमधिपरतापेन तपन्नयम् । 
निजं चरणमाधाय जगदाज्ञापयिष्यति ॥ ६८ ॥ 

६४--६८ हा सामर्थ्यवान् मुल्गा ह्या लोकीं अलौकिकं कर्म करील; 
ग्टेच्छांचा निःपात करून आपी अतुल कीर्तिं पस्ररवीर; दक्षिण पश्चिम, 
पूवं आणि उत्तर ह्या दिशा आपल्या बाहुवलनें जिंकून हा विजयी पत्र स्वराज्य 
स्थापि. इहा धाडशी बारूक समुद्रावरसुद्धां आपला अंमल बसवीर. आणि 
आपल्या सेन्याच्या मदतीनें सर्वं दिशांकड्कन खडणी वसूल करल, हा प्रतापी पुत्र 
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भिरिदुर्ग, जलदुर्ग, वनदुर्गं, आणि खल्दुगे, यांचे रक्षण करील. आणि विष 
गोष्ट ही की, हा मापस्या प्रतापने दिह्छीपकषीच्या मस्तकावर पाय देऊन स्वं 
जगावर आपी सत्ता खापील. 

सुदु्गमेषु मागेषु गहनेषु गिरिष्वपि । 
सरितघ्ुच समुद्धे्ठु यस्याप्रतिहता गतिः ॥ ६९ ॥ 
स एष पाण्ड्यद्रविड लारकणोरकेरव्छान् । 
करहाटवेराटान्धमाटवाभीरगुजेरान् ॥ ७० ॥ 
आयौवताश्च दुम्टैच्छङ्तावत्माननेकडाः । 
कुरुजांगखसोवीरधन्वसोराष्टकासलान् ॥ ७१ ॥ 
वाहूमीकमद्रगान्धारत्निगर्तानतंसेन्धवान् । 
कलिगकामरूपांगवगकाम्बोजककयान् ॥ ७२ ॥ 
पारसीकान् शिबीन् शचास्वान्पुकिदारदव्वरान् । 
कारमीरमत्स्यमगधा्िदेहोत्क टरःकणान् ॥ ७३ ॥ 
किरातकाशिपाञ्चाटचेदीनपि च कुन्तटान् । 
खनतां ङ्चद्ुरसेनांद्च हणान् हैमवतानपि ॥ ७४॥ 
उडान्पुडान् ललित्थांश्च महितेन स्वतेजसा । 
चिरजीवी विनिजित्य महाराजो भविष्यति ॥ ७५ ॥ 

६९--७५ दुमम माग, गहन गिरिर, नद्या आणि समुद्र याच्यामध्ये ज्याची गति 
यकरुडित दहे मसा हा यूर राजा, पाण्ड्य, द्रविड, काट, कड्ाड, वांद, (वैराट) 
आप्र, मालवा, मभीर, गुजराथ, आणि दुष्ट म्लेच्छांनीं धुडगूसलेला आर्या- 
वत, कुखजांगल,हाश्तनापूर,सोवीर (मुकतान),घन्व(मारवाड),सौराष्र (काठेवाड), 
कोसल (अयोध्या), बाल्हीक, मद्र, कंदाहार, तरिगते, द्वारका, सिंघ, काठिग, 
कामरूप (आसाम), अग (विहार), वग, बगाख,कांबोज, केकय, इराण, रीषि, 
शात्व, पुङिद, आरट, बर्बर, कादमीर, मत्स्य, मगध, विदेह, उत्कल, टंकण, 
किरात, काशि, पांचार, चेदि, कुंतल, खड, शूरसेन, हण, हैमवत, उद्, पुड् 
लङित्थ हे सवै देश भापल्या उज्ज्वल पराक्रमानें जिकून हा बहुत कालप्ैत 
महाराजा होर, 

यथा पृथुरभूत्पूवं यथा राजा पुरूरवाः। 
अम्बरीषोऽपि च यथा रििस्चौश्ीनगे यथा ॥ ७६ ॥ 
यथा जनिष माधाता यथा च निषधाधिपः । 
यथा वभूव भरतो यथा भूपो मगीरथः ॥ ७७ ॥ 
हरिच्चन्द्रः स च यथा रामो द्ाश्रथियंथा । 
यथा च मिथिलाधीरो ययातिनहषो यथा ॥ ७८॥ 
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हिवभारत अध्यायद्वा 

यथा धमधनोराजा धमराजो याधाषछठरः। 
भविष्यति तथेवाय शादराजसुतः रिवः ॥ ५९ ॥ 
मध्येसभ देवविद्: सवसिद्धान्तपारगाः । 
एवमस्य कुमारस्य जन्मवेटामवविदन् ॥ ८० ॥ 

७६-८ ० प्रथु, पुरूरवा, अव्ररीप;, उयीनराचा पत्र रिति, मांधाता, नल, 
मन्त, मगीरथ, हरिश्चद्र) दशरथाचा पुत्र राम, जनकः, ययाति, नुप, घर्थिष् 
युधिष्ठिर द्यापूर्वी दोन गेटेल्या राजांसारण्वा च शदाजीचा पुत्र दिवाजी हारि 
होट. असे सवं सिद्धांत ( व्योतिषरग्रंय ) पारंगत ज्योतिष्यानीं व्या मुलाचं 
जातक्र समेमध्ये वतविल 

प्रचीयमानावयवव्यक्तविग्रह भूषणम् । 
स्थितिप्रवीणटावण्यलव्धसोभाम्यवेभवम् ॥ ८१ ॥ 
विचिन्नरमणियुक्ताभिमुक्ताभिमजुल्टात्मना । 
विभ्राजमान दमन मुकुटेन रिरःस्पृशा ॥ ८ ॥ 
खीटाचटाचर भाटे देम चटदटच्छदम् । 
द्शध्रान विस्फुरन्मुक्तामाणिसूत्रान्तटम्वितम् ॥ ८२ ॥ 
अनघ्यदहीरकिम्मीरपद्यरागमरीचिमिः। 
सभरतश्रीभरोदग्रे बिभ्राणं मुजमूषण ॥ ८४ ॥ 
गुरुत्मद्रत्नसपृक्तसाग्रव्याघ्नखधिया । 
विन्यस्तयाथ्राजमानं कृष्ण काचमणिसरजा ॥ <“ ॥ 
सद्रत्नानिकरोदचत् कांचनप्रातिमात्मकाम् । 
देवीं जीवान्तकानान्नीमावेभ्राणं भुजान्तरे ॥ ८६ ॥ 
प्रवाठनीट्टसमिश्रसुवणमाणनिमिते । 
वलये रख्लिताकारे कलयन्तं करद्धये ॥ ८७ ॥ 
वतानन्दमय दिव्यसू्रसंबद्धमभ्यमम् । 
विस्ष्टरद्गुस्फ वलय विटसन्मणिनू पुरम् ॥ ८८ ॥ 
विद्ग्धाभिःस्वयं लखिन्धलोचकांचितखाचनम्। 
भाटखान्तराट्टविन्यस्त चन्नकञ्जटाचिन्नक ॥ ८९. ॥ 
कमनीयतमस्वणकचुकाचरतविग्रदम् । 
धाच्यःस्मेरमुखं प्रीतास्तंवाट पयैपाटयन् ॥ ९.० ॥ 

८ १-९० पु त्यास ब्रास्स मार, तेब्हां तो गाडस दिस लागला. कायम 
टिकणान्या लावण्वाच्या यागाने वयाखा विलक्षण माहकपणा आला होता; 
नानाप्रकारचीं रल्ने आणे मोल यानीं युक्त असं सोन्याचे सुद्र कुचडें प्याच्यरा 
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टोक्यावर अठकत असे; चमकदार मो्यांच्या हाराच्या टोका लोब्रणारे 
सोन्याचं पिंपट्पान तो खरर्ताना कपाव्ठावर सारखं दटत असे; अमूल्य दहरे 
आणे चिर््रविचित्र माणके ( खाट ) यांच्या किरणांनीं ( तेजाने ) विलक्षण 
चकाक्रेणारीं बादुमूपणे ल्या घातटीं दीतीं; पाचेन जाइत अणकरुचिदार वाघ 
नख जिच्यामध्ये पटविल होतं अशी काट्टी पोत ग्यांत घातस्यामृढें तो शोभते 
असे; उत्तम रल्नांच्या समृहामभ्य उदन दिसणारी जीवतिके। दे वीची (जिवतीची) 
सुवण॑प्रतिमा ्याच्या छातीवर पडरेली जसे; पौवन्टी आणि नीक यानीं समि- 
श्रित सुवणंमण्यांच्या मनगस्या याच्या हातांत घातटेल्या होत्या; अदाद्य ! तों 
सानदाची मृताच होता ! वयाच्या कमरेत दिव्य करगोटा दहता; पायांत ट्ख- 
लाखित वाङ व चक्राकणारे रतनजाहत चाठ हाते; चतुर न््ियांनीं स्वतः त्याच्या 
डोच्यांत चमकदार काजव्छ ब्रातटल असे; कपालाच्या सध्यभागी सुरेख तीर 
लावलटी असे; अव्यत मुदर अस सोन्याच आंगड त्याच्या अगात घातटेटे 
अन॑; यथात्या हसतमुख ब्रााला दाया मास्या प्रेमान सांमानीत असत, 

अन्तवोदिश्चरोप्येष बटरिवाहेतानेप्कमः । 
व्यधादसूये पद्य।याः शिद्रुः सूयस्य दहनम् ॥ ९९ ॥ 

०१ राजपत्नीच्या त्या वाटकास-तो आंत माण बाहेर सर्वच सचार कर- 
णारा- सव्यापी असूनि ब्रादेर नेण्यांत येऊन लाला स्यानीं सृयद रान करावे. 

उपवेश्ानमप्यन्नप्राङ्नन च यथाविधि 
अस्य राजकुमारस्य कमेण समजायत ॥ ९२॥ 

९२ त्या राजक्ुमाराच उपवेशन माण अन्नप्राशन हे सस्कार यथाविधि 
साणि यथाक्रम करण्यांत आट. 

दयौखानं शरेरभित्वा नीत्वा निरवटेपताम् । 
विजयी राह राजाऽपि शिवगिरिमथा्रजत् ॥ ९३ ॥ 

९२ नंतर द्याखानासर आपल्या ब्राणणानीं विद्ध करून आणे व्यात्ता गर्व 
हरण करून विजयी होत्साता यदहाजीराजा सुद्धां चिवनेगीस आला, 

स तज सोदरं शाभोरंभोजस्यमलोचनम् । 
व्यटोकत मुदोपेतः सदोदितपराक्रमः ॥ ९४ ॥ 

९४ नित्य पराक्रम गाजवणारा तो शदाजीराजा, समभाजीचा धाकटया भाऊ 
जा कमलनच्रे शिवाजी त्यांच नदान मुखावलोकन करता ब्चाला. 

गाः काञ्चनानिकरिणस्तुरगश्च राजा । 
रत्नानि च प्रमुदितो व्यतरत्तदानीम् ॥ 

[ ५८ ¡ 
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सद्या यथात्र नरमुच्यत भार कालम् । 
भश (९ [क क 

सवां ऽधथिनामपि जनोऽन्यजनाथनाभ्यः ॥ ९५५ ॥ 
९५ त्यासमयीं या राजाने आर्नदित होऊन गाई, मोहरा, हत्ती, घांडञाणि 

रत्न हीं इतकी वांग्टी की लमेच सवं याचक लोकांना दुसम्या कोणाकडे ताड 
वगाडण्याची पुष्ट काठ्छपयत आवदयकता च राहिटी नाहीं. 

अथ धराणणिमघोानः स्रनुरुचेधोरेजीम् । 
अधि सरसिजहस्तः सचरल्लोकवन्धुः ॥ 
निखिटतिमिरहारी बाटसृयापमानः । 
परसभमथतक्छोाभां वशध्रमानः कमण ॥ «६ ॥ 

९६ आपटा क्रिरणे कमलोंवर पाटन व्यास विकसित करीत (दाककास हष. 
भरस्ति करीत) प्रथ्वीवर उच (अतिशय) संचार करणारा प्रत्यन्त सूय (लाकाचा 

भित्र) असा तो राजपत्र बाटसूयप्रमाणे सव अधकार नादीसा करीतच ह 
वाटर लागला तसा तो फारच सुद्र दिषू खागला. 

(९6 ५ ५ ध ए इत्यनुपुरणे सूयवंशे निधिवासकरकवीन्द्रपरमानन्द 
[र $ $ ® ® ज क, 

प्काश्ताया साहताया वराजममवा 
् 

नाम पष्टाऽध्यायः ॥ 

॥ 4९ 



न्याय भ्वा 
की 

कवीन्द्र उवाच 

अथ तं रिश्नुरूपेण टटन्तं ठलितदुतिम् । 
नजानीतः स्म पितरावमानुषमुरुक्रमम् ॥ १॥ 

६ ब्राटरूपान खठणारा तो संदर आणि गोजिरवाणा ( मुल्गा ) दा अमा- 
नुप ( मनप्य न्दे ) विष्णु आहेदहेया मातापितरांस समजटल नाहीं. 

अवततीणःक्षिाततट क्चोणीभारापयचत्तय । 
विहरन् वाटरूपेण शाह राजानिकेतने ॥ २ ॥ 
जनयिचीं जन चापि रजयन निजया धिया । 
अचेत स सवात्मा तच तत्तद्धिचष्रितम् ॥ २ ॥ 

२- प्र्वीचा मार नाहीसा करण्यासा्ीं मूतलावर् अवतार घन शहाजी 

राजाच्या वाञ्यांत ब्राटरूपान विहार करणाय आण आपल्या सोदयान जन्म 

देणारी आईं व दुसरे टोक यांचे रजन करणारा तो सर्वातरात्मा विष्णु तथे 

नानाप्रकारच्या टीला करू टागटा 

सुत्रामकांक्षित कतु दितेः पृ्ाननेकशः। 
सगरे सगरे हत्वा चतुबाहुरुदायुधः ॥ ४ ॥ 
यः श्रान्त इव निद्राति मध्ये दुग्धमरोदधेः 
जननीस्तन्यपानाय व्यतानीद्रदितानि सः ॥ ५॥ 

४ इद्राचे इष्ट कायं करण्यासाठी प्रल्ेक युद्धांत देत्यांस अनेक वेवं 
मारून जो शस्त्र उपसलेटा विष्णु जणं काय थकून जाऊन क्षीरसागरामध्य निद्रा 
प्रता तो आहच दृध पिण्यासादी रडत असे! 

राद्युखीखाधयो रगन्स हरिन्माणभरमिषु | 
प्रतिविवितमात्मान वटनद्ातुमेदत \ ६॥ 

ब्राट्खला करणारा तो ( बालकं ) पाचेच्या भूमीवर रागत असतां 
तीत यापर प्रतिबिव पडले पाहून त जोरानं पकद्भ पाहान असे 

नुभ्यां रिगतस्तस्य पदांवुजतटखत्विषा । 
पदडारागाध्रय प्रापुः परांगणस्थास्सितापखाः ॥ ७ ॥ 

७ तो गुडव्यावर रागत असता वयाच्या पायाच्या तठ्न्याच्या टाटीच्या 

योगाने अगणांतीट स्फटिक माणकांसारखे दिसत. 

| ६० | 
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धूिधूसारेतांगस्य रिगतोस्य गृहांगणे । 
रजयामास जननी मणिमजीर रीजितम् ॥ < ॥ 

८ पुव्छीनि आंग भरून षेऊन तो वाञ्याच्या अगणांत रांगत असतां पायां 
तीर रत्नांच्या चान्ठंचा छृमहुम आवाज मातेटा रमर्वात असे. 

स टीटखातरटस्तत्रारेगन्मणिमयेगणे । 
वतात्मप्रतिविवेन प्रास्पधेत पदे पदे ॥ ९॥ 

९ रत्नमय अगणामभ्य खेठकताना तुरनुर रंगणारा तो ( बाटक ) आपल्या 
{ब्रासीं स्पधां करीत सस. 

अपिवन्यत्प्रसादेन सुधां सवं सुधान्धसः | 
अहो सापि मदं प्रापदास्वाद्य म॒दुखां मृदम् ॥ १०॥ 

५० अहो ! ज्याव्या व्रपन सवं देवांना अमृतप्राशन करण्यास मिष्टा 
त्याला स्वतःला मऊ माती खाऊन आनद दौत असे, दै आश्चयं नन्दे काय ? 

छटयन् यो विटोकांखीन्टटघे जिभिः कमेः 
वताटंघत यत्नेन सदेवा गेह देदरीम् ॥ ९१ ॥ 

६६ ज्याने ब्रटीस फसव्रून तानह लोकांचे तीन पावनीं आक्रमण केल 
त्या देवाला घरचा उव्ररढा आओलांडण्यास प्रयास पडत! 

सप्तानामपि लोकानां योवटवः स्वय प्रभुः। 
उदतिष्ठदहो धत्वा सोपि धाचीकरांगुटिम् ॥ १२॥ 

१२ जो प्रभु स्वतः साताह लोकांचा ( भुवननांचा ) आधार आहे ता सुद्ध 
दाच बोट धरून उठत मसे! 

श्रवलोपटवद्धासु भित्तिषु प्रतिचवितम् । 
विवमश्चुमतो वीक्ष्य तजेन्यग्रेणदशयन् ॥ १३॥ 
आद्।य निजहस्तेन मद्यं देदीत्यदोरुदन् । 
समुग्ध इव मोग्ध्येन मातरं पर्य॑टासयत् ॥ १४ ॥ 

६२-१४ स्फाटिकाच्या भितीत पट्ल्ट सूयाच प्र्तिवरिव पाटूनते बोरान 
दाखवृून ‹ नूं जापस्या हाताने घेऊन मला देः असे म्हणूनतोरड्ं टागे भणि 
वेडेपणामुढे आईकदून वेञ्यासारख हस करून घे. 

स्वहस्तपुष्करोष्दृत धूड्िधृसरमस्तकम् । 
उद्धियमानदंतात्र कृद कुड्मट् भूषतम् ॥ १५॥ 
रखखतं नि खयद्धारि द्विरदस्येव शावकम् । 
विनेतुमागताधात्री विखोक्य स्तिमिताभवत् ॥ १६॥ 

६१ | 
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१५- १६ ज्याला नुकतेच सुरे फुटले आदेत, असा दत्तचिा छावा आपल्या 

डुटाग्रान मस्तक्रावर धृढ उडवून घेतो, याप्रमाणे कुदकन्यासारख दयुश्र दात 
ज्याला नकतेच येऊ छागे आदेत अद्या सभे अपस्या दस्तक्रमलखानीं 
डोक्यापर भूक उटव्रून घेऊन वाड्याच्या दरवाच्यापुदे खल्ठणाय्या व्या ब्राटकास 
रिक्षा करण्यास( रिस्त लावण्यास ) आलेली दाई व्यास पह्ून स्तन्धहाद 

स धात्री करताटीभिः सवार्धेतकरुतृहटः । 
कुरुतेस्म स्मरमुखो टास्य्खछखामनेकधा ॥ १७ ॥ 

१८ दाई टाया वाजवृ लागली की, त्याची गमत वादन ता हास्यवदन 

करून अनक प्रकरे नाचू बागद्ध टाग, 

अपाखयाद्वेध्ातार निगमान्यः सटक्चणान् । 

सापि धार्चसुखात्तत्तन्नामधरेयमपपटत् ॥ १८॥ 
१८ ज्याने ब्रहमदेवाल लक्षणांसद वेद पदटविल तो स्वतः दाईव्या तदन 

निरानेराठे गन्द रिकत असे. 

उन्तार्याताय तरसा स्वरसात्ससमधकः । 
व्यश्राणयदटकारान् धाक्ीभ्यस्स्वरारीरतः ॥ १९.॥ 

` ६९ इच्छिट्ल पूरव्िणाग तो ( विष्णु ) खुपीत आटा असता अपत्या 
सगावर्यट दागिन मराभर उतस्न दायाना दत अस, 

अनारत्यापतुस्तांस्तात् द्विपान्टक्तांस्तथाहयान् । 
प्रभुमतुममंतच वहमंस्त स मृन्मयान् ॥ २० ॥ 

२० वापाच मत्त हत्ती आणि घोडे यापैकी वाट्तील ते पसत वा नापसत 
करण्यास तीं पूण मालक असतां ते टकम, तां म[तीच त्ती प्रोरे च 

अधिक पसत करर, 

स्प्रदयाटुदिरखडभ्यः रोभमानाशिखडकः। 
अन्वधावदहोडिभः सखडानिरिखडिनाम् ॥ २१॥ 

२१५ घच्पांच्या योगे शोभणारातो बालक मोरांचा धस घवणाच्या इच्छेने 
म।राच्या कठ्पामाग धावत असे! 

शिखिनां च शुकानां च पिकानां च रतान्यसौ । 
विकुवाणोनुकुवौणस्तत्तद् श्रमकरोभवत् ॥ २२॥ 

२२ मोर, पोपट आभे कोकिल यांच्या आवाजांची तो इतकी हुव 
नक्र करीत त्ते कीं, प्रत्यक्ष तेच पक्षी ओरडत आहेत असे भासवी. 

६२ | 
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स फष किर कुवौणः चिद्ुरशादट्ट राष्दितम् । 
पाश्ववतीं स्नेहपात्रीमपिधात्रीमभीषयत् ॥ २३ ॥ 

२ तो जवल उभा राहून एकदम वाघासारखी गजना कर्न आपल्या 
प्रम दाईस सुद्धां मेवडावीत असे 

अश्रांतोपिश्रमरवद् भाम श्रांतः कदाचन । 
दण दय इवदहेषामहषत कदाचन ॥ २८ ॥ 

२४ तो भ्रमराहेत असूनि कीं धरमगप्रमाणे गरगर फिरत अस; दपरभरत 
टोत्साता कधीं घोड्याप्रमाणे गिकास्त असे. 

उच्चेख्द चरे दन्ति वृहि तानि कदाचन ॥ २५५॥ 
२५ कधीं हत्तीप्रमाण मोस्यान चीत्कार् की; 

पूरयद्धिधरांदयां च गभीरमधुरस्वरेः। 
सोभिमानपरोभेसमन्वकार्षौत् कदघ्चन ॥ २६॥ 

२६ आपल्या गमीर आणि मक्र स्वरान आकारा आणि प्रध्वी दुगदुभवृन 

साद्टीततो कधी एन दुदुभीसारखा आवाज करी. 

मृत्करखान्यपि तुंगानि कारयन् सख किरोरकेः। 
मानि ममदुगाणीत्यवोचत कदाचन ॥-२७॥ 

२७ क्रधी मुलांकडन मावीच उच दिसवरचकरवरृनष्टेमाञ्चे गड`असम्ट्ण 
निलीनः सद्मन: कोण र डानिमीटनकेटिप । 
अन्विष्य सखिभिः स्पृ रसतिस्म कदाचन ॥ २८॥ 

२८ कधीं ( द्पडाव ) ' आधढी कादिशरीर ' खन्तांना वाङ्याच्या कोप- 
स्यात ल्पून बरसला असतां सोवती त्यास हृटकृन काटून रिवर कर 
तो दस्त असे 

पतितं पाणिना हस्तादुटपतत महसः । 
अताडयत् पातायेत् कन्दुक्च कद्चन ॥ २९ ॥ 

२९ कधीं हातांतून पडलेल्या चड़ पूनः पुनः उञ्या प्रेत असतां व्यास खाली 
पाटण्यासाढीं हातानं मारीत अस 

आलत्मनोत्पातितदृरात् पतत व्योममडलात् । 
कंदुकं कृष्णसाराक्षः पयन्नर्वाहितोन्मुखः ॥ २० ॥ 
सृत्यन्निव पदद्धद् तरखुताडतभूतलः 
परात्तानताभ्या पाणभ्यामग्रहात्स कद्ाचन॥२१९॥ 

२०-२३१ कधीं मापण उच उडविटेदटा चद आकार्ांतून खाट पडततांना 
वर तोड करून त्याकंड लक्षपृवंक पाहात हात उच करून मूरमाविर जु काय 
नाचत नाचत तो न्नेटीत असे, 

2 ९ 
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कवीन्द्र परभानन्दृतं 

दष्टो हरति यस्तुणं जान्मिनां जननश्रमम् । 
अश्रामयदहाद्ारुश्रमर स कदाचन ॥ २२॥ 

२२ ज्याच दशन ्ार का, पाणी जन्ममरणाच्या मोंवन्यांतून त्वरित मुक्त 
होतात तो सुद्धां कधीं स्वतः लाकडांचा मोवरा फिरवी. 

प्रतिषिद्धापिधाज्ीभिस्तजनी तजञनादिना । 
राह सिद शिश्चस्तास्तां शिश्युटीटां व्यगाहत ॥ २३॥ 

२२ बोटानें दटावणे इत्यादि उपायांनीं दायांनीं व्यास मनाहं केटी तरी 
मो रादार्जचा पुत्रस्या त्या बाटटीटत गकं हाद 

भुक्षवेव्युक्तोपिनाभुक्त पिवेत्युक्तो पिनापिबत् । 
अनुनीय स धाक्रीभिः शेष्वेत्युक्तोपिनास्वपत् ॥ ३४॥ 

| #>। 

२४ खा › ब्ट्ठ तरी खात नसे, पी म्हटके तरी पाति नसे, आण 

दायानी स्यास आलनून ˆ नीज ` म्हटके तरी निजत नसे 

तत्तद् खलावसक्तात्मा स आत्मा जगतः परः । 
समाहता जनन्यापि व्यधाद्दूरमपाक्रमम् ॥ ३५॥ 

३५ त्यात्या सचेल्ांत गकं मसटेटा ती श्रेष्ठ जगदात्मा प्रत्यक्ष आइने बात 

विल दरी द्र पटन जाइ 

यत्रयत्रा्रजद बाखटीखा रसवशः शिवः । 
तमन्वपाटखयस्तच्न तच्देवास्सवासवाः ॥ २९ ॥ 

२६ ब्राटपणच्या खठाच्या नादान दिवाजी जेथ जथं जाई तेथ तेथ इद्रादि 
स्वं देव त्याचं रक्षण करीत 

यः श्रीमान् करुणानिधिः सुमनसामाधारभूतः स्वय 
संजातः किर राहभूपभवने हतुं धरिजीभयम् । 
वेदातः पठितः पुराणपुरुषः स्यातः पुराणेषु य 
स्तं प्राप्य भियमाबभार महती बास्याभिधान वयः ॥३७॥ 

३७ करुणेचा सागर, देवांचा मधार, वेदानीं वर्णैलेला, पुराणांमध्यं 
प्रसिद्ध असख्ला, अशा न्या मागवान विष्णनं रहाजी राजाच्या घरीं स्वतः 
अवतार घेतला व्याला ब्रालपण प्राप्त हीन ते अतिशय शोभ् लागल 

इत्यनुपुराणे करवीद्रपरमानद विरचिते शिग्युीला- 
वणेनं नाम सप्तमोध्याय 

| &४ | 
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अध्याय <वा 
स 

मनीषिण ऊचुः । 
रिवनेरीगिरो जातः शिवराज इति त्वया | 
परमानन्द सप्रोक्तमस्ति नस्तत्र सराय: ॥ १॥ 

पडित म्हणाटठेः-- 

१ महो परमानद, शिवाजी राजा शिवने किल्छयावर जन्मना असं अपिण 
सागितलत व्याविषगीं आम्हांस शका आह. 

स हि दढा निजामस्य प्रियकारी महायशाः । 
प्रतापी प्रथितो टेक धारागिरिरिव।परः॥ २॥ 
अभूदागमनं तत्र यथा शाहमहीपतेः । 
तथा कथय नः सच भट्गोचिदनन्दन ॥ ३ ॥ 

२-२ कारण तो किला निजामराहाचा भवडता, य्ररास्वी आणि 
वल्क असून जणूं काय हुसरा देवगिरी ( दौलतावाद ) म्हणून लोकांत 
विख्यात होता. 

कवीन्द्र उवाच । 
सुधामिवातिमाधुयंवतीं पुण्यवतीमिमम् । 
कथां श्ाहनरेन्द्रस्य श्रणुत द्विजसत्तमाः ॥ ४॥ 

कृवीद्र म्हणाला: 

४ है द्विजश्रष्ठानो) दी अमुताप्रमाण समस्यत सपघ्रुर आणि पत्रैत्र अशी 

द्राहाजी राजाची कथा श्रवण केरा- 

अस्तगतेऽम्बरमणिध्रतापे ववैरेऽम्वरे । 
निमेन्ज्रिणि निज(मे च स्थितिसजातसंडाये ॥ ५ ॥ 
दिवेगते देवयोगादिभरमेऽनुभाविनि। 
तत्सुते महमूद च दक्षे तत्पद वर्तिनि ॥ ६॥ 
सन्ये साहिजदानस्य दिद्धीन्द्रत्वमुपेयुषः। 
दक्षिणां दिशमादातुमवटेपादुपागते ॥ ७ ॥ 
परतनेनानुबघेन निजामोपचिकीषया । 
शादराजो महावाहुर्विजयाह पुरं जहौ ॥ ८ ॥ 

९ ( ६५ | 
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५- ८ सूयप्रिमाणें प्रतापी जसा मल्िकंबर वर्वर हा अस्तगतन्लाखा आणे 
निजामशदहाला दुसरा चांगला प्रधान न मिढास्याने व्याच राज्य कसं टिकते 
याची दका उपयित आरी. तसेच दैववशात् चतुर इब्राहिम आदि टशह। दिव- 
गत हौऊन त्याचा उन्मत्त मुलगा म्हमदशदा त्याच्या गादीवर आला, इकडे 
दशादाजदहान हा दि्टीचा बादशहा न्लाला आणि त्याचें सैन्य दक्षिण अजिंकण्या- 
साट मोठय। घ्रमेडीने मले. अरा वेष्टीं मापला पुरातन सब्रध ओदसतून 
निजामशदाचे कल्याण करण्याच्या इच्छेने ब्रटास्य शदहाजी राजा विजापृर 

सोदून त्याच्याकडे आला. 
अथ यादवराजोऽपि हित्वा ताच्रानुयायिताम् । 
पक्षपाती निजामस्य धारा्गिरिमुपागमत् ॥ ९ ॥ 

९ पटे जाधवराव सुद्धां मोगलांचै अनुयायित्व टाकून दौटताबादेस निनजा- 
मश्च च्या पक्षास् येऊन मिन्ाला. 

अत्रान्तर निजामस्य भरा विश्रभभाजनम् । 
वद्यो विश्वासराजस्य शिवभक्तो महानतः ॥ १० ॥ 
तनयः सिद्धपारस्य सुप्रसिद्धा ऽतिवेभवः। 
शिवनेरिगिरिस्थायी नृपतिर्विजयादयः ॥ ११॥ 
वराय शम्थराजाय शाहराजसुताय वे । 
जयन्तीमात्मतनयामयुरूपाममन्यत ॥ १२॥ 

१०-१२ ( याच्या ) दरम्ान विश्वाप्तराजाच्या कुटां्तीक सिद्धपालाचा 
मुलगा शकरमक्त, कतत्ववान, सुप्रसिद्ध व अव्यत वेभवराटी विजयराज हा 
निजामशहाचा अलयंत विश्वासू मसून तो शिवनेथै किट्छयावर रहात असे, 
त्यास मापी जयंती नांवाची मुलगी शहाजीचा पुत्र सभाजी यास अनुरूप 
आहे असं वाटले, 

दाहराजोऽपि संबंध तं सुश्छाधष्यतमं भुवि। 
सविचिन्त्य स्नुषात्वेन जयन्तीं तमयाचत ॥ १३ ॥ 

१३ शहाजी राजास सुद्धां तो सवध अत्यत छघ्य वाटून त्याने आपल्या 
मुलखासाढी जयंतीचीं मागणी त्याजपाशीं केली, 

ततो विजयराजस्य शाहराजस्य चोभयोः । 
अभूदयथोक्तसबंधसखप्रयुक्तो महोत्सवः ॥ १४ ॥ 

१४ पु विजयराजा आणि शहाजी राजा या दोर्घांच्या संबधास सजसा 
मोठा समारम स्लाला. 
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विश्वासराजवङह्यानां भूपानां भूरितेजसाम् । 
तथा भ्दाबलनां च समवायो महानभूत् ॥ १५ ॥ 

१५ विश्वासराजाच्या वशातील अस्यत तेजस्वी राजांचे आणे मोंसस्यांच 
मठि वब्हाड जमले, 

स तयोः चछाघ्यशगुणयोजेयन्तीरहभुराजयोः । 
रिचनेरिगिरावासीःपाणिग्रहमदो मदान् ॥ १६॥ 

१६ जयंती आणे समभाजी ह्या प्रशंसनीय गुणांच्या जोडप्याचा क्ययममारभ 
शिवनेरी किद्टबावर माढया याटाने न्लाटा. 

अथो कतिपयाहोभिस्त समाप्य महोत्सवम् । 
तस्यैवच गिरेमूर्धिं स्वजनेन समन्विताम् ॥ १७ ॥ 
सबध्यनुमतः पत्नीमन्तवैत्नीं निधाय ताम् । 
प्रतस्थ राहनुपतिदेयोाखानजिर्गाषया । १८ ॥ 

१७-- १८ नतर कांहीं दिवसानीं तो समारभ ञाटोपस्यावर व्याद्याच्या 
समतानिं आपल्या गरोदर पत्नीस स्वजनांसह त्याच किल्छबावर् ठेवून शदाजी 
राजा दयाखानास जिकण्यास निघाला, 

रिवनेरिशेरो ह्यासीच्छाहस्यागमनं यथा । 
तथा कथितवानस्मि किमथ श्रोतुमिच्छथ ॥ १९ ॥ 

१९ शिवनेशी किष्टवावर राहाजी राजाचं आगमन कसं ज्ञाठे दहं मीं सागि- 
तल. आणखी काय एेकण्याची मापली इच्छा माहे १ 

मनीषिण ऊचुः । 
सद्यो दिह्टीश्वरं हित्वा पक्षपातिन्युपागते । 
महावते महाराजे यदुराजे महाभुजे ॥ २० ॥ 
अभिक्रमपरेस्ताश्रमुखेर्योध्दुं समुद्यते । 
अभीप्समानः स्वाभीष्टं निज्ञामः किमचेष्टत ॥ २१ ॥ 

पडित ्हणाटेः-- 

२०-२१ दि्छीच्या ब्रादशहास एकदम सोडन निजामशदाचा केवारी, 
क तुत्ववास्, ब्रलाढ्य राजा जाधवराव आला व चाछ करून येणान्या मोगलांशीं 
युद्ध करण्यास सज्ज स्चाला असे असतां आपटे अभीष्ट साधण्यास्ताडीं निजाम 
दाहानं काय केले ! 

कवीन्द्र उवाच । 
अथ दैवान्निज्ामस्य विषयाविष्टचेतसः। 
हन्त दुमेन्ञिणो ये।गाज्जक्ञे मतिविपयैयः ॥ २२ ॥ 
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कवा 

२२ देवथोगानें विधयासक्त ज्याटेस्या निजामराहास दुष्ट मंत्री मिलरून यावी 
युद [फरल 

तस्य मत्तस्य सविध ययो साधुरसाधुताम् । 
प्रियवादपरोऽत्यथमसाधुरपि साधताम् ॥ २३॥ 
विपरीतदशा तेन गुरवोऽपि ठघुकृताः। 
गुणोपेताश्च गुरवो नीताः रीघ्रमगे।र्वम् ॥ २४ ॥ 

२३-२४ त्या उन्मत्त सुलतानास सज्जन दुजनासारखा वाटूं टागलया व हाजी 
दाजी करणारा अल्यत दुष्ट माणूस सुद्धां सज्जन वाटूं लागला. त्याच्या दृष्टील। 
{वपर त मासावयास्र खागल्यामुटठे वडीटधाव्या माणसास तो तुच्छ टेखू लागला 

घ पाक्त सष्टामसलतगाराच्या गुणाब्रहक त्याची आदरबुद्ध नष्ट ्ाटी. 

अन्यवास्थतचित्तस्य मत्तस्य मधुनान्वहम् । 
` अवद्यवादिनस्तस्य बत राष्रमहीयत ॥ २५॥ 

२५ चचट स्वभावाच्या व दररोज दारूने ब्रहोष दौऊन निद मापण कर. 
णाय्या व्या निजामराहाचं राज्य मगदीं खालावत चाख्ट. 

अथ प्रणतुमायातमतीवप्रतिभान्वितम् । 
निजामो यादवाधीडमवमेने सुदुमतिः ॥ २६॥ 

२६ ( अशा सतीत ) अस्यत तेजस्वी जाधवराब एकदा त्यास गुजरा 
करण्यास आला असतां व्या दुबुंद्धि निजामशहानि त्याचा अपमान केला. 

अवज्ञातो निजामेन महामानी महामनाः । 
यदुराजस्तदा वीररसावेशवरोाऽभवत् ॥ २७॥ 

२७ निजामशदाकद्धन असा अपमान ्लाला तेब्हां लया महामानी व ब्राणेदार 
ज।धवसावास फार सताप आला 

अथ सरनाधिपतयो दमीदाद्यास्खदुमद्।ः 
दुमेन्त्रिते निजामेन पूवमेव प्रबोधिताः ॥ २८ ॥ 
साभिमान परावतमानं मत्तामेव हदिपम् । 
आस्थानीतोरणोपान्ते रुरुघुयोद्वेश्वरम् ॥ २९. ॥ 

२८-२९ मग हमीदादि दुष्ट सेनापतीना निजामश्यहानं हा दुष्ट वेत अगो- 
दरच सांगून ठेविला होता. त्यांनीं मस्त हर्तप्रमाणे सतापने परत फिरणाय्या 
जाधवरावास समागरहाच्या द्रारापार्शच धरले 

स तत्र बहुभि्युध्यन् सपुत्रामाल्यबान्धवः। 
प्रत्युद्यातः सुरगणे: स॒रखाकमटाकत ॥ २० ॥ 

| ६८ | 
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३० आपले पुत्र, अमाय, बांधवर्यांसह तेथ पुष्कठ टोक्रांरीं ट्टतां दतां 
त्यनि स्वगटोकाची वाट धरी. 

यथा मेरोर्चिपयोसः पाते भानुमता यथा। 
यथा ह्यन्तः कृतान्तस्य दाहः पल्युरपां यथा ॥ ३१ ॥ 
तथा यादवराजस्य तदा तत्र बतात्ययः। 
सप्तानामपिखोकानामभ्रदस्पहितावहः ॥ ३२॥ 

३१-३२ जसे मेरूच उशन पडणे क्रिवा सूयाचं साटीं पटण करवा 
यमाचा अत होणे किंवा वरुणाचा दाह हण तसा जाघवरावाचा तेथे स्टेटा 
संत सातहि लोकांस अस्यत अहितकारक क्लाटा. 

तदवस्थमथ श्रत्वा श्वद्ुरं याद वश्वरम् । 
शादो निजामसादाययाद्विरराम महायशः ॥ ३२ ॥ 

३२२३ आपला सासरा जाधवराव याची ज्ञाठेटी ती दशा एेक्रुन कीर्षिशयाली 
रादाजी राजान निजामास साहाय्य करण्याचे सोद्रन दिले. 

अथ तापीतटात्तणमेत्य ताक्नपताकनी । 
अधिष्ठितं निजामेन धारागिरििमवेषएटयत् ॥ २४ ॥ 

३४ पदे तापी नदीच्या पीराहून मोंगलाचे सेन्य त्वरेने मालं आमि निजाम- 
राहाची राजधानी जी दौलतावाद तिला वेदा दिला, 

समुह्य स्वां महामानी तदानीमेव येदिटः। 
पृतनां प्रेषयामास द्दरन्धो धारागिरं परति ॥ २३५॥ 

२५ त्याच वेव्छीं महामानी व लोमी दिलशान आपले सैन्य जभतून 
दौोलताव्रादेवर पाठविले, 

सन्यं साहिजहानस्य मह मूदस्य चान्वहम् । 
अयुध्येतां मिथस्तत्र धारागिरेजिघक्षया ॥ ३६॥ 

३६ द।लताब्राद घेण्याच्या दच्छेन शहाजहानाच्या व महमूद आ{दिलगदाच्या 
सेन्थामध्ये परस्पर दररोज लढाई होऊं लागली. 

स्वयं निजामशादोऽपि धारागिरिशरस्थितः। 
तदा ताभ्यामपि द्वाभ्यामर्नाकाभ्यामयुभ्यत ॥ २७॥ 

३७ स्वतः निजामशदहासुद्धां देवगिरीच्या माथ्यावरून स्या दन्द 
सेन्यांरीं ट्र खगदस. 

ततोऽतिवलिभिस्ताश्रवटेयुध्याद्धिरंजसा । 
महमूदस्य चानकिनिंजामः पयेभूयत ५ ३८॥ 

| ९९ | 
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३८ षट मयख्यत्वकरून मागलाच्या अव्यत प्रवठ सन्याकृद्ून साण महमूद 

आदिलशदहाच्या सेन्याकट्ून निजामरशदहाचा तेन्हांच पराभव न्नाला 
ततः स तेन शेन सेन्येन विविधन च । 
यथाजातेन च तथा फतेखानेन मन्तिणा ॥३९ ॥ 
परिग्रहेण सर्वेण कोषेण च मीयसा । 
ममज्ज सहितस्तत्र तास्राननवबलखाणेवे ॥ ४०॥ 

२ ९-४० तेब्हां तो किट, नानाध्रैव सेन्य, मूख मत्री फत्तेखान, सर्व 
परिवार आणि विपुल खजिना यांसह तो निजामराहा मोगलाच्या सेना- 
समुद्रात ब्रढाखा. 

मनीषिण ऊचुः। 
यस्याश्ीतिसदसख(णि तुरगाणां तरस्विनाम् । 
अश्ीतिरद्वि दुगोणां चतुभिरधिका पुनः ॥ ४१॥ 
स्थले जले च यस्यासन् बत दुगोण्यनेकशः । 
समृद्धा विष्यो यस्य वहे विद्धेषि दुग्रहः ॥ ४२॥ 
येन येदिटशादहस्य दिद्धीन्द्रस्य च मानिनः 
पदे पदे वर सवच जीवग्राहं व्यज्यत ॥ ४३ ॥ 
यस्याकास्मिकद्यपस्य द्येनस्येवोत्पतिष्यतः 
प्रभावेण न्यटीयन्त परिपथिविहगमाः ॥ ४४॥ 
स निजामस्तदा येन हेतुना विर्यं गतः। 
द्ुश्रषमाणान् नः सवोन् कवीन्द्र तमुदीरय ॥ ४५॥ 

४१-४५ ज्याच्या जवल ेशीं हजार चलाख घोडा, चौत्यांशी गिरीदुग, 
जल्दु्गं सणि खल्दुग होते, ज्याच्या ता््यांत समृद्ध व शत्रूस अजिक्य मसा 
देश हता, ज्याने मादिकशहाच्या आणि मानी दिह्टीपतीच्या सैन्याचा पावलो- 
पावटीं फडशा उडविला होता, च।टून येणाय्या ससाण्याच्या क्चडपे प्रमाणं 
ज्याच्या आकस्मिक छाप्याच्या जोरामुटे शत्रुरूमी पक्षी टपून बसत त्या निजाम- 
शहाचा नाश कोणत्या कारणामुढे ्षाखा तं एेकण्याची आमची इच्छा अहि 
तेष्हा त आम्हांस सांगावे, 

कवीन्द्र उवाच । 
समस्तपालनपरे पितयपरते ऽम्बरे । 
भवेतव्यानुसारेण फत्तेखानाऽस्पचेतनः॥ ४६॥ 
अमात्यतां निजामस्य प्रतिपद्य प्रतापवान् । 
तापयामास जनतां कृतान्त इव निष्कृपः ॥ ४७ ॥ 

& 
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कर्वीद्र म्हणाखाः-- 

४ ६-४७ स्वा पाटन करणारा पिता मल्िकंब्र निवतस्यावर त्याचा 
मुलगा क्षुद्रबुद्धि फन्तेखान यास दैवयोगानें निजामशाहाची वजिरी मिली; 
आणि तो यमाप्रमाणे करूर भागि प्रतापवान् फत्तेखान जनतेला पीडा देऊं छागल. 

निजापस्तस्य मन्त्रेण हमीरस्य च दुमेतेः। 
यदाप्रभृति राजन्य यदुराजं न्यघातयत् ॥ ४८॥ 
राह राजप्रभतयः तदाप्रभृति भूभृतः । 
सवे विमनसो भूत्वा म्लेच्छाश्च परतनाभृतः॥ ४९. ॥ 
अविश्रभादमषोच्च साध्वसाच्च समाकृटाः | 
रिधियुयंदिर केऽपि केऽपि दिह्यन्द्रमश्चयन् ॥ ५० ॥ 
केचिच्च क्रूरमनसेा विरुद्धत्वसुपाचरन् । 
तटस्थमिव चात्मानं बत केचिदददौयन् ॥ ५९१ ॥ 

४८- ५१ त्याच्या आणे दुष्ट हमीदखानाय्या सस्यानें जन्हां निजामशदहानं 
जाधवरावास ठार मारविटे तेब्हापासून शहाजप्रिभृति सवै राजेव मुसलमान 
सरदार यांची मने विद्रून गेली. विश्वास उडाल्याने, संताप भाल्यानें व भीती- 
मुर कित्येक आदिलशदहा स जाऊन मिटाले, कित्येकानीं दिष्टीयव्या बादराद्ाचा 
आश्रय केला, कित्येक कूर मनाचे खोक विरोध करू लागङे माणि किव्येकानीं तर 
आपण तटस्थ जहात अमतं दाखविले, 

तेन तेन तदा तस्य दुनेयेन दुरात्मनः । 
अचरश्िरजनिष्रोञ्चरनिष्ठाय शरीरिणाम् ॥ ५२॥ 

५२ त्या दुष्ट निजामशदाच्या अशा प्रकारच्या अनेक दुष्क्रप्यांमुढे भयंकर 
अवपरण पटून लोकांच्या फार हाकमपष्ठा हाऊ लागल्या. 

चिरस्य विषये तस्य न ववष चषा यद्। । 
सस्यं सुदुरेभमभूतस्वणे तु खुखम तद्। ॥ ५३॥ 

५२ पुष्कठ काठपयैत त्याच्या देशात पाऊस न पडस्याने धान्य अस्यत 
महाग ज्ञाटे आणि सोने मात्र स्वस्त न्नाटे. 

प्रस्थमानत्राणि रत्नानि विनिमय्य धनीजनः । 
कथचन समादत्त कुखत्थान्प्रस्थसमितान् ॥ ५४॥ 

५४ भ्रमित खोक शेरभर रल देऊन मोण्या प्रयासानें रेरमर कुटढीथ घेत, 

आहारामावतोऽल्यथं हाहाभूता; परस्परम् । 
पदान्वे पशवो जक्ुमौनुषा अपि मानुषान् ॥ ५५॥ 

७१ | 
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५५ खाण्यास कांहीं न मिखाल्यामुढे एकच हाहाकार उद्धन जाऊन प्र 
पयस आणि माणसे माणसांस अशी परस्परांस खाऊ लागली. 

तेनावषण महता परचक्रागमन च । 
अभावेन च मोखानामनीकस्य च भूयसः ॥ ५६ ॥ 
अयक्षण क्षीयमाणस्ताभ्रास्येरनभावषेभेः 
धरतो धारागिरिपतिः फत्तखानदच दुमनिः ॥ ५७ ॥ 

५६-"७ स्या भयंकर सवपणामुढ, परचक्रं आल्यामुक, पिदीजाद-जुन्या 
प्रधानांच्या माणि विपुल सेन्याच्या अभावामुक क्षणोक्षणी क्षीण हीत जाणारा 
निजामश्ह। भाणे त्याच्याव्ररोबरच दुष्ट फत्तेखान प्रबल मागलांच्या हातीं सापडले 

अनुक्रुटेन कालेन सवे धत्तऽनुकृटताम्। 
परतिकृन तेनेव सकट प्रतिकूटताम् ॥ ५८ ॥ 

५८ काठ अनुकूल मसतां सत्रे काह अनुकर हात आणि ताच प्रपिकृट 

श्ाटा असतां सव कांहीं प्रतिकूट दत, 
यस्यानुकूखा भगवान् का एष सनातनः । 
अनायासेन सिध्यति तस्य कायाणि देहिनः ॥ ५९॥ 

५९ ज्या मनुष्यासर हा मगवान् सनातन काठ अनुकर असता व्याचीं कार्य 
सअनायासच सिद्धस जातात, 

जनिस्सत्ता च चृद्धिद्च विपाकोऽपचयोष्पि च। 
क्षयदच षडमी भावाः विकासः काटनिभिताः ॥ ६० ॥ 

६० उत्वात्त, स्थिति, ब्रद्धि, परिपक्रता, क्षय माणे नाश द्या सहा अवम्धा 
म्हणजे कलानेच निभिलेले विकार होत, 

जयः पराजयो वापि चैर मन्ननिबलाबले । 
सविद्यत्वमविदयत्वसुदारत्वं कद्येता ॥ ६१॥ 
पच त्तिरच निचत्तिरच स्वातन्व्यं परतन्बता । 
सम्रद्धिरसस्नद्धिरच जायन्त कारप्ययात् ॥ ६२॥ 

६१-६२ जय किंवा सपजय, वैर, मत्रिब्रल किंवा त्याचा सभाव, विद्रूत्व 
किंवा अविद्रत्व, उदारता [कवा कृपणता, प्रवर्ति किंवा नितव्रत्ति, स्वातंत्र्य आणि 
परतत्य, समृद्धि आणे असमृद्धि हीं काठच्या उरूटापाल्टीमुटे उत्पन्न होतात, 

स॒व्युजन्मवयद्चापि तिखरोऽवस्थादच तस्य ताः। 
काटादेवप्रवतेन्ते तथा यज्ञाद्ेकाः करियाः ॥ ६३॥ 

६३ जन्म, जायुष्य माणि मर्युद्या तान्दी अवद्या कालामुनल्च दहाति; 

तसंच यज्ञादिक क्रियादि व्याच्यासुढकेच होतात, 

| ७२ | 
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न काटेन विना बीज न कालेन विनांङ्करः। 
न कालेन विना पुष्पं न कलेन विना फलम् ॥ ६४॥ 
न कालेन विना तीथे न कालेन विना तपः। 
न कालेन विना सिद्धः न कारन विना जयः ॥ ६५॥ 
न काटेन विना भान्ति शशंकड्युचिभास्कराः। 
न कालेन विना वुद्धिमवद्धि चेति सागरः ॥ ६६॥ 
न कालेन विना गगामाजहार भगीरथः । 
न काटेन विना काकंटास्यान्मुक्तो नृगो नृपः ॥ ६७॥ 
न कालेन विना रामो निजघन दशाननम् । 
न कालेन विना ठकां प्रतिपेदे बिभीषणः ॥ ६८ ॥ 
न फालेन विना रृष्णो गोव धनमर्दौधरत् । 
न कालेन विना पाथो वैकतेनमजीघतत् ॥ ६९ ॥ 
खानामसुखानां च कार एव दि कारणम् । 
कालमेवेश्वरं मन्ये सगेस्थित्यन्तकारेणम् ॥ ७० ॥ 

६४--७० काटटारिवाय बीज नाही, काटारशिवाय अंकुर नादी, कालारिवाय 
पुष्प नाहीं, काठाशिवाय फठ नाही, कालारिवाय तीथं नाहीं, कालारिवाय तप 
नाही, कान्ारिवाय सिद्धि नाहीं, क।लारिवाय जय नाही, काटारिवाय चद्र, 
अभ्रि व सूय॑दहे प्रकाशत नाहीत, कालारिवाय समुद्रास्त भरती-ओहरी होत 
नाहीत, कालारिवाय भगर्थनें गगेस मागर नाही, नृगराजा काठ भाल्या- 
वांचून सरडपणातून सुटला नाहीं) ककठारिवाय रामाने रावणास मारटे नाही, 
कालारिवाय प्रिमीषपणास लका प्रत ब्चाटी नादं, काल्याशिवाय कृष्णान गोवधन 
पवत उचलून धरला नाही, कान्डारिवाय भज्ञेनानें कणस मारटे नादी. सुखदुः 
खाच कारण काठ्ठच आहे ह्यणून उत्पत्ति, स्थिती जाणि छ्य करणाच्या काल्डा. 
सच मी दश्वर समजतो, 

सगरे भगमासाद्य निजामो विखयं गतः। 
ठन्ध्वा देवगिरि दैत्यो दिष्धन्दरो मुदमागतः ॥ ७१॥ 
तथा येदल्ादोऽपि सन्यभगात् विखाञ्जितः। 
तदेतदखिर काटाज्जात जानीत भो दविजाः ॥ ७२॥ 

७१--७२ युद्धांत मोड होऊन निजामशदाचा नार ्चाा; देवगियी प्राप्त 
होऊन देत्य रूपी दिद्ीच्या बादशहास आनद न्चाला माणि आपल्या सेन्याचा 
मोड ्षास्यानें मादिर्शहा खजील न्नाखा हँ सवं क।ठ्टामुचेच न्ट असें, हे 
पडितानों मजा. 
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कवीन्द्र पर मानस्दङ्तं 

निरुध्य धारारिरि दुगेसुग्रम् । 
ताघ्नाननेस्तन्र धृते निजामे। 
गताभिमाना विहितापयाना । 
षभूव सेना किर येदिरस्य ॥ ७२॥ 

७३ देवगिशीच्या प्रचंड किषछठधास वेढा देऊन मागलानीं निजामशहास 
पकडले असतां आदिलशद्ाच्या सेन्यानें, हतगवं होऊन, आपला पाय 
तेथून काढला, 

हत्यनुपुराणे कवीन्द्रपरमानंद विराचेतेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 
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अध्यायसरवा 
------नननन9 भाक --- 

कवीद्र उवाच 
अथ देवणिर प्राप्य दिद्धीन्द्रे मुदितामनि । 
दुमेदे महदे च सन्नतेन्ये विषादिनि ॥ १॥ 
शादो निजामशाहस्य शैल दुगोण्यनेकडाः । 
शिबनेरिमुखान्याद्यु बलेन वशमानयत् ॥ २॥ 

कर्वीदर म्हणाला 
१-२ पुषे देवगिरि प्रात स्लास्यनें दिष्टीच्या बादशहास् आनंद स्चाटा 

असतां व उन्मत्त महमूदशदहास अपरे सेन्य पराभूत ्ञास्यानें विषाद वारला 
असतां राहाजी राजान निजामशहाचे रशिवनेशे इत्यादि अनेक गड भराभर घेतले. 

गोदावरीं महापुण्यां प्रवरां च प्रभाविणीम्। 
नीरां क्षीरधेसक्षीरां भीमां भीमरथीमपि ॥२॥ 
धितं जनपदं सवै समाक्रम्य कमेण च । 
स्ववरे स्थापयामास सद्यः सद्यं च पवैतम् ॥४॥ 

३-४ तसेच, अव्यत पवित्र ( पुण्यकारक ) गोदावरी, प्रवरा, क्षीर समुद्रा 
सारखें पाणी असटेटी नीरा, भयकर भमा, यांच्या कांठचा स्वं प्रदेश क्रमा 
क्रमाने पादाक्रात करून त्याने सद्याद्रिसुद्धां लगेच आपल्या ताग्यांत आणला. 

शक्रप्रस्थस्य शक्रेण विरुद्धाऽयमभूद्यदा । 
महाराजममु मेज्ञमेहाराध्रनृपास्तद ॥ ५ ॥ 
घांरिकाः कारिकास्तदहद्रोकपाटाश्च कांकटाः। 
तोमरश्ाहबाणाश्च महिताश्च महाद्विकाः॥६॥ 
खराटाः पांडरास्तद्वदव्याघघोरफटादयः । 
तदा शाहनरेन्द्रेण परतनापतयः रताः ॥ ७॥ 

५-७ राहाजी दिष्टीच्या बादशदहाविरद श्चारेखा पाहून धारमे, कटि, 
गायकवाड, कंक, ठोमरे, चनब्हाण, मोहिते, महाडीक, खराटे, पांढरे, बाघ, 
घोरषडे इया महाराष्टिय ( मराढे ) राजे व्यास येऊन मिले आणि शहा- 
जीने त्यांस सेनापति ( सरदार ) कटे. 

अथ शाहजयापेक्षी जहानगिरनदनः। 
सम येदिरश्चहेन सद्यः संधिमयोजयत् ॥ ८ ॥ 
ततो राजतुरासाहं शाहं युधि जिगीवतोः। 
तयोस्सममवतसीमा मीमा नाम महानदी ॥ ९॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दङ्त 

८-९ पुटं श्टाजीस जिक्ण्याच्या हैतूनं शहाजहानानें आदिलशहा बरोषर 
लागलीच तह केला आणि ल्या राजद्र शहाजीस जिक् इच्छिणाव्या त्या दोधानीं 
भीमा नदी ही परस्परांच्या मुल्खांमधील हद् ठरविनी, 

मनीषिण ऊचुः 
राः राहिजहानस्य सनया यदिटस्य च । 
साहसी सिहविक्रान्तः कति वषोण्ययुद्धत ॥ १० ॥ 
कथ च संधिमकरोत् ताभ्यां द्वाभ्यामपि प्रभुः 
कवीन्द्र भवतः श्रोतुमिदमीदामहे वयम् ॥ ११॥ 

पडत म्हणालः-- 
५०--११ साहसी जाणे सिंहाप्रमाणे पराक्रमी अशा शहाजी राजानं आदि- 

शहा आणि शदहाजहान याच्या सेन्यावरोचर क्रिती वर्प युद्ध केले पुटेव्या 
दोघां्षीहि तह कसा केला ? हं आपल्यापासून एेकण्याची, हे कर्वीद्रा, ञआमची 
दच्छा आहे. 

कवीन्द्र उवाच 
शाहः साहिजहानस्य येदिरस्य च सेनया । 
अयुध्यत समारस्तिखः सह सकरविक्रमः।॥ १२॥ 

कवीन्द्र म्हणालाः-- 

१२ सूयाप्रमाणे प्रतापी शहाजीनं शदहाजहान आणि सादिलशहा यास्या 
सेन्याब्रोबर तीन वषं युद्ध केले, 

ततो स्व्रपतिः स्वभ्रे धूजेरिस्तन वन्दितः 
तदशौ दरानोाद्यतिदौपयंस्तमवोचत ॥ १३॥ 

५२३ मग त्याला स्वर्मात स्वप्रपति शकराचं ददन ्टोऊन व्यास त्याने वंदन 
केरे, तेन्हां आपल्या दाताच्या प्रमेनें त्याचे डोकठे दिपवीत तो त्यास म्हणारः- 

धूजेरिरुवाच 
अतीव दुजेयो ठेके दिष्छीन््ोऽसौ महाद्यतिः। 
तस्मादायोधनावेशात् विरम त्व महामते ॥ १४॥ 
यदनेन पुरा चीणे तपस्तीव्र दुरात्मना । 
तद्यावदस्त्यसौ तावन्न विनारामुपेष्याति ॥ १५॥ 
सवंऽपि यवनास्तात पूवैदेवान्वया इमे । 
देवांइच भूमिदेवांश्च विद्धिषन्ति पदे पदे ॥ १६॥ 
यो हन्तुं यवनानेतानेतां भुवमवातरत् । 
स एष भगवान् विष्णुः शिवसश्षः शिद्स्तव ॥ १७ ॥ 
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शिषभारत अध्यायर्वा 

करिष्यत्यचिरेणेष तदेतत्वच्चिकीर्षितम् । 
तस्मादनेहसं काचत् प्रतीश्चस्व महाभुज ॥ १८ ॥ 

शकर प्हणालाः- 
१४--१८ हा महातेजस्वी दिष्धीपति प्रथ्वीवर अगदीं अजिक्य आह; 

म्हणून, हे शहाण्या राजा, तू हा ल्ढादईचा नाद सोद्धनदे. या दुरास्याने पर्ष 
केलेठँ तप॒ संपेप्त याचा नाश होणार नाटी. वावा, हे सवेच यवन असुर 
वंशी अहित भाणिते देवव्राह्मणांचा पदोपदीं द्वेष करितात. द्या यवनांचा 
स्टार करण्यासादीं जो प्रथ्वीवर अवतरला भहे तो भगवान विष्णु शिव 
नांवाचा तुक्चा मुल्गा प्षाला महे. तो तुक्च ्टकायं छवकरच घडवून आणील, 
म्हणून, है महाबहो, त् काही काठ वाट पहा. 

पथप्रुक्तवति प्रीतिमति देवे कपर्दिनि । 
प्राबुध्यत प्रसन्नात्मा प्रभते पृथिर्वापतिः ॥ १९॥ 

१९ असे त्या प्रसन्न राक्ररानें म्हटल्यावर राजा प्रसन्नाचेत्त होत्साता प्रे 
जागा क्षाला. | 

तता निजामविषयं शाहः स्वविषयं विना । 
दिष्छीन्द्राय ददौ कंचित् येदिलाय च कंचन ॥ २० ॥ 

२० तेन्हां शहाजीनिं आपला देश वगद्न राहिरुल्या निजामशहाच्या राज्या- 
पैकी कारी मुटु दिष्छीच्या बादशहास आणि कांहीं भादिलशदहास दिला. 

हठरीखोऽपि तं शाद: प्रहाय हटठमात्मनः । 
व्यधाद्येदिटतास्राभ्यां सधि जिनयनाक्षया ॥ २१॥ 

२१ शद्ाजी हा ट्र स्वभावाचा असतांहि त्याने आपला षट सोद्न श्क- 
राच्या सङ्ञेप्रमाण दिष्टीचा बादशहा भणि आदिटदहा यांच्यार्षी तह केला. 

ततो निज्ञामविषय सप्राप्य मुदितात्मष्घु । 
परावृत्तषषु तान्नषु पराक्रमणकारिषु ॥ २२॥ 
असमथेमिवात्वानं मन्यमानो महामतिः। 
तष्टं चितयामास येदिखो निजचेतसि ॥ २३ ॥ 
समर्थः समरांभेधौ निजामो येनिमन्जितः। 
तेऽमी ता्राननाः प्रायो मनज्जयिष्यन्ति मामपि ॥ २४॥ 
तस्मादमुं मष्टाबाहं माटवमात्मज नृपम् । 
साष्टाय्ये स्वे निध(स्याम विधास्यामि विधि!(च्सतम् ॥ २५॥ 

२२-२५ निजामशहाचं राज्य मिल्ाल्याने परमुख्खावर हहा करणारे ते 
मोगल परत फिरले असतां, शष्टाण्या आदिलशहास आपण दुवे आहो मसं 
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कथीर्ट परमानन्दक्त 

वाटूं छागल अणि त्याने समाप्या मनांत विचार केला कीं, ज्या सामथ्यवान् 
मागरखांनीं निजामशदहास युद्धांत बुडविले ते मलादि बहूधा बुडवितील; म्हणून 

ह्या महाबाहू शहाजीस आपल्या मदतीस घेऊन मी आपले इष्टकायं साधीन, 
पृव॑मस्येवावलठवादिभरामः पिता मम। 
विध्वस्तारातिरध्यास्त नि्विंशकः स्वमानसम् ॥ २६॥ 
सहसावमतः सोऽय मतिमदतया मया । 
मामुपेक्षय गता मनादिभरमादनतरम् ॥ २७॥ 
महामानी महाबाहुरसो राहमदी पतिः । 
कत्वा मदाधेकं स्नेहमिभरामेण वा्धतः ॥ २८॥ 

२६-२८ पूर्वी माक्ञा बाप इ्राहिमराहा हा याञ्पाच साद्यानं शत्रूचा 
विध्वेस करून निश्चित होता. पण त्याच्या मृष्यूनंतर म्या मूखपणानें त्याचा 
एकाएकीं अपमान केव्यामुरे तो मानी शहाजी मका सोद्न गेका. इन्रादिम- 
राहाने ह्या महामानी व पराक्रमी श्हाजीवर मजपेक्षां मधिक प्रेम करून त्यास 
योग्यतेस चदढविले, 

इति चतसि संचिन्त्य महमृदो महाद्युतिः ' 
अमात्यान् प्रेषयामास सद्यः शाहनृपं प्रति ॥ २९ ॥ 

२९ असा मनांत विचार करून त्या महातेजस्वी महमृदगाहानं लागलोच 
शहाजीकडे आपले अमात्य पाठविले, 

अनुनीतः स तेस्तत्र मतिभिमत्रवेदिभिः। 
प्रतिजज्ञे महाबाहुयेदिटस्य सहायताम् ॥ २० ॥ 

३० त्या मत्रकुशल अमास्यानीं शहाजीचे मन ववल्विं आणे त्या पराक्रमी 
राहाजीनैहि आदिकशदहास साह्य करण्याच वचन दिले, 

अथ हाहमरीपाटमवर्व्यावटबदम् । 
बत प्रतिपदं लेभे महमूदो महामुदम् ॥ २१॥ 

३१ साष्यकरत्यां शहाजी राजाचा आधार मिनास्यामुरे महमूद शहास पदो- 
पदीं मोढा मानद होऊ कागला. 

अथो फरादखानस्य सुतं समरधूवहम् । 
निखिखानीकिनीमान्य सेनान्य रणदुलहम् ॥ ३२॥ 
बिना शाहराजेन महाराजेन संयुतम् । 
प्रतापी चरेषयामास जतु कणाटनीघरेतम्॥ ३३ ॥ 

३२-२३३ नतर त्या प्रतापवान् महैमूदाने, सव॑ सेनला प्रिय ब रणधुरधर 
असा जो फरादखानाचा पुत्र सेनापति रणदु्छाखान स्यास पराक्रमी शहाजीसहं 
कर्नाटक प्रांत जिकण्यास पाठविले, 
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तदा फरादखानेन याकुतेनांकुरेन च । 
हशन्यंवरखानेन मसृदेन तथा पुनः ॥ ३४ ॥ 
प्रवारघांरिकगालगादधोरफरादिभिः 
खुभटेस्सदहितस्तेस्तेः प्रतस्थे रणदूलहः ॥ ३५॥ 

२३४-२३५ तेन्द्रं फरादखान, याक्कुतखान, अंकुशखान, हुसेन अबरख्ान, 
मसाऊदखान तसेच पवार, घाटगे, इग, गाढे, घोरपड, इत्यादि मोढमोण्या 
योध्यरांसह रणदुष्ट(खान निघाला, 

अथ सेनाधिपतिना साधं तेन महामनाः । 
बली भरावा राजा प्राप काणोटमंडलम् ॥ ३६॥ 

३६ स्या सेनाधिपतीवरोबर महकच्वाकाक्षीं शदाजी राजा मोसलाहि कनीर- 

कात गेख, 

तते वैदुपुरयाधौरं वीरभद्रं मदौजसम्। 
वुषपत्तनपारं च प्रसिद्ध कंगनायकम् ॥ २७॥ 
कावेरीपत्तनपति जगदेवे महाभुजम् । 
श्रीरंगपत्तनेद्र च क्रूर कंठीरवाभेधम् ॥ ३८॥ 
तजापुरप्भु चापि वीरं विजयराघवम् । 
तथा तंजीपरिच्रढं प्रों वेकटनायकम् ॥ ३९. ॥ 
त्रिमह्लनायकाह्व च मधुरानाथमुद्धतम् । 
पील्टगण्डाखंडलं च विकर वेकराहयम् ॥ ४०॥ 
धीर श्रीरगराज च विद्यानगरनायकम् । 
प्रसिष्दं तम्मगोडं च हंसकूट पुरेऽ्वरम् ॥ ४१॥ 
वशीकृत्य प्रतपिन तथान्यानपि पार्थिवान् । 
दाहः सतोषयामास सेनान्यं रणदुलहम् ॥ ४२॥ 

३७-४२ बिंदुपूर ( बेदनूर् ) चा राजा महतिजस्वी बारभद्र, बृषपत्तनचा 
( बद्र?) राजा प्रसिद्ध कैग नादक, कावेशप्तनचा राजा महाबाहू जगदेव 
श्ररिगपट्रणचा राजा क्रूर कंढीरव, तजावरचा राजा शूर विजयराघव, तजी चा (चंजी) 
राजा प्रौढ वेंकटनाद्क, मदुरेचा राजा गर्विष्ठ चिमलनाईक, पिद्गडाचा राजः उद्धट 
वैकटाप्पा, विद्यानगर (विजयानगर)चा राजा घीट श्रीरंगराजा, हसकूटाचा(हास्पेट) 
राजा प्रसिद्ध तम्मगोडा यांना माणि इतरहि राजाना शाजीने आपल्या पराक्रमानें 
ताभ्यांत आणून सेनापाति रणदुह्छाखानास सुष्ट केले 

ङत्वाऽथ वीरसहारकारियुद्धमहर्दिवम् । 
युद्ध योण्डात् किपगोडात् गतं सुमनोहरम् ॥ ४३॥ 
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रणदुलदह खानेन पारिबहेमिवार्षितम् । 
सोऽध्यास्त विजयी राजा बिगरूद्ाभिधं पुरम् ॥ ४४॥ 

४३-४४ मग रात्रादिवस वीरांचा सहार करणारे युद्ध करून युद्धनिपुण 
किंपगौडापासून येतलेटे अतिशय रम्य व्गढ्ुर नांवाचे शहर रणदुष्टाखानानें 

दाहाजीखा पारितोषिक म्हणून दिठेव त्याठिकार्णौ तो विजयी राजा रारू गला, 

अथ तस्मिन् पुरवरे पटुप्राकारगेोपुरे । 
सुधावदातसाधाग्रपताकाष्ल्लतां बरे ॥ ४५ ॥ 
तत्तत्कारुकखाकीणरम्यहम्यंमयान्तर । 
विरंकस्थितवबहिष्ठपारावतङ्तस्वरे ॥ ४६॥ 
वातायनोत्पतश्नीटकरटकूजित पराजिते । 
विस्तीणापणविन्यस्तपण्यवस्तुसमन्विते ॥ ४७ ॥ 
प्रतिसयेह्टसत्कूपे विकसरीधदीर्धेके । 
नेकरोगारके,द् चज्जलयत्रोच्छ्टज्जले ॥ ४८॥।। 
प्रफुह्निष्कुटकुरच्छायच्छन्नमदहीतये । 
भित्तिविन्यस्तसच््चि्रलुभ्यह्टाकाक्वेटोचने ॥ ४९. ॥ 
नानावणौदमसबष्दसिग्धस्दरमं दुरे । 
विसंकरपुरद्वारष्टकुदिममाण्डते ॥ ५०॥ 
चयाटमस्तकन्यस्तनाटखायन्नसुदुगमे । 
समीकनिपुणानीकप्रकरप्रतिपाखिते ॥ ५१ ॥ 
समन्तादतटस्पहोपारेखावार्भासुर । 
अपारसागराकारकासारपरिश्ीरते ॥ ५२॥ 
अनिरोष्टासितरखतारूङितोद्यानमण्डरे । 
कनकाचटखसकाश्ादेवतायतनांचिते ॥ ५३ ॥ 
सवसन् वासवसमः स पष नपसत्तमः। 
निजः परिजनैः साध विविधं मुदमाव्दे ॥ ५४॥ 
स कद्ाचेन्मृगयया क्वाचित् साधुसेकया । 
कदाचिद चया शभोः कदाचित् काव्यचचेय। ॥ ५५ ॥ 

४५--५५ त्या शाहरचा तट ¶ वेशी मजवरूत होत्या. चुन्याच्यायोगे पांदव्या 
शुभ्र वाश्यांच्या हिखरावर्यल पताका गगना मेदीत होत्या; ते सवै प्रकारच्या 
शिल्पन-- (कला कु्ररीने ) भरट्ल्या रम्य हवेस्यांनीं व्यापून टाकले होत; 
तेये खुर ङ्यांत बसले ससंख्य पारवे घुमत असतः; सिडक्यांतून उडणान्या 
मोरांच्या केकांनीं ते मनोर होते; त्यांतील विस्तीर्णं पेढेत र्क्रवि पदार्थं मांड- 
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टेरे मसत; तेथे घयेधरीं आड होते; त्या शहरांत सुंदर, विस्तीण विहिरी होत्या, 
त्याचप्रमाणें मनेक चौक असून त्यांतील कारेज्यांमधून पाणी उडत असे; 
त्यांतील घरच्या ब्ागांतील फुरटेव्या आडाच्या छयेन भूमि साच्छादित 
असे; रस्यातीक वाड्यांच्या भितीवर काटटेल्या उत्कृष्ट चित्रानीं टखोकांचे नेत्र 
लुन्ध होऊन जात असत; त्यांत नाना रणाच्या दगडनीं बांधलेल्या तटछतु्िति 

व मुद्र पागा होत्या; ते मोढमोल्या वेरीच्या माथ्यावरील फरसव्रदीने सुर्शोमित 
होते; त्याच्या बुरजांच्या माथ्यावर ठउेवट्ल्या तोफानीं त अध्यंत दुर्गम स्लाट 
होते. युद्धनिपुण सेनासमूहानें ते रक्षिरेटे होते; सभोवतीं अगाध पाणी असत्या 
खदकामुटे त सुशोभित दिसत होते; अपार सागर।प्रमाण विस्त॑ण तलावाने 
त्याला शोमा भणी होती; स्यांत वान्याच्यायोगं इकणाच्या टतानीं सुंदर अदां 
उद्यानं होती; मेरुपकवताप्रमाणें देवल्मनीं तं शहर मडित न्ञारे होत; अदशाव्या 
नगरामध्ये वासर करणारा इद्रासारखा तो नुपश्रेष्ठ मापस्या परिजनांसह नाना- 
प्रकारचा आनद अनुमर्वीत ससे. 

कदाचिन्न कीनत्यदशनोत्सवङीटया । 
क दाचिन्नेकविधया शारसधानशिक्षया ॥ ५६ ॥ 
कदाचिदायुधागारविन्यस्तायुधवीक्षया । 
कदाचिदात्मसंग्राह्यतन्तत्सैन्यपरीक्षया ॥ ५७ ॥ 
कदाचित् पुष्पितोदामनगरोद्यानयाच्रया । 
कदाचित् सारसाक्षीभिः द्रगाररसदौक्षया ॥ ५८ ॥ 
कदाचियोगशशाखेक्तकलया योगमुद्रया। 
प्रभुस्तत्तद्रसमय समय समनीनयत् ॥ ५९ ॥ 

५.६--५९ कधीं म्रगयत, तर कधीं साधुसेवेत, कधीं शकराच्या प्ूजायचत तर 
कधीं काव्यचर्चत, कधीं नव्यांगनांचे नाच पाहाण्याच्या आआनदति, तर कधीं 
अनेक प्रकारच्या श्रसघानांत, कीं मायुधागारांत ठेवलेल्या आयुधांची बाहाणी 
करण्यांत, तर कर्धी आपल्या पदरीं ठेवण्यालायक अशा सर्वं प्रकारच्या सेन्याची 

परीक्षा करण्यात, कधीं पुष्पानीं सुगधित अश्चा नगरोद्यानात दिडण्यात, तर कधी 
सुंदर सियाबरोबर गाररसाचा आस्वाद पेण्वांत, तर कधीं योगदाख्रोक्त पद्धरतीन 
योग मुद्रेत याप्रमाणे तो राजा सवै प्रकारचा उप्मोग र्यात् आपला काठ 
घ्राल्वीत अस्त, 

जननी रोभुरिवयोस्तत्र यादवनदिनी, 
ज ग्राह हृदयं पत्युः शष्दान्ते सुमहत्यपि ।॥ ६० ॥ 
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६० शह] जीच्या सरिया पुष्क असूनहि, मू आमि शिवाजी यांची आई 
जी जाधवरावाची मुलगी (जिजाबाद्) तिने मापल्या पतीचे हृदय काबीज 
केलं होते. 

दाछेना हरिणा चापि वसदेवोा यथान्वहम् । 
व्यराजत तथा दाहः शमुना च रिवन च ॥ ६१॥ 

६१ बलराम आणि कृष्ण यांच्यायोगे जसा वसुदेव नेहमी शोभत असे, 
त्याप्रमाणे दभुजी व शिवाजी यांच्या येगे राहाजी हा सोभत असे. 

सतु हाभोः कनीयांसं गरीयांसं गुणधिया। 
बहु मेने महाराजः हिवश्माणमात्मजम् । ६२ ॥ 

६२ शेभुजीपेक्षां वयाने धाकटा पण गुणार्नी मोडा असा आपला पुत्रदिवाजी 
यावर शद्ाजी राजाचं फार प्रेम होत, 

यदाप्रभति संजातः स एष तनयः दिवः। 
तदाप्रभ्ति शाहस्य समष्दाः सवेसंपदः ॥ ६२ ॥ 

६३ जेब्हां हा पत्र शिवाजी ऊन्मला तेब्हांपासून शदहाजीचें सवं एेश्वय॑ ब्र - 
गतच होत गेटे. 

अतिष्ठन् द्वारि बहुशो मद्राचटसुदराः। 
विजितांभाख्टसूचो मद वारिमुचो गजाः ॥ ६४॥ 

६४ मदरपवताप्रमाणें सुदर, कम््टांच्या कांतीला ज्यांनी मागे सार आहे, 
ज्यांच्या गडस्थव्यंतून मदजठ गटठ्त आहे अस्त पुष्कठ हत्ती त्याच्या दारी 
उभे मसत. 

आसन् सदस्रदादच पि मदुरायां मनोहराः । 
वातो इवाश्चगतयः सेधवाः समरोष्दुराः ॥ ६५ ॥ 

६५ वायुप्रमाणे वेगवान् आणि युद्धांमध्य खीर असे हजारों सुदर षोड 

त्याच्या पागमध्ये होते, 

ववृधे चाधिकं कोाषस्तोषेण सह निदयश्चः । 
प्रतापः पप्रथऽव्यथं प्रभावश्च दिने दिने ॥ ६६॥ 

६६ त्याच्या सतोप्राबरोवर त्याचा कोपहि नित्य अधिक अधिक वाद्र्लागलटा, 

त्याचा प्रताप आणि दरारा हे दिवसंदिवस अतिशय वाढत चालले, 

दुग्रेहाण्यपि दुगीणि सु्रहत्वे परपदिरे । 
विजयस्सर्वदेवासीत् स्वप्रेऽपि न पराभवः ॥ ६७॥ 
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६७ दूजेय असे दुर्ग सुद्धां त्याला सुखभ ज्ञाले, त्याचा सदोदित विजयच 
होत असे; आणि स्वम्रात सुद्धां स्याचा पराभव होत नसे. 

चुष्पाणां च फलानां च सस्यानां चाभिवुष्दयः। 
साधनेन विना सिद्धिमीयुस्सवोश्च सिद्धयः ॥ ६८ ॥ 

६८ फटे, फटे आणि धान्ये यांची अभिवृद्धि जाली, आणि साघनार्वाचूनच 
त्याचं सवं मनोरथ सिद्धीस जाऊं लागले, 

एवं समृद्धतां नीतः पुराणपुरुषात्मना । 
खतेन तेन सृतरां मुमुदे मालनदनः ॥ ६९ ५ 

६९ याप्रमाणे विष्णुरूपी त्या पत्राच्यायोगे मरभरार पाबटेटा मालोजीया पुत्र 
( दाहाजी ) हया त्या मुलास पाहून अत्यंत आनेदित दत मसे. 

ततस्तं तनयं वीक्ष्य सगुण सप्टायनम् । 
टिपिग्रहणयोग्योऽयमिति भूपा व्यचिन्तयत् ॥ ७०॥ 

७० मगतो गुणवान् सुल्गा सात वर्पौचा्लालेला पादूल तो मुन्याक्षरं 
शिकण्यास्त योग्य क्नाला आहे अस राजास वाटे. 

स तं पु मं्िपुभरेः सवयोभिः समन्वितम् । 
न्यवेदयत गुवैके मेधाविनमलोदटलम् ॥ ७१ ॥ 

७१ प्रधानांच्या समवयस्क पुत्रांसह बुद्धिमान् माणि स्पष्टोच्चार करणाव्या 
त्या पुत्राला गुरूच्या मांडीवर ब्रसविटे. 

आख्याति लिखितुं यावदाचा्यो वणेमादिमम् । 
तावद् द्वितीयमप्येष विटिख्य तमद शेयत् ॥ ७२ ॥ 

७२ गरुजी जां परि अक्षर लिदहिण्यास सांगतात, तोच हा दुसरं अक्षर 
सुद्धां टन दाखवीत असे, 

सवौसामपि विद्यानां द्वारभावसुपागताम् । 
लिपि यथावदखिलं ग्राहयामास तं गुरः ॥ ७२ ॥ 

७३ सकल विद्याच द्वारच अर्षा जीं मृढ्ाक्षरे तीं सव गुरुजीने त्यास 
उत्तम रीतीन रशिकविीं. 

तमथ सदहजमेधादालिन सुस्वभाव। 
सृपस्रगपतिक्ाव वागगम्याुभावम् । 
गुरुरुपाचेतचित्तः शिष्षितानां समूहे 
हृतधतदिपिविद्यं वीक्ष्य वैलक्ष्यमूहे ॥ ७४ ॥ 
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कधीन्द्र परमानन्दशृत 

७४ तेब्हां स्वभावतःच बुद्धिमान्, सुस्वभावी, आणि सवणेनीय प्रभावाच्या 
व्या राजवरिङ्याला सव विद्याथ्यीमध्ये इतक्या ख्वकर मुटाक्षरं शिकलेला 
पाटून गुरूक्ा मोडा अभिमान वारला आणि हा कांहीं विलक्षण मुल्गा महे 
ससी त्याने खूणगांड बांघरी. 

इत्यनुपुराणे निवासकरपरमानंदप्रकाशितायां संहितायां 
नवमोऽध्यायः । 
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दशमोध्यायः । 

कर्वान्द्र उवाच- 

शिववमा यदा वष द्वादशा प्रत्यपद्यत । 
तदा चपदडाहवमो नियोगेन पिनाकिनः ॥ १ ॥ 

असु दाभुकनीयां समाहय शिवलक्षणम् । 
अकदुतिमद कंशः पुण्यदेशेश्वरं व्यधात् ॥ २॥ 

कर्वान्द्र म्हणाकाः-- 
१२ जेष्ां शिवाजीस वारावें वष लागले, तेन्हं दूरदर्शी शहाजी राजानं 

दाकराच्या आज्ञेप्रमाणें वा सूर्याप्रमाणें तेजस्वी आणि शुमलक्षणी अशा शभूच्या 
पाठच्या पुत्रास बोलावून पणे प्राताच्या मधिकारावर नेमट. 
मनीषेण ऊचुः-- 

यथा देशात् भगवतो देवस्य बिपुरद्धिषः। 
पुण्यदेद्ाप्रति चपः प्रेषयामास त शिवम् ॥२॥ 
यथा च पुण्यविषय प्राप्तस्स पितुराज्ञया । 
कवीन्द्र परमानन्द तथा त्वमाभिधेटि नः ॥ ४ ॥ 

पित म्हणाटेः- 

२३४ भगवान् रकराच्या आश्ञेवरून रिवाजीस शहाजी राजनं पुणं प्रर्ती 
कसं पाठवि आणि पित्याच्या मक्षेन तो पुणे प्रातीं कसागेलातें हे कविश्रेष्ठ 
परमानंदा, आम्हांस सांगा. 
कवान्द्र उवाच-- 

पकदास्यच्यं भवने भगवन्तं चुषष्वजम् । 
रायानस्सुखराय्यायां सुरती राहभूपतिः ॥ ५॥ 
प्रसन्नपचवदनं दश स्तं जिलाचनम्। 
मदाकिनीजङाक्िग्धजटाजूटमनोहरम् ॥ ६॥ 
शीतांश्युरकलोत्तस तरिपुण्डखारेतद्युतिम् । 
हरिन्मणिनिभग्रीवं सरीसपविभूषणम् ॥ ७ ॥ 
वराभयप्रद वीरं विविधायुधधारेणम्। 
दवीपिच्मात्तरासंगं दिपचमोधरांबरम् ॥ ८ ॥ 

| ८५ | 



कवीन्द्र परमानन्दकतव 

निदानं सवेमुक्तीनां निधान सकरुभियाम् । 
योगिन योगिनामिद्रामिद्रपेद्रादिवन्दितम् ॥ ९ ॥ 

समस्तरोकसदितं सहित गिरिकन्यया । 
अपदयद्धिस्मितः स्वप्ने पुरस्तात्रिपुरद्धिषम् ॥ १० ॥ 

कर्वीद्र म्हणाखाः- 

५--१० एकदां धरी भगवान् शकराची पूजा करून पुण्यवान् शहाजी राला 
सुखश्चययेवर निजला असतां, ज्याची पांच मुखे प्रसन्न आटेत, ज्याला दहा हात 
व तीन डि मादेत, ज गनेच्या जलाने व॒छतगीत असलेल्या जटाजूटाच्ा 

योगे मनोहर दिसत आदे, ज्याच्या मस्तकी चद्राची कोर दिसत आहे, ज्याच्या 
कपाठठाला ज्िपृदाच्या योगे रोभा माली आहे, ज्याचा कंठ पाचेप्रमाणें हिरवा- 
च[र आहे, ज्याने सपाचीं भूषणं घाती आहेत, ज्यान नाना प्रकार्चीं सायुधं 
धारण केटी आहेत, ज्यनें व्याघ्रचर्मं पांघरे अहि वजो गजचर्म नेसला माहे, जो 
वरदाता, अमयदाता व वीयैवान् आहे, जो सकल सुक्तीचे आदिकारण महे, 
ज्याला इद्र, विष्णु इत्यादि देव वंदितात, जो सकट संपत्तविं निधान आहे, 
जो योग्यांमध्ये श्रेष्ठ योगी अहे मशा त्रिपुरारि रकरासर समस्त लोकांसह व 
पार्वती सहवतैमान स्वम्नामध्यें समोर पाहून तो चकित ज्ञाटा. 

ष्वा तमीश्वरं साक्षात् स्वय समभिवन्द्य सः | 
पुरोवद्धाजलिघुरस्तिषठति स्मातिनिव्रेतः ॥ ११॥ 

११ व्या शकराला प्रत्यक्ष पाहून श्टाजीने स्वतः स्यास वेदन केठें माणि 
सतिराय भनदभरित होत्छाता हात जोन साच्यापुदं उभा राहेटा. 

ततः स भगवान् भगेः स्वभक्तमवनीश्वरम् । 
वचनेनानुजग्राह निर वग्रहशाकेतभ्त् ॥ १२॥ 

१२ नंतर अप्रतिहत-राक्ते भगवान शकर मापा भक्त जो शहाजी राजा 
त्याच्यावर अनुग्रह करून म्हणाला. 

हश्थर उवाच-- 
सूयंवश्य महाबाहो शहाराज महामते । 
समाकणय मद्धाचमिमां कुशाटमास्तते ॥ १३ ॥ 
य एष अ्राज्तेभ्यणें कनीयांस्तनयस्तव । 
तमेनं टक्चषणोपेत मवेहि पुरुषात्तमम् ॥ १४॥ 
वधेमानः कमेणेव त्वत्पुत्रायमुरुक्रमः। 
समाक्रस्यावनीं सर्वा यवनान्निह निष्यति ॥ १५॥ 
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शिवभारत अध्थायश्०्वा 

दयं भगवती देवा गिरिजा भक्तवत्सखा । 
समये समयेभ्येत्य तमिमं पाखयिष्यति ॥ १६ ॥ 
हतो धरित्रीभारख्य सहता प्रतिभूथरताम्। 
मद्भक्त पष स्वेषामप्यधुष्यो भविष्यति ॥ १७ ॥ 
तस्मादमुं महाबाहु महाहायाशिवाहयम् । 
पुण्यदेश्ाधिपव्यन महनीयेन योजय ॥ १८॥ 

१३-१८ हे सृयेवशी महाबाहो, महामति शहाजी राजा, माक्ष हं भाषण 
एक. यांत वुञ्च कल्याण साहे. जो हा त॒ञ्चा धाकटा मुलगा तुजसमीप शोभतो 
साहे तो सुलक्षणी मुलगा भगवान् विष्णु माहे भसे जाण, हा तश्चा पत्र विष्णु 
हद्ुदद्ट वाढत जाऊन सवे प्रथ्वी पादाक्रांत करून यवनांचा संहार करीर. ही 
भक्तवत्सल भगवती पावैती दे वी बेग्टोवे््की जवल येऊन त्याचें रक्षण करीर, प्रथ्वीचा 
भार हरण करणारा व रातरुपक्षाय राजांचा सहार करणारा असादा मान्ना भक्त 
सवना अजिंक्य होईल. म्हणून हे महच्वाकांक्षी राजा, ह्या हिव नांवाच्या महा- 
बाहूची पुण प्रांताच्या मोख्या सधिकारावर योजना कर. 

तमित्युक्त्वा महेशानस्तदा मुक्तामयी सरजम्। 
तस्य राजङ्कमारस्य कण्ठ स्वयमयोजयत् ॥ १९ ॥ 

१९ त्यास असं बोदन नतर शकरन माोत्याचा हार व्या राजकुमाराच्या 

गज्यात स्वतः घातला. 

पवमाविभवद्धादेभरे देवे कपदिनि। 
प्रावुध्यत धरापाला मुहतं ब्रह्मदेवते ॥ २० ॥ 

२० याप्रमाणे रशक्रराच्या अंतःकरणांत प्रेमाचा पूर आला असतां, तो राजा 

ब्राह्म मूर्ती जागा स्ञाला. 

विरिष्ठः स्वन तपसा विस्मयाविष्टमानसः। 
तामेव मूर्तिर्माशस्य ध्यायन्नेष मुहुमुहुः ॥ २१॥ 
प्रातः परभाकरश्नाम प्रभाकरसमप्रभम्। 
पुरोहितं समानाय्य शस स्वप्नमात्मनः ॥ २२॥ 

२१-२२ स्वतःच्या तपामुढं श्रेष्ठ असा तो (गजा) विस्मित हीत्साता 
त्याच दाकराच्या मूतीचि वारंवार ध्यान करीत पहाटे सूयाप्रमाणे तेजस्वी अशा 

प्रभाकर नांवाच्या पुरोहितास आणवृन आपले स्वम्न (त्यास) सांगता लाटा, 
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कवीन्द्र परभानन्वरूत 

अथायुमोदितस्तन प्रहृ्टन पुरोधसा । 
पुण्यदेशशाधिपत्येन शाहः रिवमयोजयत् ॥ ८३ ॥ 

२३ तेब्हां आनंदित श्चाटेल्या त्या पुरोहिताने (मोख्या भानंदाने) अनुमो- 
दन दिव्यावर शहाजीने रिवाजीर्च। पुणे प्राताच्या आाधिपत्यावर योजना केटी, 

अथ तस्मिन्नाधिपस्ये पित्रादत्ते प्रतापिना । 
प्रयातुकामः स्व रार् रिवराजो व्यराजत ॥ २५ ॥ 

२४ प्रतापी पित्याने ते अधिप रिरे मसषतां, स्वदेशाप्रत जाऊं इच्छिणारा 
तो शिवाजी राजा विशेष रोभू लागला, 

ततः कतिपयैरेव गजवाजिपदातिभिः। 
मोखेराप्तैरमात्येश्च ख्यातेरध्यापकेरपि ॥ २५ ॥ 
विरुद ध्वजेरुच्चैः कोषेणापि च भयसा । 
तथा परिजनेरन्येरनन्यसमकमभिः ॥ ५६ ॥ 
समवेतमसु राद भूपतिदशोाभने दिने । 
प्राहिणोत्पुण्यदेश्चाय पुण्यकारेणमात्मजम् ॥ २७ ॥ 

२५- १७ नतर काही हत्ती, घोडे व पायदक, पिदीजाद व विश्वासुसमात्य, 
त्याचप्रमाणें विख्यात अध्यापक, विरुद, उच ध्वज, विपुर द्रव्य व्याचप्रमाचे अद्धि 
तीय कर्म करण।रे दुसरे परिजन या समवेत स्या एण्यश्रील पुत्रास शदाजी राजानं 
श्ुमदिनीं पणं प्रती पाठविले. 

ततः कतिपयेरेष दिने्देनर्दन्वयः। 
अयादेहां महाराष्ट तस्मात् कणोरमंडखात् ॥ २८ ॥ 

२८ मग काही दिवसांनीं तो तूर्थवशोत्पन्न ( शिवाजी राजा ) कणाटक 
परातादून महाराष्ट देशस निघाला. 

सदाकरितन्नितयोपेतः समेतस्सेन्यसचयेः । 
शिवर्स्वया चया साध पुण्याहं पुरमासदत् ॥ २९ ॥ 

२९ प्रभाव, उत्साई व मचरया तीन शक्ती, सेनासमूह आणि स्वतःची 
राजरक्ष्मी यांनीं युक्त मसा तो रिवाजीं पुणे शहरास् पोचटा, 

चक्रप्रियकरः सद्यः समुलासतमडलम् । 
नावद्यदमु खोकबधु लोको व्यलोकत ॥ ३०॥ 

३० ( चक्रवाक पक्ष्याचं ) रष्टरच हित करणारा माणि तकत्काठ (पर्व 
प्रकारित करणारा ) राष्टरास उद्दसित कर्णारा अश्या ह्या (वु्ांस) टोकभित्र।स 
ल)कानीं पहिले, परंतु जाणटे नाही. 
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हिवभारत अध्यायर्ण्वीा 

ततोनुष्लप्रकतिः कुषेन् प्रकुतिरजनम् 

अवधत करमेणेष विक्रमी यशसा सह ॥ ३१॥ 

३१ एदं अनुकूर मंत्यांच्या साह्यानं प्रजला ( मनंद) देत अक्षतांतो 
पराक्रमी (शिवाजी) ठ् हद वाद लागला, त्याबरोबस्व त्याच यहि 
बादरं कागले. 

महाराष्ट जनपदस्तदानीं ततसमाश्चरयात् ¦ 
अन्वथंतामन्वभयत् सख्रद्धजनतान्वितः ॥ २२॥ 

३२ तेन्हां व्याध्या अपिकाराखालीं महारा देशांतीरु जनता समृद्ध ्षाली 
आणे " महारष्ट् ' हें नात्र मन्वथ साले. 

भयंतः प्रभ्रयोपेत गुरवस्तं गुणेस्मह । 
अनन्यानिष्ठमनसः समगच्छन् रताथंताम् ॥ ३३॥ 

९३ त्या विनश्चशीख व गुणवान रिवाजन्िा पदरीं असलेले गुरकृतार्थक्नाले 

( म्हणजे त्यांनीं रिकविष्ेल्या सव विद्रा व कला यामध्ये तो निपण क्राला. ) 

श्चतिस्खरतिपुरणषु भारते दण्डनीतिषु । 
समस्तेष्वपि शाखेषु काव्ये रामायणे तथा ॥ ३४ ॥ 

व्यायामे वास्तुविद्यायां होगसु गणितेष्वपि , 
धनुर्वेदचिकितसायां मते सासुद्िके पुनः ॥ ३५ ॥ 
ताञ तासु च भाषासु छन्दस्सु च सुभाषिते 
चयोस्विभरथादवानां तथा तह्क्षणेष्वपि ॥ २६॥ 
आरोहणे प्रतरणे चक्रमे च विघंलने । 
ऊपाणचापचक्रषु प्रासपष्टेरराक्तिषु ॥ २७ ॥ 

युद्ध नियुद्धे दुगांणां दुगैमीकरणेषु च । 
दुटैक्ष्यटक्ष्यवेधेषु दुगेमाभिगमेष्वपि ॥ २८ ॥ 

दगिते् च मायासु विषनिहरणादिषु । 
त्तद्रत्नपररीक्षायामवधने छिपिष्वपि ॥ २९ ॥ 
प्रवीणः स स्वयं तांस्तान् गूरून् गुरुयदोभरेः, 
अयोजयत् भ तत्तत् प्रत्यभिक्षानवान् विभुः ॥ ४० ॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दङत 

३४-४० श्रुति, स्मृति, एरा्णे, भारत, राजनीति, सर्वं शाख, रामायण, 
काव्य, व्यायाम, वास्तुविद्या, फट्ज्यातिष, सांग धनुवेद, तसेच तामुद्धिक, 
निरनिराव्या माप्रा, पद्य, सुभाषित, हत्ती, घोडे व॒ रथ ्यावरून 

बसे, तसेच त्यांची लक्षणे, चढणे व उतरणे दौड मारणे, उडी मारणे, तरवार 
धनुष्य व चक्र, भाला; प्राव शाक्त, युद्ध व बाहूयुद्ध, दुगं मभेद ( दुर्गम) 
करणे, दुलक्ष्य निश्चाण वेधणे, दुर्गम सस्थानातून निसदरून जाणे, हीगत जाणणे, 
जादुगिरी, त्रिष उतरणे, नाना प्रकारची रत्नपरीक्षा, वधाने, ह्या मवं विद्या शाल 
व कला यामध्ये स्वतः प्रवीण होऊन सवे गुरू मोढे यश दिले. 

स एष योवनारंभे दधानोऽभिनवां धियम् । 
व्यभादययथा वासन्तविभवे सुरुभूरुहः ॥ ४१ ॥ 

४१ वसंत ऋतृतील वैभवाच्या योगे देवतख जसा ोभतो, तसा हा िवाजी 
यौवनारमभीं नवीन प्राप्त ब्चाटेस्या कातामुढे शोभू लागला. 

न ५ (१ 

तमुह्टधितक्ीमारमुद्धवक्नवयावनम् । 

मौनकेतनलावण्यश्रावखासमनोहरम् ॥ ४२ ॥ 

सती शीटबती रम्यरूपा चातिगुणोज्वला । 
अभजद् श्रपति भाया प्रवारकुलसभवा ॥ ४२ ॥ 

४२--४३ कौमारदशा सपून ज्याला नुकतेंच नवयौवन प्राप्त चाट आशे 
आणि मदनासारखे लावण्य अगौ खेढ़् लागल्यामुढं मनोहर अशा त्या शिवा. 

जीटा सती शीलवती, रमणीय रूपवती बव मत्यत गुणशालिनी अदी पवार 

कुटांतीर भाया प्राप्त न्नाटी. 

पूवैजन्म्प्रणयिनीं स इमां वरवर्णिनीम् । 
ट्प्वा मुदमुपादन्त भरीरृष्ण इव रुक्मिणीम् ॥ ४४ ॥ 

४८४ रुक्मिणी प्राप्त स्षास्यानें शरीङृष्णास जसा आनंद न्ाटा, तसा पूर्वै- 
जन्मीची पत्नी सशी शी सुदर स्री प्राति भ्चाल्याने क्िवाजीला न्लाला, 

प्रादुमवत् प्राग्मवसस्तवाभ्यां । 
भिथोनुकूकत्वमुपागताभ्याम् ॥ 

[ ९० | 



शिवभारत अध्यायषश्ण्या 

अधत्त ताभ्यामथदपतीभ्यां । 
संभूय शोभां मर्त त्रिवगेः ॥ ४५ ॥ 

४५ पूर्वजन्मींचा परिचय असल्टं हं जोडपं ( पूनः) एकत्र आस्यानें 
त्यांच्यामध्ये परस्परांबदल परेम उलसन्न ह्च।ले. मग धमे, अर्थं आणि काम हेतीन 
पुरुषाय ह्या जोडप्याच्या ठिकाणी एकत्र आच्यामुढे फार शोभू लागले. 

इत्यनुपुराणे सूयवंशे निधिवासकर-कर्वीन्द्र परमानन्द्- 
प्रकारितायां स!हतायां वश्मोध्यायः 
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अध्यायय्यवा. 

मनीषिण ऊचुः 
संप्रेष्य पुण्यविषयं सनयं तनयं रिषम् । 
शाहराजः किमकरोत् कणोटविषये वसन् ॥ १॥ 

पाण्डत म्हणालेः- 

१ आपला शहाणा मुलगा शिवाजी ह्यास पूणे प्रातीं पाठवून शदाजी रालानं 
कनाटकांत राहून काय केटे! 

कथ च महमृदे!ऽपि तस्मिन् विजितविद्धिषि । 
प्रसिद्धायोधनोत्सादे शाहे स्वयमवतैत ॥ २॥ 

२ आणे ज्याने शत्रू जिकर आहेत व ज्याचा युद्धोत्साह प्रसिद्ध शाह 
अका शहाजीशीं म्टमुद दाहा स्वतः कसा वागला ! 
कषीन्द्र उवाच 

षाड गुण्यस्य प्रयोगेण तत्तन्मलबटेन च । 
वक्षीचकार सकट दाहः कणौरमडलम् ५२॥ 

क्न्द्रि म्हणाटाः-- 

३ सधि, विग्रह, यान, सासन, सश्रय आणि द्वेष या सहा गुणांचा प्रयोग 
करून, त्याचप्रमाणे नानाप्रकारच्या मसल्ती लदवृून, शदार्जानें सवे कनारक 
प्रात मापल्या ता््पांत माणटा,. 

प्रसूनमिव संप्राप्य प्रणयी प्रणतिस्पृशा। 
हरिरसा प्रतिजग्राह जगदेवोऽस्य शासनम् ॥ ४॥ 

४ ( कावेरी पत्तनाच्या ) जगटृवानें शरण येऊन, प्रणाम करून श्याची सत्ता 
पूष्पाप्रमाणं मस्तकावर धारण केटी. 

दुधंषोऽपि विधेयोऽस्य बभूव मघुराधिपः। 
प्रतिपेदे महाश्चुरपतिरप्यस्य वद्यताम् ॥ ५॥ 

५ मदुरेचा मजिक्य राजा सुद्धां ह्याच्या मक्नित बापू लागला. भ्हैसूरस्या 
राजानेहि ह्याचा ताबा मान्य केटा. 

रणदुलदखानेन खलनोपहत बलात् । 
भद्रासन स्वमध्यास्त ्वारभद्रोऽस्य सयात् ॥६॥ 
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रिषभारत अध्यायश्१या 

& दुष्ट रणदूहछाखानान बलात्काराने घेतलेल्या सपल्या सिहा्षनाबर बीर. 
मद्र हा शहाजीच्या सआश्रयान पनः बसला, 

तंतं म्र तत्र त्र प्रयुजानस्य धीमतः । 
बह वोऽस्याजु भावेन जहुयं वनजं भयम् ॥ ७॥ 

७ निरनिगाग्या प्रसंगी निरानिराल्या मसटलती योजणाय्या चतुर दाहाजीच्या 
प्रभावन पृष्कटठ्शानी यवनांचा भीति टाक. 

शाहराजस्य मश्रेण भवश्नन्यसुदुःसहः। 
सवोणि स्वाप्रेकायौणि चकार रणदृलहः ॥ <॥ 

८ दुसन्यास अतिशय दुःसह असणारारणदुहछाखान सर्वं स्वामिका शाष्टाजी 
गजाच्या सछछछामसट्तीन करू लागला. 

अथ कारगति प्राप्ने सेनान्यां रणदुले । 
काणोरकान् नरपतीन् स्रवक्ञीकतैमजसा ॥ ९॥ 
यं यं सेनापात्तिं त्र प्राहिणोत् किट येदिलः। 
स स तत्कांक्षिताकाक्षी शाहमेवान्ववतंत ॥ १०॥ 

९-१० पुटे सेनापति रणदुहाखान काल्वश स्षाल्यावर कर्नाटकांतील 
राजाना ताबडतोब सापत्या ता्यांत आणण्यासार्टी ज्या ज्या सेनापर्तास 
सदि रख्शहानें तिकंड पाठविले तो तो सेनापति द्यावे इष्ट कार्यं सिद्)स नेण्या- 
साढीं कशदाजीच्याच तंत्रानें वागू लागला. 

ततो श्ुशवरं भूप नियन्तुमनय स्पुश्ान् । 
द्भरामसुतो दपात् मुस्तुफाखानमादिशत् ॥ ११॥ 

११ तेब्हां अनीतीचा साश्नरय करणान्यात्या इब्राहिम आदिलश्षष्टाच्या पुत्रान 

( महमूदगाहानें ) धमेडीने भोसले राजास कैद करण्याची मुस्तुफाखानास 
आज्ञा केटी. 

अथानकनिनादन सागरं प्रतिगजयन् । 
जयशब्देन योधानां दिङ्मुखानि प्रपुरयन् ॥ १२॥ 
तरलखाभिः पताकाभिस्ताडतः परितजयन् । 
उद्परश्शुडिश्चुण्डात्रेमुदि रान् प्रतिसारयन् ॥ १३॥ 
पांसु भिस्तुर गोष्दूतेस्स प्स पि विलोपयन् । 
वाहिनीनिवहेरध्ववाहिनीः परिशोषयन् ॥ १४॥ 
निस्नोन्नतां बसखुमतीमतीव समतां नयन् । 
प्रपेदे सप्रतिभेरेवरंत कणोरनीबुतम् ॥ १५ ॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दुशतं 

१२-१५ मग दुदुभिध्वनीनें समुद्र दुमदुमर्बात, योध्दरांच्या जय शब्दान 
दिशा भरून टकीत, तरल पताकांनीं विजना धमकावीत, हरत्तच्या उच शुडा' 
रानी मे्घांना बास सारीत, षौड्यानीं उडविचेस्या धुढीनै सूस लोषवून 
टाक।+त, सनासमूहर्नी मागाताक नया ारव्रीत्त, उच सखल भूमि अगदी सपार 
करीत तो मुरतफाखान शत्रू योद्धथांनीं व्यात जदा कनांटक प्रातास जाऊन पोंचला, 

ततः श्चत्वा तमायान्तमनेकानीक पान्वतम्। 
प्राप्तसेनापतिपदं येदिट्रत्ययास्पदम् ॥ १६॥ 
प्रथित मुस्तुफाखानं मदामानं महान्वयम् । 
कपटानोकहभुवां खुरासानभुवां वरम् ॥ १७॥ 
अप्वेश्चन्धोऽपि विश्चरममात्मनः सप्रददीयन्। 
प्रत्युज्जगाम सरभात् ससन्यददाह भूपतिः ॥ १८॥ 

१६- १८ सेनापतिषद प्रपत क्ालटा, आददेटशद्ाच्या विश्वासांतटा कपट- 
रूपी वृक्षाचे आगर असटेल्या खुरासान प्राताचा अकं, महामानी, योर कुट्यां. 
तल।, प्रख्यात मुसुफाखान हदा अनेक सरदारांसहद येत आहे असं एङ्रून 
जापला त्याच्यावर विश्वास नसतांहि तो माहे असे दाखवून शदहाजी राजा 
परस्या सेन्यासह टगवर्गनि याप सामोरा गेला, 

अथाधिकाधिकं स्नेहं मिथो दश्यतोस्तयोः । 
सख्योरिव महान् जज्ञ पथे संदश्षेनोत्सवः ॥ १९ ॥ 

१९ एकमेकांविषयीं अ'धकाधिक्र प्रेम दाख।वणाय्या दयांच्या मेखीचा समा. 
रभ मार्गत दोषां मित्रांच्या भेरीप्रमाणे मोढा याटाचा क्लाटा, 

उभावपि तदा तत्र वखाण्याभरणाने च| 
ङु.जरास्तुरगांश्चो च्येरन्योन्यसुपजहतुः ॥ २०॥ 

२० त्या समयी दोघानीहि तेथ वस्ने, अटकार, दृत्ती, घडे ्ीं एकमकास 
विप सपण केटी, 

तदानीं सुस्तुफानीकानेवेहास्यांतिके निजाम् । 
सेनां निवेशयामास भूभरत् भराबरो बली ॥२१॥ 

२१ व्या वेटेस मृस्तुफाखानाच्या सेन्याच्या तल्माजवव्च बटाल्य शष्ाजी 
राजे भोसके यां [हि अपस्या सेनेचा तढ दिला. 

अद्राक्षीम्सस्तुफाखानन्छिद्रन्वषी यदा यदा । 
सन्रद्धमव सुतरां शाहराजं तदा तदा ॥ २२॥ 

२२ हछिन्द्रान्वेषरी मुस्व॒फाखान जेन्हां जेन्दां पादी तेब्हां तेवां लयास् शहाजी 
राजा अगदीं सञ्ज आदरे. 
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रिवभारत अध्यायश्वा 

प्रत्याययितुमात्मानं परिदितसोष्टदः । 
स तत्तःकायंकरणे शाहमेव युरो व्यधात् ॥ २३॥ 

२३ आपल्याविष्रयीं खात्री पटावण्यासार्दीं सेह दाखवृन मुस्तुफाखान शदाजी 
राजास सव॑ कायात पुं करीत असे. 

प्रत्युत्थानेन तरसा दुरप्रत्युद्रमेन च । 
हस्त ण्छेषेण हर्षण हस्तसधारणेन च ॥ २४॥ 
अधोसनप्रदानेन समुखीभवनेन च । 
स्मितपूवंण वचसा तथा भ्रीतिस्पृक्ाश्ा॥ २५॥ 
तत्तन्म्रप्रयोगाणां प्रकाराकरणेन च । 
तेषु तघु च कार्यंघु पुरस्कारेण भूयसा ॥ २६॥ 
अहंण परिबःण सस्नवेन स्तवन च, 
परिहास रसेनोच्वेरध्यात्मफःथनेन च ॥ २७॥ 
दि तां तोद्धावनेन स्वच्रत्तावदनेन च । 
यवनः सेऽन्वदहं तस्मे प्रत्यय समदश्टेयत् ॥ २८॥ 

२४-२८ लगवगीन उत्थापन देऊन, दुरून कामोरे जाऊन, श्वत ष 
धरून, आनंद दाखवून, हातांत हात षाटून, अ्धांसन देऊन, व्याच्याकडे तड 
करून, क्िमितपूर्ंक बोदन, श्रीतिपूवक पाहून, नानाप्रकारच्या मसलतीच्या 
योजना त्यास प्रकट करून, सवे कार्योत त्याचा पुष्कढ पुरस्कार करून मृस्- 
व।नू नजराणे देऊन सल्मी दाखवून, सुति करून, सरू ट मस्करी करून, 
साध्यरात्माच्या गोष्टी स.गून, दिताविषर्यां अभिमान जागत करून, करिवा मापला 
श्र्तात सांगून तो यवन द्रगोज व्यास त्याच्यावर भापला विश्वास दाखवीते मसे. 

ततः स पृतनापाटः समस्तान् पृतनापरतान् । 
आनाय्य न्यायनिपुणो विविक्ते वाक्यमब्रवीत् ॥ २९॥ 

२९ पदे व्या राजनीतिनिपुण सेनापतानें समत सेनानायकांस आणवुन 
एकांतांत भाष्रण केले. 

मुस्नफालान उवाच 
यस्यान्नं भुञ्यते येन मयुजनायुजीविना । 
तस्य यो स भवेदात्मा नादसीयः कदाचन ॥ २०॥ 

३० मुस्तुफाखान म्हणालः- 
जो सेवक ज्याच ( घन्याच ) अन्न खातोत्या सेवकाचाजोप्राण तो ध्या 

धन्याचा होय, त्याचा ( सेवकाचा ) केव्हांहि नच. 
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न महत्वं विना विद्यां न काव्यं प्रतिभां विना । 
कदाचिदपि नाभी दष स्वािरपां विना ॥३१॥ 

३१ वियेदिवाय महच्च ( प्राप्त होत ) नाहीं; प्रतिभरिवाय काव्य ( निमोण 
हात ) नाही; त्याचप्रमाणे स्वामिक्रपेशिवाय अभीष्ट न्चटेटे पाण्यांत नीं 

तस्म(द यः स्वामिनोऽथीय व्यजव्यात्मानमात्मनः 
तमेव धन्यमित्याह्नीतितंञ्ञविदो जनाः ॥ २२॥ 

३२ म्हणुन जो ( सेवक ) स्वामिका्यीथ मापला प्राण बैचतो तोच धन्य 
पुखष हीय मस नीतिशासख्रवेत्ते म्हणतात. 

न बांधवोनवच सखा न सबधी न सोदरः 
न पिताप्यन्रुरोद्धन्यः स्वामिसेवापरात्माभिः ॥ २३२॥ 

३३ स्वामिसवापरायण लोकानी सवधी, मित्र, सोयरेधायरे, सख्ख।भाऊ 
यांची, इतकेच नन्दे तर, बापाचीं सुद्धां पवां करू नये. 

यर्मिस्तुष्टे तुष्िमिति यस्मिन् रु्टेऽस्तमेति च । 
तमनन्येन मनसा न विषेवेत कः पुमान् ॥ २४॥ 

३४ जो सतुष्ट लाला असतां आपण तुष्ट होता, आणे जोद्श्न्लाख 
असतां आपण नष्ट होता त्याची ( तवामिची ) सेवा कोणता पुरुष एकानिष्टपरणे 
करणार नाही ? 

स्वैऽपि वयमेतर्दिं नियमे महति स्थिताः । 
सभूय महमूद्रस्य हिताय प्रयतेमहि ॥ ३५॥ 

३५ आपण सवच जण संध्यां त्याच्या पूणे त।व्यांत आहोत तेन्शां सर्व 
मिद्धन महमूदाच्या हितासार्ढी स्ट या. 

यदद्य स्वामिना स्वेन महमृदेन मानिना । 
निग्राह्यददाद इति वे सदेदयावेदितं मयि ॥ २६॥ 
बली भ्ररावलो भ्रपः स यावन्नाववुध्यते । 
तावत्तद्धि विधातग्यमस्माभेः खहितार्थेभिः ॥ ३७॥ 

३६-३७ आपला मानी धनी महमूद शहा द्याने 'शक्धजीस केद करा असा माज 
निरोप पाठवून मला कठ्विले आहे; तें भम्ही स्वहित साधकानीं बलाढय 
शदहाजीराजा भोसला जां जागास्ाला नाहीं तोच केठ पाहिजे 

निश्शीथिनीमतीत्येमां मदत्युषति सहसाः 
सहिताः सेनिके खेः स्वेस्त्निगरद्धीत पार्थिवम् ॥ २८॥ 

३८ दी अ।जची रात्र उट्रल्यावर मोढल्या पहारेस आपापल्या सनिका- 
सह एकत्र होऊन त्या राजान पकडा,. 
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इत्थमावेदितास्तन भस्तफेनाथसिद्धये । 
पृतनापतयः स्व स्वं शिबिर प्रतिपेदिरे ॥ ३९॥ 

३९ याप्रमाणे ल्या मुस्तुफाखानानें सेनानायकांस कायं सिद्धस नेण्यास सांगि- 
तस्यावर ते अपञपल्या शित्रिरास गेटे, 

मञ्रमेतदावेद्धास्ते निरि यस्यामन्नयन् । 
तस्यामेव महोत्पाताः शाद स्य हिविरेऽभवन् ॥ ४० ॥ 

४० दही मसल्तत्या अविधान च्या रतरींकेटी स्याच रात्रीं शदहाजीच्या 
जित्रिरांत मोठे उत्पात न्लाठे. 

सप्तयो दृक्पयोऽसुचन्नरणन् करुणं गजाः । 
अतर्किंतमभसज्यत कूतरवङृतो ध्वजाः ॥ ४१ ॥ 

४१ घोडे अशु टक गले, हत्ती कर्ण स्वर काद्र लागे, ध्वज कड्कड् 
आवाज होऊन एकाएक मोदन पडले, 

चक्रिरे नाहता पव पराः करूरमारवम् । 
रजसा सहस्रावतं वितेने वातमण्डदी ॥ ४२॥ 

४२ न वबाजवततांच नगारे भयकर आवाज करू लागले, पकाएकीं बाब- 
टक धुढ्धीसह गरगर फिरू लागी; 

अभ्रोदसाद्विभैवान्न करकाः परितोऽपतन् । 
विनेवांभोधरं व्योम्नः प्रादुरासीदिरमदः ॥ ४२ ॥ 

४३ मेधांशिवाय च आकाशांतून गारा चोदहाकड पद्ध लागस्या;मेधां शिवाय च 
आकाशांतून बीज चमक कागटी; 

न प्रदीपनवेरायां प्रदीपाः प्रदिदीपिरे। 
न पसेदुमेनुष्याणां वदनानि मनांसि च ॥ ४४॥ 

४४ दिवि लावण्याचे वेन्डीं दिवे खागेनातः; मनुष्यांचीं मुखै व मने म्लानस्नार्टा, 

अक्रारि पृतनोपांते हिवाभिर शिवो रवः। 
इवभिरूध्वंमृखीभूय चक्रन्द चातिनिदितम् ॥ ४५॥ 

४५. सेनेसमीप भाद् अध्ूभ ओरद्ध लागस्या, कुत्रीं वर तांड करून 
अत्यत घाणेरड रह लागर्टीं 

हरभ्यणेमभ्येल्य घूको घूत्कारमातनोत् । 
तथा बकगणः क्रूरमारव सहसाकरात् ॥ ४६॥ 

४६ वारवार अव्यत जवलछ यऊन घुब्रड धूत्कार करू लागट; ्याचप्रमार्णे 
छडगेहि एकाएक भयकर आवाज करू लागले; 
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चकंपिरे सुमनसां प्रतिमाः परतिमदिरम् । 
अकस्मादधैराञ्रे च गौश्चक्रन्द निकेतगा ॥ ४७ ॥ 

४५७ प्रयेकं देववात देवांच्या मूतिं कापू लागव्था; मध्यरार्जी मकस्मात् 
गायी हबरड फोड् खागस्या. 

इमान्यासनिगित्तादि भयशसीनि भूरिषः । 
तथाप्यवहितो नाभूत् भूपः स नियतेवेशः ॥ ४८ ॥ 

४८ अशीं भयसूचक दुश्चन्दं पुष्कठ आली, तयापि तो शदहाजी राजा दुर्दै- 
वामुठे स्ावध न्नाला नाही. 

सज्जीभूय निजे निजेऽद्य शिविरे तिष्न्त्यनीकाधिपाः 
सा येव्यैदधन्निराधसमये मन्न चिरं मुस्तुफः। 
आगत्येति निवेदित प्रणिधेभिः श्चत्वातिसत्वाधिको 
दैवायत्ततया न राहनरपतिश्चक्र तदात्वोचितम् ॥ ४९ ॥ 

४९ ज्याच्याक्षी मध्यरात्रीच्या वेव्टीं म॒स्तुफाखानाने फार वेठ मस- 
कत केटी ते सेनानायक आपमापस्या शिबिरांत सज्ज होऊन राहिले आहेत 
असे हेरानीं येऊन सांगितले तरि ते एेकूनहि अतिराय बरलाव्य शदहाजी राजान 
दुदेवाम॒ठेे तत्कालोचित गोष्ट केटी नाहीं | 

दइत्यनुपुराणे कवीन्द्र परमानन्द प्रकारतायां 
सहितायामेकादरोऽध्यायः । 
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अथ कोकवियोगातहरेवधुकभास्वरे । 
पूवैपवेतश्छगाग्रमारुरुक्चतिभास्करे ॥ १॥ 
प्रभातसध्यारागेण राजते गगनांगने । 

तमस्तमीचरमुखप्रमुक्ते ककुभांगणे ॥ २॥ 
दरांदोटितपपांभः कणसपकंङितटे । 
फुटदं भोरुहामोदमशुरे वाति भारुते ॥ ३ ॥ 
दिलावरो मसृदेश्च सरजा याकुतोऽम्बरः। 
आदवन्याधिनाथश्च तथा कणेपुराधेपः॥ ४॥ 
फरादः केरतश्चोभो तथा यादतसारमिः। 
आजमा बहुखोरुश्च मानी मलिकराहनः । ५॥ 
राघवो मबतनयो वेद जिद्धास्करात्मजः। 

सुतो हेषवतराजस्य बह्ाद्टश्च महाबलः ॥ ६ ॥ 
त्रयोऽप्येतेऽग्रजन्मानः सेनिकाग्याः खुदु्मदाः । 
प्रवारो सिद्धभबाहयो मबो शबलस्तथा ॥ ७॥ 
अन्येऽप्यनीकपतयः तत्तदन्वयसभवाः। 
तदा युध्वमदावेश्वश्लात्मानो महायुधाः ॥ ८ ॥ 
कम्पयन्त इवाकाशं पताकापरटमण्डलेः 
क्षोदयन्त इव क्षोणीं चटेहैयखुरांचदेः ॥ ९ ॥ 
दिधक्षन्त इवाशोषां चिलेकीं तेजसां चयः । 
प्राकारमिव कुन्तः परित प्रबरवैलेः ॥ १० ॥ 
पावका इव दीव्यन्तः तान्त इव निभेयाः । 
शिबिरं शाहराजस्य रुरुधुमुस्तुफाक्षया ॥ ११ ॥ 

१--११ चक्रवाक पक्षाच॑ वियोगदुःख नाहीसे करणारा, दुपारीच्या फला 
प्रमाणें कांतिमान् सूयं उदयाचलाच्या दिखराम्रावर आरोहण करण्याच्या बेतांत 
होता; प्रभातकाटीन संध्यारागाने गगनरूपी मगणास लाटी भटी होती; मघ- 
काररूपी निशाचरापासून सवं दिशा मुक्त स्चास्या होत्या, जणुू काय भीतीने 
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आंदोखन षावणाय्या पंपा सरोवराच्या पाण्याच्या तुषारांच्या योगे क्षीतर आणि 
विकर्ित कमलांच्या सुगधाच्या योगे अस्ह।ददायी भसा वायू वहात होता, 
अशा वें दिलावरखान, मसूदखान, सरजा याकुतखान, अंबरलान, अदवनाचा 
राजा, कर्णरपूचा राजा, फरादखान, व कैरातखान, हे दोघे, व्याप्रमाणेच या- 
कृतखान, आजमखान व बडलोलखान, मानौ मिक राहनखान, राघव मवाजी, 
वेदोजी भास्कर साणे हैबत राजा (वा) चा पुत्र महाव्रल्वांन् बहाल, असे 
तिघ मदोन्मत्त ब्राह्मण सरदार, सिधोजा आणि मवाजी पवार मबाजी भोसखा 
माणि निरनिराव्या कुटांतटे दुसरेहि सरदार युद्धाची खुमखुम अंगांत चढट- 
स्यागुक मोठमेढीं सयु धारण करून आपस्य। पताकांच्या गदौनिं माकाश्च 
जणू काय कापवीत, घोड्यांच्या खुराच्या अग्रानीं प्रथ्वीचा जणु काय चुरा 

करीत, अपस्या तेजोरा्ीर्नी सकल त्रिमुवनास जणू काय जाठून टाकीत, 
प्रबल सेन्यांच्या योगाने जणू काय समोवतीं तट वांधीत अभ्नीप्रमाणें तेजस्वी 
माणि यमाप्रमाणें निर्भय मसे ते (सरदार) मुस्तुफाखानाच्या आश्ञिवरून 
दादाजी राजाच्या शिव्रिरास वेढा देते न्लाटे. 

असश्नादहितमातंगमपल्याणितसैन्धवम् । 
असजञ्जयोधसदोाहमसुप्तोत्थितनायकम् ॥ १२॥ 
यामिनीजागरोदामङ्कमनिद्राणयााभेकम् । 
रिषिरं तत्तदातंक वशाद्धेदस्त्यमाददे ॥ १३ ॥ 

१२--१३ इकडे राहाजीच्या दिविरांत हरत्तीवर हदे चदढविखेला नन्हते, 
घोड्यावर खोगिरे घातदीं नव्हती, सेनिकांचीं पयकें सज्ज नब्दरतीं) नायक 
( सेनापति ) निज्न उढठले नब्हते, सात्रीच्या जागरणानें सतिशय ग्ानि माल्या. 
मुके पाहरेकरी निद्रित होते, यामु नाना प्रकारच्या भीतीने रस्त होऊन त्या 
दिविरांत एकच गोधठ उडाला, 

परिवेषेण महता विबमंड्ुमतेा यथा । 
दुद्युभे परतिसेन्येन लादस्य हिषिरं तथा ॥ १४॥ 

१४ मोल्या खन्याच्या योगाने सूर्याच बिं जसे दिसते तस शत्रु भेन्याच्या 
योगे शहाजीच शिविर व्या समर्य दिसू लागल, 

सर्वतस्तस्य सेन्यस्य सागरस्येव गजैतः । 
पाष्णिग्राहः स्वयमश्चन्मुस्तुफो वादिनीश्वरः ॥ १५ ॥ 

१५ सागराप्रमाणें गर्जना करणाव्या या सेन्याच्या पिछाडीचे सवे बाजुनी 
सरक्षण सेनापति मुस्तुफणखान स्वतः करीत होता, 

अथ खडजिता चावुजिता मानाज्ता तथा । 
सहितो बन्धुभिश्चान्यैः सनिकेश्च समन्ततः ॥ १६॥ 
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चन्द्हासध्टेश्चापधरेः प्रासधरैरपि। 
अभ्नियंन्र धरे श्च ऋधरै श्च पुर्षे तः ॥ १७ ॥ 
घोरकमां धोरफटोा बाजराजो महाभजः । 
वाडवो जसवन्तद्च वाडवाभ्मरवापरः ॥ १८ ॥ 
मल् न्नरपाटद्च प्रवारङटदीपकःः। 
ख्यातदच तदट्ट्जिन्नाम नृपो भरदाबटान्वयः॥ १९ ॥ 
अध्यासितसगयावखुरष्ष्णवसुन्धराः। 
विविश्चुः शाहदिबिर सवेऽमी विनां वराः ॥ २०॥ 

१६--२० न्तर खडाजा, अबाजी, मनाजी हे वधु, तसेच इतर सरदार 
जाणि तरवारी, धनुष्य, भाले, (दुका, साणिच्क्रे दीं धारण करणारे सेनक 
ज्याच्या भवतो मादेत असा धोर् इत्यं करणारा महाबाहु बाजराज घोरपड, 
जणं दुसरा वडवःनल्च असा यशवतराव व।ड्ये, पवार कृटाच भूषण मालो 
राजा, विख्यात तुव्धेजी रजा भोस्ला भसे ते सव॑ ब्र सरद्।र मापण 
बसटत्या धोड्याच्या सुरान प्रथ्याच चूण करत शहाजीच्या शित्रिरात शिरे, 

ते तदातीव गजेन्तो जिगीषन्तो महामदाः । 
सप प्रवोघधयामासुः शाद पसहामिव द्वेपाः॥ २१॥ 

२१ हत्तीनीं सिद्यास जसं जागे करावें तक्षव्या सम्या व्या नदेोन्मत्त, 
जयेच्छु आणे अतिश्चय गजना करणाच्या सरदारानीं निजस्स्या शाजास 
जागे केले, 

शाहः प्रवुद्धमात्रस्तु नेद्राम्यागमन द्वेषम् । 
सज्जमानः शारासोच्चेः सञ्जभ्वमेति सेनिकान् ॥ २२॥ 

२२ शत्रु आद्र एेकून जागा होतांच स्वतः सज्जदहात हीत शदहाजीनें 
५ सञ्ज व्हा ” ससा सवं सेनिकांस जोराने हूकृम सोडला, 

अश्वाऽश्वाऽसिरसिःप्रासः प्रास इत्याद्यस्तद्ा । 
आर वाः समजायन्त शिविरे श्षाहमभभतः ॥ २२॥ 

२३ तब्हां “घडा घोडा, तरवार तरवार, भाला भाला ” ससा शदार्जच्या 
गाोटात एकच गोागार उत्पन्न क्चाटा, 

अथ चाहे महावातो सज्जमाने मघ्येजक्ति । 
अदसीय महासन्येऽप्याकरस्िमिकभयस्पराश्चे ॥ २४॥ 
कण्टीरव इवाङ्कु.ण्टगतिः सयति सयति । 
खण्डपाटल पएवेको ययो घोरफटान् प्रति ॥ २५॥ 
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२४--२५ महाबाहु व महाबलाल्य असा शहाजी राजा सञ्ज होत आटे 
सा त्याचे मोढे सेन्य माकस्मिक भयाने भ्रस्त क्चाटे आहे ( गोँधनयून गेले 
आहे ) इतक्यात प्रत्येक युद्धांत रसिंहाप्रमाणें अकरुडितगति असा खडोजीं पाटीर 
हा एकटाच घोरपञ्यांवर चादटून गेला. 

आमुक्तकवचः श्रीमानभेदयफटकोध्दुरः। 
तदस्तः ुन्तधरः कृपाणी कमेकेप्विदः ॥ २६॥ 
स तूणं तुरगारूढो रणांगणमगाद्यदा । 
सिंहनादं नदन्ति स्म वाजराजादयस्तद्ा ॥ ७ ॥ 

२६--२७ अर्गांत कवच घातलेला, अमेय टढाटीमु खर्वीर, माला घेत- 
लेटा, उत्तम नेम मारणारा, तरवार ल्टकविलेला, युद्धकुशल असा प्रख्यात 
खडोजी जेब्हां त्वरित घोड्यावर बसून रणांगणांत गेला तेन्हां बाजी घोरपड 
इत्यार्दीनीं सिहगजना केली. 

ततो घोरफरानीकपतयोऽतिरयोष्दताः। 
तं पाटट छटोत्तस रुषा रुरुधिरे ऽभितः ॥ २८ ॥ 

२८ मग ॒ अत्यत वेगवान पोरपडे सरदारानी व्या पाटील कुकभूषणाला 
स्वेषाने चोहोंकडून षेरल. 

स तदाभ्रखिह भह ामयामास भासुरः। 
कारयामास चाश्वेन मंडखानि सहसखशशः ॥ २९. ॥ 

२९ तेन्हां व्या तेजस्वी खडोजी पाटिखानें मेघांना भिडणारा मापला भाखा 
गरगर फिरवून अपस्या षोड्यास हजारों रगणें घ्यावयास रखाविलीं. 

तद्धामितस्य भट्टस्य परिश्रांता नभेाऽन्तरा । 
दिनेश्मण्डलाकारा दिदीपे द्युतिमण्डली ॥ २०॥ 

३० त्याने गरगर फिरविलेल्या भास्याचं संतरालांत गरगर फिरणारं तेजो 
वल्य सूय रिंबाप्रमाणें चमक लागले. 

तैस्तैः प्रहरणेस्तन्न प्रहरन्तो महायुधाः। 
खण्डद्राः खण्डशः क्रोधात् तेन भहभ्रता कृताः ॥ २१॥ 

३ १नाना प्रकारच्या रस्रानीं प्रहार करणाय्या, मोटी आयुद्धं धारण करणान्या 
वीरांचे त्याने आपल्या भास्याने सततापानें तुकडे ठुकंडे केले, 

कुप्यता पविहस्तेन पवैता इव पातिताः । 
प्रतिप्रतीकं च्ुयन्तः पेतुरुन्यौमनेकडाः ॥ ३२॥ 

३२ करद इद्रानें आपल्या वज्राने पाडटेस्या पव॑ताप्रमाणें प्रत्येक अवयव 
तुदटून अनेक योद्धे भूमीवर पडले. 
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रेषदष्टाधरेदरेरायोधनपरेः परेः । 
प्रसभं प्रहृतोप्येष पौरुष स्वमदशहोयत् ॥ २३ ॥ 

३३ कोधानें दांत ओठ चावून युद्धपरायण द्यूर शत्रूनीं याच्यावर जोरानें 
प्रहार केले असतांहि यानं आपला पराक्रम दाखविखा, 

स ततः स्वेन भदन निरितेनायतेन च । 
जहार कस्यचित्तस्य हिरोऽद्विशि्िसयोपमम् ॥ ३४ । 

३४ त्यासार्मं स्याने आपल्या टाबर माणि तीक्ष्ण भाव्याने कोणा एकाच 
पव॑त शिखरासारखें शिर छाटून याकटे, 

तथेव कस्यचिद्धक्षः शिलातलमिवायतम्। 
अभेद्यमपि सरभात् बिभेद बिनां वरः ॥ ३५ ॥ 

३५ स्याचप्रमाणं कोणाची रिठेसारखी रुद आणि अभेय छाती व्या बलि- 
छाने त्वेषाने फोडून टाकली. 

सभटफरुकाघात पातितादवस्य कस्यचित् । 
कुमि कुभापम सद्यः स्कधकरूटमपातयत् ॥ ३६ ॥ 

२६ त्याने कोणाचा घोडा भाल्याच्या पायानें भोसकून हत्तवच्या गंडस्थला- 
सारखा त्याचा उच खांदा एकदम खारीं पाडला, 

क स्यचिच्चरणद्धद् वटद्र चापि कस्यचित् । 
कस्याचित् कटठटनाङुच चिच्छेद् किख खडनजित् ॥ २७ ॥ 

३७ कोणाचे पाय, तर कोणाची कबर माणि कोणाचा कड स्या खडोजीन 
कापून काटल, 

उत्पत्योाप्तत्य भट्टेन पातायन् परितः परान् । 
पकोपि पाटलः प्राप तञ्र चिज्रमनेकताम् ॥ ३८ ॥ 

३८ एकसारखे चार करून भाव्याने श्त्रूना समवर्ती पाडणारा तो पाटील 
एकटा असूनि अनेक आहे, असे भास, 

अभियातारि सधात शातहेति श्ताहतः । 
स भिश्नवारबाणोरिवारणान् प्रत्यवारयत् ॥ २९ ॥ 

३९ दहछा करणान्या शुसमुहाच्या रेकडों तीक्ष्ण शरखराचे प्रहार होऊन 
ज्याचें कवच भय लाट होतें मशा त्या पारलानें शतरुरूपी हत्ती परतविके. 

सविपक्चविनिमेक्तविहिखक्षतविग्रहः । 
शुशुभे खोहिताद्रौगो रोदितांग इव ग्रहः ॥ ४० ॥ 
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४० शन्ूर्नी सोडकेल्या बाणान जखमी न्चलेखा व रक्तानि भिज्ेखा तो 
( खंडोजी ) मगव्यप्रमाणे शोभू लागा. 

युध्यतः पारटस्यास्य दष्टा पाटवमद्शुतम् । 

कष्वोडितास्फोरितं चक्रुबाजराजादयो मराः ॥ ४१ ॥ 
४१ लदढणान्या त्या पाटलं अम्दुत कोशस्य पाहून बाजराज घोरषडे प्रभति 

यांद्धे गजना करू लागले व दड थोपटू लागले, 
परमानाज्ञता मानजिता मभता युधि। 
मिन्नमह्लस्य जग्राह करे क्रूरां कृपाणिकाम् ॥ ४८ ॥ 

४२ शत्रूचा गवे हरण करण।त्या मानाजीने आपल्या भास्यानें ल्याचा भाला 
मोदन टाकला असतां याने एक तीक्ष्ण तरवार हातांत घेतटी. 

कृतदस्तं खडगहस्तं ततस्त प्रक्ष्य सास्मतः। 
बाजराजो महाबाहुराजुहाव महाहवे ॥ ४३॥ 

४२ तेब्दां युद्धकुराल अरात्या खङ्गधारी खड।जीस पाहून महाबाहू बाज- 
राजानें स्मित करून युद्धास अन्हान केले. 

काटद्डकराटेन करवालटेन पारखः । 
तदा प्रहारमकरोत् वाटराजस्य वक्षसि ॥ ४४॥ 

४४ तेव्हां खंडोजी पाटलं यमदडाप्रमाणे भयकर अश्चा तरवारीने बाजरयाज 

घोरपञ्याच्य] छातीवर वार केटा,. 

तेनाघ्रातिन महता प्रहतायतवक्षसि । 
बाजराजे महाबादो मोदसद्रामुपेयुषि ॥ ४५ ॥ 
अब्रुजत् परिध घोर मानजिन्मुद्धरं तथा 
मह्छजिच्च सितां शक्ति शिखां देखावतीभिष ॥ ४६॥ 
बलनित् भट्धमतुरु जसवन्तदच सायकम् । 
खडजिच्च प्रचिक्षिप खड्गं सखेडजितं प्रति ॥ ४७ ॥ 

४५--८६--४७ विशाल छातीवर केटेल्या त्या जोराच्या प्रहारामुढं महा- 
बाहु बाजराज धोरपड्यास मूच्छ आटी असतां अबाजीनें भवकृर परिष, 
( टोखंडी काटे असलेखा सटा) मानार्जीनं मुद्र, मालोजीने अप्रीच्या 
ज्वाटेस।रखी काटी शाक्त, बाटाजीनं अप्रतिम भाला जसवंतानं बाण मागि 
खडोजीने खङ्ग ( तरवार ) अर्ी शक्रे या खंडोजी षाटलाच्या अंगावर फेकर्ली. 

स भीमेन समस्तानि समस्तानि समततः । 
आपतंल्यायुधीयानामायुधानि समततः ॥ ४८ ॥ 
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दविधा चके ऽसिना स्वेन कानिचिखच त्रिधा ल्िधा। 
कानिचित् पचधा चापि नवधा दरधा तथा ॥ ४९ ॥ 

४८-४९ चोहोकटून योर्यानीं फकटेरटीं सवे शास्रे मंगावर येऊन पड 
लगी; व्यापेकीं कांहींचे आपल्या मयकर तरवारीनिं दोन त॒कडे, काहीचे तीन 
तीन, तर कां्हीचे पांच पांच तसेच काहीचे नऊ नऊ, दहा दहा तुकडेकेठ 

वाजराजः क्षणं मूरा क्षणं सवेविटक्षणम् । 
अनुभूय स्वयं भूयः प्रत्ययुध्यत पारम् ॥ ५० ॥ 

५० ब्राजराजानें क्षणभर मृछ। साणि क्षणमभर अव्यत विलक्षण स्थिति स्वतः 
अनुभमवृन पनः तो पारलाशीं ल्द्र लागला. 

अथ स्वया प्रतिभया परप्रतिभयारङूतिम्। 
बाजराजे गदामुर्वी पातयामास पारले ॥ ५१ ॥ 

५.१ जिचा माकार शन्रूना भर्यकर होता अशी प्रचड गदा ब्राजराजाने 
अपस्या कोशल्याने पाटलाच्या अगावर हाणली. 

करुरया कार्तिकेयस्य शक्तयव कोच पवते । 
बाजराजस्य गदया तया भित्वा निपातिते ॥ ५२॥ 
निदशस्यदनारूढे खुभटे खडपारले । 
हन्यमानेन सेन्येन स्वसेन्ये चाति-विब्दले ॥ ५३ ॥ 
हतसंबध्दश्ीषण्यस्रस्तेःस्णीषपरटांचटः । 
चमेवान् वमेवायुच्चः रायासनवतां वरः ॥ ५४ ॥ 
कु.न्तयोधी मडलाग्रमडलीकारपारगः। 
द्ाहराजो महावाहुभदहाराजो महाहवः ॥५ ॥ 
अधिरुह्य महावाहमवुवाहमवांवुदः । 
सपदि प्रतिजग्राह बाजयज् जिघांसया ॥ ५६॥ 

५२-५६ कार्तिक स्वामीच्या तीक्ष्ण शक्तीने क्रच पवत जसा पडला तसा 
बाजराजाच्या गदेन मिन्न होऊन तो उक्कृष्ट योद्धा खडाजी पाटील स्वगेवासी 
जाला; तेन्हां मार खाणाय्या शान्रुमैन्याक्रद्भन स्वतःच सेन्य मतिीवव्हन स्लाटे असता, 
रिरछ्राण घट बांघटेले, पटक्याचा रेबला सोडलेटे, ढाल धतलेले, चिलखत 
घातछेले, धिप्पाड, उक्कृष्ट घनुधर, माला फेकण्यात व पट्। लेकण्यांत निष्णात 
जसे युद्धकुशक महाबाहू दादाजी महाराज जसा मेघावर मेष आरूढ होत 
त्याप्रमाणे एका मोख्या घोञ्यावर स्वार होऊन बाजराज धोरपड्यास उर 
करण्याच्या इच्छेनें एकदम ल्याच्यावर चान गेले, 
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आभीरराजो दशजिदरदादिग्जकारकः । 
योगाजेच्च धनुःकाण्डधरो भाण्डकरान्वयः ॥ ५७ ॥ 
गुजावटकरः सन्तो मेघनजिटृक्कुरस्तथा । 
भाता उयबकराजद्च दत्तराजश्च दार्पेतः ॥ ५८॥ 
अन्येऽप्यनीकपतयः श्ाहराज समततः 
जुगुपुः रातरास्तन्न पृष्ठगोपार्च भूरिशः ॥ ५९. ॥ 

५७ -५९ दहाहि दिशा जिकणारा गवल्यांचा राजा दसोजी, धनुष्यबाण 
धारण करणारा यागाजी मांडकर, सताजी गुंजावटकर, मेघाजी ठाकर, वधु 
त्यबकराज आणि गर्विष्ठ दत्तराज यांनीं व दुसभ्याहि शेकडो सरदारांनीं व 
पुष्कठठ परष्ठरक्षकानीं चोहाकट्ून शहाजी राजाच रक्षण केले, 

तमथाङ्कषएकोद्डरका रोट्धकितांबरम् | 
वीरं कण्टीरवग्रीवं चरषस्कन्ध महौजसम् ॥ ६०॥ 
दत्तञ्यवकराजाभ्यां थरात्तभ्यां परिवारितम् । 
सेनिकेः स्वैः परिघरत्त खुरेरिव शतक्रतुम् ॥ ६९ ॥ 
मरुता प्रतिकूलेन सपदि प्रतिवारितम्। 
ददश्ुदशादहनरपति बाजराजादयो चपा: ॥ ६२॥ 

६०--६२ ओढटेस्या घनुष्याच्या रणत्काराने आका दुमदुमवून व दणाणून 
सोडणारा, सिंहासारखी मान व ब्रैटासारसे खादे असरेटा, व्येवकराज आणि 
दत्तराज यां ब॑धूनीं वेष्िटिला, देवांनी जसा इद्र तसा स्वतःच्या सेनिकांनी 
रक्षिटेट। प्रतिकूल वाय्याच्या मान्यामुलक हटविलेटा असा श्चुर व महाबलाढ्य 
राहाजी राजा बाजराज प्रभृति सरदाररानी पाहिला. 

शाहराजोभ्याभेपरेक्षय प्रतिपक्षाचुदायुधान् । 
नादयन् मेहिनीं द्यां च सिहनाद्मनीनद्त् ॥ ६२ ॥ 

६२ शखर उगारटेव्या शच्रुस अपस्या स्मोवतीं पाहून शहाजीराजाने सिहा- 
प्रमाणे गजना करून प्रथ्वी व आकाश हीं दणाणून सोडलीं. 

दाहस्य तेन नादेन पूरिताः ककुभोऽभवन् । 
प्रतिदध्या न चांभोधिः सपदि श्चुभितोऽभवत् ॥ ६४॥ 

६४ शहाजीच्या ल्या गजनेने दिशा मरून ( दुमदुमून ) गेल्या आणे समु- 
द्रतूना याचा प्रतिध्वनि निघून तो एकदम क्षुन्ध ज्लाला. 

न सेहे बाजराजेन शाहराजस्य गर्जितम् । 
प्रमत्तेन द्विपेनेव प्रमत्ताद्धेपयहितम् ॥ ६५ ॥ 
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६५ मस्त हत्तीच मरडण जसं मस्त हर्तासि सहन होत नाहीं व्याप्रमाणेच 
ब्ाजराज घोरपञ्यास राहाजी राजाजी गजना सहन न्चाटी नाही. 

अथ घारपंटे घौरवज्जनिघोषघोषिभिः। 
अभ्यत्य क्ञापितस्वस्वनामभिः प्रोढधामभिः ॥ ६६॥ 
चारूचमेभिरमुक्तवमेभिः रतकमभिः। 
परिवव्रेतरां शादहस्तोयदेरिव चद्रमाः ॥ ६७ ॥ 

६६-६७तेब्ां विजच्या भकंकर कडकडाटा प्रमाणे गजना करून जवठ् येऊन, 
परीं निं पुकारून ल्खलखित व सुदर ठार धारण कैठेटे कवच ध।तलेठे 
युद्धकुशल अरा घोरपडे सरदारांनी- मेष जसे चद्रास वेष्टितात व्याप्रमाण--पूर्णं- 
पणं पक्छा गराडा दिला (षेरल.) 

तद् भ्यंबकदत्ताद्धौ राजानो दडराजित्तथा । 
मेघजिच्चमहाबाहुमेहासनसमप्रभः ॥ ६८॥ 
योगजिच्च तथाम्येऽपि गुजावरकरादयः । 
प्रत्यगृह्णन् प्रतिभरान् त्राह राजपरीप्सया ॥ ६९ ॥ 

६८--६९ तेब्हां ज्यव्रकराज व दत्तराज, दसाजी वे कार्तिकस्वामी प्रमाणें 
तेजस्वी, महाबाहू मेषाजी, योगाजी ब गुजावटकराद दुसव्याहि वीरांनीं शदहा- 
जीराजाचें रक्षण करण्याच्या इच्छेन शबरकडील योध्यांवर दहा केला, 

ततख्यवकराजेन चापहस्तेन मानजत्। 
खरुखेडजिता दत्तराजनापि च खडजित् ॥ ७०॥ 
प्रतिमह्जिता योगिता च सहमह्छजित् । 
तथा मेघनजिता मेघनाद साम्यभ्रतावुजित् ॥ ७१॥ 
युयुधे शाह राजन बाजराजः पराकमी । 
अन्ये चान्येदच बहवो बहभिदींधेबाहुभिः ॥ ७२॥ 

७०--७२ त्या समयीं घनुधारी व्येबकराजाबरोबर मानाजी, दुष्टं स जिकणान्या 
दत्तराजाव्ररोबर खंडोजी; रत्रूवीरांस जिकणान्या योगाजी--वरोवर मारोजी; 
त्याचप्रमाणें इद्रजितवुल्य मेघाजी बरोबर अव्राजी आणि शहाजीराजाबयेवर परा- 
कमी बाजराज आणि दुसव्या पृष्कठ दीधेबराहु वीरांबरोवर दुसरे पुष्कल वीर 
लट लागले, 

रंकाये चापमन्योन्य जिगीषतो मदोत्कराः । 
रणरगे नटति स्म वरा इव महाभटाः ॥ ७३ ॥ 

७२३ एकमेकांस जिकर इच्छिणारे ते मदोन्मत्त महाबीर धनुष्याचा टणत्कार 
करून रणभूमीवर वडवाघुक्राप्रमाणं नाच रागे. 
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पत्तिभिः पत्तयस्तत्र सप्तिसिस्सप्तयस्तथा । 
चेद्दिंपादच बहवः ससजुविंजिगीपया ॥ ७४ ॥ 

७४ पायदल्ांसी पयद्ठ, घोडेस्वारांशीं घोडस्वार, दत्तस्वारांशीं हत्तीस्वार 
ससे पृष्ठ योद्धे विजयेच्छेनं परस्परांगीं भिड्ल, 

शाकितभिदराक्तया गाढमुषिभिगोढसुष्रयः। 
परिघाः परिधर्घेरेमुदरसंद्ररास्तथा ॥ ७५ ॥ 
पट्टिशाः पट्िदोस्तीयैस्तामरापितोमराः । 
गदाभिरच गदाद्चकररय याणि च सह सखश्चः ॥ ७६॥ 
सायकाः सायकेस्तीक्ष्णेः कारेद्च कटारकाः। 
तदानीमभ्यहन्यंत भट्ेभंहारच भूरि हाः ॥ ७७॥ 

७५.-७७ शाक्तीचे शक्तीवर, गादटमुष्टीचे गाटमुष्टीवर, परिधाचे भर्यकर परिः 
घावर, म॒द्रलाच मुद्रलांवर, पस्यांचे पव्यावर, तोमरांचे तीव्र तामरांवर, गदाचि 
गद्ांवर, हजारो चक्राच चक्रावर, ब्राणांचे तीक्ष्ण ब्राणांवर, कयव्यारींचे कस्या- 
रवर, भास्यांचे भाव्यांवर असे त्या समयीं पुष्कठ प्रहार होऊ लागले. 

शिरसि सशिरस्राणे सतनुच्राण्युरांसि च । 
पाणयस्सतलत्रादच सकेयुरादइच बाहवः ॥ ७८॥ 
सपताको ष्वजदचापि सकार च शरासनम् । 
हयद्च सहयारोहः करी च सनियतुकः ॥ ७९ ॥ 
इमानि दिषदुन्मुक्तराखचर्खिन्नान्यनेकशः। 
तदानीमपतन् भूमे। पक्षयोरुभयोरपि ॥ ८०॥ 

७८-८ ° शिरल्राणांसह शिरं, कवचांसह धडे, चामञ्याच्या हातमेव्यांसह 
हात, केयूरासह भज; पताकेसह ध्वज, बाणास धनुष्य, स्वारासह घोडा, 
माहूतासह हत्ती मशी दोन्दीं पक्षाकडीट पुष्कढ माणसे शत्रुन फेकलेल्या 
रस्नानीं वुटन लया समयी मूमीवर पडले. 

शरासनानि क्षतः सांगुटीयकपाणयः। 
पृथुस्कधाः कवधादच प्रत्यधावन्नितस्ततः ॥ ८१ ॥ 

८१ धनुष्य ओदणरि हातांत आंगच्या ससलेरे, सुद खा्यांचे कवबध इत. 
स्ततः एकमेकांवर धावृ छागले. 

यस्य येन हिरश्किन्न यद्यदगमपात्यत । 
तस्य तत्तत्तदोत्पत्य बत त परत्यधावत ॥ ८२ ॥ 

८२ ज्याचें शिर माणिलजो जो अवयव तोन ज्यानं खारीं पाडला 
त्याचा तो तो अवयव तक्षणी उद्भन त्याच्यावर ( तीडणान्यावर ) धावून गेला. 
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अथाश्वभ्यः करिभ्यद्च नरेभ्यदच रितैदशरेः | 
कत्यमानश्रीरेभ्यः प्रवृत्ते रुधिरहद् ॥ ८२ ॥ 
मञ्जामांसवसामदोमेदुरे मेदिनीतले । 
नरं तीभः पिशाचीः प्रहृष्ट डाकिनीकुखे ॥ ८४॥ 

तत्तत्पताकिर्नापाटक्रपालङ्तकु डे । 
भेरवीभिस्सम भूरिमत्ते भरवमडले ॥ ८५ ॥ 
च डदीधितिभर्वारमुडमालामनेोहरे । 
भूतेस्समुदिने च।तिमुदिते चेद्रशेखरे ॥ ८६ ॥ 
राज्ञा खडजिता तत्र दत्तराजे विहस्तिते , 
बत उयबकराजे च राज्ञा मानजिता जिते ॥ ८७ ॥ 
तद्वद वुजिदुन्मुक्त देतिपातपराहते । 
भीते मेघजिति दी (रते दशलजित्यपि विद्रुते ॥ ८८ ॥ 
अन्यास्मिश्नपि सेन्ये स्वे हीयमनि जयाकूटे । 
कुभेद्धवेन सुनिना पीयमान इवाणये ॥ ८९. ॥ 
तथा महजितः कांडकुटमाडकर्स्दित । 
राहराजदिातेबाणबौजराजमवाः करत् ॥ ९.० ॥ 

८२--९० तीक्ष्ण ब्राणार्नी छिन्न भिन्न बाटः वाख्याच्या) ह।्५ व 

माणसांच्या शरीरांतून निघाटेस्या रक्ताचे खाल तठ बनटे; मम्जा, मास, 
चरवी व मेद यांचा भूमीवर विखल ज्ाला; नाचणान्या हडटट।सह डाकिनी 
कुठास मोठा हषं न्ञाला; निरनिराव्या सेनापतीच्या कर्यांची कुडटे धारण 
करणारे भैरवमंडठ भेरर्सह अतिशय मत्त ज्ञाठे; सू्॑मडढ मेदून गेल्या 
( घारातीर्थ पडलेल्या ) वीराच्या मुदक्यांच्या मासेन शोभणाव्या शकरास 
भृतगणासह नत्यत मानंद च्चा; खडोजीराजानें दत्तराजाचे हात ताडठे; अहो । 
स्यवकर। जास सुद्धां मानाओी राजान जिकटे; याचप्रमाण मबाजीनं केटेत्या 
प्रहारानीं भयमीत जटिला मघाजी मागें हटला; दसाजीने सुद्धां पल काढला; 
अगस्ति मुरनीनी प्याटेल्या समुद्राप्रमणि इतरदहि मापटै सैन्य मयाकुल होऊन 
नष्ट स्चाटे; दयाचप्रमाणे मारजीच्या बाणनीं भांडकर स्त क्ल; अदी 
स्थिति पाहून शदाजी राजान ब्राजराज घौरपड्यावर आपव्या तीक्ष्ण बाणांचा 
वप्राव केला. 

वाजराजस्तु विक्रांतस्तेर्नितांतरितैदशरेः। 
[® केनः 

शीयैमाणहारसेपि न समोह महोर्मिभिः॥ ९१॥ 

ध 
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९१ परतु पराक्रमी बाजराज, त्या अव्यत वीक्षण ञाण वेगवान् बाणांच्या 
वरषाा्न छिन्नमिन्न श्चाला असतांहि, मूर्छित न्लाखा नाहीं. 

ततस्स तल संप्रेष्य प्रस्फुरदमे सांतरम्। 
ताडयामास भेन शाह राजभुजां तरम् ॥ ९२॥ 

९२ नतर स्यासमयीं चकाकणारे कवच घातलेल्या शहाजीराजास पाहून 
त्याच्या कछातीवर ( बाजराजाने ) आपल्या भाव्यानें प्रहार केला. 

कुहाखो युष्दविद्यायां कुलिक्ाभेयविग्रहः 
तेन मह्ल(भिघातेन शाहरजो न विव्यथे ॥ ९३ ॥ 

९२ युद्धविद्येत कुशल आणि वज्राखा सुद्धां ज्याचं शरीर अमेय हाते असा 
तो राहाजी राजा त्या मास्याच्या प्रहारा ग्याथेत ज्लाला नाहीं. 

अथ प्रकरितक्रोधयोधेर्मानजिदादिभिः। 
रारशक्तिगदाखङ्खमहा्यायुधधारिभिः ॥ ९४॥ 
वाजराज पालयद्धिर्द॑दयद्धिस्सपौरुषम् । 
परिववे महाराजः शाहराजः पराक्रमी ॥ ९५॥। 

९४--९५ तेव्हां शर, शाक्ते, गदा, खङ्ग, मारे इत्यादि आयुध धारण कर- 
ण्या, क्रोधाने खवल्टेस्या व आपला पराक्रम दाखविणाय्या णे ब्राजराजाचे 
रक्षण करणाय्या मानाजी प्रथ्ति योद्धांनी पराक्रमी शद।जी राजास वेले. 

तत्र कारानटज्वाखासमस्पद्यैधरेदरारेः । 
तापयामास तान् सवान् प्रतापी स मरीपतिः ॥ ९६ ॥ 

९६ तेथे प्रख्याय्ीच्या ज्वानाप्रमाणे प्रखर अल्ला ब्राणानीं त्या सरवांस 
प्रतापी ( शहाजी ) राजान त्रस्त करून सोडले. 

तदानीं राहराजन शरेः स्वैः शाकदीरूताः । 
सखरस्तबाहुखतास्तत्र खवल्ाहितखोषहिताः ॥ ९७॥ 
चडवाताहतास्सय्यः पुष्पिता इव फकिड्युकाः । 
दातहास्सेनिकाः पेतः बाजराजस्य पर्यतः ॥ ९८॥ 

९७--९८ व्या बेरली शहाजी राजाने मापल्या वाणांनीं ज्यांचे तुकडे तुकडे 
केरे महेत, ज्यांचे ब्राहू तुरून पडले आहेत, ज अंगांतून वाहणाय्या रक्तानें 
ताबडेखाल क्षाठे आहेत असे शेकडो सैनिक, प्रचंड वाव्याच्या तडा{ख्याने नुक- 
तेच फुललेरे पठसावे वृक्ष उमटुन पडावेन व्याप्रमाणें बाजराजासमक्च पडले, 

उत्पतच्तरगारुढो यन्न य्रोत्पपात सः। 
तत्न तच्च परित्रस्य प्रतिवीरास्सदस्रशः ॥ ९९. ॥ 

^ 
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पवता इव सरीणः पविपातपराहताः। 
समजायत दशधा शातधा च सहस्रधा ॥ १००॥ 

९९--१०० दौडणाव्या घोड्यावर व्रसटेला शहाजी राजा जेभे जेथे चाटून 
गेला तेये तेथं घाबरटेल्या हजारो शत्रवीरांचे वच्रपरहारनें विदीणं ्ञाटेत्या 
पर्वताप्रमाणें दशधा, शतधा व सहस्रधा तुकडे स्चाटे., 

ततः परिचर करिचत् कदिचत् सहचर पुनः । 
चमं चाप्रतिमं करिचत् कारिचच्चमे सचद्रकम् ॥ १०१ ॥ 
ततो घोरपरः करिचिदिषुधि च शरासनम् । 
चिच्छेद राहराजस्य कदिवच्च ध्वजमुश्नतम् ॥ १०२॥ 

१०१-१०२ मग कोणी शदाजी राजाचा नकर, कोणी त्याचा मित्र, कोणी 
त्याचे अप्रतिम कवच, कोणी त्याची चंद्रयुक्त ढा, कोणा पोरपड्याने त्याचा 
व्णांचए भाता व घनुष्य, कोणी त्याचा उच ध्वज अक्षीं तोडली. 

अथारिपातितापारहेतिपातपतापतान । 
तूणमुत्पलय तुरगादुरगारातिचेष्टिते ॥ १०३ ॥ 
शराचितशरीरोत्थलोदितद्रवखादहिते। 
प्रभूतप्रधनेोद्मूतपरिश्रमविमोहिते ॥ १०४॥ 
महाराजे महाबाहौ परिरन्धमीतले । 
कष्वडितास्फोटि तावेश्ापरे च परमंडले ॥ १०५॥ 
हाहाकार स्तदात्युच्चेरभ्रद्धाशेबले बले । 
तत्र धमेधन ध्रीरं धमेराजसमधियम् ॥ १०६॥ 

१०३.-१०६ क्षटकन् धोड्यावरून उडी मारून गरुडाप्रमाणे ञ्जडप धाल- 
णाय्या, बाणान यिद्ध अशा शरीरातून वाहणाच्या रक्ताने लार क्लाटेस्या, फार 
रढस्यामुढे श्चाटेत्या पीरिश्रमाने मूच्छ आलेल्या महाबाहु शहाजीं महाराजांनीं 
भूमीस आगन दिर असतां ( भूमीवर पडले ससतां ) शत्ुमंडल गजना 
करू रागे व दंड थोपट्रू लगे; आणि इकडे भोसस्यांच्या सेनन्याति मोडा 
हाहाकार उडाला. 

सवेखमिव टोकस्य सवेस्यापि समाश्रयम् । 
तं महीतलसंट्च मग्र मोहमदोर्भिषु ॥ १०७ ॥ 
देवादिवस्तरादेवं दिवाकरमिव च्युतम् । 
रयाद्धयाद् वष्टुत्य बांधवत्वं प्रकाशयन् ॥ १०८ ॥ 
फटेकेन स्वकीयेन ररक्च बलजिद्रटी । 
अथ शाहं महाबाह बाजराजः स्मय तथा ॥ १०९ ॥ 
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१०७--१०९ तेथे घर्मराजाप्मणे शोभणारा, धर्मनिष्ट, धैयेवान् , लोकांचे 
जणूं काय सदेस्व, सर्वौ चाच आधार दुर्दैवानें आकाशांतून पडलेल्या तेजस्वी 
सू्यौपभ्रमाणे मूच्छी येऊन भूमीवर पटल्या अशा त्या शदटाजी महाराजाच 
बखाढ्य बान्डाजीनें वेगाने घोड्यावरून उडी मारून, ब्रधुभाव दाखवून आपल्या 
टाीने रक्षण केट. 

निश्वसत निजग्राह नागं जांगुलिको यथा। 
ततो हास्तनमासेप्य नीयमानमरातिभिः ॥ १९२० ॥ 

१०९--११० तेव्हां ग।रुदी जसा फुसफुसणाव्या नागास पक्डतो दयाप्रमाणं 

निःश्वास टाकणान्या महाबाहु शद्ाजी राजास व्राजलजाने स्वतः केद केले, 

धितमृरोखखं दयुष्कसुख मुद्धितचश्चषम् । 
पचाननमिवा्नीय पंजराभ्यतरे भर्पितम् ॥ १११९ ॥ 
निकृतं निङतिक्षन सस्तफेन दुरात्मना । 
राहभूभ्रतमालोक्य भररामाचुक्रुद्युजेनाः ॥ ११२॥ 

१९१०--११२ मग ज्यास मूर्छा माटी महे, ज्याचे तोंड घुकले आहं 
ज्या उठे मिटे आदत, ज्यास कपटपटु, दुष्ट मुस्तुफाखानाने फसविले अ 
हाजी महाराजञास--पकद्धन आणून पिजव्यात घातट्ल्या सिंहाप्रमाण--हत्ती 
बर घालून : चर धेऊन चालले पाहून लोक अतिशय आक्रोश करू कागले, 

प्यधत्त यवनः स्वन कपटेन पटेन यम् । 
नय न वेद् त विद्यः शाहः सवेविदप्ययम् ॥ ११३ ॥ 

११२ ज्या मुस्तुफाखााने आपल्या कपटरूपी पटाने ( वस््राने ) शाजी- 
राजास क्लाकून टाकल तो श्हाजी सव कांहीं जाणणागं असूनहि व्यास तो कावा 
समजला नाहीं असं आम्हांस वाटते, 

सुस्नुफाः स्वामिकायार्थी परस्परं खतमातशम् । 
अहो विश्चरभणायास्य लटघे च स्वपुस्तकम् ॥ ११४ 

११४ स्वामिकायच्छु सुस्त॒फाखानानं राहार्जास विश्वास पटावा म्हणून 
आपला मुर्गा अआतशखान याची रापथ धेतटी ब आपले कुराण उद्टषिके, 

इति त यवनं तत्र जगह जनताभितः। 
स तु खस्वामिकाया्थीं रतङृत्योभवत्ततः ॥ ६१५ ॥ 

११५ म्हणुन तेब्हां जनता ल्या यवनाची सव॑त्र निदा करूं छागी. परत॒ 
तो स्वामिकार्येच्छु मान्न कृतार्थं न्नाला. 
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न पद्याण न तुरगा न करी न क्रमेटकः। 
नायुध नायुधीयश्च न वाद्यन च वादकः ॥ ११६ ॥ 
न मचकोा न चो्टोचो न पताकान च ध्वजः, 
न विक्रय न विक्रेता नधनेन च कीटकः ॥ ११७ ॥ 
न कांडपरकस्तच्र न चासीात्परमडपः। 
तथाभवत् श्चणाधन शादस्य शिविर तदा ॥ ११८ ॥ 

११६--११८ खोगीर नाही, घोडा नारदी, हत्ती नारदी, उट नाही, आयुष 
नारी योद्धाहि नादी, श्र नादी, शस्रधारीहि नाही, वाद्य नाही, वाजन्रीहि नाही, 

परग नाही, छतदहि नाहीं, पताका नाही, ध्वजा नाही, विक्रीची वस्तू नाही, 
विक्रणारादहि नाही, सपण नाही, मे्वरहि नाहा, कनात नाही, तनुहि नाही 
अशी क्षणा त शद।जीराजाच्या रशिविराची सवस्था न्लाली 

अमीभिः संवतानटनिभव्रेमस्तुफमुखे 
चमूपाढेः काटरिव युधि निदिपाधपवबटम्। 
अमु शाह सादहरकृर्तिमितेनितान्त नियामत 
स्वदुतभ्यः श्चुत्वा महास महमूदेन मुमुदे ॥ ११९ ॥ 

११९ प्रल्यकाल्च्या अभीप्रमाणें प्रखर आणि ग्रमाप्रमार्णे करूर अश्ना त्या 
म॒स्त॒फाखान प्रभति सरदार इद्रश्रमाणं पराक्रमीसशा त्या अभिमानी शदाजी- 
राजास युद्धांत पके कैद कले धादे अस आपल्या दृतांकटन एकन महमृद 
जादि ख्शदास आनद स्षारा. 

हत्यनुपुराणे कवीद्रपरमानेदप्रकाशितायां संहितायां 
दादल्लोध्यायः ॥ १२॥ 
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मनीषिण ऊचुः । 
अथ स्वपितर श्चुत्वा निगरहाीतमरातिभिः ¦ 
शाम्भराजः किमकरोात् तथा हिवमदहीपतिः॥ १॥ 

पडित म्हणाले: - 

१९ शतरैनीं आपल्या पित्यास केद केस्याचें एेकृन रंभूजी ( संभाजी ) माणि 
किषाजी है काय करते श्चाले ? 

तं निगृह्य महाराज मुस्तुफो वाहिनीपतिः । 
व्यधत्त करिमधमात्मा महमूदश्च दुमेतिः ॥ २॥ 

२ व्या शहाजी महाराजांस कैद क्न सेनापति मृस्तृफालान माणि दृष्ट, 
अधार्मिक महमृदशहा यांनी काय केटे ! 

कवीन्द्र उवाच । 
शम्भुः स्वपितरं श्रुत्वा निगृद्ीतमरातिभिः। 
चुकाप मुस्तुफायोच्चेविङ्गरूर पुर भ्रयन् ॥ ३॥ 

करवीद्र म्हणालाः--- 

३ आपल्या पित्यास रात्रूनीं पकडल्याच एेकृन गन्द येथे राहणान्या ज्ञभू- 
जीस मुस्तुफाखानाचा अतिशय सताप आला 

निशम्य रिवराजोऽपि दाहराजदशामिमाम् । 
येदिलस्यापकाराय प्रतिजक्ष प्रतापवान् ॥ ४॥ 

४ प्रतापी शिवाजीनहि शहाजीची ्राल्टी ही दशा एकुन सादिलशहाचा 
सूड पेण्याची प्रतिना केटी 

मस्त॒फस्तु महामानी बिज्गरूर जिधक्चया । 
रयान्नृप तानजित इरान्वयधुरन्धरम् ॥ ५॥ 
तथा विहृगोपार विप्र क्षा्नोपजीविनम् । 
प्रोढ फरादखानं च सदः प्रस्थातुमादि शत् ॥ ६॥ 

५.-- £ महामानी मृस्वुफाखानानं ब्रगद्रुर त्वरित षेण्याच्या इच्छेने इरे वशां - 
तीर मुख्य ॒तानाजी राजे, क्षत्रिय वृत्तीने राहणाया ब्राह्मण विष्ट गोपाठ व 
पोक्त फरादखान यांन) ताबडतोब निवण्याची चाज्ञा केली, 
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तदानीं महमृदोऽपि मेधार्व पतनापतीन् । 
योगमाक्षापयामास रिवस्य विषय धरति ॥ ७॥ 

७ त्याचवेर्ढीं बुद्धिमान् महमृदशहानेहि शिवाजीच्या प्रातावर चादून जाण्या- 
विषर्यां मापल्या सरदारांना आश्ञा केटी, 

अथ सेनापतिनांम फत्तेखानो महामनाः 
मिनादरतनो राखो फत्तेखानश्च कापनः ॥ ८<॥ 
क्रूरो शर फशाहद्च धन्वधारी यशोधनः । 
सश्राहसदहिता पते यवनाः सज्जसाधनाः ॥ ९ ॥ 
घाण्टिको मत्तराजदच क खिरोपमसायकः । 
तथा फलटस्थानपतिवेखवान् बाजनायकः ॥ १०॥ 
सामन्ताः शातहाद्चान्ये स्वणपृष्ठशरासनाः | 
खणंसारसलनाः स्वणं वसनाः स्वणंकेतनाः ॥ १९॥ 
स्वणंचन्द्रकमुद्रङ्किफलटकय॒तिद्चालिनः। 
तस्थुराक्रम्य तरसा पुरं बविस्वसरोऽभिधम् ॥ १२॥ 

८-१२ नेतर थोर मनाचा फत्तेखान नांवाचा सेनापति, मिनादशेख व 
रतनशेख, कोपिष्ट॒फत्तेखान, क्रूर, धनुघारी, आणि कीततिंमान शरफशह। हे 
कवचधारी व॒ शाखरास्नानीं सज यवन, आणे वज्रासरारखे ज्याचे ब्राण महेत 
ससा मत्तराज घाटे (घांरिक), फल्टणाचा राजा बाजनाईक आणि सोन्याच्या 
पाठीचीं धनुष्य, सोन्यातते कबरपटे, सोन्याचीं व्र, सोन्याचें ध्वज, सोन्याच्या 
चांदानीं युक्त ढाटी धारण करणारे इतर हेकडो मांडलिक राजे यानी ब्रैटस्सर 
नांवाचि नगर बलान हस्तगत करून तेथ तठ दिला. 

तथा हेबतराजस्य खतो वह्टाव्टसक्ष कः । 
कृतहस्तः कृती कूरकमा द्रौणिरिवापरः ॥ १३॥ 
सिहसहननोऽनेकेरनीकेः परिवारितः। 
पुरं शिरोबलं प्रप शिवसेन्येरवारितः ॥ १४॥ 

१३- १४ वाच प्रमाने उत्तम गोटंदाज, कुशल, करर; सुदर, जण काय 
दुसरा भश्वत्वामा असा हैवतरावाचा पुत्र बहछछाढ याने अनेक सैनिकांसह शिवा- 
लीच्या सेनिकांकट्कन अडयन्ठा न होतां शिरवठ्छ गांठरल, 

पुरन्द्रशिरोवर्ती पुरन्दरखुतापमः। 
तदा तदागम श्चत्वा रिवः स्मेरनताननः॥ १५ ॥ 
सच्राटवान् धनुबोणपाणिः सश्नष्दसाधनः। 
सीरायुधसमान् धीरान् स्ववीरानिदमव्रघीत् ॥ १६॥ 
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१५-१९६ तेब्हां तो मल्ला एकून पु्दरगड।(वर राहणाव्या, कार्तैकेयासा- 
रख्या रिवाजीने कवच घालून धनुष्य बाण हातीं घेऊन, शखरास्रांनीं सज होऊन, 
स्मितयुक्त व नम्र वदन शिवाजी बलरामासारख्या सापत्या धैर्थवान वीरास 
असं म्हणालाः-- 

शिव उवाच । 
विश्वस्तो मुस्तुफाखाने महासयजः पिता मम। 
अटो व्यसनमापन्नः सम्पन्नः सम्पदा स्वया ॥ १७॥ 

क्षिवाजीं म्हणालखाः-- 

१७ मान्न वडीख शहाजी महाराज स्वतःच्या सपत्तीन युक्त असतांहि, 
मुस्तुफ।खान।वर विश्वास ठेवस्यामुढे स्कटांत सापडके ही केवटी खेदाची गोष्ठ 

न विश्वसद विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् । 
विश्वासाद्धयसुत्पन्न मूलान्यपि निरून्तति ॥ १८॥ 

१८ अविश्वासु लोकांवर विश्वास ठेवू नये, इतकेच नन्दे तर विश्वासु टोका- 
वर सुद्धां विश्वास ठेव नये; (कारण ) विश्वासापासुन उत्पन्न ज्ञाटेले मय समूढः 
उच्छेद करते. 

इति व्यासस्य वचनं श्च तवानपि पार्थिवः । 
अ्िश्वास्यतरे तस्मिन् अहो विश्वस्ततां गतः॥ १९॥ 

१९ हं व्यासवचन माति सतहि महाराजा्नी व्या अल्ंत मविश्वाषू 
माणसावर विश्वास देवला टं केवदं आश्चयं, 

अविक्ञतेङ्कितगतिः श्रितयदिलश्यासनः ! 

निजग्राह महाराज मुस्तुफो यवनाघमः ॥ २०॥ 
२० मपे मनोगन समजून देणान्या यवनाधम मुस्तुफासः. नें मादिल- 

दााच्या हुद्कुमाने महाराजाना केद केले. 
विश्वस्तः स्वणहरिणे हरिणाक्षा प्रणोदितः । 
वन्चितो दृ्वक््रण साऽपि दाश्रथिचैपः॥ २१॥ 

२१ एवदढा दाशरथि राम, पण तोसुद्धां मृगनयना सीतेच्या माग्रहाने सुवणे 
मृगावर विश्वास ठेवत्यान रावणाकदटून फसविला गेटा. 

अतिविश्रव्धतां नात्वा विष्टब्धा मरुत्वता । 
पपात बिदिवान्णे ययातिनंहुषातमजः ॥ २२॥ 

२२ नहूषाचा पुत्र ययाति याचा इद्राने ञपस्यावर अव्यत विश्वास षस्वून 
घेऊन त्यास फसविले; आणि तो स्वगातून स्वरिव खाली पडला. 
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सहजे कवचच विश्रद्धिश्वस्तो बटविद्धिषा । 
तथा स विदितः कणैः पार्थन निहतो यथा ॥ २३॥ 

२३ जन्मतःच प्रास ज्ञटेटे कवच धारण करणाय्या कणांनें विश्वास ठेव- 
ल्यामुढं इदानें त्यास असं बनविें कीं, तेगकरून तो अजनाकद्भन मारला गेला. 

विश्वस्तो धमेराजोऽपि भरतानां चुरन्धरः। 
स॒योधनसहायेन द्यूत शकुनिना जितः ॥ २४॥ 

२४ मरत कुलांतील मुख्य जो धर्मराजा तो सुद्धां विश्वास देवस्यामुले दुर्या 

धनाच्या साह्यकत्या शकुनीकड्कन ग्रृतात जिकला गेला. 

अतो बेरेषु विश्वास न कुर्वीत विचक्षणः। 
येन सम्यगधीतोऽस्ति राजधमेः सलक्षणः ॥ ८५॥ 

२५ म्हणून ज्यानि लक्षणांसह व सागोपांगांसह रजनीर्तीचे चांगले सथध्ययन 

केठे आदे अशा चतुर पुरुषाने सन्रुवर विश्वास ठेवू नये. 

हालाहटधराच्छषा हाखादटनिषेवणम् । 
विद्धिषत्स च विभ्वासस्रथमतत्सम स्म्रतम् ॥ २६॥ 

२६ नागाला ( सप।ल। ) मदी मारणे, हालाहर विष्र पिँ भाणि शचरूबर 
विश्वास वणे द्या तानह गोष्ठी सारण्याच होत. 

लालन कापिबालानां काटपन्नगचाटलनम् । 
तथा स्यादपकागय खटप्रणयपालनम् ॥ २७॥ 

२७ माकडांच्या पिला लाटटनपाटन करणे, काठसपास दवचर्णे, याच 

प्रमाणे दुष्टां मत्री करणे हयी अपायकारकर होत. 

यथान्धमन्दि रालिन्दमध्यदीपकदपनम् । 

यथा स्रोतास्वनीखे(तः सिकतासतु दन्धनम् ॥ २८॥ 
यथा शकाटितानष्यमुक्तासश्रानसाधमम् । 
यथाच जगति स्यात कदटीकाण्डदारणम् ॥ २९ ॥ 
यथा ह्याका्खनन यथा सिरखताडनम् । 
तथा परिश्चमायेव मवेदसदुपासनम् ॥ ३०॥ 

२८-३० सांघन्य्राच्या घरांतील आंच्याच्या मध्यभागी दिवा चछवणे, 
नदीच्या ओघांत बाद्चा परूल बांधणे, फुटटेरं मूस्यवान् मोती पुनः जोटर्णे, 
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केव्टीचा खां पाडण, आकाश खणणे, जल्ताडण करणं हं जसे केवठ परि- 
श्रमास कारणीमृत होते तशीच दुष्टाची सेवा होय. 

द्विषि विश्वसता येन नीतिश्ाख न तर्स्मरतम्। 
कि तन खदिराङ्गारपयङ्करायन कतम् ॥ ३१ ॥ 

३१५ सान्रुवर विश्वासून जो प्रसिद्ध राजनीतिर्ास्न साफ विसरला याचा काय 
उपयोग? त्याने खदिरांगारराच्या शय्येवर शयन केठे म्हणावयाच ! 

भवेद्यदि सतृष्णस्य वैतृष्ण्यं स्रगतृष्णया । 
तर्हिं स्यदेव निखिल कुरार खलसेवया ॥ ३२; 

६२ तुषातोची तृष्णा मृगजठ पिऊन जर शांत होल तर दृष्टास्य सेवे- 
नेहि पणे कल्याण होईलच होट, 

स्षरान्वेषणपरः परस्पधाकरः खलः । 
आहेतोप्यहितो क्षेयो नावक्षेयो विजानता ॥ ३३ ॥ 

३३ छिद्रान्वेषी शन्न, दुसव्याची स्पर्धां करणारा दुष्ट हे सपपेक्षांि अहित- 
कारके जाणावेत; शहाण्यानें ल्यांची उपेक्षा करू नये. 

रस्षित रा्मखिट वाक्य च परिपालितम् । 
अमुष्य महमूदस्य महाराजेन कि तम् ॥ ३४ ॥ 

३४ त्या महमूदशदाच अखिल राज्य रक्षिटे आणि मान्न पाटली; महारा- 
जानी त्याचं काय ( वाह ) केले होते ! 

हितानामदहितो भूत्वा महितोपि स्वया धिया । 
अहो येदिटश्षादोयं न सीदति निराश्रयः ॥ ३५॥ 

३५ मित्रांचा दात्र ज्चाव्यामुढं निराधार मसा हा आदिटशष्ा भापल्या 
देशवयीसुटे मान्य असला तरी नाश पावत नाहीं हं स।श्चयं होय | 

रुद्धः फराद खानाथर्विरुष्देरुष्दतस्मयः। 
योत्स्यते तश्र मे भ्राता विगरूरपुराश्रयः ॥ २६॥ 

३६५ बगद्कुरीं राहणारा, फरादखानादि शन्रूनीं वेढट्ला अव्यत मानी असा 
माक्ष भाऊ तेय युद्ध करील, 

इमानि गिरिदुगोणि पाटयश्नातिनिषौतः , 
योत्स्थेहमाहितेरत सक्नष्दानीकसयुतः ॥ २७ ॥ 

३७ आणि मी ह्या गडि रक्षण करीत अगदी निधौस्तपणे सज सेन्य।- 
निक्षीं येथ रावरंरीं ल्देन. 
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अहमव स्वय तन्न शभुराजः पराक्रमी । 
मोचयिष्याषहे तात युष्यमानावुभावपि ॥ २८॥ 

३८ इकडे मीं स्वतः आणि तिकडे पराक्रमी रीमुराज अमे दोषे युद्ध 

करून वडिलांस मुक्त करू, 

अथास्मदाभिभूतात्मा महमूदः सुदुर्मदः। 
सहेव स्वेन दपण महाराज विमोक्ष्यति ॥ २९ ॥ 

३९ अव्यत गविष्ठ महमूदशहाचा म्हाकड्न परामव न्ञाटा म्हणज्ञेत। 

।पल्या ग्वाबरोवरच महाराजांस सोदाल, 

स्वेन धर्मेण सहितं महित तातमावयोः | 
महमृदो न चन्मोक्ता तर्हिं भोक्ता स्वकमं तत्। ४० ॥ 

४० स्वघमनिष्ठ संशा आमच्या पूर्य पियास जर महमृद सोडणार नादी 
तर तो आपल्या कमाच फल खास भागील, 

यर्हि मेहान्महाराज येदिरः प्रहरिष्यति । 
तर्हिं त सहितं सद्यस्तात एव हनिष्यति ॥ ४१॥ 

४१ जर आदिलशदा मूखैपणानें महाराजांस अपाय करील तर ब्राबाच 
त्याला त्याच्या साह्यकलयासह लगेच ठार करतील. 

अनारतं मना येषां धमेपाश्ानिवंधनम्। 
भट न तेषां बधाय कारागाराद्वधनम् ॥ ४२॥ 

४२ ज्यांचे मन सदा धमपा्ांनी। बरद मसते त्यांना बांधण्यास काराग्रहादि 

बधन समथ नसतात, 

गृहीता महिता रखकर जयवटटी मया पुरा। 
स्थापितश्चद्रराजक्च तस्यां तदाभिलाघुकः ॥ ४३ ॥ 

४३ खोकामध्यं प्रसिद्ध असटेटी जावन्यी ( जयवह्छी) मी पर्वं षेतली 
आणि तिचा अमिलाषर करणान्या चद्ररावाची तेथ स्थापना केली. 

घेरात्मानो घोरफटःः कुपिता इव पन्नगाः । 
मां जांगुखिकमाराक््य महती शांतिमागताः ।' ४४॥ 

४४ सतापलेस्या नागाप्रमाणें मयकर घोरपडे मला गारुड्याला पाहून सगदं 

गोगल्गाय स्षाठे आहेत, 
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प्रस्थाय प्रथनाय द्राक् मया विद्राषेतः पुरा, 
जीवन्नादाय मुक्तदव फलटस्थानपुरेश्वरः ॥ ४५ ॥ 

४५. युद्धार्थं एकदम चाल करून फट्टणच्या राजास पूर्वी मी पञ्वृून 
छाविलं आणि त्यांस जिवंत पकदड्कन सोडून दिर 

पतेऽधुना खमुदिताः फतेखानादयो भराः। 
ये।ः्स्यन्तेऽप्मान् समासाद्य द्विपा इव मदे(त्कटाः ॥ ४६॥ 

४६ मातां हे फत्तेटनादि एकत्र क्के योद्धे भाम्हांस गाटरून मस्त हत्ती 
प्रमाणें रखुद्रतीर. 

बलोयानेष बह्याढ्टः पारयन् प्रबलं बलम् । 
मन्यते बहुमा्मान समादाय शिरोबलम् ॥ ४७ ॥ 

४५ प्र्रठ सैन्य ब्राठगणारा हा अतिव्रखढ्य ब्रह्छाठ शिरवढ वैतस्य।मुटे 
आापण।स फारच मोढ। सपरन लागला अहे, 

अतो दरुतामेतो गत्वा तमव बलिनां वरम् । 
विनिगृह्य भवन्ताऽद् मोचयतु रिरोवलम् । ४८॥ 

४८ भ्हणुन तुम्दी येथून त्वरेनं जाऊन त्या मति बलाल्य बहास पकद्भन 
माज शिरवटठ साडवाव. 

अथ श्वावा परभ्वोवा फतेखानं महावटम् । 
अच्रवा तत्र वा वीक्ष्य प्रतियोत्स्यामहे वयम् ॥ ४९ ॥ 

४९ मग उदयां किंवा परवां व्या महावब्रख्वान फत्तेखानास र्थं बां तिये 
सम्दी त्याच्याशी युद्ध करू. 

कर्व!द्र उवाच । 
शिवस्येति वचः शरुत्वा सेनिकास्त सहस्रशः । 
पुष्कर पूरयामासः सहनादेन भूयसा ॥ ५० ॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः-- 
५० हिवाजीचें हे भाषण रेकरून स्या हजारो सेनिकानीं सिहाप्रमणें प्रचंड 

गजना करून आकाश दणाणूुन सोडले, 
अथारातिप्रमथनोा जगत्स्थापकवरजः। 
प्रच्य प्रथनामेदेा गेदोनाम महायुधः ॥ ५६॥ 
व्य।घ्रान्वयस्तयथा भामो ममा भीम इवापरः । 

दलितद्धेषिदोाःस्तमदंभस्सभदच कांटिकः ॥ ५२ ॥ 
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शछगारस्सखगरागानारमिगाटकुकसभवः। 
रिवरदचोत्ताकङकताग्रः करालः कछाटसन्निमः ॥ ५३ ॥ 
परवीराध्रयां चोरदचोरवंदयो गणाच्रणीः। 
भौीकोऽतिभीषणानीकोऽत्यभीके रणकमोणे ॥ ५४॥ 
वैरिवित्रासजननो युधि भेरवमैरवः। 
सभाभिभासमानोऽस्य सनाभिरपि भैरवः ॥ ५५॥ 
अमी रोरखुपतेददुराः सूरा इव सतेजसः । 
स्वया स्वया शिया रम्याः प्रणम्यामुं प्रतास्थिरे ॥ ५६ ॥ 

५१-५६ मग शत्रूचा विध्वस् करणारा हाड ( घुसन््णारा ) व निकराच्थ। 
युद्धांत भानद मानणारा महायोद्धा गोदाजी जगताप, जणु काय दुसरा भीमचं 
ससा भयकर भीमाजी वाघ, शत्रूच्या ब्राहूब्रलाचा गनं हरण करणारा संभाजी 
काटे, मयकर आहे असा यमाप्रमाणं मयक्रर युद्धागाच। शगार,+उ्याच्या भास्याच 
टाक दिवाजी इगरे, शचरुवीरांची टक्ष्मी चोरणारा (हरण करणारा ) टदण्यांत 
अव्यत निमय, अत्यत भयकर सैन्य मरेटा अस। सेनानायक मिकाजी चोर, 
श्रु्या हृदयांत धडकी उन्न करणारा, युद्धांत भेरवाप्रमाणें मयेकर, तो तेजः 
पुज भैरव नांवाचा ह्याचा सख्ा भाऊ हे सूय।प्रमाणें तजस्वी, आपापल्या 
वैमवानें शोभणारे गडांच्या स्वामीचे (शिवाचे) द्यूर वीर त्याखा प्रणाम 
करून निघाले, 

आध्यक्षय हिव एतेषां न्ययोजयत काठकम् । 

स्वेषां चरष्णिवीराणां वासुदेव इवाहुकम् ॥ ५७ ॥ 
५७ ज्याप्रमाणें श्रीकृष्णे सात्यकीस सवे यादववीरांचा सेनापति नेमले, 

त्याप्रमाने रिवाजीने कावुकास ( कावजास ) स्या सवा।चा सेनापति नेमिठे, 

सन्नाहः स्वैः समाकीणौस्तेऽवती णोः पुरंदरात्। 
अवुदा इव गजैतः सन्नष्द्तरसैधवाः ॥ ५८॥ 
तामतीत्य निशां तजर प्रतीपविजरगीषया । 
पयाणाभिमुखी भूय कारयामाञुरानकान् ॥ ५९ ॥ 

५८-५९ आपला युद्ाचा पोषाख चढवून अतिशय सज घोड्यांवर बसून मेघा- 
प्रमाणे गजना करीत ते परंदर गडावरून खाली उतरटे भणि तीं रात्र तेयच 
घालवून शत्र्त जिकण्याच्या इच्छेनें प्रयाणामिमुत होऊन र्व्यानीं नौबत बाज- 
विण्यास्र घांगितखे, 
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अथ पद्भिः पदातीनां भिन्दत इव भ्रतलम्। 

कर्तयंत इवाश्वायवतकेव्यौममडलम् ॥ ६०॥ 
प्रक्रिरन्त इवा्सणामुपरि प्रख्यानटम् ॥ 

शरास्ते ददश्स्सदयो विकरुवोणादिशरोवटम्॥ ६१॥ 
६०-६१ मग पायदठच्या पदाघातांनीं भूतल जणूं काय विदीणं करीत, 

प्रोड्याच्या खुराना आक्रारा जणूं काय कापरत, शर््रुवर जणूं काय प्रल््यापरि 
उधल्ठीत त्या ग्रूर वीरांनीं युद्धाचे माविमोव करीत रिरवक छ्गेच पालं 
( गांठे ). 

परस्तु बख्वद्वीक््य रिवसेन्यसुपागतम् । 
निजगाद् निजानीक पत्तानतिमतीनिदम् ॥ ६२ ॥ 

६२ शिवाजीच बराव्य यन्य जवठ मलेटे पाहून शत्रूसुद्धां आपस्या सेन्यां- 
तील अत्यत बुद्धिमान पायदर्व्ासि अस म्हणालः-- 

बह्ाद्ट उवाच 

मा भैष्ट स्मयवदिष्ठमवलोक्य दिषद्रलम् । 
[®> ® क ध्रष् 

प्रधने निधन श्रष्ठमश्रेष्ठ हि पायनम् ॥ ६२ ॥ 

ब्ह्ाठ म्हणाखाः- 

६३ शतरुचै अत्यंत गर्वि्ठ सेन्य पाहून धाबरू नका; युद्धात मरणे हं श्रष्ठ 
होय आणि युद्धांतून पद्भून जाण हं निय होय. 

फतेखानमतेनेते वयं पाप्ताददिहाराबलम्॥ 
अवस्थानमिहास्माक घुवस्थानामिव धुवम् ॥ ६७ ॥ 

६४ फत्तेखानाच्या आशक्ञेवरून हे आपण शिरवन्ास मालो आशे; या 
ठिका्णीं आपले ठाणे ्रुवप्रमाणे मटन महै. 

यदि वो भयमेति तर्हिं सद्यो ममाक्षया ॥ 
दवितीयमिवमामनच्र वप्रमारुव्य तिष्ठत ॥ ६५॥ 

६५ आतांहि जर तुम्हांसि भय वाटत असेल तर जणूं काय दुसरा तटच 
अशा मान्चा ताबडतोव आश्रय करून माच्या आक्षे येथे राह, 

न द्यस्मन्निधनेनैव स्वामिकायं प्रसिध्यति ॥ 
अतो युध्दाय महते वप्रमेवाश्रयामहे ॥ ६६॥ 
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६६ आणि केवठ आमच्या मरण्यानेंच स्वामिका्यं॑सिद्धीस्र जातें असें 
नाहीं. म्हणून जोराच्था युद्धासाठढीं आपण टेकडीचाच माश्नय करू. 

क्षोदिष्ठमपि दिष्टेन दिष्टेऽमुप्मन सदुगेमे ॥ 
दुगेमेतघ्दि सिष्दिक्नो युष्द्स्यास्य विधास्यति ॥ ६७ ॥ 

६७ दवान आणलेव्या ह्या अत्यंत कठिण प्रसंगीं ही अस्यत क्षुद्र टेकंडी- 
सुद्धां ह्या युद्धांत यश प्राप्त करून देईक. 

साभिमानेस्साभेमानं युध्यमानेदिशयोवटे ॥ 
इहास्माभेदिरोदेयं न तु देय यश्चो रणे ॥ ६८ ॥ 

६८ आपण मानी लोकानीं अभिमानानें या ह्िरवव्ामध्ये ल्ढतां ख्टता 
पले शिर विं; पण युद्धात ( श्रं ) यश देऊ नये. 

यरासे दाथेतां स्वीयां दशस्यदमनो जदो ॥ 
यशसे दानवाधीश्नो बलिः पाताटमाययौ ॥ ६९ ॥ 
यशस दानवारातिः कामस तयुमाददे ॥ 
यश्षसे स्वयमुक्कृत्योत्कृत्य मांसं रिविदैदो ॥ ७०॥ 
यशसे खडपरश्चुः सद्यो हाखाहरं पपो ॥ 
यश्सेऽस्थीन्यहोत्कृत्य दधीचिस्सद्धाति ययो ॥ ७१ ॥ 
यशसे कारयपीं सबामत्यजजमद्चिजः॥ 
यश्चसे शरशय्यायामद्चात स्वणदीसखुतः ॥ ७२॥ 
तदद्य यश्सेऽथाय प्रतियोत्स्यामहे परान् ॥ 
यावन्न प्रहरन्त्येते वीक्ष्य वीक्ष्य वरान् वरान् ॥७२॥ 

६९-७३ यशासार्ढीच पटी प्रिय पत्नी रामाने यकटी; यशासार्ढाच दान- 
वांचा राजा बढी पाताल्ांत गा; यक्च।सा्ै विष्ण॒नेँ वूमावतार बतला; 
यशासरा्टीच रिबीनें आपले स्वतःचे गास तोडतीट्भन दिले; शकर एकदम 

हालाहार प्याखा; यशासाढीच दधीचे मापर्टी हाड कापून दिल व स्द्रति 
मिल्विटी; यशासार्दीच परश्चरामनिं सवं प्रथ्वी सोन दिर्टी; यशासाठाच भीष्म 
दारशय्येवर पडे; म्हणून आज हयान आपस्यांतील मुख्य मख्य लोक वन्न 
वेचून मारिले नार्हति तोपर्यत स्ह ययासाढी व मयासाटीं शत्रं युद्ध करू, 

इत्य॒क्तवति ब्धा योधास्तस्य सहस्रशः ॥ 
सद्यस्तहुगंमास्थाय विनेदुर्दिरदा इव ॥ ७४॥ 

७४ याप्रमाणे बहाने भाप्रण केस्यावर ल्याचे हजारों वीर दुगाचा भाभ्रय 
करून हत्तीप्रमाणे गजना करू लागले. 
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अथ प्रतिभरान् दश्वा कृतवप्रावरुबनान् । 
कावुकस्समराकाश्षी स्वान् सेन्यानिदमव्रवीत् ॥ ७५॥ 

७५ शघ्ुनी तटाचा आश्रय केरेटा पाहून युद्धेच्छु काबुक आपल्या सेनि- 
काञ्च असे म्हणालाः- 

काठुक उवाच 
अहो शिषस्य विषय संप्राप्तो विजिगीषया। 
चलवानेष बह्धाडो वप्रमाधित्य तिष्ठति ॥ ७६॥ 

कावुक म्हणाखाः-- 
७६ अहो, रिवाजीचा प्रांत जिकण्याच्या इच्छेने मष्लाद्ा बलवान 

घह्छाठट तटाचा आश्रय करून राहिला सहै. 

अस्मदीयमिदं ह्यष समाधित्य रिरोषलम्। 
अष्ो दशयते मन्दमतिरात्मश्षिरोबलम् ॥ ७७॥ 

७७ आपस्या ह्या शिरवव्ठाचा आश्रय करून राहिलेला हा मदमति मापस्या 
सकटेचे प्रदक्षेन करीत आदे. 

न सन्त्यद्ास्तथा चास्य नह्यस्ति परिखा तथा । 
अतो न दुगेमं दुगमदो जानीत सैनिकाः ॥ ७८॥ 

७८ याला बुरूज नार्हीत माणि म्हणण्यासारखा खदकहि नाटी. श्हणुन, हे 
सैनिक दहो, हा दुर्गं दुगेम आहे मस समज् नका. 

क्रियतां परेवषोऽस्य परितोऽध्वा निरुध्यताम् । 
क्षणेनैकेन निखिला परिखापि प्रपृयताम् ॥७९॥ 

७९ याला वेढा द्या, सभोवताखचा मागं रोखून टाका आणि एका क्षणात 
सगठला खदकहि बुजघ्रून टाका. 

विह गमानिवोदध्रकमानात्मतुरगमान् । 
उत्पात्यादीयतामेतत् कुदाटिवौ विदायैताम् ॥ ८० ॥ 

८ ° पक्ष्याप्रमाणे उच उडी मारणारे आपटे घोडे उडवून ह्या ष्या किंवाकुदर्ीनीं 
फोडून टाका. 

उत्खन्यतामदः सद्यो मूट्टमस्य निखन्यताम्। 
किम दुगमिदं छुका येनातकाय जायताम् ॥ <१॥ 

८१ हा खणुन टाका माणि लगेच याचा पायाहि खोदून काढा, हाकि 
ण्टणजे काय कका लागी आहे कीं ज्यामुटे त्याची भीति वाटावी १ 
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क _ भ क (न 

इत्युक्ताः कावुनोश्चेः सेनिकाः समरोध्दताः। 
सयस्तदुगेमादातुसुपचक्रमिरेऽभितः ॥ ८२ ॥ 

८२ काबुकाच्या ह्या जोरदार भाषणान युद्धावेश्च चढलेस्या सेनिकान 
ताव्रडतोबर व्या किष्ट्ावर चोहोकट्कन दृहा चटढविला. 

परेप्यमून् पुरो वीक्ष्य खुरोष्दुरपराक्रमान् । 
मन्वानाः प्रधनारभ घन्वान्यादुधुवुस्तमाम् ॥ ८३ ॥ 

८३ देवाप्रमाणें महा पराक्रमी अशा या वीराना समोर पाहून ल्ढ।इस तोंड 
रागं असे समज्ञन शः ॐ धनुष्याची हाल्चाल करू लागले. 

उपरिष्टादेमान् द्रष्टु यश्चकारोन्नत हिरः। 
स सद्याच्छघ्नमूधत्वाद भरत् केतुत्रहो यथा ॥ ८४॥ 

८४ वरून यांस पाहण्याकरितां जो डके वर करौ याच डोकें लगेच काप 
जाऊन तो केतु्रहासारवा होई. 

शाखाभ्य इव वृक्षाणां चचरीकपरपराः । 
ररासनेभ्यददायणां निरीयुनीशेतादडाराः ॥ ८५ ॥ 

८५. वृक्षांच्या फा्यांवरून जश्चा मुग्यांच्या रांगांच्या रागा उद्भन जाऊ श 

तात व्याप्रमाणं शूर वीराच्या धनुष्यांपासून तीक्ष्ण बाण सुदू लागले. 

क्रूराः काञ्युकमाकण समाङष्य महौजसः। 
[अ » क~ * (~ € [० ४ दुरारिशरांसि शराणां निच कतु दिशतेदशरेः ॥ ८६॥ 

८६ क्रूर, महाब्रलाढ्य, चूर वीर धनुष्य आकणं मोदन तीक्ष्ण बाणांनीं शतर- 
वरिंचीं मुडकेदू खागले, 

कृतदहस्तविनिमुक्ताः सायकाः पातुकाः क्षितिम् । 
(~ । र [+ विविश्युस्तत्तर चोच्चेः ददु शुच फणीश्वरम् ॥ ८७ ॥ 

८७ उत्कृष्ट तिरदाजांनीं सोडचेठे व भूमीवर पडणारे बाण तिच्या प्ृष्टात 
इतक्या जोराने पुस्त की, त्यांना शेषदरन होई. 

रथांगेखीगदैरश्चेभुसंटेस्प्युद्टूखटेः। 
उपटैदच घरष्टेदच प्रज्वट द्धि स्तथास्मुकंः॥ ८८ ॥ 
खादिरांगार पुजेदच तप्तस्तेटेदच भूरिशः । 
तेस्तददाखेदच वप्रस्थाः प्रति्वीरानवाकिरन् ॥ ८९ ॥ 
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८८ -८९ चाक्र, नां गर, कणे, मुसठे, उखठे, गोटे. धिरटे, पेरटेरीं कोलिते, 
लेराच्या निखान्याचि दीग, तापलेटीं तेढै अणि दुसरी नाना प्रकारची शलं 
तटावरीख खोक शनुवीरांवर फेकरं लागले, 

हन्यमनिरपि परैः रिवसेन्येरुदायुधेः । 
परिमडचितं दगेमिदमभ्याधेक बभा ॥ ९०॥ 

९० हान्रूचा मारा होत असतांहि गले उगारणाय्या शिवाजीच्या सेनिकांनीं 
वेदरलेखा तो किला अधिके शोभू लागला. 

ततो गद्ाभिदिघौभिः परिघैरप्यनेकधा । 
तदृदुग दारयामासुरुष्वताः केपि सेनिकाः ॥ ९१ ॥ 

९१ मग दीघं गदांनीं व परिघांनीं ( खोखंडी कां्यांच्या सोव्यांनी ) सुद्धां 
कांहीं मावेशयुक्त सेनिकानीं अनेक ठिकाणी तो दुगं फोडला, 

केपि कुताभिघातैन सृषिराणि प्रचक्रिरे । 
निश्रणीरधिरुह्यान्ये तद्धित्तीः परिरेभिरे ॥ ९२॥ 

९२ कांीनीं भास्पांच्या प्रहारानीं भोके पार्टी; कराही रिड्यांवर चद्रन 

तटास बिरगले, 

आरूढास्तुरगान् केपि गरुडानिव रहसा। 
तदुत्पतितमेदन्त हत सग्रक््य स्वेतः ॥ ९३॥ 

९३ गरुडासारख्या वेगवान घोड्यांवर बसलटेठे कांहीं वीर चोहोंकडे नीर 
पाहून याच्यावर उडी मारून जाण्याचा प्रयत्न करू लागले, 

कावुकस्तु गदादीनामायुधानामनेकधा । 
अभिघातेन महता दारयामास गापुरम् ॥ ९४॥ 

९४ कावुकाने तर गदा इत्यादि नानाप्रकारच्या मायुधानीं अनेक ठिकाणी 
जोर जोराने प्रहार करून वेस फोडलटी. 

स भिन्नगोपुर वीरः प्राकार प्रावेशदयदा । 
अभ्यत्य युयुधे तत्र येदिरानीकिमी तदा ॥ ९५॥ 

९५. जेव्हां तो वीर वेसर फुटछल्या व्या तयाच्या आंत घु्तला तेब्हां आदि?- 
दराह।ची सेना व्याच्यावर चाल करून द्र खागटी, 

वडवाभ्रीनिवाग्राह्यतमानभ्यागतानिमान् । 
प्रतिगरह्य परतिप्राह्यान् ब्छाखा वलवान् बभौ ॥ ९६॥ 

९६ वडवागरीप्रमाणें व्यत अनावर असे हे श्रु चादन मर्टे पाहून 
व डवाभ्ाप्रमाणें यथ्यत प्रतिपक्ष्याचा प्रातिकार् करीत अस्तां शोभू कगला, 
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दरो्नीयतमः प्राहः पिनष्दकवचो युवा ॥ 
कुंतधारी धन्वधयो धीरः सेनिकसंव्र तः ॥ ९७ ॥ 
तुग तुरगमारूढः स तदाभ्यधिकं तथा ॥ 
दिदीपे किर निवोणवेलायां दीपको यथा ॥ ९८ ॥ 

९७--९८ अतिशय देखणा, उच, कवच घातलेला, जवान, भारा आगि 
धनुष्य धारण करणारा. पेर्यवान, सेनिकार्नी परिवेष्टित, उच घोड्यावर बसलेला 
तो बह्छाठ, विक्षण्याच्या वेव्यीं दिवा जस्रा विशेष प्रकारतो तस्ला, फार 
दोभूं छागल, 

अथ भीक्शय मीमश्च तुको गोदः सदस्तथा ॥ 
क 

सखभश्चान्येच सुभटाः पुराविदहितकावुकाः॥ ९९ ॥ 
दुतमुत्पातितोदग्रतुरगास्तरलायुधाः॥ 
प्रहरति स्म बहाटप्रभ्रतींस्तीतया करुघा ॥ १०० ॥ 

९९-- १०० मग कावुकाच्या पुढारीपणाखाटीं भिकाजी, भीमाजी, तकाजी, 
गो्षाजी, सदोजी;, समाजी आणि दुसरेहि शुर योद्धे मपल उच घोडे वेगाने 
उडवीत व शस्रे परजीत बरहा प्रश्रति वीरांवर अतिशय त्वेषां प्रहार 
करू छागले, 

ततस्तेषां च तेषां च देषांधतमसां तरे ॥ 
आयुधान्यायुधीयानामन्योन्यं परिरेभिरे ॥ १०१॥ 

१०१ व्या समयी दवेषरूपी कान्याकुट् अघकारामध्ये उभय पक्षाच्या यो- 
ध्याचीं सायुध परस्परांवर थडकू टागर्छी. 

समरारभसरभादन्योन्यमाभियायेनाम् ॥ 
ताक्ष्यस्फुरत्तरतरतुरगस्थितिश्ालिनाम् ॥ १०६॥ 
प्रत्यहन्यत हातशः शखः शखाणि राखिणाम् ॥ 
विद्युतामिव तेजोभिर्दिवि तेजांसि विद्युताम् ॥ १०३॥ 

१०२-१०२ युद्धावेशाने एकमेकांवर चादून जाणाव्या) गर्डपिक्षां मधिकं 
वेगवान् धोड्यांबर बसटेस्या यो्ध्यांच्या शस्नांवर-माकारांत विजा ची एकमकीं - 
वर धडक ब्हावी त्याप्रमाणे शतशः राले धठकर्टी, 

कुतपाणिः कुतधर धन्वधारी धञुधरम्॥ 
गदी जघान गदिन तदानी हाक्काभवन् ॥ १०४॥ 

१०४ स्वतःची शकटे होत मसतां मालाईत मालादइतास, धरनुधारी धनुषा- 
ग्यास्ष, गदाघारी गदाान्यास्र ठार करू खागला, 
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ने चार्भेण विना चर्मी न वर्मी वाभिण विना॥ 
युयुध प्रधनेऽमुष्पमिच्न धन्वी धन्विन विना ॥ १०५॥ 

१०५ दाखादईत दाखादइतादिवाय, कवचधारी कवचधाय्यारिवाय व धनुर्धर 
धनुर्धरारिवाय दुसम्या कोणाशीं ट्टला नाहीं 

उरच्छदमनिभिद्य दू तसमुत्पातेताः शारः ॥ 
क्षण नभस्यभासत यथा वेमाकराः कराः ॥१०६॥ 

१०६ कवच भेद न शकल्यामुङ वेगानं वर उडाण्ले बाण सूयाच्या किर- 
णाप्रनाणें क्षणभर आकाशांत चमकटे, 

भरान् सारेच्छदान् भित्वा वसुधां विविदुः हाराः ॥ 
ततो खुधिरधाराणामावेरासखः पर्पराः ॥ १०७॥ 

१०७ कवचधारी योध्याना भदन जन्हां बाण प्रथ्वीत घुस तेन्दां त्यांच्या 

भागातून रक्ताच्या धारा एकसारणख्या बाहू लगव्या. 

रद्धह स्तव दुन्सुक्त पृषत्कोत्रृत्तमस्तकाः ॥ 
क्षर धिरादिग्धांज्ञाः कवधास्तच्र चुक्रुधुः ॥ १०८॥ 

१०८ त्या ठिकाणी क्रुद्ध तिरदाजांनीं सोडटल्या बाणांनीं मस्तके छेदी 
जाऊन गढणान्या रक्तानें रक्तबैवार स्चाटेटीं घडे खवछटी. 

तता धरातले पेतुमांतंगानां तताः कराः ॥ 
शारैदशाकलितांगानां तुरगाणांच कंधराः ॥ १०९ ॥ 

१०९ हर्तीच्या कांब सोडा आणि बराणार्नी यांच्या अंगांचे तुकडे चाट 

देत अशा धोड्यांच्या माना भूमीवर वदून पडल्या. 

हारासनधरेददोरेः शरच्छन्नान्यनेकदाः॥ 
परितस्तिरेऽसणां श्षिरासि समराजिरे ॥ ११० ॥ 

११० द्यूर धनुधो््यांनीं बा्णानीं तोडलेटीं शवरची पुष्कठ मुंडका समरांग- 
णावर पसरली गेर्टी 

कंचित्पसममभ्यत्य गदापाणिप्रुपागतम् ॥ 
सम्रामसागरग्राहमामेजग्राह कश्चन ॥ १११॥ 

१११ युद्धरूपी सागरांतून जवठक भआदट्ल्या एका गदाधारी रूपी मगराबर 
कोणी एकानं जोरानें चाल करून त्यास पकडल 

तभ्राम्याच्छमभमेक यः स्व हस्तं नावबुद्धवान् ॥ 
स एकेनैव हस्तेन दस्तीवाभिययो परान् ॥ ११२॥ 
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पचविद्ातिभ्रगारः पोटः पंच च सप्त च ॥ 
चोरश्यतुर्दशा तथा नवा षट्च धांटिकः॥ ११२ ॥ 
निजघान श्चणात्तच्र वीरान् व्याघ्रश्च षोडक्ा॥ 
पकोनाविशह्ाः सुभटाः काठुकेन निषृ!दताः ॥ ११४७ ॥ 

११३--११४ त्या ठिकाणी हुगज्यानें पंचर्वास, पोठ्छाने बारा, चोरनें चौदा, 
धारग्याने तेवीस, वाघानें सोढा असे वीर एका क्षणात ठार केले आणि काब्ु- 
कने एकोणीस उत्तम योद्धे र मारले. 

प्रहतानेकपत्यश्च द्विपवष्मेसमुद्धवा। 
प्रावतंत तदा तन्न रयाद्रक्ततरगिणी । ११५॥ 

११५ तेष्ां तेथे पायदठ्, घोडे व हत्ती यांच्या शरीरातून निघणान्या 
रक्ताची नदी वेगाने वाहू लागली 

पराभूय परे वीराः परिववयेद्ा बरात् ॥ 
तदाभयादधिदुद्राव बह्वाछबलमादवात् ॥ ११६॥ 

११६ जेन्हां शघुवीरानीं बलान परामब करून वेढे तेन्धा ¶हछान्ाचें सैन्य 
भीतीने समरतून षष खगले 

हेवतस्यास्मजस्तत्र शश्रुमिधिमुखीरक्तम् ॥ 
न चक्षमे स्थिर्कतै तदलं विचलद्भलम् ॥ ११७ ॥ 

११७ शत्रूनीं परतविटेल्या व सैरावैरा पठणान्या त्या सैन्यास हेवत राजाचा 
पुत्र थोपवून धरू दाक नाहीं. 

अथाद्धा स किट स्पधोमाद्ायोद्यमितायुधः ॥ 
रयाद् भीयाय परान् रुषा वत्र इवामरान् ॥ ११८ ॥ 

११८ तेन्हां लाला अतिशय त्वेष येऊन तो अ।पलं शस्त्र छगारून ज्याप्रमाणें 
रत्रामुर रागानेँ देवांवर चादून गेला त्याप्रमाणे, शात्रू्र वेगाने धावन गेला. 

यावन्वः फिर तस्यासान्नषुधिद्धितयी शराः ॥ 
तान्तः पातितास्तेन काबुकीयाः पुरस्सराः ॥११९॥ 

११९ त्याच्या भायांच्या जोडांत ।जतके बाण होते तितके क।वुकाचे अधाडचे 

षीर त्याने षाडके, 

स यावत् पासमादाय च्रासयत्यभितः परान् ॥ 
तावत् कुताभिघातेन काबुकस्तमपातयत् ॥ १२० ॥ 

१२० तो जां माला घेऊन सभोवतीं श्रची रधा उडवीत अहे तोच कावु 
कने त्यास आप्या माघ्याच्या प्रहारे पाडल 
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कवीन्द्रं परमानन्वक्घ॑तं 

युध्यमानेऽभिमानेन सिहेनवोन्मदे गजे ॥ 
शिवसरनधिपतिना पातिते हैबतात्मजे ॥ १२१॥ 
रक्तमदावसामांसमसखणे क्षोणिमंडटे ॥ 
कोपि धतुमहो धये पभुरासीन्न तद्रे ॥ १२२ ॥ 

१२१--१२२ सिंहान जसे मत्त हत्तीला पाडावें तसे अविशानें छढणान्या 
त्या शिवाजीच्या सेनाधिपतीनें हैवत राजाच्या पत्रा पाडल्यावर रक्त, मेद, 
वसा आणि मांस यांचा भूमीवर चिखल स्षाखा नेतर त्याच्या पैन्यांत कोणा- 
सहि धैर्य धरवेना | 

तश्र दताग्रविन्यस्ततणास्राणा्थिनो जनाः॥ 
रातः स्वेरमगमन् विमुक्तास्तेन मानना | १२३ ॥ 

१२३ त्यावेनीं दंती तृण धरून हरण आदेस्या हैकडो लोकाना त्या मानी 
कावुकानि सोद्भन दिटेवते वाटे तिकडे निघून गेले, 

केपि युद्धाभिमनेन युध्यमानाः प्रमन्यवः ॥ 
सायकेदशकलाभ्रताः रशातक्रतुपदं ययुः ॥ १२४॥ 

१२४ अतिशय कोधाविष्ट न्यारेठे कांहीं लोक युद्धाभिमानानें ल्ढत असतां 
बाणांनीं त्यांचा शकटे होऊन ते स्वगवासी स्चाले, 

केचन च्छिश्नचरणाः केचन च्छिश्नपाणयः ॥ 
केचन च्छिन्नवमांणः केचन च्छिश्नवक्षसः ॥ १२५ ॥ 
छिक्नश्रिकास्तथा केचित् केचिचर्दछिक्नकफोणयः ॥ 
रणंतः करुण मम्द्ार्बेल्ुटतो महीतले ॥ १२६ ॥ 

१२५--१२६ काहाचे पाय तटून, कादीचे हात तुटून, काच कवच फुटून, 
काहीची छाती भिन्न होऊन, काचं माकड हाड मोदन आणि काची कोपर 
फुटून ते करुणाजनक स्वर कादून भूमीवर गडबडां लोढत असतांच 
वेशुद्ध भ्नाले, 

अथ विद्धिषतस्तस्य शयानस्य र्णांगणे ॥ 
छजरस्तः रगा स्तुंगास्तत्तदाभरणानि च ॥ १२७ ॥ 
चित्राण्यपि च वखाणि तचुन्राण्यायुधानि च ॥ 
याप्ययानानि कोषांश्च सभारानपरानपि ॥ १२८॥ 
सप्रह एटास्समादाय सभराः काठुकाद्यः ॥ 
पुरदरप्रयुं द्रष्टु पुरद्रगिरि ययुः ॥ १२९॥ 

१२७--१२९ मग तोश्रु रणांगणावर पडला मसतां हत्ती, उच षोड, 
नानाप्रकारचे अलंकार चिन्रविचित्न रंगां्ची वकने, कवचं, आयुध, पाटख्या कोष 
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आणि दुसरेहि सामान घेऊन अस्यत आनंदित होत्साते काबुकादि उत्तम योद्धे 
श्िवाजीस भेटण्यास पुरदरगडावर गेले, 

अपहत्पुवीरानेकयाश्वप्रवेक-- 
प्रचुरकनकसुक्ताहाररत्नोपहाराः। 
अवनमेताक्षेरस्काः सेनिकाः कावुकाद्याः 
सरभसङतकायौः शादसूच प्रणेमुः । १३० ॥ 

१३० शच्रुवीरांस मारून, आपं कार्यं स्वरित आरोपून उत्तम हर्ती, घोडे 
विपुर सोने, मोत्यांवे हार व रत्नं अपण करून, मस्तक नघ्न करून काबुक्र 

प्रति सेनिकानीं रिवाजीस प्रणाम केला, 

इत्यनुपुराणे कवींद्रपरमानंद प्रकारितायां 
संहितायां त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ 
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कर्वीद्र उवाच 

प्रथने पातितं श्रुत्वा बलिनं हैवतात्मजम् । 
चुकाप शिवराजाय फत्तखानः स्मय बहन् ॥ १॥ 

कर्वद्र म्हणालः-- 
१ हेवतराजाचा बलाढ्य पुत्र युद्धांत पडला असे रेकून गरबि फतेखान 

हिवाजीवर सतापला. 

ततो मुतेखानपुखेधैवनेरतव्रलेभ्रनः। 
मत्तजित्पतुलेभूपेरतेङेरत्राभितक्षितः॥ २॥ 
मतंगजेरिवोन्परत्तेः सामन्तैश्च समततः। 
युतस्सोऽभियये तूण रिवराजजिगीषया ॥ ३॥ 

२-३ नतर मुसेखान प्रभृति ब्रल्वान यवनानां परिवेष्टित, मत्ताजीप्रमुख 
राजानं रक्षिलेला ष हर्तीप्रमाणं मदोन्मत्त भसे मांडलिक चोहो बाजु भसकेला 
तो (फत्तेलान) शिष्रराजास जिंकण्याच्या इच्छेने त्वरित स्वारीवर निषाला, 

प्रचटन्मत्तमातंगचक्रनक्रसमाङ्टम्। 
प्रात्पतत्तरठेत्तगतुरगतिमिमंडलम्॥ ४ ॥ 
मारुतांदोलितनेकपतकेमिवि राजितम् । 
धरातखरोद्तरजोमस्धासधरोध्ठुरम् ॥ ५॥ 
स्फुरदं दुभिनिधषं घोषोदूघोषितदिक्तटम् । 
सिता्तपन्राडंडरिपरडमं इटपांडुरम् ॥ ६ ॥ 
कटठोरचमेकमट चडकोदं पन्नगम् । 
विस्फुर्डेतिवडवानलप्रतिमयप्रदम् ॥ ७ ॥ 
समर्थी समादाय तरसा सैन्यक्षागरम् | 
स येदिलचमुपालः पदयति स्म पुरदरम् ॥ ८॥ 

४-८ चालणाप्या मस्त हर्ताीचा समृहू हेच कोणी नक्र्व्यानी गजव्रजलेखा, 
उड्या मारीत जाणारे चपल आभि उच घोडे हेव कोणी प्रचड मासे त्यांनीं 
भरकेला, वाव्याने आंदोलन पावणान्या पत।कारूपी क्ती शोभणारा, जमिनी- 
पासून उडणरे घुखीचे लोट हेच कोणी मेष यानीं व्याप्त; दु दुमिष्वनि हीच कोणी 
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दिशारूप करिनारा दुमदुमून टकणारी गजना, पांढन्या श्चुभ्र छञ्या हेच 
फेनपिंड यांच्य। समृहाने पांढरा श्चभ्र दिसणारा, कठिण दाली हाच कोणी कांस 

प्रचंड धनुष्परं हेच कोणी सपं त्नौ चक्राकणारा, शल्लरूपी व डवालनानें मयकरर 
जसा सेनासमुद्र युद्धासार्डीं वेगाने बरा्रर घेऊन चाकला असतां मादिक्शदाच्या 
त्या सेनापतीस पुरदरगड दिसला, 

साभिमानः फतेखानः प्रचलतीं प्रभाविणीम् । 
अविद गिरेस्तस्य न्थवेरायत वाहिनीम् ॥९॥ 

९ गरविष फत्तेखानाने चाल करून जागाय्या वया बलाढय सेनेषवा तठ त्या 
गडापासून थोड्याच अंतरावर दिला. 

शाहस् चस्तदालोक्य द्विषत्तेन्यमुपागतम् । 
न्यध्वानयद् गिरेस्तस्य शिखर संगरानक्रम् ॥ १०॥ 

१० तें शत्रचं सेन्य समीप आटे पाहून राहाजीच्या प्राने ( रिवाजीनं ) 
गडाच्या शिखरावर युद्धा्ची दुदुमि वाजविली, 

तेनानकनिनादेन परसेनिकमानसम् । 
चकपे पवनेनेव सरः सपदि मानसम् ॥ ११॥ 

११ वाप्यं जस मानसप्तरोवर एकदम खल्वलून जावे स्याप्रमाणे या दुदु- 
मीच्या ष्वनीनें शत्रुकडीक सेनिकांच्या मनाचा थरकांप उडाका, 

अथ मानी फतेखनः समानगुणद्ाख्ििः । 
सुसखानप्रभृतिभिमदादकार कारिभिः ॥ १२॥ 
कतट्पानरुसमप्राणकृपाणवरधारिभिः। 
प्रवद्धाभ्याद वो्सहैः ससश्राहेः प्रभाविभिः ॥ १३॥ 
धीरैः परिवतो वीरः क्ष्वेडारवविधायिभिः। 
सद्यः पुरद्ः शेटमारोदुमुपचक्रमे ॥ १४॥ 

१२-१४ मग समानगुणा, महाग्विष्ठ, प्रल्याग्मीप्रमाणे प्रखर अशा उत्कृष्ट 
तल्वारी धारण करणारे, युद्धाची खुमखुमी अंगांत भरछ्ठे, आयुधानीं सज 
ज्लालेटे, गर्जना करणारे असे मुसेखानप्रश्टाति पराक्रमी माणि धैर्यवान वीर बरो- 
ब्र प्रेऊन मानी फत्तेखान पुरदरगड लागटीच चद्र छागल. 

विदारिताश्चरगभोणि क्ष्वेडितानि वितन्वतः। 
तस्यानीकस्य महतो धरं तमधिरोहतः ॥ १५॥ 
अभूत् पृष्ठे फतेखानो मुसेखानो मुखेऽभवत् । 
फटस्थानपतिस्सव्ये पाश्च ऽन्यत्र च धांटिकः॥ १६॥ 
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१५-१६ मेर्पाना विदीणै करून टाकणारी गर्जना करीत ती प्रचडसेना ल्या 
गड़ावर चढत असताना तिच्या पिकछाडीस फत्ते वान, माप्राडीस मुसेखान, डाभ्या 
बगलेत फलटणच। राजा आणि उजव्या वगछेस घ।टगे होता, 

ददुरनैवपदं भूमो येन्वहं यानयायिनः। 
तमारुरुहुदशेखं तदा वत निज्ञः पदैः ॥ १७॥ 

१७ ज्यानी कर्धी जभमिनीवर पाऊल राक्षे नार्हीव जे नित्य बाहनांतूनच 
ज।वयाचे त्यांना सुद्धां स्या समयी तो गड आपल्या पायानौच चठावा खागला। 

अचलारोहणपरास्ततेदषटीमितः परान् । 

रिवसनाधिपतयः कुद्धारिसहा इवानदन् ॥ १८॥ 
१८ नतर चोहोकद्न गड चद लागलेस्या शरटरैना पाहून ( शिवाजीच्या 

सेनाधिपतीनी ) कद्ध-सिहाप्रमाणें गजन। केली. 
प्रजवकद्धिरयःपिंडेनोला्यत्रास्यनिःखतेः । 
नलिकागुखिक्राभिश्च गडरोटेरनेकशः ॥ १९॥ 
उत्कावाणैश्च हातरो भिदिपालेश्च भूरिशः । 
परानवाकरिरन् भूरि शिवश्लुयर्लदखश्चः ॥ २० ॥ 

१९-२० तोफाच्या तोंडांतून सुटणाय्या जञ्जञीत लोखंडी गोट्रांचा, 
बदु क{च्यि। गोढठप्राचा, अनेक मोठम।ख्या शिढ्ठाचा, दारूच्या शेकडो बाणांचा, 
गोफर्गीतून भिरकावले्या पुष्कठ दगडाचा रशिवाजीच्या हजारो शूर सेनिकनीं 
रानरुवर मतिदाय वप्राव केला, 

शिरोश्चयपरिष्टानूपरखानुरुविग्रहान् । 
यांस्तटे पातयामास: शिवसिन्याः किरोष्दुरान् ॥ २९१ ॥ 
दुरादापततां तेषां संघट्वादध्वसस्थिताः। 
धाराधरयरवधराः समुषध्दूतरजाभवाः ॥ २२॥ 
पुथुकास्तत्क्चषणेन्मीलत्प्रबुरभ्रिकणाकुटाः । 
व 0 ९2 
उपलादशकटीभरताः प्रभूताः परितौ.ऽबरम् । 
प्रोत्पत्य प्रादरन्युञ्चेस्तदुपेत दिषद्रलम् ॥ २ ॥ 

२१-२४ पव॑तापासून निखट्टेल्या ज्या प्रचंड शिव्डा रिवाजीच्या सेनिकानीं 
खारीं ढक्दून दिल्या स्या उचावरून खारीं पडतांना होणास्या धडकेमुरे 
मागोतील मोख्या शिव्ांचा मेधांप्रमाणें गडगडाट होऊन धुरव्ठा उसनयून व 
तस््ष्णीच अभ्रीच्या सूप िणम्पा उदकन त्यांचे पुष्कठछ तुकडे होऊन ते सर्वत्र 
आकाशांत उद्भन जवटढ केल्या त्या शतुसेन्यावर जाऊन जोरानें आपदं गले, 
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दुरेमदप्रतिभयेऽवालजालमयेस्तदा । 
अध्नियनरोद्रतेरदमसारपिडेरनेकशाः ॥ २५॥ 
खडश्ः खडशोभ्रतास्ते येदिलचमूभटाः। 
खगा इव खमुत्पत्य दयेनश्रेणिमतपयन् ॥ २६ ॥ 

२५-२६ तोफातून उडणान्या, विजेप्रमाणं मयकर, ज्वाटांचे लोट बन- 
ठेल्या अशा नेक लोखंडी गोग्याच्या योगे अदिटशहाच्या सेन्यातीट त्या 
योध्य्ांचे तुकडे तुकडे होऊन पक्षयांप्रमाणें आकाशांत उदन ससाण्यांच्या पत्तना 
तुस्त करू छागले ( म्हणजे भक्ष्यस्थानों पड खगे. ) 

उल्क्राबाणाः क्षणे त।स्मन् उपाहितसटक्षणाः । 
प्रोद्धवदारूणारावमापततो नभोगणात् ॥ २७॥ 
गरटखज्वटनज्वाखाननाः किमनिलार्नाः । 
श्रात्वा नात्वा परिभ्रातां विदधुयोवनीं चमूम ॥ २८॥ 

२७-२८ (सो सां ) भ्यकर आवाज करीत आकाशांतून खाली पडणारे, 
समान छक्षणानीं युक्त असे दासूचे बाण हे विषाभ्रीच्या ञ्वाव्मा तोडांतूनं सोड- 
णर जणू काय स्च महेत मसा भास उतसन्न करीत गरगर फिरून अदिल- 
डहाच्या सेन्याची दाणादाण उड्वृं छागले. 

एकापि गुलिका तश्च नलिकायंत्ननि्मता । 
भित्वाभ्यपातयद् भूमौ जवना यवनान् बहून् ॥ २९ ॥ 

२९ ब्रदुकीतून सुट्टेली एकच जोराची गोढ्धी पुष्कठ यवनांस भेदन द्यांस 
भूमीवर पद्ध खागदटी. 

गिरिस्थपरिमुक्ताभिः हिलाभिदरीणवक्षसः । 
केचित्प्रपद्य वेचिस्यमध्वनोष्टैवतसिथरे ॥ २० ॥ 

३० गडावरीर लोकानीं सोडटेस्या रिक्ठानीँ वक्षःस्थकछ चूणं स्न लेले कित्येक- 
जण मूच्छित होऊन सध्यां बाटेतच पडे, 

गिरेस्तस्य तटे टघ्नाः केऽपि भया महादमभिः। 
वमन्तो रोहितं भूरि रक्तवाद्ुकलो हेतम्॥ ३१ ॥ 
समुद्यानुप्रवेरद्यमानाः प्राणावनार्थेनः। 
परावत्य रयादात्मरिबिराय प्रतस्थिरे ॥ ३२॥ 

३ १-३२ व्या गडाच्या तटास विल्गट्ेटे कित्येक लोक मोठ्या दग्डागं 
भम्र होत्सति हेदुराप्रमाणे लाट रक्त आकू लागले, यांच्या दोस्ताकडून- 
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उचदूनं बाहून नैके जाणरि अघे ते प्राणरक्षणाथे परत फिरून वेगाने आपस्य 
गोटाकडं निघाले, 

गु्िकायन्बनियोतगुलिकाभिन्नाषेग्रहाः। 
जल यन््रजखाकारकीटारोत्कटिकाकुखाः ॥ ३३ ॥ 
सजातसंज्वरावेशभरास्तनुतरस्वराः। 
केचित्पिपासिता पव कृतान्तातिथितां ययुः ॥ २४॥ 

३३-२३४ अ्याचीं शरीरे बदुकाच्या गोन्यार्नी विदीणं स्ञाटीं आहेत, क।रजांच्या 
फवाग्य्राप्रमाणें उडणाय्या रक्ताच्या चिलठकांञ्यांनीं जे भ्या स्ना आदित, 
ज्यांच्या अंगाचा एकसारखा दाह होत अदे, व जरांचा स्वर अतिशय खोल 
गेला अहे, असे किव्येक रोक पाणी पाणी करीतच यमाजी मास्कराचा पाहुण- 
चार पषेण्यास गेले | 

पताकिनी तामाटोक्य दविषत्कृतपराभवाम्। 
सुसेखानः सजातीयान्ष॒भरानभ्यभाषत ॥ ३५ ॥ 

३५ शत्रून आपल्या सेनेचा पराभव केठेखा पाहून मुसेखान अपस्या घजा- 
तीय श्रेष्ठ योध्यांस म्हणाखा. 
मुसेखान उवाच 

अमी महादमनां पाताः किमुत्पाताः पद् पदे । 
समन्तादापतन्ताऽमून् पातयन्ति चमभूपतीन् ॥ ३६ ॥ 

३६ मुसेखान म्हणाणः- 
खाटीं पडणान्या मोढास्या शिशांचे हे पात जणूं काय पदोपर्षीं उतसतच 

नब्हैत का ! चोहोकट्कन पडणारे हे आपस्या सेनापतीना ठार करीत आहेत. 
अहो महोदयोऽमुष्य पुरन्द्रपतेरयम् । 
यदस्मानपि विक्रान्तान् विक्रम्याक्रामति स्वयम् ॥ ३७ ॥ 

३७ अहो ह। या पुरदरगडाच्या स्वामीचा ( रशिबाजवि ) मोढा उष्कषेच. 
स्वतः चाद्टून येऊन भम्हांसारख्या ्यूरांचा पराभव करीत आहे. 

निखङ्प्रभव लोके येषां नः प्रथित यशः। 
अपयानामेतस्तेषां नितान्तमयश्चास्करम् ॥ २८ ॥ 

३८ ज्या आमची तल्वारबहादुरी लोकप्रसि& आहे, त्यांनीं येथून पराद्मुल 
हेगे-- हं म्यत लांछनास्पद अष्टै, 

मेव वव ध्व पद पश्चात् धुरः पद्यत भधरम्। 
म जहाति जयः परायः सपरायस्थितं नरम् ॥ ३९ ॥ 
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३९ मागें पाऊल टाकू नका; समोर गढावर ष्टि धा. युद्धामध्यं ( स्थिर ) 
उमा राहणान्या मनुष्यास जय प्रायः सोडीत नादी. 

इति ब्रुवाण एवाय समन्तेरनिवर्तिभिः । 
पुरन्दराचतरामारूरोह महामनाः ॥ ४०॥ 
अथो शरफशाहेन सेनिकेः स्वैश्च भरिराः। 
उभाभ्यामपि शेखाभ्यां राज्ञा मत्रजिता तथा ॥ ४१॥ 

प्रबलेन फलटस्थाननायकेन च रहसा। 
फतेखानस्य चानीकैः सामते. प्यनेकशराः ॥ ४२ ॥ 

४०-४२ नतर असे बोल्त असतांच गजना करणाय्या मोनज्या मेधानीं 
युक्त अशा महामेधाप्रमणे तो मोसख्या मनाचा मुसेखान पराङ्मखन होणारे 

अफाट सैन्य, माणि स्वसेनायुक्त अशरफशहा, दोनहि शेख, मचाजी राजा, 
तसाच फल्टणचा प्रबठ राजा फत्तेखानाचं सैन्य आणि पुष्कढ मांडछिक 
यांसह वेगानं पुरदरगडाची चटढण चदं लागला. 

सनि्घोपेमदोमेधेमेदामघ इवाभितः। 
तमारोदतमालोक्य पुरद्रतर्टा सषा ॥ ४३ ॥ 
सद्यद्दिशवतमादिष्टाः प्षिपिष्ठाः सवतो दिशम् । 
गोदप्रभ्रतयो योधाः प्रयगरण्न्चदायुधाः ॥ ४९ ॥ 

४२.४४ पुरद्रचा चट चदणान्यात्यास क्रोधने पाहून लगेच कल्याणकारक 
व अक्ञान स्ञाठेल्या गोदप्र्रति अत्यत वेगवान योध्वानौ शल्े उगारून सर्व 
वाजुर्नी हद्छा केखा, 

मुसखानप्रभ्रतयोप्यमून् परचमूभरान् । 
अभीयुराभेयाभ्येद्य ब्रह इव महाग्रहान् ॥ ४५ ॥ 

४५ मुसेखानप्रथरतीरनीहि म्रह जसे महाग्रहांवर दचछ करतात प्रमाणें या 
रातरुसेन्यां तीर योद्धबांवर नि्भ॑यपणें चाल करून द्यांच्यावर हछछछ। केला. 

तदा शारफड्ादेन सदोभुजमदोद्धतः। 
मुसेखानेन सरुष। जगत्स्थापकवराजः ॥ ४६॥ 
मिनादरतनाभ्यां तु युयुध भेरवाभेधः। 
धांरिकेन च वीरण व्याघ्रदसीघ्रतरायुधः ॥ ४७ ॥ 

४६--४७ तेन्हां अशरफशदहारीं गराहुवरलोन्मत्त सदोजी; क्रुद्ध मुमेखना्ी 
जगताप, मिनाद ब रतन यांच्याशीं भैरव, चूर घाटग्ाशीं अव्यत चपढ धल[ख 
जयुधांचा वाध, मसे ठ्द्रू कगले, 
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महामानी गदापाणिः प्रवलानीकिनी युतः 
सेन्येरन्येश्च बहुमिबह्मयुष्यत कावुकः ॥ ४८ ॥ 

४८ सत्यंत मानी, गदाधायी व प्रबल सेन्यानें युक्त असा कावुक दुसव्या 
पुष्कठछ सेनिकांशीं सप ल्ढला, 

अभ्याहवस्मयभ्रता युगव्यायतबाहवः। 
वरश्ीषण्यशीषोणोचमंसंघ॒त विग्रहाः ॥४९॥ 
ते तेऽनीकद्कयीयोधाः सविरोधाः परस्परम् 
शरासन विधुन्वानाः सदध्रानादिशत श्रम् ॥ ५०॥ 
भूयोभूयस्सदस्वेति भाषमाणास्स्मयाभ्रतम् । 
तटे पुरंद्रगिरेस्तदा युयुधिरेऽद्धुतम्॥ ५१॥ 

४ ९--५१ युद्धावेश ( युद्धमद ) चदढच्ल, जोखडाप्रमाणं खबर हात सल्ल 
डोक्यावर उत्कृष्ट शिरस्राण आणि अगात कवच धातटेटे परस्परां विरोध करणारे 
असेवा दोन्ही सैन्यांतील प्रमुख योद्धे, धनुष्य हट्वीत व तीक्ष्ण बाण जोडीत, 
‹ सभाक सांमाठ › असे पुनः पुनः गवौने म्हणत पुरदरगडाच्या चढणी- 
वर त्यासमयीं अद्भुत प्रकार ल्दटे 

तदा पुरदराथाय प्रहरतः परस्परम्। 
नेकेऽवरोदुमायोद्ु बत नैके तदा राकन् ॥ ५२॥ 

५२ त्या वेर्ली पुरदरासाद परस्परांवर प्रहार करणाया सेन्यापेकीं एक 
( वरचे लोक ) खार्छी उत्तरू शकटे नाहीत ! आणि ( दुसरे खाल्ये लोक ) 
वर चद्व शकले नाहत | 

अवलोक्य बतान्योन्यमानीय च शारव्यताम् ¦ 
पके भुवस्तङं बाणे; प्यधुरन्ये दिवस्तटम् ॥ ५३॥ 

५२३ एकमेकांकड पटून व नेम धरून एकानीं बाणांनीं एथ्वीतल व ईसन्यानीं 
सकाश ्चाकून टाकठ. 

यः कस्यचिदुरोा भित्वा भुज चिच्छद् कस्यचित् । 
स पवषुस्सरीषण्यमन्यदीयं शिरो दरत् ॥ ५४ ॥ 

५४ जो बाण एकाची छाती मेदून दुसन्याचा युज छेदी तोच ब्राण तिस 
व्याच शिरस्राणयुक्त डोकेही उडवी. 

तश्र प्रसभमभ्यद्य गोदः क्रोधरयोद्धतः। 
निच खान क्ष्णुतं भट्ट मुसेखानभुजां तरे ॥ ५५॥ 

५५ क्रोघानं वरेफाम ( क्रोधाविष्ट ) ्राटेल्या गोदाजीनें जोरानें चारक कसरून 
मुसेखानाच्या छातीत तीक्षण माला पसल, 
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निशात विद्धिषा तेन निखातं निजवश्चसि । 
यवनस्स तुतं भं माम सन्नाटभेदिनम् ॥ ५६ ॥ 
उभाभ्यामपि पाणिभ्यामुद् धत्य स्वभुजांतरात्। 
राषदशछटाधरतलः सद्य पव द्विधा व्यधात् ॥ ५७ ॥ 

५६-५७ पण त्या शत्रून आपल्या छार्तीत खुपसलेला, कवच भेदून जाणारा 
तो तीक्ष्ण व भयेकर माला त्या यवनने दोन्ही हातानीं उष्ट् ( सून न काद्रन 
क्रोघाने दांत ओंढ चावून लगेच त्याचे दोन तुकडे करून टाकले, 

अटखचकार ते तत्न रुधिगाद्रमुरस्स्थलम् । 
यथा रिखोचयं सांद्रगेरिकाक्तरिखातलटम् ॥ ५८ ॥ 

५८ दाट कावेनें रंग माखलेटे शिखातल ज्याप्रमाणें पवताखा शोभादेते 
त्यापरमाणें रक्तवबार स्लटेटी छाती यास शोमा देऊ लागटी, 

इहां तरे खज्गचमधारी धीरः सदः स्यदात्। 
योष्ट्रा दारफशाहेन योष्दुमद्धाभ्यपद्यत ॥ ५९ ॥ 

५९ इतक्यात ढा त्वार धारण करणारा पर्यवान सदाजी हा योद्धा 
सरारफशदहाशी क्टण्यासाढठीं वेगाने चाट्न गेखा, 

उभावपि युधामत्तो रक्तनेत्रावुभावपि। 
उभावपि ससन्नाटौ महोत्साहावुभावीप ॥ ६०॥ 
स्वया स्वयासिखतया परिनतिंतया बकम् । 
दिव सौदामिनीद्योतेर्दीपयतावुभावपि ॥ ६१॥ 
परस्परांतरपरक्षापरो पंचाननस्वरो । 
श्रां तोद्श्नां तादिकान् भेदान् ददैयतौ विरेजतुः ॥ ६२॥ 

६&०-६२ दोघांनांही युद्धावेश चढला होता; दोघांचेहि नेत्र रक्तासारखे 
खार ब्चाटे होते; दोषेहि आयुधांनीं सज ्षाले होते; दोधांचाहि उत्साह दांडगा 
होता याणि दोधेहि अआपमापली तलवार फिरवून ( नाचवून ) विज्ञेव्या 
चमकरप्रमाणं माकाश प्रकारित करीत होते; ते दाधेहि एकमेकांचे छिद्र पाह- 
ण्यास टपलेले असून सिहासारखली गजना करीत होते, / भ्रान्त ` / उद्भ्रान्त ' 
इत्यादि पट््याचे हात दाखव्रीत असताते फारच शोभत हषे. 

अथासिपातेरन्योन्यावि हितैः क्षतविग्रहौ । 
पकेनेव क्षणेनैतौ रुधियद्रो बभूवतुः ॥ ६२३॥ 

६३ नतर परपस्परानीं केटेल्या तरवारीच्या वारानीं शरीरें जखमी होऊन 
एका क्षणांतच ते रक्तवबाठ स्चाठे, 
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व्याघ्स्तु पुरुषव्याघ्र धांटिक घोर राक्तेकम्। 
प्रजहार भुजस्तभ शक्त्यानिशितया दू तम् ॥ ६४ ॥ 

६४ दके वाघाने, भयेकर दाक्त धारण करणाय्या पुरुषश्रेष्ठ घारग्याच्या 
खात्रासारख्या दडावर अत्यंत तक्ष्ण शक्तीने ्चटक्न प्रहार केला, 

ततस्स्रवद् साण्दग्धदरो युद्धविन्नारदः। 

हाकत्थव घांरिकेो्युचैः प्रवेष्टे तमताडयत् ॥ ६५ ॥ 
६५ तेब्हां अंगातून सखवणाव्या- वाहणाव्या रक्ताने रक्तव्राठ ज्ञाटेव्यायया 

युद्धविशारद घाटग्यानेहि शक्तीनेच त्याच्या मनगट।वर ( मुजावर ) जोरानें 
प्रहार केला, 

तदामुना हन्यमानो व्याघ्रो व्याघ्र इवापरः। 
स्वरोय द्षयामास हषयामास च स्वकान् ॥ ६६॥ 

६६ तेब्डां जणूं काय दुसरा वाघच अशा सया वाघाने वयाच्याकद्भन प्रहर 
होत भसतांही स्वतःच शौय॑ दाखवून आपल्या लोकांस हष॑विले. 

आकणेोङृष्टधन्वाने मिनादरतनावपि । 
अभ्येतं भरवं चोरं छादयामासतः शरेः ॥ ६७॥ 

६७ मिनाद व रतनु यानीह धनुष्य आकणे ओद्रन चालून आस्या भेरव 
चोरास बाणानीं ञ्चाकून टाकले. 

ताभ्यामुभाभ्यासुन्मुक्तेः शरर्नीतं शरव्यताम् । 
अवाप्तचाटनीभाव तदश्राजत तद्वपुः ॥ ६८॥ 

६८ व्या दोघांनी सोडट्ल्या बा्णानीं विद्ध केटेठे तं त्याचं शरीर चान्णी- 
सारखे {दिसू लागले, 

स एकोद्धािमो तच्च युद्धमप्यभवश्चिरम्। 
तथापि मेरवश्चारः प्रतिपदे जयश्चियम् ॥ ६९ ॥ 

६९ हा एकटा आणिते दोघे असतांहि तेथे पृष्कठढ वेठ युद्ध चालले 
तथापि भैरव चोरासच विजयश्री प्राप्त न्चाली. 

कावुकेनापि सरूषा पाकप्रातिमौजसा । 
गदाघातेन महता श्ायितादरतश्ो द्विषः ॥ ७० ॥ 

७० क्रुद्ध आणि अग्नीप्रमाणे तेजस्वी काठुकानेहि जोराच्या गदप्रहागनं 
देकडां रात्र रोऽविले, 

विश्शीणेवर वमीणो विर्दणतरवक्चसः। 
सहसा परिमुद्यतो हस्तविस्प्रस्तदहेतयः ॥ ७९॥ 
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प्रतिप्रतीकनिगेच्छद्रक्तरनितभूमयः। 
आयोधनाजिरे ऽमुस्मन्निपतंतो विरोजिरे ॥ ७२ ॥ 

७१-७२ ज्यांची उल्छृष्ट कवचं ममर श्चार्टीं आहित व वक्षःस्थठे विदीर्ण 
स्याली महेत, जे एकाएकीं मूर्छित होऊन ज्यांच्या हातांतून रल गढून 
पडर्ट अहित, ज्यांच्या प्रत्येक अवयववांतून बाहणान्या रक्तानि जमन तांबडी 
खाट स्ञाली आहि मसे रणभूमीवर पडणारे लोक शोभ् लागले. 

वेगलद्रक्तरक्तागाः सुभटास्ते बभुस्तदा । 
निन्चरोद्वारसंप्रक्तगेरिकादो इवाद्रयः ॥ ७३॥ 

७३ गठणाव्या रक्तान लाल शरीरे स्ाठेटे ते उत्कृष्ट वीर स्ल्याच्याप्रवा- 
हात मिसठ्लेल्या गेरूनें रंगटेल्या पर्वतांप्रमाणें शोभू खागले, 

तच्च तेषां परेषां च तद्भ्याहवकौतुकम् । 
व्यटोकत श्िवोऽप्यद्धा ्बारो दीरधियोह्छसन् ॥ ७४ ॥ 

७४ वीरश्रीनें विराजणारा वीर शिवाजीहि तेथे ल्यांच्या ( मरास्यांस्या ) 
व श्ुच्यामध्ये चाललेल्या त्या युद्धाचं कौठुक व्यासमयीं प्रत्यक्ष पहात होता. 

तदा पुरंद्रतटादतिमात्रस्मयोद्धता । 
प्रणद्ती प्रवचरते खोदितोदा महानदी ॥ ७५॥। 

७५ त्या वे्ठीं पुरदरगडाच्या दरडीवरून रक्ताची महानदी गज॑ना करीत 
अव्यत गवानें उन्मत्त क्चाठेटी घडाधड वाहू लागली. 

आरुह्य व्योमयानानि दयोतयतो दिवातरम् । 
दरे दर सुरास्सवें प्रशाशसुमेदाहवम् ॥ ७६॥ 

७६ विमानांत बसून अंतरिक्ष प्रकाशित करणि सवंदेवते महायुद्ध वारं. 
वार पाहून याची प्रशंसा करू छागले 

तत्काखकटितोदाममुडमाला मनोहरः। 
प्रावतेत मुदा तच्न प्रमथेस्सहितो हरः ॥ ७७ ॥ 

७७ त्या वेधी धारण केटेस्या भयंकर मुडमाव्मानीं मनोर दिसणागाद्कर 
प्रमथांसह ( प्रथम गणांसह ) आनंदाने तेथ माला. 

अतिमात्र जिघत्सतस्तवक्षणण्धिगतक्षणाः । 
अतृप्यन् प्रचुर प्राप्य पिरित पिरिताहनाः॥ ऽ८॥ 

७८ अतिशय बुभुश्चित राक्षस त्याक्षणीं आनंदित होऊन पुष्कव्ठ मांस 

प्िजल्यामुटटं तुत कलाल. 
म्रेतर कोऽकमारोप्य करकमकुतोभयः। 
सपृक्तदोणितरसं तरसं बुषुधे तदा ॥ ७९॥ 
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७९ त्या बेटी बुभुक्षित पिशाच रक्तानें भरट मूडकं निभ॑यपणें मांडीवर 
ठेवून भराभर ख।ऊं लागले. 

उदामेाडानरो डाभि डाकेनीभिस्समं तदा । 
वपूषि पुपुषुः स्वनि शाकिन्यस्सोनिकामिषेः ॥ ८०॥ 

८० त्या वेदीं स्वैर ( भयंकर ) उड्या मारण्यांत पटाईत ( निपुण) अशा 
डाकिनीसह राकिनीनी सेनिकांच्या मांसाने अपटी शरीरे पृष्ट केटीं ( मांसा- 
वर ताव मारला. ). 
कर्वद्वि उवाच 

यथा तजर मुसेखानो गोदेन निहतस्तद्ा । 
नियम्यतां तथा सवैमधिधास्याम्यथ द्विजाः ॥८१॥ 

कर्वीद्र म्हणाकाः- 
८१ अहो द्विजांनों, त्यासम्यीं गोदाजीने मुसेखानास कसे मारलं हं स्वमी 

यतां सांगतो तें आपण एेकावि. 
म॒सेखानेन विना भस्नभह्टस्सकोपनः। 
कालकाकाद्राकारकरवारखकरोऽभवत् ॥ ८२॥ 

८२ बलवान मुसेखानानें (गोदाचा) भाला मोटस्यावर तो क्रुद्ध होऊन व्यानं 
कान्या कावल्याच्या उदराप्रमाणे दिस्षणारी तरवार हातांत घेतली. 

तत्र तत्करवाटेन ताडेदाकारधारिणा । 
पेतुः पठाणाः हताः शाकटीभूय भ्रतटे ॥ ८३॥ 

८३ तेथें लया विजेसारख्या तरवायने हैकडां पठाणांचे ठुकडे तुकडे होऊन 
ते भूमीवर पडले, 

मुसेखानस्तु तद्रा तस्यकर्मात मानुषम् । 
तमात्मकरवालेन भुजे सभ्ये व्यताडयत् ॥ ८४॥ 

८४ पण मुसषलानाने त्याचं ते अतिमानुष कृत्य पाहून याच्या डान्या बाहू 

वर आपल्या तरवा्खने वार केला, 

ताडितस्स भजे मुसखानन वेगिना। 
नावेपत महावीरा वातनववनटर मः ॥ <५॥ 

८५ वेगवान मुसेखानाने डाग्या मुजावर वार केटा असतांहितों महावीर 
वाय्यानें जसा वनवृक्ष केप पावत नाहीं त्याप्रमाणे, केप पावला नाही, 

निबद्धश्चपुटो भूरिरोषरुक्षक्षणावुभो । 
गतप्रल्यागतकरौ घोरखद्लताकरो ॥ ८६ ॥ 
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द्विरदा इव नदंतौ प्रहरतो परस्परम् । 
विशीर्यमाणशीषण्यतयुभ्रो तो विरेजतुः ॥ ८७॥ 

८६-८७ कपाठटास सृप मस्या घातटेटे व॒ क्रोधाने क्रूर दृष्टि क्षालेलेते 
देहि हातांत मयंकर तरवारी घेऊन पुषं जात मागें येत, हत्तीपरमाणें गर्जना 
करीत, परस््परांना प्रहार करीत असतां स्यांची रिरस्नाणें व कवचं विदीर्ण 
हीन ते शोभू लागले. 

अथान्योन्यायुधाघातदयंमाणाबुभाविमो । 
समं रुधिरधाराभिवंसुधामभ्यषिचताम् ॥ ८८ ॥ 

८८ मग एकमेकांच्या शस््रप्रहारानीं जखमी स्ञाटेके हे दोपेहि एकदम 
रक्ताच्या धारानीं प्रथ्वीला सभिषेक करू लागले, 

क्षणमाबमहो तत्र युद्धमासीत्तयोस्समम् । 
ततस्तत् कृततोदोापि ततो गोद्ाऽधिकाभवत् ॥ ८९ ॥ 

८९ महो | क्षणमाच्र तेथं ल्या दोधांचे बरोबरीचे युद्ध ( समसमान ) लाल, 
मग यया युद्धामुक होणान्या वेदना होत असतांहि गोदाजीने मुसेखानावर 
वरचदढ केटी. 

अथग्रहरिषेहुभिर्निभेरं विहे।ऽपि सन् । 
बली स पातयामास खङ्क गेदेस्य मूर्धनि ॥ ९०॥ 

९० मग पुष्कठ प्रहाराच्या योगे अव्यत विष्हल ज्ञाला अप्षतांहि या बल- 
वान मुसेखानानं गोदाजीच्या मस्तकावर तरवार हाणली, 

यावदापतति ह्यस्य करवालस्स्वमूधनि । 
तावद्रोदोसिनास्वेन तमरातिमताडयत् ॥ ९१॥ 

९१ जो याची तरवार आपल्या डोक्यावर पडते न पडते तोच गोदाजीनं 
आपल्या तरवारयनं च्या शत्रूस मारले. 

ताडतःस तदा तत्र गोदेन कोधमूर्तिना । 
आस्कधमभागमामध्यभाग भिश्नो द्विधाभवत् ॥ ९२॥ 

९२ त्या वेव्टीं तेथ क्रुद्ध गोदाजीने प्रहार केष्स्या तो मुसेखान खांद्याषासून 
मध्यभा्गांपयंत चिरल्ा जाऊन द्याचे दोन तुकडे न्चाले, 

निपातितं तदा तस्य द्विधाभूतं कलेवरम् । 
अभूच्च रुधिरोद्रारेररुणं धरणीतलम् ॥ ९३ ॥ 

९३ तेन्हां दोन तुकंड क्षाखेठे त्याचं शरीर पाडण्यांत अले आणि लयामुटे 
रक्तप्रवाहाच्या योगे प्रवात ( भूमि ) तांबडं लाल नाल. 
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जगत्स्थापक व्येन मुसेखाने निपातिते । 
शातद्ास्तत्र यवनाः शामनाति थयो. ऽभवन् ॥ ९४ ॥ 

९४ गोदाजी जगतापानें मुसेखानास पाडले असतां तेथं रेक्रडां यवन यम- 
राजाचं पाहूणे न्षाठे, 

सदेन खङ्गिनाखङ्गयुद्ध योद्धुमपारयन् । 
परः शरासनं गवाद वाग्भूयाग्रचमग्रदीत् ॥ ९५॥ 

९५ खङ्गधारी सदार्जाशी खङ्गयुद्ध करण्यास असमथ भसणाय्या शत्रून 
गें सरून गवन उत्तम धनुष्य उचललं 

ततेोऽदारफशाहस्य त॒दतस्ते भितेशशारः। 
विङ्ष्यमाणमोर्वीक व्यामांतवख्यायितम् ॥ ९६॥ 
अनेकवणेनिन्यासमिद्रायुधभरेवायतम् । 
धनुरभ्येत्य चिरूडेद करवाखुकरस्सद्ः ॥ ९.७ ॥ 

९६-९७ नतर तीक्ष्ण बाणानीं विद्ध करणाय्या अशरफशहानें दोरी ओद्रन 
क्षितिजापयंत वांकविके, अनेक रंगानीं रंगविच्टे, इद्रधनुष्याप्रमाणे छाव असे 
धनुष्य खड्गधारी सद।जीनं चाट्न जाऊन छेदून रकल. 

स तेन शीघ्रहस्तन द्विषता दविदरीकतम्। 
विचित्रवणंदुवेणेवि दुराजिविराजितम्॥ ९८ ॥ 
तदा तदाहवसख विहाय विशिखासनम्। 
सद्यस्तमद्ित दन्तु घोर परेधमादद् ॥ ९९ ॥ 

९८-९९ चलाख हाताच्या लया शत्रून दोन तुकडे केटेे, चिरविचित्र 
रंगांचे, रुप्याच्या टिकल्यानीं चमकणारे, युद्धातीर मित्र भसँ तं घनुष्यत्या 
वेव्ठीं टाकून लगेच त्या शत्रूस मारण्यास त्याने भयंकर परिष ( खखडी 
कांटे लावलेखा सोगा-अच्न ) पेतला 

पचाननसमस्तन्वातन्वानोतेतमां युधम् । 
गरदीतमाच्र चिच्छेद सदस्तस्य तद्ायुघम् ॥ १०० ॥ 

१०० शरीरानें सिंहासारखा ब अतिशय निकरानें युद्ध करणान्या त्या सदो. 
जीने त्याचे तं मायुध घेतांक्षर्णाच तोड्ून टाकले 

आदत्त तत्र हस्ते स्वे स म्लेच्छे यद्यदायुधम्। 
सदो वीररसवशात् तरसा तत्तद।च्छनत् ॥ १०१॥ 

१०१ तेयं त्या यवनानेज जे आयुध आपल्या हातीं पेते तं तें सदाजनिं 
तेन्हाच तोद्न टाकले, 
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ततो निरायुधो भूत्वा कृत्वान भिमुखं मुखम् । 
यवनस्स पराच्रात्तिपथ लभे यथासुखम् ॥ १०२॥ 

१०२ तेन्हां निःशख्र होऊन, तड फिरवून तो यवन वाट फुटेल तिकडे 
4+ठत सुटला, 

अथ प्रतिभरात्तस्मात् घांटिकोऽपि द्रुतं तथा। 
अपदरुतश्चिर युदवा द्विरदादटद्धिरदो यथा ॥ १०३॥ 

१०३ नतर धांटगेहि त्या शत्र योद्धवाशीं ( वाधाक्षीं) बराच वेठठ युद्ध 
करून एका हत्तीपासून दुसरा हत्ती जसा पून जातो तसा त्याच्यापासून वेगाने 
पदन गेला. 

भरव भरव मत्वा मिनादरतनावपि । 
सवतेसमयप्रायात् सपरायादपेयतुः ॥ १०४॥ 

१०४ मिनाद व रतनु यानाह भैरवास (प्रत्यक्ष) काठ्भैरव समज॒न 
प्रलयकाठासारख्या त्या युद्धांतून पाय काढला. 

पुरदरात् परावतेमानां ्ाणार्थनी चमूम्। 
नालोकत फते खाने ग्टानोऽनभिमुखीभवन् ॥ १०५॥ 

१०५ पुरंदराहून रक्षणाय परत फिरणाभ्या व्या सेनेकडे चिन्न फत्तेखानानें 
वट्न पाहि नादी. 

अभिसमुखसुपायातं तत्र प्रभूतवरं बरा- 
नाधि किर फतेखान भक्त्वा स शाहनरृपात्मजः। 
अविदतगति्दैँबोदेकादुदित्वरविक्रमो 
विजयपुर भृश्क्र जतु बताभिप्ुखाऽभवत्॥ १०६॥ 

१०६ तेथे पृष्कठ सेन्यासह समोर चादटून आलेल्या व्या फएत्तेखानाचा त्या 
शद्टाजीच्या पूुत्रानै-दिवाजीने-बलनें मोड करून दैवोत्करषामुढं अप्रतिहतगति 
आणि चटढत्या पराक्रमाचा तो शिवाजी विजापूरच्या सुटतानाटा जिकण्यास 
उक्त स्चाला, 

भरश् युद्धवावाप्तः हिवधरणिपारादभिभव 
फतेखानो स्खानो विजय पुरमभ्यणेमक्ररोत् । 
तमाकण्यांदन्तं सदसि महमृदेन सहसा 
ममज्ञे चितान्धौ सुचिरमयुतप्तेन मनसा ॥ १०७ ॥ 
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१०७ जोरानं दून त्यांत शिवाजी महाराजांकद्भन पराभव पावून चिन्न (म्लान) 
साटेल्या फत्ेखानानें विजापूर गांब्टे आणि ती बातमी दरबारांत एक 
एकून महमूद शहाचं मन दुःखी होऊन तो पुष्कटठ काठपयत चित।सागरांत बुडाला. 

हइत्यनुपराणे करवीर परमानंद प्रकाशितायां शुसेखान- 
वधोनाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ 

| १४६ ] 



अध्याय १५बवा 
नन > <~ 

कवीन्द्र उवाच 
परेः पुरन्दरतटे मुसेखान निपातितम्! 
प्रभूत सन्यमन्यच्च पराक्रम्य पराहतम् ॥ १॥ 
फतेखान च विमुखीरतमंक्तेकमागतम् । 
निराम्य महमृदेन मुमुदे न दिवानिशम् ॥ २ 

१-२ कर्वीद्र श्हणतात--ररनीं मुसेखानास पुरंदर किल्यावर लोठविटे; 
तसच त्याचं हतर पुष्कढ सेन्यि पराक्रम करून मागें हटविै आणि कतेखान 
पराभवे पावरून परत जवक माला अषि, ह एेकून महमृदश्टला र ¶्रदिवस 
चेन पड़ना. 

अथो विदूयमानोऽन्तः फतेखानस्य मङ्कतः। 
स्वे चेतसि चिरस्यत्थ महमृदो व्यचिन्तयत् ॥ २॥ 

२ तेब्हां फत्तेखानाच्या पराभवामुरढे अतःकरणांत दुःखित क्षालेला महमृद- 
शहा आपल्या मनांत पुर्दीलप्रमाणे विचार करू खागला. 

अहो अहादेवममी अस्माभिः परिपालिताः । 
क्षिण्वान्ति यवनानस्मान् क्षत्रियाः काटनोदिताः ॥ ४॥ 

४ अहो | रात्रदिवस ज्याचे आगर पाल्नकेलेतेहे क्षत्रिय मराठे अनु. 
कुर काल यतांच आम्हां यवरनांचा नाश करीत भदित, 

समृद्धिमधिकां छन्ध्वा दुमेदात्मा मदाश्चयात् । 
साहसी शाहराजोऽय मन्नयोग न मन्यते ॥ ५॥ 

५ माज्या आश्रयाने अधिक समृद्धि पावृून हा उन्मत्त क्चाठटा साहसी 
शाह।जी राजा माद्ची आश्ञा मानीनाप्ता ज्ञाटा माहे, 

अनेन कोपनेनाद्धा बिधायोद्धतमाहवम् । 
पुण्डरीक पुरापान्ते विजितो रणदृलहः ॥ ६॥ 

६ द्या रागिटानें उघडपणं जोराच युद्ध करून पदढरपुरापा्शीं रणदुह्छा- 
खनास जिक्रेटे. 

अनेन मन््रकलया कलिते मलिकाऽम्बरः। 
निरगेखेन निङतः स चानेनागेलभ्वरः ॥ ऽ ॥ 
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७ हयान आपल्या मखलतीने मलिकञबरास्च ताव्यांत माणठे साणि ह्या 
उद्वामानें सगैकच्या राजास पराभूत केले. 

चिररात्राय पित्रेव येनायं परिपाङलितः। 
स निजामो ऽप्यननोच्चेर्निङतिस्थन वञ्चितः ॥ ८॥ 

८ ज्याने पिव्याप्रमाणें ह्याच पष्कठ काठ परिपालन कें ल्या निजामास 
सुद्धां श्या कपटी शहाजीने चांगटेच फसीवल 

काणारकाः क्षोणिभ्रतः परिहाय मदीयताम्। 
यतेतन्मन्त्रयोगेन प्रथयन्त्येतदीयताम्॥ ९ ॥ 

९ कनाटकांतील राजानीं माक्चा आकेतपणा सोडून देन ते ह्याच्या मस- 
कतीमुङे, आपण याचे अकित आही, असे जादीर कर्त भदत, 

मुह राहयमानोऽपि नाथातोऽयमुपहरे । 
अपातयक्यं ह्यस्मज्जय सक्षयगह्यरे ॥ ००॥ 

१० वारवार बोलाविटे असतांहि हा सन्निध माला नारदी; व द्यानेच आमचा 
जय सशयगर्तैत पाडला आहे. 

अनेनोपकृतः पूवैमिभरामः पदे पदे । 
निवेितोभयं सन्तुष्य तेनाप्यत्युक्नते पदे ॥ ११ 

१६ ह्यनें पूवीं इव्राहिमशहास पद)परदी उपकृत केल्यामुटे व्याने सुद्धां सत 
होन ह्या शहाजीसर अत्युच्च पद।वर स्थ।पट 

अनेन हेतुना ह्यस्य मन्तवः शतशो मया । 
अतिक्रान्ताभ्वनोऽत्यथे क्षान्ता एव दिने दिने ॥ १२॥ 

१२ ह्याच कारणास्तव फार मागं सोडून वागणाय्या द्या श्हाजीचे शैकडो 

अपराध मीं रोजच्या रोज पोटांतच धातटे. 

आगांसि सखगरीयांसि क्षन्तुं नैव क्षमोऽभवम् । 
तदानी निग्रहायास्य मुस्तुफाखानमादिश्यम् ॥ ६३ ॥ 

१३ पण अक्षम्य मसे मोढे अपराध जेन्हां ह्याचे माक्ष्या नजरेस आ 
तेष्हां त्यास पकडण्यासार्दीं म मुस्तुफाखानास हुकुम केला. 

आर्मस्तु निगृद्दीतेऽस्य सते क्ञम्भुहिवाबुभो 
उन्नद्धीभूय युध्येते मन्निमज्जनलोलुभो ॥ १४॥ 

१४ नतर ह्याला कैद केडा असतां ह्याचे संभाजी ब शाजी हे दोपे मुले 
उदाम होऊन मला बुडविण्याच्या इच्छेने युद्ध करय॑त आहेत, 
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पिच हाम्भुना तत्र फरादः परिभावितः। 
सम्पराये रिचनात्र फतेखानोऽपि यापितः ॥ १५॥ 

१५ जापस्या पिव्यासा्डीं समाजीने तिकडे फर।दखानाचा पराभव केला 
मणि इकडे रिवाजीनें युद्धामध्य फतेखानासहि पल्छवून लावले, 

अट बटमहो शम्भोः किट येन यशस्विना । 
फरादस्तच्न भम्नो न भग्न किन्त्वद्य मन्मनः ॥ १६॥ 

१६ त्या विजयी संभाजीने तिकडे फरादाचा मोड केला नादी तर माक्चच 
मन आज घ्यानं भग्र केटे माहि. केव मोढे याय सामथ्ये ह । 

शिवस्य यस्य हस्तऽद धरो सहपुरन्द्रा । 
सोहंकार कथकार न करिष्यति मय्यरो ॥ १७॥ 

१७ ज्या हिवाजीच्या हातांत माज सिंहग्ड व परदरगड हे आत तो 
मज शनुवरोवर ताडा कां बरं धरणार नाहीं ! 

रणा यज्नाजनिषटाय भीषणा मीष्मपवेतः। 
खतरा दुभ्रहोऽस्माभिः स पुरन्द्रपवेतः॥ १८॥ 

१८ जेथें ह मयकर युद्ध क्षाले तो भयंकर मोढा पव॑त पूरंदरगड आम्हास 
हस्तगत करण्यास अतिशय कठिण आहे 

विबरूरे पुरे राम्भुं रिव चाद्र परन्दरे। 
न्यवेरायत शादहोऽयं किमस्मत्परिभूयते ॥ १९॥ 

१९ ह्या शहाजीने सभाजीसत बगद्कुरास ठेविले आहे; व शिव्राजसि पुरंदर- 
गडावर ठेविनरे आहे. ( तेन्हां ) हा कसचां आमच्या हानून पराभव परावतो | 

जनकः शम्थरिवयोने मोक्तव्यो मया यदा । 
सस्द्धायै धियेऽमुष्ये बत देयोऽञ्जलिस्तदा ॥ २०॥ 

२० जरमीद्या सभाजी व शिवाजी दह्याच्या बापास्त सोद्भन नदि तर 
भला माया ह्या समृद्ध सपत्तीवर तिलांजाले सोडावी लागेल | 

पृदाकुरिव निमुक्तो मोक्तव्योऽयं मया यदि। 
अपकारपर स्ति कि मां नापकररेष्यति ॥ २१॥ 

२१ कात टाकल्या सापाप्रमाणे ह्या शहाजीला जर मीं सोद्भन द्रां तर 
६। अपकारक, मलाच अपकार कशावरून करणार नाही १ 

अय मोक्तव्य इत्येको मोक्तव्यो नेति चापरः 
मन्रयाखूभयोमन्ये प्रथमो मद्धितावदहः ॥ २२॥ 
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२२ ष्याला सोद्न द्विंही ष्टक व सोडूनदेऊ नये दही दुसरी, मशाद्या 
दोन्ही मसलतींपकीं, पिलटी माद्या हिताची आहे. 

सवथा जिह्यगस्यास्य रोषो मन्मन्त्वैभवात्। 
अपकारपरस्यापि प्रयास्यत्यवकेिताम्॥ २२॥ 

२३ भपकारशील अशा ह्या सापाचा क्रोध मास्या युक्तिप्रभावाने पणं 
निष्फन हो इल, 

इमामुपर्ाति कृत्वा निधास्याम्यस्य मृधेनि। 
न विस्मरिष्यति ह्यनां कुर्छानाऽयं गुणान्रणीः ॥ २४॥ 

२४ मी ह्याच्या डोक्याव्रर (याला सोद्भन देण्याचा) हा उपकार करून 
ठेवीन म्हणज दा कुटीन व गुणाग्रणी शहाजी तो ( उपकार ) विसरणार नाहीं. 

चिर विचिन्त्य मनसा खुधी्धीसाचिवानिदम् । 
न्यगदददिखो युक्तमित्यमन्यन्त तेऽप्यरम् ॥ २५ ॥ 

२५ मनामध्यरे असा पुष्कढ वेल विचार करून चतुर अदिलशहानें ( भा- 
पत्या) बुद्धिमान् मञ्राना ही मसलत सांगितदी व व्यांनासुद्धांती एकदम पट्टी. 

अथ त मङ्गलस्नन निमङाम्बर भूषणम् । 
परिवषविनिमुक्तं नवीनमिवपूषणम् ॥ २६॥ 
उपह्रे समानाय्य मानाहैमुपवेदय च । 
अनुनीय च सोलासर महमृदाऽभ्यभाषत ॥ २७ ॥ 

२६-२७ नतर, मगल लान करून, निमेक वस्रं व भूष्रणे धारण केल्या, 
जण काय खन्घातून सुटटेल्या नवीन सूयाप्रमाणे दिसणाग्या, चया शहाजीस्त 
सानघ आणवून, त्याच्या मानास शोभेशा जागी बस्तवून व त्याचे सत्विन करून 

महमूद शहा आनदन त्यास म्हनालाः-- 
महमूद उवाच 

मत्तो ह्यजानतो जात तद्धि नो विद्धि जानतः। 
न जगस्यत्र दुक्षेय राजस्तव विजानतः ॥ २८॥ 

२८ महमूद शहा म्हणतो-- मास्या अजाणव्याच्या हातून ज काही ्लाटे 
ते जाणून बुजुन नन्हे अस समज, हे राजा, तुक्य सारख्या जाण्यास या 
जगांत दुकञंय असे कादौ नादी. 

विहिते मस्तुफेनोच्चेद्धेषाद्फजलटेन वा। 
तं मन्तुतन्तुं राजन्द्र मर्दय मन्तुमहेसि ॥ २९ ॥ 

२९ मुस्तुफाखानानें क्रिवा मफजलखानानं असत्येत द्वेषरानं जो काय हान 
सहान अपराध केला असेल तो, हे राजश्ष्ठा | मा्च।च समज. 
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दिषदृक्षुस्त्वामदहं यस्मै यत्नानकरवं बहन् । 
वत मे सम्मदः सोऽभृदस्तुवा मास्त॒वा तव ॥३०॥ 

३० तुला पाहू इच्छिणाव्या मीं, ज्या तुञ्यासार्ढी पुष्कठ यतन केठे तो 
अत्यानद मला स्ञाला आहे; तुला क्चाला असो वा नसो. 

उक्तोऽसि स॒दुभिवोक्येः परिमुक्ताऽसि निग्रहात् । 
अभिजातोऽसि भूपाट मदभीष्टपरे भव ॥ २१९॥ 

३१ तुला मृदुवाक्ये बौललों आहे; तुद्ची केदेतून सुटका केली आहे, ह राजा, 
तू कुटीन अहस. तेब्हां माक्ष प्रिय करण्यास तत्पर रहा. 

पकामप्युपकारस्य कणिकां प्राप्य निव्रेताः। 
शातमप्यपक्राराणां न स्मरन्ति महावताः॥३२॥ 
अणुनाप्यपकारेण परिश्चुभितमानसाः । 
उपक्रारसहस्ाण न स्मरन्त्यपचतसः॥ २३२३ ॥ 

३२-३२ थोर टोक्र अगदी लहानशा उपकारानेहि सतुष्ट होऊन शकटं 
अपकर विसलरून जातात; व लहानशा अपकारानंहि खवदन जाऊनक्षुद्र मनाचे 
खोक हजारो उपकार विस्ररून ज।तात, 

अपकारसहस्राणि करोत्वटमसञ्जनः। 
उपकारसहस्राणि करोत्येव तु सञ्जनः॥ २४॥ 

३४ दुजेन हजारो अपक्रार करो, तरी पण सज्जन हजारो उपकार याच्ा- 
वर करत।च करतो, 

उपकार परत स्मरन्ति स्वकृत नये। 
त पव धारणावन्तः कृतज्ञाश्च सतां नय ॥ २५॥ 

३५ जे लोक दुसम्यान केलेले उपकार स्मरतात व भापण केठेे उपकार 
विसरून जातात, तेच रोक सज्जनाचे मत स्मरणशीट व कृतज्ञ होत. 

उपकारपर लोकं प्रभुनोपक्रसोति यः। 
स्वप्रटब्धा इव सुधा समद्धा अपि तच्यः॥ २६॥ 

३६ जो गजा, उपकारतत्मर असच्य्या लोकांवर उपकार करत नाद 
त्याची विपुल संपत्ति हि सख्त प्रात ज्लाटेल्या ममृताप्रमाणं होय. 

शिक्षयस्व कनीयांस तनय गवपवतम्। 
महाराज मदीयं मेदेहि तं सिदपवतम् ॥ ३७॥ 

३७ हे महाराजा. गर्वाचा पव॑त अशा तुञ््या धाकव्या पुत्रास उपदश कर 
आणतो मन्ना सिंहगड मलादे. 
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नं हि मां सुञ्चतितमां सिदशटग्रहाग्रहः। 
मदीयेन नियोगेन शिवायास्तु पुरम्द रः ॥ ३८॥ 

३८ सिंहगड पेण्याचा मन्ना निश्चय मला मुर्टीच सोडीत नार्ही, माल, 
माल्या आशेन पुरंदर शिवाजीस असु दे. 

करोतु मह्यं सोऽप्यद्धा विगरूरमुप्रायनम्। 
यद्धय्न फरदेन उ्यधीयत पटायनम्॥ ३९ ॥ 

३९ त्याचप्रमाणे ज्या संभाजकिङ्कन मोड होऊन फरादखानं प्लावन 
केले त्यन सुद्धां बगष्र शहर मला नजा म्हणून च, 

निथुडजते नियोगादहौन् कायोययौः क्षणे श्चणे । 
तन्न कुवेन्तिते तदहं को हेतुः शीररक्षण ॥ ४०॥ 

४० शष्ठ लोक सेवक्रांना क्षणेक्षर्णीच्या कायीसार्दीव नमति असतात, 
व्यान जरते केले नादी तर (सेवरकास्या ) शीरक्चणाचा हेतु काय! 

प्रभर्नियुंक्ते कायार्थ कायोर्थौ तं निषेवते । 
तयोरन्यतराका्यान्न कायेमुमयोरपि ॥ ४१॥ 

४१ अपस्या कामासार्दीच धनी ( सेवकाची ) नेमणूक करतो व भापस्या 
कामासराढोच (सेक) याची सेवा करतो, त्या दोषापिकीं एकान जरी 
कतव्य केले नी तरी दोषां चेहि काम होत नाही. 

न सोद्ित्यं विना पानं विना प्राणं न विग्रहः। 
विराजते महाराज नायुयानं विना जचुगः ॥ ४२॥ 

४२ तुर्शिवाय पिण्पांत मजा नाहीं व प्राणा्वांचून क्षर्रास शोभा नाहीं; 
त्याचप्रमाणे, हे महाराजा, ( मापल्या धन्यास ) मनुसरस्याशिवाय सेवक 
शोभत नादी. 

कि स्यादुक्तेन बहुना तवाहं त्व ममाधुना । 
अन्योन्यमवलम्बो नो लोकस्यास्यावलम्बनम् ॥ ४३ ॥ 

४२ फार कायसाभू! आतां मीतुक्षा मणे तू मान्चा अष्टि; आपे 
परस्परावक्व्रन, हाच द्या लोकांचा आधार होय, 

अल्पवणमयीमित्थमनल्पा्थंगरीयसीम् । 
येदिलः शाहराज्ाय रावयामास भारतीम् ॥ ४७॥ 

४४ ह्याप्रमाणें योडक्या शब्दात पुष्कठ मथ मरलेनें भाषण, मदि 
हाने शद्ाजी राजास उदेश्चून केले, 
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यत्र यदृव्यञ्जयामास महमूदो वदावदः। 
शाहः स्वेन स्मिताधंन तजर तस्योत्तरं ददौ ॥ ४५॥ 

४५ विसेगत भाषण करणारा महमूद शद। जेन्दां हं भ्यक्त करीत होता 
तेष्हां त्याच उत्तर शदहाजी मपस्या सर्धवट स्मितानं देत भसे. 

स तदान मदावुद्धिमहमृदं मदोद्धतम्। 
तदगेदधितयीदानप्रसदानममन्यत ॥ ४६ ॥ 

४६ मदोन्मत्त महमूदरहास ती गडांची जोडी देणे म्हणजे आपत्य 
यात बेडीच मडकवून घेणे होय, असे तेब्डां व्या महावुद्धिवान् शदहाजीस वाले, 

अथ तस्य विमुक्तस्य सस्ृतस्य यथायथम् । 
येदिखः सदनद्वारि दिरदाश्वमबन्धयत् ॥ ४७ ॥ 

४७ नतर (केदतून ) सुटका ्ञाटेल्या व यथायोग्य सत्कार स्ञलेल्या व्या 
-हाजीच्या वाड्याच्या दारांत अदिलशदहाने हत्ती घोडे बांधविले, 

स तदा जगदाह्ाद तत्परः; परसङ्कटात् । 
मुमुचऽम्भोधरघटापरलादिव चन्द्रमाः ॥ ४८॥ 

४८ तेव्हां ज्याप्रमाणें मेधसमूहाच्या पटलापासून जगदास्टादकारक चंद्राची 
भुक्तता ब्हावी त्याप्रमाणे जगास मनद देणाग्या शह।जीची मोव्या संकटातून 
मुर्का ल्लाटी. 

बन्धुः सवस्य टोकस्य मुक्तस्तस्मात् स निग्रहात् । 
व्यराजततरां तत्र दिवाकर इव ग्रहात् ॥ ४९ ॥ 

४९ केदेतून सुटका क्ञाटेला तो सवं लोकांचा बेधु शदहाजी, प्रहणांतून 
सुटलेस्या ( रोकबन्धु ) सूयाप्रमाणें अतिशय शोभूं लागला, 

सुक्तमात्ः स युक्ताऽ भूदनीकेन.मदीयसा । 
दिदीपे जगती सवा तदीयेन खतेजसा । ५०॥ 

५० तो सुटतांक्षणीच स्याने मोढे सेन्य जमा के. आणि त्याच्या उच्छृ 
तेजाने सवे पृथ्वी देदीप्यमान क्षाटी, 

अथ शाम्युमेहाबाइुरनतिक्रमणीयया । 
विंगरूर पुर सद्यस्तस्याज पितुराद्गया ॥ ५१ ॥ 

५१ मग बापाच्या अनुदछवनीय मशा मशेनं महाबाहु संमाजीनं बेगद्र 
शहर खगेच सोड्न दिले 

समथाऽप्याहव कतमदेयमपि सवेथा । 
रिवः सिद्याचलं पादात् पित्रथाय गरीयसे ॥ ५२॥ 
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५२ युद्ध करण्यास समथ असूनाहि रिवाजीन सवथा देण्यास अयोग्य असा 
सिंहगड बापाप्रीलयये देऊन टाकला. 

अथ निज इति मत्वा पूजयित्वा वचोभिः। 
पदि पदि विहिताभिः प्रीणयित्वोपदाभिः। 
उपचितबष्टसेनः प्रेषितो येदिदन । 
भतिभरविजयाथ शाहराजः परतस्थे ॥ ५३ ॥ 

५२ नेतर पलास मानून (सु )शब्दानीं गौरव करून; पदोपदीं दिषेस्या 
नजराण्यांनीं सतुष्ट करून आदि ट शाने पाठविरेला रदाजी मोढे सन्य जमवृन 
शत्रंस जिंकण्यासार्ठीं निधाला. 

इत्ययु पुराणे कवीन्द्र पर मानन्दप्रकाशितायां 
संहितायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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नम भ कर्------ 

कर्वीद्र उवाच । 

अथाभिमतलाभेन महमूद ऽतिनिचेते। 
स्वयं तु पितुरथांय वितीणं सिहपवैते ॥ १ ॥ 
आहूय स्वणेश्मांणमग्रजन्मानमान्तके । 
शिवोद्धा मतलविन्तत्तन्मअवेदिनमत्रवति ॥ २॥ 

कर्बान्द्र श्हण।ख- 

१-२ नतर महमूदश्षदास श्वं होतं ते प्रात स्ञ।स्याने अत्यानद क्षारा. 
पण केवढठ पित्याकरतां स्वतः सिंहगड दिल्यावर, मसठर्तीत निपुण अस्टेखा 
शिवाजी, सवे मसल्ती जाणणाव्या सोनोपत नावाच्या ब्राक्षण मन्या जवठ 
बाखावून म्हणाला. 

शिव उवाच । 
जानतामतिमूधैन्य यं धन्यं जागते जनाः। 
स मां नून न जानीते महाराजो महामनाः ॥ ३॥ 

३ शिवाजी म्हणतो--ज्या घन्य पुरषाला लोक शहाण्या पुरुषां मध्यै अत्यत 
ष्ठ समजतात तो थोर मनाचा महाराजा शहाजी मला खरोखर भढलत ना. 

अजानानो न जानातु सुखेनैव सतो गुणान् । 
जानानो यश्च जानीते तदनेति हि सन्मनः ॥ ४ ॥ 

‡ अडाण्याने सनज्जनाच्या अंगचे गुण जाणले नार्हत तर तोन जणो 
चापडा, पण जाणत्यानेहि जर ते जाणे नार्दीततर ती गोष्ट मात्र सञ्जनांच्या 
मनास दुःख देते. 

सोऽज्ञास्यदर्हिं मां तर्हि नादास्यत्सिह्यपवेतम् । 
कोऽन्यथा तरसा जेष्यत्तमिम मत्करास्थितम् ॥ ५॥ 

५ जरतो मला ओढठलत भसता तर त्याने सिंहगड [लाच नसता; नाहीं 

तर, मा्षया हातचा हा गड़ बरखा कोण जिंक शकला मस्ता बरें, 

अप्रमत्तोपि यो मत्तो द्विषते सिद्यपवेतम् । 
आदापयददिखाय किं वक्ष्ये त महःबतम्॥ ६॥ 
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६ शहाणासुरता असून सुद्धां ज्या वेख्यानं शत्रु अदिलशदह।स सिंहगड माह्या- 
कटून देवविला, स्या करारी पुरुषरास मी काय म्हणुं १ 

स्वयं नियंता विश्वस्य विश्वस्य घत वेरिषु। 
सुख सुप्तो निजग्रहे ततो निजगृहेऽरिभिः॥ ७ ॥ 

७ खरोखर स्वतः विश्वाचा नियता असून, शत्रुवर विश्वासून मपल्या घरी 
सुखानें निजला, म्हणुन तो शत्रुकडून पकडला गेला । 

नावक्षेयाः खद्दर क्षेन वराका अपि विदधिषः। 
प्रदाम्यते पतगेन प्रज्वटश्नपि दौपकः॥ ८॥ 

८ श्रु क्षुद्र असले तरी शहाण्याने त्यांची उपेक्षा करू नये; कारण जन- 
णारा दिवा सुद्धां पतंगाकड्ून विक्षविखा जातो, 

दपं विनाश्ायन्नव पतगश्चेद्धिनदयति । 
तुस्यतां कस्तयोस्तर्हिं जात्यध इव पद्यति ॥ ९॥ 

९ दिन्याचा नाश्च करताक्षर्णीच जै पतग नश पवतो, तरी एकादा 
जन्मांघाप्रमाणे कोण डोठढस मनुष्य दोघानाहि सारखे मानील ! 

नून पिपीलकोऽप्येकः प्रविदय करिणः करम् । 
भवत्यतकरस्तस्मादस्पं मन्येत नो परम् ॥ १०॥ 

१० खरोखर एकाद मुगी देखी हत्तीच्या सांडेत शिरून त्याचा अप 
करते, म्हणून शत्रूस केब्हांहि क्षुद्र मानू नये, 

अहो महाबाहुरसो जानानोऽपि महानयम् 
गणयत्येव न परानस्य दोषो महानयम् ॥ ११॥ 

११ महो, हा महाबाहु, मोठा राजनीतिश्च भसूनहि शत्रूची मुं पव॑ 
करीतच नाही, हा ह्याचा मोढा दोष होय. 

अरातिनिगृीतेन राहेन गुरुणा मम । 
यः प्राप्तरिचररा्राय कारागारपरिश्रमः॥ १२॥ 
तस्य नियोतन कत संप्रवृत्तास्मि सवथा । 
यवनान्तात् प्रधत्ताद्ययप्रभ्त्यत्रास्तुमस्रथा॥ १३॥ 

१२-१३ शत्रं पकडटेस्या माया पिता शहाजीचे कारागृहामध्ये फार 
दिवस जेहार न्चले सयांचा सूड पेण्यास मी सगर्दीं तयार स्ख भह; माणि 
आजपासून यवनांच्या नाामुढ्च या लोकी मान्ची कीतिं हवो, 

यः पर स्माद्विमेत्युच्चेः परस्तस्मादिभेति च । 
न बिभेति परस्माद्यः परस्तस्माद्विमेति हि ॥ १४॥ 
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१४ जो शत्रूस अतिदाय भितो व्यासहि रत्र भीत असतो मग जो शश्र 
( मुढि ) मात नार्ही याला शत्रु भितोहें सांगावयास नकोच. 

नूनं मया निहंतव्यास्ते ते यवननायकाः । 
शारधेद्धितयस्येते तेजितास्संति सायकाः ॥ १५॥ 

१५ खरोखरच मी व्या सवे यवननायक्रांचा फडशा उडविणारच ( आश 
त्याकरतां ) भावयाच्या जोडीमधले हे बाण पाजठठेठे आहेत. 

विजयाह्यपुर्राहोत्सुक सप्रति मन्मनः। 
अतोऽद्य नोद्यसे सद्यो नियुज्यतां तुरा+णः ॥ १६॥ 

१६ विजापुर शहर प्रेण्याविषयीं सांप्रत माक्षे मन उत्सुक यागं महे, म्हणून 
आज तुम्हास मान्न स्ागणे आहे कीं, लगेच घाडस्वारांक्त तयार कग, 

सुवणेदामावाच ।. , | 
दुर॑त बलवद्धेरं दुरंतः पापसंचयः। 
दुरताभ्यादिता गह दुरता गुरूगदैणा ॥ १७॥ 

१७ सोनोपत म्हणाटेः- 
बव्टवानासी वैर, पापाचा संचय, पृज्यांची व वडि्छची निंदा याचा परिः 

णाम बादर होतो. 
विधाय बलवदवैरं तव तातः कृताग्रहः । 
नाभूदवदहितो यहिं तदहस्त्िं निग्रहः ॥ १८॥ 

१८ ब्रल्वानाशीं वैर करून वुञ्चा पिता भल्ता भाग्रह धरून सावघ रािर। 
नादी. यामुके तो पक्डला गेला ह योग्य चाले. 

स प्रभावी महाराजो माज्रेणस्तस्य सुवताः। 
तेन यद्ररख्वद्वैरं छत सोपनयः तः ॥ १९ ॥ 

१९ तो दाजी महाराजा पराक्रमी आदे, त्याचे मीहि कतुत्ववान् यादे. 
तथापि त्याने जे बट्टा वेर केटे ते राजनीतिदृष्टवा चुकीचें ञ्चा. 

तनुते यद्यर वेरमबटखीयान् वरीयसा । 
तर्हिं तस्य पराभावे सवथा प्रभुरेव सखः ॥ २०॥ 

२० जर दु्र॑क माणसानें प्रबठ माणसारीं मतिशय वैर केलं तर व्यासः 
पराभव करण्यास तो सवथ समथ असतो. 

दानमभ्याधेके राओ समे साम विधीयते। 
ऊने दंडविधिः प्रोक्तो भेदः साधारणः स्म्ृतः॥ २९१॥ 

| १५७ | 



कवीन्द्र परमानन्दङ्त 

२१ आपल्यपेक्षां मधिक साम्य॑वान् शत्रस संडणी द्यावी; बरोवरीच्या 
शत्रुशीं सरोखा करावा; कमी सामथ्यंवान् शन्नचे दंडन करावे; आणि भेद 
( फितरी, पएूट पादणे ) हा मात्र सवैसामान्य उपाय होय. 

दिने दिने भवन्ननः समः साम्य विमुचति। 
आधिक्य चाधिको येन को भेद् न प्रशासति ॥ ८२॥ 

२२ ज्या (मेदा) च्या योगे बरोबरीचा शत्रु दिवसानुदिवस कमी सामर्थ्य 
वान् हौऊन बरोबरी सोद्धन देतो आणि अधिक्र सामथ्यवान् शन्तु आपले 
आधिक्य टाकतो त्या मेदाची कोण बरं प्रशसा करणार नाहीं! 

नरद्र नूनमूनोपि देषणो भेदमहं ति । 
ऊनस्याप्यूनतात्यथं हितायेव भवेद्युधि ॥ २३॥ 

२३ हे राजा, कमी सामथ्यवानू शत्रूच्या ठिकाणी सुद्धां भेद य।जणे योग्य 
आहे. कारण, कमी सामथ्यंवान् शनुसुद्धां अधिक दुबल होणें हे युद्धांत काय 
द्याचेच दोदेल, 

ऊनोपि यदि दूनोयामिति मत्वाऽजुनीयते । 
तद्यतः ऋछाध्यमानोऽसो स्वमेव बहुमन्यते ॥ २४॥ 

२४ 'हा दुःखित अहि" ससे मानून जर कमी सामथ्यंवान् रान्रुच॑ सांत्वन 
केरे तर ता मनात फुगून जाऊन मापणा स्वतःलाच मोढा समज् लागतो. 

ऊनानामप्यनूनत्वमनूनानां तथोनता । 
खद्यते मनुजाधीश्च सम्यांतरवेभवात् ॥ २५॥ 

२५ हे राजा, दुर्बल शत्रुवे प्रास्य, त्याचप्रमाणे प्रबढ शत्रूच दौबैस्य ह 
कालमाहात्म्यानें न्चालेटं आढल्ते, 

तस्मादृने नर्द्रेण द्विषि दंडो विधीयते । 
मते पत्युरपां येन मनस्सम्यङ्निधीयते ॥ २६॥ 

२६ सारांश. वरुणाच्या ध्या मताकडे जो राजा चागलं लक्ष देतो तो दुबंठ 
दान्रुचं ( सहज ) शासन करतो. 

समथेश्चासमथेश्चेव्युपायो द्विविधो मतः। 
द्वितीयो ह्यवकेशी स्यात् प्रथमस्तु फलेग्रहिः ॥ २७ ॥ 

२७ समथ आणि अक्षमथ असे दोन प्रकारचे उपाय आहेत. दुसन्या प्रका- 
रचा उपाय निष्फठ होतो पण पहिल्या प्रकारचा सफठ होतो. 

योषितस्सारहारिण्यो मदिरा मोददायिनी । 
दुरोदर ५नहरं कादयं कायंहानिङत् ॥ २८॥ 
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वाद््पारुष्यमलक्ष्मीक सगय! पापकारिणी। 
नरद्र दंडपारुष्यमत्यथमयरास्करम् ॥ २९॥ 

२८--२९ सिया शक्ति हरण करतात; मदिरा मतिभ्रम उत्पन्न करते; चत 
धन नाहीसे करत; कृपणपणानें कायोची हानि होते; कठोर भाषण हें अभद्र 
जहे; तसंच म्रगयेपासून पाप कागतें, आणि हे राजा, कडक रासन हं मव्यत 
अपकीरतिकारक आहे. 

तस्मादेतानि सप्तानि व्यसनानि परित्यजेत् 
बतान्यतममप्येषां मतिश्रश्णाय जायते ॥ ३०॥ 

३० म्हणून हीं सातहि व्यसने टाकार्वीत, कारण यापैकी एकहि मति- 
भ्रशास् कारण होते 

येषामेकेतरेणापि मतिश्रश्षो विधीयते ॥ 
तान्यनेकानि ससेव्य कः पुमाच्नप्रहीयते ॥ ३१॥ 

३६ जर त्यापेकीं एकार्नेहि मतिभ्रश होतो तर ती अनेकं सेवन केल्यावर 
गेणता माणूस अघोगतीस जाणार नारदी! 

नीतिश्ाखेषु विरसं निजकायेभरालसम्। 
मानुषं विजहाति श्रीव्यैसनापश्नमानसम् ॥ ३२॥ 

३२ गजनीतिशाल्नाविषयीं तिटकारा असणारा, आपल्या कामामध्यं 
आल्शी व ग्यस्ननामध्ये म्न अशा माणसास लक्ष्मी सोडून जते. 

मुष्णेत्युच्चेः प्रमत्तेऽस्मिन कोश कोदाधिकारिणः। 
तुदति च दुरात्मानो राष्ट र्राधिकारिणः॥ २३॥ 

३२ तो अतिशय बेसावघ लाला अक्षतां खजिनदार खजिना टुटतात आणि 
दृष्ट भधिकारी लोकांस पीडा देतात. 

तत्तद्यसनसक्तस्य वेचित्यमुपचीयते । 
वैचित्योपचयादुच्चेरोचत्यमपचीयते ॥ ३७॥ 

३४ नाना व्यसनांत राजाचा भ्रम वुरधिगत होतो व भ्रम अतिशय वादठस्यानें 
व्यास्च योग्यायोग्य कटेनासं होते. 

ओचित्यापचयादनं जनस्सर्वा ऽवमन्यते । 
विनियुक्ताश्च कायेषु नेव तान्याश्चु कुवैत ॥ ३५॥ 

३५ योग्यायोग्य कटयेनासे ज्ञास्याने स्वे ठोक त्याचा अपमान करतात, 
आणि कार्याच्या ठिकाणी नेमलेठे लोक तीं ( ताबडतोब ) करीत नार्हीत, 
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अथ कोधोद्धरोत्युच्चैरुच्चरन् रुशतीं गिरम् । 
दिने दिने तुदत्येतान् समेतानपि संसदि ॥ ३६॥ 

३६ मग क्रोधाने अव्यत बेफाम होऊन सर्भत जमलेल्या छोकानाहि दर्योज 

मनाखा दुखविणारे भाषण करून तो स्यसि दुःख देतो. 

ततो द्यच॒क्षणङतासृक्षणश्चतचेतसः। 
परोक्ष परिभाषत यथाचोपहसत्यमुम् ॥ २३७॥ 

३७ पदे क्षणेक्षणीं केलेल्या अन।दरामुर स्यां अतःकरण विन्न होऊन 
प व्याच्या पाढीमागें बोखुतात ब त्याची निंदाहि करतात, 

ततो सुचत्यमुं कऽपि केऽप्यमुष्मिन्नदासते । 
काचेद्धिपक्षपक्षादर्नेपत्य संखमासते ॥ ३८ ॥ 
परकोपनममुं मत्वा शपत्येव तु केचन । 
भजंति न यथापूवमल्यजं तोऽपि केचन ॥ २९ ॥ 

३८ -३९ नंतर कोणी वयास सोद्भन जातात, कोणी व्याच्याविषयीं उदासीन 
राहतात, कोणी त्याच्या रादुपक्षास मिद्ून सुखा राहतात, कोणी त्यास कोपी 
समजून रिन्याशापच देतात, कोणी त्यास न सोडले तरी पूरवीप्रमाणे त्याची सेवा 
करीत नाह्।त. 

सप्तव्यसनसक्तत्वादजानानच्छट बलम्। 

मन्यते परभ्मात्मानमहंकारेण केवलम् ॥ ४०॥ 
४०ह्यास।त व्यसनांत आसक्त स्चास्यनें तो(शरुचें)कपट काणे बकन जातां 

केवल अहंकाराने आपणास समथ मानतो. 

व्यसनासक्तचित्तेन येनेत्थं बत भूयते । 
जत्रयात्रापरैस्सद्यः परस्स परिभूयते ॥ ५९॥ 

४१ चित्त व्यसन।सक्त श्ास्यनें जो अशा प्रकारचा बनतो, त्याचा विज- 
याथ स्वाम्या करणान्या शत्रुकदून एकदम पराभव होतो. 

गिरयो नैव गुरवो गुरुरेव गुरुमतः । 
भवतान्र प्रभवता दत्तः सिद्याचटस्ततः॥ ४२॥ 

४२ गडाची काही मोदीक्ली किमत नादी, पिप्याचीच खरोखरी थोरवी आहे; 
घणून तुम्ही पराक्रमी ससूनहि सिंहगड दिला. 

प्रदत्ते द्विषतेऽमुष्मिन् विसुक्तश्चत् स पार्थिवः। 
तदि दत्तोपि भवता न दत्तः सिह्यपवतैः ॥ ४३॥ 

[ १६० | 



शिवभारत अध्यायश्दैवा 

४२ तो शत्रुख देऊन जर राजा ( शाजी ची सुटका क्षारी अहि तर 
तो सिंहगड आपण देऊनहि न दिस्याघारलाच माहि. 

यः सिह्यपवेतं मेने समं शादसमेरुणा । 
विगरूर च नगरं कि कृतं तन वरिणा ॥ ४४ ॥ 

४४ ज्याने सिंहगड आणि बेगदूर शहर हीं शहाजीरूपी मेरूपर्वताध्या 
तोडीचीं मानि्टी त्या शत्रून ( विद ते ) काय केठे ? 

उपक्रातमिदानीं तु त्वया विजयमंडलम् 
सुविक्रांतस्य चृपतः सवमेव महीतलम् ॥ ४५ ॥ 

४५ तुम्हीं आतां विजयास् प्रारभ केला अहि; आणि अव्यत पराक्रमी राजा- 
चीच सवे प्रथ्वी असते, 

राजा तावत्ततो म्री खुद्टदो विपुल धनम्। 
राष्ट दुगांणि 'लन्यानि राज्यस्यांगानि सप्त वे ॥ ४६ ॥ 

४६ प्रथम राजा, नेतर मंत्री, मित्र, विपुल घन, राष्ट ( प्रजा ), गड अ!णि सैन्ये 
हीं सात राज्याचीं अंगे होत. 

पतैरविकखेयुक्तं राज्य सद्भिः परशस्यते । 
पकेनापि विहीन तदि तरे रूपहस्यते ॥ ४७॥ 

४७ ज्या राञ्यार्ची हीं अगे मन्यग अहित त्या राज्याची चांगले लोक 
प्रशा करतात, तेच जरी एका अगानं कमी असले, तरी इतरांकद्न याचा 
उपहास होतो. 

मोदिनैपो मुखं मत्री धनसैन्ये भुजद्धयम्। 
राष्टमन्यद्धपुस्सवे खहृदस्संधघयो डाः + ४८ ॥ 
दुगीणि त॒ टडान्युच्चेस्तदस्थीनि तदेतरा । 
पवमंगानि राज्यस्य सप्ताक्तानि मनीषिभिः ॥ ४९ ॥ 

४८-४९ राजा हं मस्तक, मन्री हें मुख, घन आणि सेन्य हे भुज; बाकीच 
सारे राष्ट ( प्रजा) ह शरीर, भित्र हे साधे आणि दुगे हीं त्यांमधील अत्यंत 
दढ हाड होत. याप्रमाणे शहाण्या खोका्नी राञ्यार्ची सात अंग सांगितर्छी आहेत. 

सप्तांगस्यास्य राज्यस्य धमे आत्माऽमिधीयते । 
मं्ः प्राणो बरे नीतिरनीतिरसमथता ॥ ५०॥ 
दंडो यथोचितः होयमधमों रिपुरुद्धतः। 
मदः परस्पर भदो दीधमायुरभेदयता ॥ ५१॥ 
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जनरजनमुत्कषा दशन दीधैदारक्िता। 
प्रतापः प्रज्वलं रूप विमला बुद्धिरायुधम् ॥ ५२॥ 
तथैव बलवदधेरमंतरायः प्रकी्तिंतः। 
प्रम.दस्तु मवश्िद्रा प्रत्रधः सावधानता ॥ ५३ ॥ 

५०-५३ त्या स्तागात्मक्र राज्याचा धर्महा आत्मा होय; मसल्त हा 
प्राण, नीति ह बल, आणि अनीति दहे दौर्बल्य दीय, यथोमित दंड दईं गै, 
रातु ब्रेफाम होऊ देणे हा अधर्म, परस्परतः पूर हया मद अआणद्देक्य है 
दीचायुष्य, टोकरंजन हा उत्प, दुरद्रित्व ष्टी दृष्टि, प्रताप हं उञ्ञ्वल रूप, 
आयुध दही त्रिमल बुद्धि, तसेच बल्वानादीं वैर है विघ्न होय, असावधपणा 
ही निद्रा, आभे सावधानता हा जाभेपणा होय. 

समं च विषमं चेति चर द्विविधमुच्यते । 
प्रथम तु समेनादुर्द्धितीयमाधङन चत् ॥ ५४॥ 

५४ सम आणि न्षिम अस दोन प्रकारचे बेर अ।हे. बरोवरीच्या शत्र्षी 
अतच्ेटे वैर हं पहिल्या प्रक।रचं होय; अधिक सामथ्यवानाशीं असणारे दुसन्या 

प्रकारचं हाय. 

समे स 7त्वादुभयोनं भवेद्धजयः खलु । 
अ धकस्याःधकत्वेन विषमे विजयो धुवम् ॥ ५५ ॥ 

५५ सम वैरामध्ये दो+दि ब्ररापरीचे असव्यामुढ कोणालाहि खगखर विजय 
मिद्णार नारदी. विषम वेरामध्ये अधिक सामथ्यव।नाचें सामर्थ्यं मधिक असत्या 
मे त्यास विजय खात्रीन मिखावयाचा. 

फतेखानप्रभगेन मुसेखानवधन च । 
अहर्दिव प्रभो तुभ्य महमूदोऽभ्यसूयति ॥ ५६॥ 

५६ फतेख नाय्या पराम १ॐ व मुसेखःन,च्या वधामुङे, अहो महाराज, 
मटमूद शद हा राल्त।देवस तुमचा देष करत माहे. 

पदय येदिटदि्कद्रो विषयानतरो तव। 
यवनौ बलिनो तभ्यं दुह्यतोऽदहर्निंशं नप ॥ ५७॥ 

५७ महाराज, णहा. टुमच्या दशास टाधूनच असले आदिलश्चहा व 
दिष्टीवा बादशद्ा हे बलाढय मुसलमान तुमचा रात्रदिवस द्रोह करीत आहेत, 

अमू उमयते यस्य दष्रणो रोषण तव । 
तस्य नूनमिह स्थाने रस्थतिः स्थाने न संप्रति ॥ ५८॥ 
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५८ ते दोघे शत्र दोन्हीकद्रन ज्या तुपस्यावर श्रद्ध स्ञाटे मादेत ल्यातुमवे 
ये राहणे हं सांध्रत खेखर योग्य नादी. 

अतोऽतिदुर्गेम स्थानमास्थाय जगतीपते। 
यतस्व जगर्तीं जतु किमजय्यं रिवस्य ते॥ ५९ ॥ 

५९ म्हणुन महाराज, जत्मत दुगेम अशा म्थानी राहून जग िंकण्याचा 
यतन करा; तुम्दां रिवाजी महारार्जाना काय आनजंप्य ह १ 

कटेकालेन कलापः स मेरूः दाव्रपाणना । 
अभ्यतरमपां पत्युः शिधिये दनुजारणा॥ ६०॥ 

६० दकराने केटासाचा, इंद्राने मेरूचा, आणे पिष्ूते समुद्राचा आश्रप 
केला आह 

न दुग दुर्ममिवयेव दुमम मन्यते जनः। 
तस्य दुममता सेव यत्प्रभुस्तस्य दगमः॥ ६१॥ 

६ श्दुग'ल। केषव्ठ दर्ग म्हणूनच कोक नुग मार्नात गह।त.तर याचा स्भामा 

दुर्गम असणे हीच त्याची दुगेमता होय 

प्रभुणा दुर्गम दुगे प्रभुदुगेण दु्ममः। 
अदगेमत्वादुमयोविं दषरश्नव दुभेमः ॥ ६२॥ 

६२ प्रभूमुठे दुर्ग दुगीमहोतो व दुगामुढ प्रभु दुर्गम होतो. दोांच्यारि 
अभावी शत्रुच दुगम होतो. 

सति ते यानि ठुगीणि तानि सवांण सवंथा। 
यथा सुहगेमाणि स्युस्तथा सद्यो विर्ध\यताम् ॥ ६३ ॥ 

६३ तुमचेजे दुगे अहित त स॒र्वं ज्यायोगे सर्भस्वी अत्यंत दुर्गम होतार असँ 
ताब्रडतोब करा 

सुवणं शमेणोवाचमिमां श्रुत्वा नपोत्तमः। 
माननीयो ऽतिमहतां माननीयाममन्यत ॥ ६४॥ 

६४ सोनो+तांचं हं भाष्रण एकून अति मोठ्थाना सुद्धां माननीय अशा त्या 
नुपशरेष्ठास ते प१सत पडले 

प्रभुत्वं धिश्राणस्िभुवनपरित्राणक्ररणे । 
पिवृद्ध.षदर्ष। तद्नुतवुजः शाहनमणेः 

निरातंक्ररघक्तो यवन कदनायातिमहते । 
समव्रमप्युवीममनुत वखंतीं करतल ॥ ६५॥ 
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६५ नतर तिभुव्नाचं पालन करण्यासाठी प्रभुत्व धारण करणारा, पित्याच्या 

दात्रुचा द्वेष करणारा, यत्रनांचे भढ कंदन (नाश्च)करण्याख उद्युक्त क्षालेला, आण 
निभय असा शिवाजी समग्र परथ्वीच आपल्या तढहातात माटी असें मानूखागला, 

इत्यु पुराणे निवास्करकवीदर परमानेद- 
प्रकाशितायां षोडशोऽध्यायः ॥ 
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कवीन्द्र उवाच । 
तताऽफजलमाहय स्वीयसैन्य धुरन्धरम् । 
अट्टीश्ाहः स्वयं वाचमुवाच समयोचितम् ॥ १ ॥ 

कवीद्र म्हणालाः- 
१ मग आपल्या सैन्याचा मुख्य मफजल्खान यास बोलावून अह्ठीशद.ने 

स्वतः त्यास उदेश्चून समयोचित माषण केटठेः- 

अट्टीकशाह उवाच । 
हितावहस्त्वमस्माकमस्मिन् सेनिकसंचये । 
विरोद्धा दिजदेवानां काटः काररिवापरः ॥ २॥ 

सष्टीशहा म्हणालः- 
२ ह्या सेनिकांच्या सरमुदायामध्ये तू आमचें हित करणारा महिस; देव- 

राह्मणांचा विरोध करणारा ( दवष्टा ) माणि जण काय दुसरा कलिकालच आहेस, 
प्रस्थतेन त्वया पूव पृतनाव्यूह वर्तिना । 
रामराजान्वयभुवो राजानो युधि निर्जिताः ॥२३॥ 

३ पीत मोठे चेन्य घेऊन स्वारीवर निघून रामरयाजाच्या वंशार्तल राजाना 
युद्धामध्ये जिकटेस, 

कृतप्रतीपसतापे प्रतापे तव जाग्रति । 
बत श्रीरंगराजोऽपि रणरगाद्धिरज्यते ॥ ४ ॥ 

४ रान्रुस ताप (पीडा) देणारा तुञ्चा प्रताप जागृत असतां श्रीरगपट्रणचा 
राजा सुद्धां सषमरांगणापासून विरक्त श्चाटा वाहे. 

त्वया विक्रम्य बीरेणःक्षणात् कणपुराधपः। 
सपां जां गुटिकेनेव स्फुरदर्पा वह्ीङकतः ॥ ५ ॥ 

५ उया प्रमाणं गारुख्यानें अतिशय चिडलेल्या सापास वश करावें दयाप्रमाणे 
त्वां बीरान पराक्रम करून एका क्षणात कणंपूरचा राजा तारग्यांत आणला, 

त्वया मन्द्रसारेण मथिता मधुरापुरी । 
निगय नगरीं काञ्ची आहतं चापि काचनम् ॥ ६॥ 

६ मदराचलाप्रमाणें सामथ्ये अघणान्या त्वां मदुरा शहर उध्वस्त कटे; व 
कांच हस्तग्त करून सुवणं हि लटन आणले. 
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पठे पदे शुभवता भवता किक सीङतः। 
व्यस्मरद्वीरभद्राऽपि छश्रचामरसम्पद्ः ॥ ७ ॥ 

७ पदोपद्। यश मिल्णाय्या स्वां दास बनविदेला वीरभद्र सुद्धां छच्रचामर- 
युक्तं ेश्व्यं वि्सून गेला आहे. 

बिभति सिद्यलपतिर्मत्तो कंक्रापतिस्तथा । 
भजलत्यभोधिरपि मां तदव पोरुषं तष ॥ ८ ॥ 

८ सिंदृलचा राजा, त्याचप्रमाण क्केचा मत्त राजा मला भितो आणे समु 
दहि मानी सत्रा करतो, हं तुया पराक्रम।चंच फञ होय. 

प्रचटत्यचलाः सत्त चर्त्यफजर त्वयि ` 
छुभ्यन्ति चान्धयः सप्त दीपाः सं'दन्ति सप्त च ॥९॥ 

९ हे अफजल्खाना, तू चाद लागलास म्हणजे सतहि कुलपवंत दठ्मदू 
खागतात, सातहि समुद्र क्षुग्ध होतात आणि साति दीपं खचत।त । 

बतेद्रप्रस्थनाथोऽपि निहाम्य तव पोरुषम् । 
रोष(वेशवशीभूतो न निद्राति दिवानिह्ाम्॥ १०॥ 

१० तुन्ना पराक्रम करून क्रषार्बष्ट ज्ास्यानें दिष्टीच्या बादशहास सुद्धां 
रात्रंदिवस निद्रा येत नी. 

पताह शि महार्वीरे दुजये त्वयि जाग्रति । 
मषा दु द्यत्यदोराश्रम्रहो हाहसुतः शिवः ॥ ११ ॥ 

१९१९ अशा प्रकारचा तूं अजिंक्य महावीर जागृत असतां दाहाजीचा पुत्र 
शिवाजी माञ्ञा रात्रदिवस द्रोह करतो हं आश्चयं होय! 

हत तेन महोत्साहवता वीरेण मानिना। 
स्वधमोभिनिविष्टेन स्टेच्छधां विहन्यते ॥ १२॥ 

१२ अरेरे ! व्या महा उत्साष्टी, मानी, स्वधम,भिमानी बीराकद्कन मुसल- 
मानी धर्माच नश्च होत अदि! 

कमेणाक्रम्य विकटां कण्टीरव इ्वारवीम् । 
पष आत्मवश्चो नेव मन्यते मम शासनम् ॥ १३॥ 

१३ भयक्षर अरण्य िहाप्रमाणे क्रमाक्रमानें आक्रमण करून शा स्वतत्र 
( बर ) मानना अंमल मूर्ढीच मानाति नादी. 

छलप्रच रख चन्तस्य खल स्यास्य समाश्रयात् । 
मम चित्ते चिर धत्ते शलः सष्याऽप्यसष्यताम् ॥ १४॥ 

[ १६६ 
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१४ कपटामुढं ज्याच चित्त चलित स्ञाठं आहे, अशा द्या दृष्टाच्या हती 
हा सद्य पव॑त असस्यामुटें माल्या मना पुष्कठ काठ असह्य भाला आहे. 

महमूदेन पित्रा मे यदि न स्यात् स वारितः। 
तष्टं स्यान्पजित।माधो तेन राजपुरीश्वरः ॥ १५. ॥ 

१५ मान्चा बाप महमूदशहा याने जर ह्याच निवारण केके नसते, तर याने 
दडाराजपुरीच्या राजास समुद्रात बुडवं असत. 

स चन्द्रराज् निर्जित्य पुत्रामात्यसमन्वितम्। 
जयवर्छ च नगरीमनग्रदान्नरवनग्रहः ॥ १६॥ 

१६ पुत्र व अमत्य यांसह चद्रराव मोरे यास जकन व्यनि अप्रस््िघ- 
पणं जाव्रटी षेतटी, 

दत्तोऽवरग्ादाय मया यः सन्धिकाम्यया । 
नीव्रन्निजामक्ाहस्य सपवेतवनाकरः ॥ १७॥ 
स तेनात्पमवशेनास्मानवमत्य प्रतापेना । 
परानप्यविनीतेन प्रषष्य स्ववश्षीरङतः ॥ १८ ॥ 

१७- १८ सख्य करण्याच्या इच्छेने मीं अौरगजेबास्र गड, अरण्ये व खाणी 
यसह जो प्रदेश दिखा शेतातोवत्या प्रतामी, सतत्र व उन्मत्त अशा ( िवा- 
जानि), मलावव्या ( मोंगलां ना न जुपानता बलक्कारे कब्रीज कला | 

अतर्किंतागमोऽभ्येत्य दस्युत्रत्तिप्ररायणः। 
मत्पत्तनपुरग्रमानुद्न्रत्ताऽय विदुण्टति ॥ १९. ॥ 

१९ हा टुटरूरण।ा करणारा, व बेडखोर हिवाजी अचानक छपा धाटून 
माक्ष शहर, गप्र व तेडी टुटतो, 

अ टोरात्रेण पक्षेण गम्यं पश्चदयेन च । 
अव्येति स किखाध्वान क्षणंनैवाक्रूतोभयः ॥ २० ॥ 

२० एकरा अहोरात्रांत, एकरा पत्रचड्यात क्रंवा एका महिन्यात करावयाची 
मजल हा निभय शिवाजी एका क्षणांतच करतो. 

अयं कौमारमारभ्य निरति ष्रङूतिः स्वयम् । 
यवनानवजान।ति जाग्मदुग्रपराक्रमः॥ २९१॥ 

२१९ उग्र पराक्रम।च। आण स्वतः कपटी खभ।वाचा हाजागरूक् शिवाजी 
खहानपण।पासून यवनांचा अपमान करीत माला भह. 

आक्रम्य ताश्नवकत्राणां नगरण्युरुविक्रमः। 
नगरप्र्तीन्यष चण्डचण्डमदण्डयत् ॥ २२॥ 

| १६७ | 
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२२ ह्या अव्यत पराक्रमी शिवाजीने मोंगला्चीं शरं का्रीज करून महमद - 

नगतादे शहराना भयंकर सासन केले. 

स्थेयं निजामराष् स्य गृहीतस्यापि यत्नतः । 
अपि दिह्कीपतिनैव मच॒तेऽस्माद्दिशेक्रितः॥ २३॥ 

२३ मोढचा प्रयासानें षेतर्ल्या निजामशदहाच्या राज्याचीहि शाश्वती 
दिह्ीच्या बादशहास सुद्धां ह्याच्या मीतीमुर मुर्कीच वाटत नाही. 

पितामहेन मे पूव पिता तस्य विवार्धेतः। 
शाहराजो दुर्विनीतं तंन शिक्षयितु श्चमः॥ २४॥ 

२४ पूर्वी मास्या आजोव्रानें बाढविलेला त्याचा पिता शहाजी हाहि ल्या 
उद्धट पौराला शिक्षा करण्यास समथ नाहीं. 

अय विगृह्य पित्रा मे निगृहीतं प्रतापिना । 
शाहराजं महाबाहु श्रैटनेव व्यमोचयत् ॥ २५॥ 

२५ मास्या प्रतापवान पित्यानें छापा घादून केद केटल्या श।जी राजास 
ह्या महाबाहु रिवाजीन मापल्या बव्छावरच सोडविटे, 

नो दृयते परभमयाद्यमस्पवय। अपि । 
अतिक्रामति चाप्यस्मान् विस्मापकपराक्रमः ॥ २६॥ 

२६ ह। अह्पवयी भसूनहि शत्रूच्या भीतीने घाबरून जात नद्य; आणि 
अ।श्वयकारक पराक्रमी असा हा आमच्यावरहि ताण करीत माहे. 

दिने दिने वधमान: प्रतापेन सह धिया । 
अयमाश्चीयते भूपेराकांक्षितसमरद्धिभिः ॥ २७ ॥ 

२४ रोजव्यारोज प्रताप आभे सप्ती यांच्यायोगे हा उत्कषे पावत भसल्या- 
मढ उभवाची इच्छ] करणारे राज्ञे ह्याचा आश्रय करू लागले आहेत, 

दानैः शनेरेष बली पद् कुर्वन् पुरः पुरः । 
अस्मद्राञ्य समाच्छदयय करिष्यति किमातमसात् ॥ २८॥ 

२८ हा व्रख्वान् शिवाजी हदु पाऊल पुढें पुढं टाकीत आमचं राज्य 
हिसकावून घेऊन गिटङृत करणार कीं काय 

तज्जयाय पुरा वीरान् यान्यान्प्रास्थापयं मुहुः । 
न प्राप्ताः पुनराच्र।तत ते तं प्राप्य प्रतापिनम् ॥ २९ ॥ 

२९ त्याला जिकण्यास्रीं पूर्वां ज्या ज्या वीराना वारंवार पाठविले त्यांची 
याच्याशीं गाढ पडव्यावर ते पुनः परत आले नाहीत. 

( १६८ | 
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निबोणमरिवीराणां कुवोणमङतोभयम् | 
त्वां विना तस्य जतार नान्य पद्यमि कचन ॥ ३०॥ 

३० रावुवीरांचा नाश करणात्या, निभैय अश्चा तुदयाश्चेवाय त्याला जिक- 
णारा दुसरा कोणी मला दिसत नाही. 

तस्मात्वमेव गत्वा तं रत दुगेपरिग्रहम्। 
सविग्रहं ग्रहमिव निगृह्यानय दुग्रेहम् ॥ २९१॥ 

३१ म्हणून तूच जाऊन गडांच्या आश्रयानि राहणाच्या त्या दुजय शिवाजीला 
मूतिमंत अ्रहाप्रमाणे जिवत पकट्ून आण. 

कवीन्द्र उवाच 
पएवमुक्ताऽतिविधभादट्धीकादेन मानिना । 
प्रावाचाफजलः प्रीत्या प्रस्तुताथेमयं वचः ॥ ३२॥ 

कवीन्द्र म्हणाला- 

३२ ह्याप्रमाणे अतिक्षय विश्वासानें मानी अद्टीशदहा त्याला बोर! असतां, 
मफजल्खान खूष होऊन प्रस्तुत कायासबेघीं बोटला, 

अफजल उयाच 
विश्वंभेणापि च प्रेम्णा यद्ल्ञापयति प्रभुः। 
तस्य कतौ स एव स्यात् गुणीभूतस्तु किंकरः ॥ ३३॥ 

अफजर्लान म्हणाल-- 
३३ विश्वाक्तानें आणि प्रेमाने घनी जे करावयास सांगतो व्याचा कर्तांतो 

( धनीच ) होय; सेवक हा केवढ निमित्तमात्र होय, 
द्विषद्वगेश्चयकरी जागतं कल या मयि। 
कायैम।(दिश्चता साद्य राक्तिरुत्तजिता त्वया ॥ ३४॥ 

३४ शत्रेचा नादश्च करण्याची जी शक्ति म्या ठिकार्णीं जगत अहे ती 
आपण आज मला काय सांगून उत्तेजित केटीत 

उग्राय विग्रहायारभ त्वया प्रेषयता छयम॒म्। 
अवेम्यनु्रहेणेष सगद्धीतोऽनुगः स्वयम् ॥ ३५ ॥ 

३५ भयेकर युद्ध करण्यासाठी ष्या सेवकाला त्याच्यावर पाठविस्यानें मापण 

ह्याच्यावर अनुग्रह करून ह्याला आपखस। केका, असं मी समजतो. 

कतैव्यं भृत्यवगौय स्वामी चश्नसमादिरत्। 
अस्त नास्तीति कस्तर्हि तस्य क्ास्यति परुषम् ॥ २६॥ 

९२ | १६९ | 
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३६ स्वामी जर सेवकांस काम सांगणार नादं तर त्यांच्या ठिकाणी पराक्रमं 
अषि कीं नाहीं कोणाला समजणार १ 

अहमद्धा भहा बद्ध्वा स्पधोकरमहनिंशम् । 
तमन्तकमिवेद्चरत्तमानयेष्ये तवान्तिकम् ॥ २७ ॥ 

३७ अहर्निश स्पर्धां करणास्या ब काठयप्रमाणें दृष्ट शा लया रिवाजीला 
पक्षा बांधून प्रस्यक्ष भापणास्रमीप सार्णान. 

प्रविश्य देहा काणोरं निर्जिता शतको नृपाः । 
स जयस्तमनिजत्य जीवतो मे निरथैकः ॥ २३८॥ 

३८ कर्णाटक प्रांतात शिरून कडँ राजाना मीं जिंक. तो मानना जय, 
ह्या शिवाजीखा न भिकतां मी जगल असतां, फुकट हीय. 

कवीन्द्र उवाच 
इत्युक्तवन्तमत्यथ समर्थवलदापितम् । 
कलत प्रतिश्च॒तं कमे सद्य पव समुद्यतम् ॥ २९ ॥ 
येदिलोऽफजटं तत्र प्रस्थापयितुमारतः। 
तद् संभावयामास बहुभिः पारितोषिकेः ॥ ४० ॥ 

कर्वान्द्र म्हणाखा- 

३९-४० ह्य प्रमाणें बोलणान्या, आपल्या प्रचड शक्तीचा अतिशय गवं 
बाहणान्या आणि अगीक्ृत कायं करण्यास ताबडतोब्र तयार ्ञाटेस्या मफजल- 
खानास तिकडे पाठविण्यासर उत्सुक अशा आदिरशाहनें त्या समर्यीं पुष्कठ 
पारितोषिकं देऊन त्याचा सत्कार केला. 

ततः सरत्नपयौणपृष्ठाचुष्ठारतुरगमान् । 
तथेवाभरणोपेतान् भद्रजार्तान्मतगजान् ॥ ४१ ॥ 
तनुत्राणि हिरख्माणि शदखाणि विविधानि च। 
विचिज्ाणि च बस्राणि निजानि बिरुदानि च ॥ ४२॥ 
तिरस्छृतविमानानि याप्ययानान्यनेकधा । 
रोप्यान् रकां श्च पयैकान् करकांश्च पतद्ग्रहान् ॥ ४३ ॥ 
रत्नात्तसानथोमुक्तास्रजाहीरांगदानि च 
कर कान्युमे काश्चापि चिध्ररत्नचयांकिताः ॥ ४४॥ 
तथा द्वापान्तरोत्थानि जातिश्रेष्ठःन्यनेकशाः | 
भट्टीश्ञादादफजलः प्रापरकाषांश्च कारिकः ॥ ४५॥ 

[ १७०] 



हिवभारत अध्याय १७ बा 

४ १-४५ रत्नखचित खोगीर असख्ठे उट व॒ षडे, तसेच अलंकागयुक्त 

( साज घातलेने ) “ भद्र जातीचे हत्ती, नाना प्रकारची कवचे ( चिलखते ), 
शिरख णे, शख, विचिन्र व्र स्वतःची विरुद, विमानांना मागे टाकणाय्या अनेक 
प्रकारच्या पालख्या, चांदीसोन्ाचे पलंग, पानसुपारीचे डवे, तस्ते, रत्नांचीं 
कशिरोभूष्रणे, मो््याच्या माका (हार), दिव्यांचीं बाहुमूषणे, कड, नाना रंगाच्या 
रतनजडित आंगण्या, तसेच दुसम्या देशात होण।रं लया वया जातीचे मनेक 
उत्कृष्ट पदार्थ भाणे कोय्यवाधे खजिना अह्छीशहापासून अफजलखानास् मिटाला. 

वच्रधारामिव शितां रत्नकोषनिवेरिताम् । 
निजां पाणिस्थतां पादात्पभुस्तस्मे रपाणिकाम् ॥ ७६॥ 

४६ वल्राच्या धरेप्रमा्णे तीक्ष्ण, रल्जडित स्थानांत ठेवली, हातांत भस- 
ठेली पदी स्वतःची कस्यार अद्धीशदहनं त्यास दिली. 

स्वामिनेवाथ विन्यस्ता घरेम्णा सारसनान्तरे । 
सरत्नकोषाभरणां स बभार कटारिकाम् ॥ ४७॥ 

४७ मग स्वामनिंच प्रेमाने त्याच्या कमरप्यांत अडकाविेटी ती रत्नजडित 
म्यानांत असलेटी व अलकारानीं युक्त अशी क्यार त्याने धारण केटी. 

ततः चुनः पुनस्तस्मै प्रीत्या प्रास्थानकालिकीः । 
करत्वा नतीरफजटः प्रचचालाचलोपमः ॥ ४८॥ 

४८ नंतर निषण्याच्या समयास उचित असा मुज यास प्रेमाने पूनः पूनः 
करून पवंतासरारखा तो अफजल्खान चाद लागला, 

प्रचलन्तममु तावत् प्रणमन्तं मुहुमुहुः । 
पदे पदेऽनुजग्राह देशर्न्नाशो दयादशम् ॥ ४९॥ 

४९ वारंवार मुजरा करणाय्या व चादंलागटेल्याल्या मफजलखानावर पदो- 
पदी कृप।हष्टि फेकून स्वा्मीनें अनु्रह केला, 

त वीरमान्यं सेनान्यं स विधाय महामनाः । 
अन्यानमूश्चमूनाथांस्तत्साहाय्ये समादिशत् ॥ ५०॥ 

५० स्या बह्वाकाक्षी ( आदिलशदहनं) त्या वीरमान्य अफजलखानास 
सेनापति करून दुसन्य।ही सेनानायकांस् याला साहाय्य करण्याविष्रयीं 
आश्ञा केटी, 

अम्बरः शम्बरसमः प्रतापी याकुतः पुनः। 
महामानी सुखेखानः पठानो हसने।ऽपि च ॥ ५१॥ 

| १७१ ] 



कवीन्द्र परमानन्दक्त 

रणदुलहस् नुश्च रणद् लद सक्ष कः । 
तथवांकुश्षखनो ऽपि निरकुरगजक्रमः॥ ५२॥ 
बवैरः खन्कणस्य प्रप्ता यः क्रीतपृत्रताम्। 
स हिखाखो महाबाहुः प्रत्यथिद्रू मकुजरः ॥ ५३॥ 
इत्येतेऽन्ये च यवनाः ससेन्याःसखहद्रणाः। 
सद्यः स्वामिसमादेष्टाः त सनापतिमन्वयुः ॥ ५४॥ 

५१-५४ दात्र देत्याप्तारखा अवर आणे प्रतापवान् याकुत, महामानी 
मुसलान णि हसन पठाण, रणदुह्छाखानाचा रणदुकछा नांवाचा पत्र आणि 
निरकुश हर्ताप्रमाणे स्तरैरेगति अकुश्खान, सेटक्णाचा त्रिकत घेतठेला पुत्र 
( गुखाम ) बर आण तो रादुरूपी ब्रक्षाना हत्तीप्रमाणं मसलेला महाबाहू 
हिखाल हे माण सेन्यानें व मित्रसमुदायाने युक्त असे दुसरे यवन ताबडतोब 
स्वामीच्या माश्षनें या सेनापतीच्या मागून गे, 

जितानेकप्रतिभराः प्रसभ समरोद्धराः। 
घोरकमङृतो घोरफरा अपि तमन्वयुः ॥ ५५॥ 
पांडरो नायकथ्चेव खराटाऽपि च नायकः। 
कल्याणयाद वश्चापि नेकसेनिकनायकः ॥ ५६॥ 
समुयद्दसरभो म॑बो श्ररावटस्तथा। 
विश्वविश्चतकमाणो घाटिकः कंटिका अपि ॥५७॥ 
इत्येतेऽन्ये च राजानः सामताश्च सहस्रशः । 
चतुरगच मूयुक्तास्तं सेनापतिमन्वयुः ॥ ५८॥ 

५५-५८ ज्यां नीं बरन अनेक शतरु्वीर निकले आहेत असे युद्धनि पुण, 
घोरकमे घोरपडमुद्धा व्याच्या मागून गेले, पांढरे नाईक, खराटे नाईक, पुष्कढ 
सेनिक्रांचा नाईक कल्याण यादव जाधव), ज्याचा युद्धावेश् प्रचंड आहे असा 
मबाजी भोसले, जगद्धिख्यात पराक्रम करणारे धांटगे वकटिहे आणि दुसरे 
रजे माणि हजारो समत चतुरंग सेनेसह व्या सेनापती मागून गेले, 

ततः कातोन्तिक्रादिष्टे समये तस्य गच्छतः। 
अभनव्यद सीन्यभवन्दुनिंमित्तान्यनेकशः ॥ ५९ ॥ 

५९ तेब्हां ज्योतिष्यानें सांगितलेल्या सुहूतीवर निघालेल्या लाला सशुभसूचक 
पुष्कठ दुश्चिन्दं श्षाखी. 

स पक्षपातं कोरहान्तः प्रकाम वापमरगामिनः। 
वृथेति कथयामासुवौयसास्तस्य साहसम् ॥ ६०॥ 
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बत भेजे दिनार्धेऽपि भानुरस्पष्टभानुताम्। 
प्रजज्वाटवान्तारक्ष बभूत्रुधूसरा दशः ॥६१॥ 
सहस्व महन्युरकरा निपपात दिवस्तटात्। 
घनं विनेव च व्योड्न वभूवाक्ानिनिस्वनः॥ ६२॥ 
ववादिरे प्रतिभयं दिशमैन्द्री धरिता: हिवाः। 
भगमाप ध्वजो यानान्यप्रहष्रानि चाभवन् ॥६३॥ 
अवाप सदशद्रेणु वर्घौवातः प्रतीपरताम् । 
वश्रामाग्र प्रणुक्नाऽपि वारणः पतनाग्रणीः॥ ६४६ ॥ 

६ ०-६४ पंख फडफडवून मोठमोल्यान भरडणाप्या व॒ डान्या डाभ्या 
बाजूने जाणान्या कावन्यानीं त्याचं सादस वथा आहे असं सांगितल, भरदुपारीं 

सुं अस्प दसू खगा. अंतरिक्ष जणू कायपेष्टे, दिशा धृस्रर ( धुद) 
स्ञास्या. एक मोदी उत्का मकाशातून एकाएकीं पडली. मेघारिवायच आाका- 
शांत विजेचा मोठा कडक्डार स्ञाला, परव॑कडे कोर्ह्या भयंकर रद्धं लागल्या; 
ध्वज मोडला, आणि वाहने खिन्न ज्ार्टी. खडे, धूठ यांचा वघौव करणारा 
वारा उलट वाहू लागला; सेन्याच्या अघाड़ीवा हत्ती अंकुशानें टोचला असतांहि 
पुढे सेरावेरा पट् लागला 

यद्यप्येतानि चान्यानि तन्निमित्तान्यवारयन् । 
तथापि सरणोर गहं नाभुंचन्नमुचियथा ॥ ६५॥ 

६५ द्याव दुसव्या दुश्चिन्ध् नीं जये त्याचं निवारण केके तथापि नमुची- 
प्रमाणं त्यानें युद्धोत्साह सोडला नार्ही, 

ततः स प्रास्थर्तस्तस्मात्पत्तनाद्विजयाह्ययात्। 
योजनाधेमिते देर वसति स्वामकरट्पयत् ॥ ६६॥ 

६६ मग विजापुराहून निषारेव्या या अफजलखानाने अध्यां योजनावर 
आपला तठ दिला, 

तच्रागताभिरभितो वादिनीभिः समन्वितः 
स निवेशोन्सुखः सेन्यव्युदहोभोधिरिवावभो ॥ ६७॥ 

६७ तेये चोहोंकडून आलेल्या सेनानी युक्त मस। तो तक रेण्याच्या बेतांत 
मसखेखा सेनासमूह समुद्राप्रमाणं भासा 

महाह वर्ण रुच्छायच्छादितव्योममण्डलेः । 
नवेरुत्तमितस्तभेर्मोण्डतं पटमण्डपे: ॥ ६८॥ 
प्रो्टसत्काण्डपटकप्राकारमयमण्डपम्। 
विचिश्रासनविस्तारप्रस्तारेतसभांतरम् ॥ ६९ ॥ 
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पुंजीकूतेष्टमूयि एवस्तुसंभारभासुरम्। 
उच्चे रुत्तानितोलटाच प्रच्छायांचितचत्घरम् ॥ ७० ॥ 
अविदुर पुरोष्ेशद्वयीनद्धतुरंगमम् । 
समद।द. दन्युहनब्ाटेतस्पृष्टादेक्तटम् ॥ ७१॥ 
जागरूकरहोराच्र गुरिक्रायन्त्रधारिभिः। 
कोदंडभिस्तथान्येश्च खद्खटकपाणिभिः ॥ ७२॥ 
अपारेश्च तथ। पारश्वधिकैः शाक्तिटेोतिकरेः। 
अभिगुप्ताछठदिग्भागमभितास्थतिशाखिमिः ॥ ७३॥ 
तदनेकन कोद प्रवाद्यनिघाषभीषणम् । 
तत्तत्कायवविधव्यग्रजनकोटखाहटाङुलम् ॥ ७४॥ 
यथास्थानास्थताहेषजनटन्धसखोदयम् 
सन्यं सेन्यपतिः सवे गुरूुगवे व्यलाकत ॥ ७५॥ 

६८-७५ उच कापडाचे खार उभे केरेस्या उचीमुढे माकाश श्चांकून 
टाकणान्या, नन्या तंवृनीं ते सैन्य शोभत होते; अनेक रंगाच्या विस्तीणे बेठकी 
समामडपाच्या माति पसरलेल्या ह।त्या; स।वडीच्या पृष्कठ वस्तूच्या रचषेस्या 
रार्शीनीं ते सुशोभित दिसत होते; उच उभारटेल्या छतांनीं व्यातील अगणें 
छयामय व शोभित दिसत होतीं; जवव््च पुदील भागीं घोडे बांघलेठे होते; 
मदोन्मत्त गजसमूहच्या गज॑नांनीं दिशा भरून गेव्या होव्या; अहोरात्र पारा 
करणारे बेदुकवाले, धनुर, दुसरे ढाल तरार धारण करणारे, मगणित परज्ु- 
धारी, शक्ते ( भाला ] धारण करणारे असे लोक सभोवर्तीं उभे राहून याच्या 
अठि दिशांचं रक्षण करीत होते; परष्कढ नगरे व प्रचंड वादं यांच्या घडा- 
क्यानें ते भयंकर भासत होतें; नाना प्रकारची कार्ये करण्यांत गद्रन गेल्या ल. 
कांच्या गोंगाटनें ते व्यापून गे होतें; भापञ।पल्या योग्य हिकार्णीं वदहिलले स्वं 
लोक भानदांत होते; अशा प्रक।स्चै ते खव सैन्य सेनापतीनें मख्य गर्वानिं पादिक, 

स्रामे साभिमानः स श्रशमफजलः स्वामिनो टब्धमानः। 
रायेश्रीश्लोभमानः सपदि भराबटं भूपति जतुकामः। 

वाङृषए्टचित्तः पथि पथि परितो दुर्निमित्तानि पयन् । 
वेरार राष्रमन्तगेतगुरुनिङक्तिः क्षिप्रमभ्यासरसाद ५ ७६ ॥ 

७६ युद्धाभिमानी, स्वामौकटकन अतिशय मान मिललटेा, शौर्यतेजानें 
शोभणारा, भोसले राजास एकदम जिक्र इच्छिणारा, दुनि ओद्रन नेटेला 
अभा तो मफजललान ठिक डिकाणीं सारखीं दुश्चिन्हं पादात, अंतःकरणात मदे 
कपट ठेवून वदं प्रातीं शीघ्र आला 

इत्यनु पुराणे सूयव निधवासकर परमानन्दकवीन्द्र प्रकारोता्यां 
शतसाहस्यां सितायां अफजलाभ्यागमो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 



अध्यायथ्८ वां 
द 1 

मनीषिण ऊचुः- 

उपक्ष्य स खलः कस्माच्छवं पुण्यपुरस्थितम् । 
वेरारमेव विषयं ययो सिनासमन्वितः ॥ १। 

पंडित म्हणालेः- 

१ पुणे शहरी राहणा्या दिवाजीवर चार करण्याच सोदन तो दुष्ट आपस्य 
सैन्यासह वादृपरांतीच कां गेला! 
कवींद्र उवाच- 

साहंकारदिराव जेतु स काटयवनद्यृतिः 
यवनोऽफजलटस्तूणे प्रस्थितः स्वामिशासनात् ॥ २॥ 
वेराटमेव विषय प्राविदा्येन देत॒ना । 
तमष्टं संप्रवक्ष्यामि णुष्व भो मनीषिणः ॥ २॥ 

कवद्वि म्हणालेः-- 

२-३ तो गर्विष्ठ व॒ कालख्यवनाप्रमाणे प्रसर अफजलक्खान यवन 
शिवाजीला जकण्याकरतां स्वामीच्या आशक्ञेवरून सत्वर निघून वादं प्रांर्तीच 
कोणत्या हेतूने रिरलछाते मी सांगत; पडत दहो, एेका, 

निगरृष्य बाजराजं तं कृष्णराज च दुमेदम्। 

जनकं च तयोश्चद्रराजमाजो मदोजसम् ॥ ४ ॥ 
अव्यक्तवतनीयुकतां सह्यपयंतवरतिनीम् । 
अरवीप्रायविषयां महा दुगे समाश्रयम् ॥ ५॥ 
उन्िद्रसेनिकोदग्रामद्धिप्राकारमध्यगम्। 
जयवर््टुः नाम पुरीं अच्रदीह्रहां हिवः ॥ ६॥ 

४- ६ बाजराज व उन्मत्त कृष्णराज आणि त्यांचा बाप महा बलवान् चद्र- 

राज याना युद्धांत मारून, गुप्त वाटा असलेली, स्याद्रीच्या लगव्यास वसल्ली, 

दाट ्ञाडी भसकेली, किठघाचा आश्रय असलेली, जागरूक सैनिकं (च्या 
पाहञ्यामुढे ) मुठे मयंक्रर, गिरितटाच्यामध्ये मसल मशी ज उली (जयवह्छी ) 
नावाची दुजय पुरी शिव।जीनें वतर. 
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ये येऽत्र च॑ंद्रराजस्य सहायाश्च सनाभयः। 
तास्तानश्ातयद्धीरः हिवः शलक्तमतां वरः ॥ ७॥ 

७जेजे चंद्रराजाचे साष्यकतँ व नतेवार्हंक होते सया सवना बलवानांमध्य 
बरिष्ठ असटेस्या वीर रिवाजीन कापून काटल, 

तदा प्रतापवमोयश्चद्रराजस्य बांधवः। 
पटायितद्दिरावमयाद्यदिट प्रत्यपद्यत ॥ ८॥ 

८ तेन्हां चद्रराजाचा बधु जो प्रतापवर्मा तो रिवाजीच्या भीतीने 
मादिलशद्ाकडे पटून गेखा. 

चद्रराजपदाकक्षी मजरविन्मंजिभियंतम्। 
यदि प्रीणयामास चिर स परिचयया।॥९॥ 

९ चंद्रराजाच्या राज्याची इच्छा करणान्या त्या कारस्थानी प्रतापवम्यार्न 
मंत्यानी युक्त अरा आदेटशदहाची पुष्कठ काठ सेव। करून स्याञ्च सतुष्ट केक, 

तं देश चद्रराजस्य महावनसमाश्रयम् 
तस्मादाच्छिद्य चृपतेदास्यामि भवते धुवम् ॥ १०॥ 
येदिटस्येति वचसा तदा सोऽपहतव्यथः। 
चकाराफजटस्याभिकमकमे सहायताम् ॥ ११ ॥ 

१०-११ ^, अरण्यमय प्रदेशांत असले तें च॑द्रराजाचें राज्य त्या हिवाजी 
राजापासून हिसकावून घेऊन वला खार्ानि दे दन ° असे आदिलशहने म्दरल्या- 
वर त्याची क।ाठजी नार्हीशी होऊन स्यानं मफजल्खानासर स्वारी करण्याच्या 
कामीं साहाय्य केठ, 

ततोऽभिमानिना तेन चद्रराजसनाभिना। 
भेदं निवे्याफजलो वैराटं समनीयत ॥ १८॥ 

१२ मग चद्रराजाच्या त्या मभिमानी मधून भेद सांगून अफजलखानास 
वाईस माणल, 

जयवह्टी वहा यस्य वैराटं तस्य सवथा। 
तथा सद्याद्ररखिलः सांतरीपश्च सागरः ॥ १३॥ 
इति मत्वा स यचनस्तामवादातुमादेतः। 
समुद्यतो महाबाहुं वेरारमायये। ॥ १४॥ 

१३-१४ ज्याच्या तार्व्यांत जरी यहे व्याच्या त.व्यांत बा्प्रांत पूणं. 
पणें आह. त्याचप्रमाणें सर्वं स्याद्र आणि समुद्रकरेनागहि महि, असा विचार 
करून तो महादाहु यवन प्रथम तीच पेण्याच्या तयारयनिं वार्ह शीघ्र आला. 
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ततस्समेत्य सेन्येन वेरार रा्मास्थिते । 
यवनेऽफजले तूणं जयवह्टीं जिघृक्षति ॥ १५॥ 
शिवराजः कृती तन्न प्रतीकारपरायणः । 
प्रश्नः प्रभूतदपैत्वादिदमात्मन्य्चितयत् ॥ १६॥ 

१५-१६ मग सन्यासह वाहप्रातीं येऊन तो अफजल्खान यवन जावली 
लवकर षेण्याच्या बेतांत अस्तां दयार्वे्व्टी प्रतिकार करण्यास तत्पर अस्षठेलां 
चतुर शिवाजी राला मोच्या अमिमानाने अपस्या्शीच असा विचारकरू कागलाः-- 

येदिरेन विखृषोऽसौ मयि रुष्टेन मानिना । 
कारिष्यत्यात्मसदश परुषं पोरुषक्रमः ॥ १७॥ 
स पष यवनो यस्य दुनेयेन गरीयसा । 
अहो कालेयुगस्यास्य माहात्म्यसुपचीयते ॥ १८॥ 

१७-१८ म््यावर क्रुद्ध न्चार्ल्या मानी अदिलशहानें पाठिका हा 
पराक्रमी ( अफजलखान ) आपणास साजे अस्ता पराक्रम करील, अहो, 
उयाच्या सतयत दुष्टपणामुटं ह्या कार्युगाचं माहास्म्य वाढत महे, तो चह्। यवन होय, 

दुनेयेन भदा येन निद्युभसमतेजसा । 
अवाक्ञायत वे देवी तुलजापुर वासिनी ॥ १९ ॥ 
यः सदेवानसितिदुये रोषणो रारिर॑हसराम् । 
दिजानशक्षिगतानल्षिगतानिव जिघांसति ॥ २० ॥ 
पवैतः पातकस्येव सवतः सुमदोद्तः। 
पद्धति वणेधमोणां रोष्दु यो हि व्यवस्थितः ॥ २१॥ 
निषेद्धा सवैधमौणामधमौणां विवधेकः । 
स मया हंत हंतव्यः स मया समुपागतः ॥ २२॥ 

१९-२२ निश्चुभाप्रमाणे तेजस्वी अशा ज्या दुष्टां वुख्जापूरच्या भवानीचा 
मोढा अपमान केला; जो सदैव, निर्दय व कपी असून पापाचा राशी आहे; 
जणुं काय डो्यांत खदटू छागस्याप्रमाणें बराम्हणांना पहाताक्षर्णीच उर मारूं 

इच्छितो; जणूं काय पातकाचा भवतच, जो मदोमत्त व्णा्रमधमांचा घवैस्वी 
नाश करण्यास्च उद्युक्त क्राखा आहे; जो सर्वं घमाचा निषेध करून अघमौची 
वाढ करीत आहे,अशा वया खमीप आरेल्या मफजलखानास मला मारलेच पादिजे. 

हविःग्रकतयो गावः पयसा सर्पिषापि च। 
विधये सप्तततूनां विधिना विहिता भुवि ॥ २३॥ 

२३ यक्ञासाढीं दृष वतूपदहं इविद्रेन्य पुरविण्याकरितां गाई ब्र्षदेवानें 
पृथ्वीवर निर्माण केल्या अदित; 
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तासामंसो तामसात्मा हंता हंत दिने दिने। 
विपयोसयितुं धमेम्षेषमपि वांछति ॥ २४॥ 

२४ त्यांना हा तामसी अफजल्खान अरेरे ! प्रतिदिवकषी ठार मारून सरवेच 
घमं उलथून टाकूं इनच्छीत महि. 

इयं बश्युधरा देवी धर्मण खलु धायते 
धुवं स धायते देवैस्ते ऽधायेत दविजातिभिः ॥ २५॥ 

२५ ही वसुघरादेवी खरोखर धर्मच्या योगे धारण केटी जाते. तो घमं 
निःसंशय देवांकद्भन रक्षिखा जातो आणि तेदेव ब्राम्हर्णांकड्कन राखे गेटे महेत, 

अतस्सवस्य रेकस्य मूलमेते दिजातयः। 
पालनीयाः प्रयत्नेन पुजनीयादच सवेदा ॥ २६ ॥ 

२६ श्हणून या सर्वं छोकांचा आघार अशा ब्राक्षणांचं सव॑दा प्रयल्नानें 
पालन व पूजन ( सत्कार ) केठे पाज. 

सुराणां भूखुराणांच खुरभीणां च पाटनम् । 
विदधाम्यहमेवाद्धा भूत्वा भूत्वा युगे युगे ॥ २७॥ 

२७ देवांचे, ब्राह्मणां चं माभि गाहचै पालन मीच प्रतयश्च प्रतियुगीं अवतार 
घेऊन करतां. 

येनांभोनिधिमाविय बिश्चता मानरूपताम्। 
हतः शंखासुरः सख्ये श्च तयश्चाप्युपाहताः ॥ २८ ॥; 
अधारिमद्रो यन पृष्ठ स्वे कमटात्मना। 
तथाचाधारतामेत्य व्यधायि वसुधा स्थिरा ॥ २९॥ 
उद्हृत्य वसुधां सद्यः समुद्राद ष्या स्वया । 
येन वाराहरूपेण हिरण्याक्षो निषूदितः ॥ ३०॥ 
हरेयवीयसा येन हरिणा हस्वरूपिणा। 
अलं छटं कलयता बलिनींतो रसातलम् ॥ २३१॥ 
आविभूंय सभास्तभाश्नरासहत्वमीयुषा । 
व्यदारि करजैर्येन हिरण्यकाशिपोरुरः ॥ २२॥ 
भ्रगुवराघतंसेन रेणुकेयेन येन वे । 
कातवीयं निहत्याजो कता निःक्षत्रिया मद्य ॥ २३॥ 
येन दाश्चरथीभूय निबद्धाभोधिसेतुना । 
दशाकंटशिरः भरणी श्रेणेकेन पातिता ॥ ३४॥ 
चुष्णिवंशावतंसेन येन शुरेण शौरिणा । 
धम व्यवस्थापयता हताः कंसादयः खलाः ॥ ३५॥ 
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स विष्णुरसवदेवानां स्वैस्वमहमीश्वरः। 
हतै भारमिमं भूमेराविभूतोरिम भ्रूतले ॥ ३६॥ 

२८-२६ ज्याने समुद्रात प्रवेश करून माशाचं रूप धारण करून युद्धामध्ये 
दोखासुराला मारे व वेद परत माणले; ज्याने कांसवाचं रूप घेऊन मंदर पर्व॑त 
स्वतःच्या पाढीवर धारण केरा आणि प्रश्वीला भाधारभूत होऊन तिखा स्थिर 
केर्ल; ज्याने वराहाचे रूप घेऊन आपल्या सुल्यांच्या योगने प्रथ्वीखा समुद्रा 

तून एकदम वर कारन हिरण्याक्षास ठार मारे; ज्या इंद्रानुज विष्णुनं वामनां 
रूप वेऊन पूणं कपट करून ब्डीला रसातल्गास नेले;ज्यानें समामडाच्या खांबा- 
मधून नरसिंहरूपाने प्ररूट होऊन अ'पस्या नखानीं हिरण्यक शिपूचै वक्षःस्थक 
विदीणं केे; ज्या भ्रगुवंशमूषण रेणुका पुत्रान ( परशुरामाने ) कार्तवीर्याचा नाश 
केरा आणि प्रथ्वी निःक्षत्रिय केटी; ज्याने दशरथाचा पत्र होऊन समुद्रावर सेतु 
बाघला व एकाच बाणाने ददाहि मस्तके उडविटी; ज्याने बृष्णिवंशाला भूषण 
होऊन श्यूरसेनाच्या कुल्शंत जन्म घऊन कश्चादि दुष्ट ठर मारे व धर्मस्थापना 
केरी; तो सर्वं देवाव सर्वस्व मसा पिष्णुच मी असून प्थ्वाचा भार हरण 
करण्याचघार्ढीं भूतलावर प्रगट स्चालों माह, 

यवनानाममी व॑श्षाः सर्वेप्यशास्सुरद्विषाम् । 
जगतीं निजधर्मण निमज्जयितुमुखताः ॥ ३७॥ 

३२७ यवनांचे हे स्रवैच वंश असुरांचि अंश होत. हे आपल्या धर्माच्या योगे 
प्रथ्वीरा बुडविण्यास्न उद्युक्त क्लारे आहेत. 

तस्मादेतान् हनिष्यामि दानवान् यवनाङ्तीन्। 
प्रथयिष्यामि धमेस्य पंथानमकुतोभयम् ॥ ३८॥ 

२८ म्हणून या यवनरूपी दानवांना मी मारीन ञाणे धर्माचा निमय मखा 
मागं प्रचलित करीन. 

जयवट्टीवनं घोरं ग्रहं कंठीरवस्य मे । 
विशननिघनमागता दििषन्नरफजलो गजः ॥ ३९ ॥ 

२३९ जावलीचं घोर वन षी माननी सिंहाची गुहाच होय, ताति शिरणारा हा 
श्नु अफजलरूमी हत्ती खाक्रीनें नाशा पावणार. 

सस॒त्पतन्पक्षबलादलक्षितनिजांतकः। 
पतंग इव मां रब्ध्वा स वै निधनमेष्यति ।॥ ४०॥ 

४० आपला संतक न पाहातां परखांच्या बढावर् उडणाय्या पक्ष्याप्रमाणें तो 
मास्या तावर्डीत सपिद्भन ८ मास््याशीं गांड पड्ून ) खात्रीनं मृत्यु पावेल, 
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दति चित्त षिनिदिचित्य स रिवः पुरुषोत्तमः । 
सदिरहय निजसेनान्यं रिपु राष्ट विकषंणे ॥ ४१ ॥ 
नरानधिङ तां स्तचत्कार्येष्ववदहितान् हितान् । 
नियुज्य निजराष्ट् स्य दुगाणां चाभिशुप्तये ॥ ४२॥ 
स्वय पाड गुण्यनिपुणः परवीर विमदेनः। 
परीतः पत्तिसेन्येन जयवह्लीमुपागमत् ॥ ४२॥ 

४१-४२ असा मनामयं निश्चय करून या ( विष्णुरूपी ) पुरषश्रष्ठ शिव।जीने 
आपल्या सेनापतीला शत्रूच्या राज्याचा विध्वंस करण्यास सांगून आणि मापल्या 
राज्याच्या व दुर्गाच्या रक्षणासा्ढीतययाया कामीं दक्ष व हितकत्यां अधिकारी 
लोकांना नेमून संधिविग्रह इत्यादि सहा गुणां मध्यं निपुण व शन्ुवीरांचा चुराडा 
करणारा असा रिवाजी स्वतः पायदठासह जावटीस आन. 

अथ गुप्तंगिताकारमपारभुजपौरुषम्। 
प्रतीतमन्थेरजितं शाकितज्ञयसमन्वितम् ॥ ४७॥ 
जयवष्टीमधिष्ठाय स्वयं योध्दुमवस्थितम्। 
सन्नद्धानीकनिवदहं निङहाभ्याफजलदिशवम् ॥ ४५ ॥ 
ऽय सजद्धाचिकं तस्मै सवोथेविदुषे यथा । 
तथा निश्चम्यतां सव विवुधाः कथयामि वः ॥ ४६॥ 

४४-४६ मग ज्याचा अभिप्राय गुप्त साहे, ज्याचा बाहूुपराक्रम अपार 
आहे, जो शत्रुना अर्जक्य आदे, जो प्रभाव, उत्साह व मत्या तिन्ही शक्तीनीं 
युक्त आहे, उ्याचा सेना-समृह सज्ज आहे, यसा तो प्रख्यात शिवाजी जाव- 
कीस ठाणे देऊन स्वतः युद्धास तयार होऊन बरसला अहि, असं रेकून लया 
सर्वार्थकरुशर शिवाजीस अफजलखानानें जो निरोप पाठविखा तो समग्र 
जशाचा तसाच अहो पंडितानां, मी ठम्हांस सांगता, एेका. 
अफजलर उवाच 

विदधाति यदौद्धत्यं भवानद्य पदे पदे । 
तद्येदिलस्य हृद्ये भजते श्चल्यरूपताम् ॥ ४७॥ 

अफजलखान म्हणालाः- 
४७ मापण आजकार पावरोषावर्लीं जो उद्धटषणा कयत आं तो अददि 

लशहाच्या अंतःकरणांत शस्यासारखा बोंचत आहे. 

गते निजामे विखयं गमितः स्वीयतां स्वयम् । 
येदिखेन विर्वाणांयस्ताम्रेभ्यः संधिकास्यया ॥ ७८॥ 
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स पष विषयस्तेषां गिरिदुगंसमाश्रयः। 
गरही तस्सगरीतदच शाहराजात्मज त्वया ॥ ४९ ॥ 

४ ८-४९ निजामशहा विचख्याखा गेल्यावर स्वतः हस्तगत केटेला त्याचा 
जो मुटूख आदिलशहानें तह करण्याच्या इच्छेने मोंग्लछाना दिका, तोदा 
त्याचा डोंगरी किठनं भररेखा मुदल शिवाजी राजा, मपस्या तान्यात 
आणला आहेस, 

भवता सततं लाभवता तत्र पदे पदे । 
गृही ताषषयः क्रुद्धो रुद्धो राजपुरीश्वरः । ५० ॥ 

५० तेथे सतत भाग्या अशा तुम्हीं पदोपदीं मुद्धख काबीज करून केदंत 
टाकस्यानें दंडाराजपुरीचा राजा जढफन्त आहे, 

त्वयेदं चडराजस्य गाढमन्यदुरासदम् । 
अभिक्रम्य च विक्रम्य प्राज्यं राज्यं हृत हटात् ॥ ५१॥ 

५१ इ्रूना सगदं अर्जिक्य अशा चंद्रराजाच्या विस्तीर्णं राज्यावर इछा 
करून व पराक्रम करून तुरम ते बलनें हरण केले, 

त्वया गृहीत्वा कल्याण तथा मीमपुरीमपि । 
यवनानां महासिदधिनिख्याः किर पातिताः ॥ ५२॥ 

५२ कल्याण आणि भीमपुरी ( भिवेडी ) देखील घेऊन आपण यवनांच्या 
मशिदौ जमीनदोस्त केव्या, 

तुभ्यं कुप्यति तेऽद्यापि यवनाः पवनाक्नाः । 
अपहृत्यापि सवस्वं ता येषां विडंबना ॥ ५३ ॥ 

५३ ज्यांचे स॒॑स्वच हरण करून सपण त्यांची विडंबना केटी ते यवन- 
रूपी सपं अयाप तुम्हांवर खवलठ्ले आहेत, 

निगृह्य यवनाचायोनविचायौत्मना बटम्। 
परतिवध्नास्यविद्धानामध्वानमकुतोभयः ॥ ५४॥ 

५४ तुम्ही आपल्या बल्छावठ्ठाचा विचार न करतां काजी भृछान। केद 
करून निर्भयपणे अर्विंधाचा माग अडविला आहे. 

यख्चक्रवर्तिंचिद्वानि धत्से स्वयमभीत वत्। 
अध्यारोदहासि च स्व्णोीसिदहासनमनीतिमान् ॥ ५५॥ 
स्वयमेवायुगृह्णासि निगाह्वासि च मानवान् । 
अदो आत्मवरोनम्यान्ननमस्याभेमानवान् ॥ ५६ ॥ 
दुर्निंवारगतिर्यैस्माद्यस्मात् कस्मादिभेषि न। 
तस्मादहं प्रेषितोस्मि येदिटेन प्रतापिना ॥ ५७॥ 
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५५--५७ ज्याअर्थी तुम्ही निभयपणे स्वतःच चक्रवतीं रालाचीं चिन 
धारण करीत आहां, आणि अन्यायानें सुव्ण॑चिष्टासनावर बखतां आणि स्वतःच 
मनुष्यांचा निग्रहानुग्रहं करितां, स्वतत्र होऊन वदनीयांना वदन करीत नाही; 
अजिक्य होऊन दग्य।सुग्यांना भीत नाही, त्याअर्थी प्रतापी आदिलशहाने मला 
तुम्हावर पाठविले आहे. 

येदिलस्य नियोगाद्यन्मयासह समागतम् । 
उद्योजयति सद्यो मां तदिव ष्भिध बलम् ॥ ५८ ॥ 

५८ आदिलशहाच्या आशज्ञेवरून ज हं खहा प्रकारचं सैन्य माञ्याबरोत्रर 
आं आहे, तं मला ताव्रडतोव युद्धास् उद्युक्त करीत आहे. 

मुसेखानादयो द्यते त्वयासह युयुत्सवः। 
प्रोत्सादयंति मामभ्र जयवह्ीं जिघुश्चवः ॥ ५९. ॥ 

५९ हे मुसेखानादि तुम्हाबरोबर युद्ध करू दच्छिणारे वरि व जाबली काबीज 
करू इच्छिणारे सरदार मला या कामीं प्रोत्खाहन देत आहेत. 

तदद्यमन्नियोगेन संधिमेव महीपते । 
विधेहि देहि सकखानचखानचलखामपि ॥ ६०॥ 

६० तेव्हां, हे राजा, मास्या अश्िप्रमाणें संधिचव कर, माणे सर्वं क्ष्व 
मुटूखदहि देऊन टाक, 

सिद रोष महांतं च प्रबलं च रिलोच्चयम् । 
पुरव्र गिरि तदत् पुरीं चक्रावतीमपि ॥ ६१॥ 
विषय च तथा नीराभीमरथ्यतराश्चयम्। 
प्रणिपत्य पयच्छाद्यु दिद्टींद्वायामितोजसे ॥ ६२ ॥ 

६ १-- ६२ सिहटगड आणे लोहगड हे मोठे आणि प्रबठ किटि, व्याच- 
प्रमाणे प्रदरगड आणि चक्रव्तीपिरी (चाकण ), नरि आणि भिमा यांच्या. 
मघला प्रदेश हीं सवं महाबलाढ्य अक्षा दिष्टीच्या बादशदहास शरण जाऊन 
लवकर देऊन टाका. 

या चद्धराजादाच्छिदय गृहीतानिग्रहारवया । 
जयवद्कीमिमामह्धीशाहस्त्वां तां हि याचते ॥ ६२॥ 

६२ जी जावली तुम्ही चंद्रराजापासून जवरदस्तीने हिस्रकावून षेतलीत ती 
ही ज।वली देखील अह्छीश्चह्ा तुद्यापार्चीं मागत आहे. 

उ पनतमहितस्य पश्रलेख 
रहसि निशाम्य तमेतमेकधीरः । 
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स किट सकटखराजलोकरत्न 
न्याधेत निजे हृदि कंचिदेव यत्नम् ॥ ६४ ॥ 

६४ असहं शत्रूषं सारे पत्र एकांतांत रेकून त्या प्षकलराजकशिरोमणी 
व अद्वितीय वीराने आपल्या मनामध्यें काटी एक उपाय योलला, 

स्मृत्वा मन्रमयेप्सिताय जगतः स्वस्य सवोश्चर 
यतसंप्रेषितवानसौ नरपतिः पस्य तस्योत्तरम् ॥ 
यच्चागादभिमानवानफजटः सञ्जस्य तस्यार्ी 
तत् सवै कथयामि व; सुमतयः श्रेयस्कर श्रूयताम् ॥ ६५॥ 

६५ सबं जगाच्या कल्याणासाटीं सर्वोत्कृष्ट मसत योजून ल्या राजने व्या 
पत्राचं काय उत्तर पाठविरे आणि सञ्ज मसरेस्या वयया शिवाजीच्या अरण्यां 
मध्ये तों गविष्ठ मफजलखान कसा गेला तें सव॑ श्रेयस्कर वृत्त हे पंडितानो, 
मी तुम्हांस्र सांगतों, एेका. 

इत्यनुपराणे सूयेवंशे क्वीद्रपरमानंदप्रका्चितायां 
शतसाहस्यां संहितायां सदेशदेशनाम 

अष्टादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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कवीन्द्र उवाच । 

नियोजयन्स सवेत दशां प्रणिधिरूपि्णीम् । 
पर्यत्यवहितः सवै शिवो बाह्य तथान्तरम् ॥ १? ॥ 
ततोऽसो दूतमाहय निष्णातं निज्ञकमेणि । 
परतिवाचमिमां तस्मे प्राहिणोत्परिपन्थिने ॥ २॥ 

कर्वीद्र म्हणालः-- 

१-२ हेररूपी यापी दृष्टी सर्वत्र योज॒न-फेकून तो रिवाजी पररा- 
ज्यांतील भणि स्वराष्रंतील सर्वं गोष्टी दक्षतेनें पहात असतो. यसो. नतर मापल्या- 
कामामध्ये निष्णात अशा दूतास ( वक्रिलास) बोलावून त्या शच्रूखा हं 
उत्तर पाठविले. 

शिवराज उवाच । 
समस्ताः समेरे येन ध्वस्ताः काणीरभूमिपाः। 
तस्य तेऽद्य मयि श्रयानियानपि दयोदयः ॥ २ ॥ 

शिवाजी म्हणारखः- 
३ ज्याने कनौटकांतीक समस्त राजे युद्धामध्ये नष्ट केले. अशा आपण आल 

मह््यावर एवदी तरी दया दाखविली हं फार चांगले केले. 

अतु ते बाहुबल षटं च तुखितानलम् । 
अलक्तं श्चितितल त्वया स्वयि न हि च्छलम् ॥ ४ ॥ 

४ आपले बाहुबल यतुल आहि. आपला पराक्रम अभितुस्य आहे. मापण 
परथ्वीतलाला अल्कृत केटे असून आपल्या ठिकाणी मुट्टीच कपट नाष््ी. 

दिदृक्षुरसि यद्येतन् विभवान्वनसभवान् । 
तदिटोाकयतामेत्य जयवह्ीमिमां भवान् ॥ ५। 

५ जर हं वनवेभव पाहण्याची आपली इच्छा असर तर आपण श्या जाव- 
लीखा येऊन ते पहा, 

तवागमनमेवेतः सांप्रतं वेशि साप्रतम् । 
अभयं मम तेनेव भवितापि च वैभवम् ॥ ६ ॥ 

६ अपण हकंडेयेणे ह्व साप्रत योग्य माहै असं मला वाटते, अणि 
त्यामुर्ढेच मला निभ॑यता प्राप्त होऊन माञ्च वेमवदही बादल, 
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तृणाय मन्ये तास्राणामनस्राणामनीकिनीम् । 
येदिखस्य च तां तद्धत् त्वां विना र्तावषिक्रमम् ॥ ७॥ 

७ भर्यकर पराक्रमी अशा सापणावांचून उन्मत्त मोगरछाचें सेन्य त्याचप्रमाणे 
सदिलशहाचं सन्य कस्पटास्मान आहे असं मला वाटते 

दश्च; पथा त्वमागच्छ प्रयच्छामि शिरोाच्चयान् । 
भवते याचमानाय जयवह्छीमिमामपि ॥ < ॥ 

८ अपण मागोने दक्षपणे यावे. आपण मागत आहां ते क्लि आणि 
जावली देखील मी देतो. 

प्रक्ष्य वुःप्रक्षणीयं त्वामिह विश्चन्धमानसः। 
इमां पुरः करिष्यामि निजपाणिक्पाणिकाम् ॥ ९. ॥ 

९ ज्यांच्याकडे दृष्टि फेकणें देखील कठीण अशा आपणास येथे निःदीक 
मनाने पाहून ही माश््या हातांतटी कव्यार मी मापणापुदें ठेवीन. 

वनीमिमां ते पृतना प्रतनामतनीयसीम् । 
पयन्ती सखुतलच्छाया सुखान्यनुभविष्यति ॥ १० ॥ 

१० हें जुनाट ब अफाट अरण्य पहात ससतां मापर्ले सन्य पाताढ्ाच्या 
छायेच सुख अनुभवील 

इति सूजमिवात्यरपवणे बहथसंयुतम् । 
रिवः सन्देशमादिद्य व्यस् जद्तमात्मनः ॥ ११ ॥ 

११ अघा सूत्राप्रमाणे अगदीं सक्षि पण बन्हथयुक्त निरोप सांगून 
आपल्या दूताला ( वकिलास ) रिवाजीनें पाठविले, 

स तं स्देशमाकण्ये शिवदूतेन भाषितम् । 
स्वामिका कतं स्वेनेत्यमन्यत खदुमेतिः ॥ १२॥ 

१२ शिवाजीच्या दूतान ( वकिलनें ) सांगितलेटा तो घन्देश एेकून अपण 
स्वामिकार्यं केटेच असे वया दुबुंद्धि यफजलखानासर वाले, 

वैराटस्थोऽपि सुतरां योजनज्रयसान्तराम् । 
जयवह्टी स यचनः स्वदस्तस्थामवा-मत्॥ १३॥ 

१३ तो यवन वाहं येथे असूनि, तीन योजने अतरावर असलेखी जावरी 
अगदीं अपस्या हातांत गगलीच अस्ते वयास वाटले, 

अथास्थाय स आस्थानीं समाय स्वसेनिकान् । 
वाचमेतां नयोपेतां व्याजहार महामनाः ॥ १४॥ 
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१४ नंतर दरबारांत बसून आपस्या सेनिर्काना बोलावून त्या महत्वाकांक्षी 
भअफजर्खानानें असे राजनीतियुक्त भाषण केले. 

अफजख उवाच । । 
समाह्ययति मां त्र स शिवः सधिकाम्यया। 

स्वामिकार्येप्सुना तज प्रयातव्यमितो मया ॥ १५॥ 
अफजरुखान म्हणाखाः-- 

१५ तो शिवाली तह करण्याच्या इच्छेने मला तेये बोलावीत आहे, तेन्दां 

स्वामिकार्यं साधू इच्छिणाव्या मला एथुन तेथे गे पादिजे, 
समुन्नष्डेः सुसश्नदधैः सेनिकेः स्वे; समीयुषाम् । 
सदैवोज्ञागरूकाणां न तञ्च भयमस्ति नः ॥ १६॥ 

१६ उमद्या माणि उत्तम रीतीने सज्ज अशा आपल्या सेनिकांसह सदोदित 
जागरूक असणाय्या अपरास तेथ जाण्यांत मीति नाही. 

समुद्य भ्युश्यसेन्यानि यास्यामस्तत्र सवैथा । 
अहो यञ्च वने घेरे नेव नाभास्वती कथा ॥ १७ ॥ 

१७ ज्या ठिकाणी काहीना कांहीं कृष्णकारस्थान अप्षणारच अशा त्या घोर 
अरण्यांत सैन्य घेऊन व त्याची रचना करून आग्ही कांहीं श्चा तरी जाऊच, 

दिपद्धीपिद्ठारण्यानामरण्यानासुदीक्षणम् । 
भवताद्धवतां तत्र विश्रान्तानामयुक्षणम् ॥ १८॥ 

१८ वाघ अणि हत्ती यांचे आश्रयस्थान असलेल्या घ्या अरण्यांत विश्वाति 
घेत अघताना तुम्हाला त्याची क्षणोक्षणीं टेहेढणी केटी पाहिजे, 

तत्र भूभृत्तटावन्यां वन्यां वीक्ष्य महीयसीम्। 
वन्या इव विनालानं ऋोडतु करिणो मम ॥ १९ ॥ 

१९ तेथें पवंताच्या कडांवरील अव्यत मोडा वनसमूह (जलाशय ) पाहून 
माके इत्ती वन्य हृर्ताप्रमाणे तेथे स्वेरतणें विहार करू देत. 

प्रपतेद्यपि चाकाश निपतेयुः शतहदाः । 
तदप्यफजटस्यास्य न भवेन्मतिरन्यथा ॥ २०॥ 

२० जरी साकाश कोसदून पडले किंवा वीज कडाडली तरी ह्या सफजल 
खानाचा बेत ब्रदलुणार नाटी 

श्चितिसृत्खातयिष्यामि पातयेष्यामि पवेतान्। 
वनानि च प्रधक्ष्यामि सद्यः क्रोधकङृकशायुना ॥ २९ ॥ 
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२१ माक्या क्रोधाभ्मीने मी तत्काठ बनें जाद्भून खाक करीन, पृथ्वी खणून 
काढीन व पव॑त जर्मानदोस्त करीन. 

प्रतिश्षां पारयिष्यामि च्रशायिष्यामि देवताः । 
नादास्यते स चन्मांयान्मदीयमुचेतं वचः ॥ २२॥ 

२२ मूर्खपणानें जर तो माक्ष योम्य बरोलणे कूल करणार नाहीं तर 
मी देवता भ्रष्ट करीन आणे प्रतिज्ञा पार पाडीन. 

इति हवाणमास्थानश्राजमानासनास्थतम् । 
देवध्वस्तधियस्तेतु नतं प्रत्याच चक्षिरे ॥ २३ ॥ 

२३ द्रबारामध्ये स्कलकीत मासननांचर बसून असे बोलणाच्या त्या मफ- 
जल्खानाचा निषेध दुरदँवाने बुद्धि नष्ट ज्चाटेल्या त्या सेनिरकानीं केला नादी. 

अथ तं मन्त्रिणः स्वै पुरः प्रस्थातुसुद्यतम् । 

इति नीतिमुपाध्ित्य विनयन व्यजिक्ञपन् ॥ २४ ॥ 
२४ मश पु कूच करण्यास सिद्ध क्षाटेल्या त्या मफजलखानास्र सवे 

मत्यानीं राजनीतीस्र अनुसरून नम्रपणें अश्षी विनती केली. 

मन्त्रिण उचुः। 
स्वामिन्विधीयतमेव भवतात्माचेकीर्षितम् । 
प्रत्याख्यातस्तु कस्तस्य यत्र देवमवस्थितम् ॥ २५ ॥ 

मत्री म्हणारेः- 
२५ खांध्रेद, भापण जे करू इच्छितां ते आपण सवदय करा. जर्थं देवच 

उभ याहिटे तेथं त्याचा निषध कोण करू रकणार ! 

प्ररास्तेन स्वचित्तेन विश्वस्तः स यदि त्वयि । 
तिं सद्यः समायातु जयवल्ीवनाद्रहिः ॥ २६ ॥ 

२६ त्याने जर तुम्हावर शद्ध अतःकरणनिं विश्वास ठेवला अहि तर व्याने 
जावख्व्या वनांतून तत्काल बाहैर यावे. 

उपाहदरतु सवैस्वमात्मीयं भवतो मुदे । 
निजां नामयतु ग्रीवां नमश्निह पदे पदे ॥ ८७ ॥ 

२७ वम्ांखा सेत्॒ट करण्यास।ढीं त्याने आपटे सर्वस्व अपंण करावे. तुम्हाला 
पावल्योपावलीं मुजरा करीत स्यानं आपली मान ठम्हांपुढं वांकवाबी. 

येन केमारमारभ्य धन्विना धूजेटिं विना । 
स्वप्नेऽपि स्वामिनेऽन्यस्मे न निजं नामितं हिरः ॥ २८ ॥ 
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बाल्यात्पभति लोकेऽस्मिन् अनस्पबरुशालिनः । 
कमीण्यमाुषस्येव प्रायो यस्येह शुश्चम ॥ २९॥ 
विगायति च यो रोके यवनानां विलोकनम् । 
निजधमंधुर्सणोऽद्धा शुणोति च न तद्धचः ॥ ३० ॥ 
स आद्ययति तत्रैव भवन्तमभयो यदि । 
तर्हिं मन्यामहे तस्य विद्यते साहस हदि ॥ ३१॥ 

२८-३१ ज्या धनुरघान्याने लहानपणापासून हकरावांचून दुस्या कोण- 
त्याही स्वामीपरददें सापे डोकें स्वप्नांतसुद्धां नमविखे नाही, ज्या महाब्ररखाल्य 
पुरषाचीं अमानुष कृत्ये बाठ्पणापासून सम्ही प्रायः एेकत मलो, जो 
यवनां चं मुसखावलोकन करणेसुद्धां अतिशय निय समजतो आणि जो स्वधमं- 
धुशण त्यांचे बोले मुर््च एेकत नाही, तो ज्या अथीं निभयपणे भापणास तिकडेच 
बोलावीत आहे त्या अर्थी वयाच्या हृदयांत कांहीतरी साहस आहे असे माम्हांस 
वाटते. 

पदे पदे परिष्छिष्टकमौरकुलसकुटा । 
न गताय हिताश्वानां विषमानगमेदिनी ॥ २२॥ 

३२ जागोजाग वेढूच्या दार बेनी व्याप्त आहे अश्ली ती दुम पवंतभूमि 
घोड्यांना जाण्यास सुखकर नादी. 

श्िष्टाव्र नोकहरातेः ्छिष्टारोहावरोहया । 
स्तंबेरमाः कथ यान्तु तया पवेतपद्यया ॥ २२३॥ 

३३ जिच तोंड रेकडों वर्षानीं व्याप्त अहि ब जी चटण्या उतरण्यास 
अगदीं भाकुंचित आहि अशा गरी वाटेनं हन्ती कसे जाऊं शकतील १ 

आत्मा त्वमह्ीहाहस्य शल्यं दिद्कीन्द्रवक्षसः । 
स्वामीसेनामत्ह्छीनां विज्ञ माविषमावरीम् ॥ ३४॥ 

३४ त् अह्धीराहाचा प्राण आहेस षव ॒दिह्टीच्या बाद्शहाच्या दृदयांतील 
शल्य महिस माणि उत्तम सन्याचा स्वामी आहेस. तू याभयकर रस्त्यांत किंवा 
ख्यात शिरू नकोस. 

योगीव विजिताहारविहारे विजितासनः। 
यः सवैस्यापि लोकस्य वेत्यटो गुक्तमाशयम् ॥ २५ ॥ 
उत्पल पवेतश्िरः प्राकारभ्यंतरस्थितान् । 
निहान्ति यो जिह्यगतीन् परान् पतगराडिव ॥ २६ 
यस्य यातमविक्षात भवलत्यमितयोजनम् । 
अवेति मनसेवाप्तं द्विषन्तमपि यो जनम् ॥ ३७॥ 
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भवतापङृता पचै भवतापशृता स्वयम् । 
विधत्त तुलजादेवी सततं यत्सहायताम् ॥ ३८ 
तेन विद्धिषतानेकसेन्ययुक्तेन पालिताम् । 
कथ त्वं तामरण्यानीमभिमानी गमिष्यसि ॥ ३९. ॥ 

३५-३९ ज्यानिं योग्याप्रमाणें आपला आहारविहार व मापी बैठक हीं 
्जिकली अहेत व जो ज्ञान सव रोकांचे गुप्त वेत जाणतो, गरुड ज्याप्रमाणे 
सपाचा फन्ना उडवितो त्याप्रमाणें जो किस्याच्या माथ्यावर उडी मारून 
तर्टाच्या मात असटेल्या शाच्रचा निःपात करतो, जो न कठछतां अगणित कोम 
दूर जातो, जो मित्र कोणव शत्रु कोण हं मनानेच जाणतो, लोकांना ताप 
देणाग्या आपण।कट्कन अपमान केली गेलेटी तुढ्जा देवी ज्याला सदोदित 
साह्य करते व जो पुष्कठ सेन्यानें युक्त आहे अशा त्या शन्रूकद्भन रक्षिकेस्या महा 
अरण्यांन अभिमानी असख्टे अपण कसं जाल ! 

इत्याकण्यं वचस्तेषां स विद्धेषांधमानसः । 
प्रोवाच ताननादत्य रक्तः शोणविटखोचनः ॥७०॥ 

४० असें यांच भाषण एेकुन देषानें अघ बनला व॒ रागानं डोरे राक 
स्ञाटेला तो उन्मत्त ल्यांचा धिक्छार करून म्हणाला. 

अफजलं उवाच । 
जन्मप्र्रति दप्तात्मा योऽस्मभ्यमपराध्यति । 
स परः स्वयमस्माकमभ्यणे कथमेष्यति ॥ ४१॥ 

जफजलखान म्हणालाः-- 
४१ स्वभावतः गर्विष्ठ मसरा जो शत्रु अपराध करीत आखा आह 

तो आपणहून आमच्या समीप कसा बरं येल 
यदमायुषकमौति तं प्ररासथ मानुषम् । 
अवेमि तदाज्ञाय मदीयमपि पौरुषम् ॥७२॥ 

४२ (अमानुष कृत्ये करणारा" असी जी दयया मनुष्याची ठम्ही प्रसा करता 
ती माज्ञा पराक्रम न गढखल्यामुव्छच करतां असे मी समजते, 

धावद्धाद खुरांचलेर्बिदलितं काणांरकानां बलम् । 
तत्तत्स्थानभिदा च संप्रति पराभूत सुराणां कुलम् ॥ 
तं सवौश्नतमंतको.ऽपि सहसा कोपानख्व्याकुखम् । 
मां दष्ट्वा समया मया सदह भयाद्धताद्य सधास्यति॥४२॥ 

४२३ ज्याच्या दोडणान्या घोढ्यांच्या खुराग्रांनीं कनौटकांतील राजाच्या 
सेन्याचं निदालण केठे, ज्याने सत्र स्थाने फोद्भन टाकून सांप्रत सर्व देवांना भ्रष्ट 

| १८९ | 



कर्वान्द्र परमानन्दर्त 

केने, व्या सवं श्रेष्ठ व क्रोघाभ्रीनें संतप्त अशा मला जवढठ भालेला पाहून प्रत्यक्ष 
यमषुद्धां मीतीनें माद््या्शी आल तह करील, 

या युष्मानतिविक्रमानपि भिया सयोजयती तता । 
नेकानोकहसंचता प्रतिभरेयुध्यद्धिरप्यन्विता ॥ ? 
तामेतामटवीमतीवविषमां सद्यः करिष्ये समाम् । 
व्याहत्येऽतिदहितान् हितान् कुमतिना तेन प्रतस्थेतमाम् ४४ 

४४ जे विस्तीणे, पुषकढ व्रक्षानीं आच्छादित आणि युद्ध करणाग्या शत्रु 

यो द्वा्नीहि युक्त असे अरण्य अत्यंत पराक्रमी मशा वुम्हाटासुद्धां घाबरवून 

सोडतं ते ६ अव्यत दुगेम अरण्य तत्कराक् जमीनदोस्त करून टाकीन. मसे व्या 
हितकाम बोदन नो दुष्टब्ुदधि च्चपाय्यानं निधालाच, 

इत्य नुपुरा" सूयवश्चे कवीन्द्रपरमानन्द् प्रकारितायां चतसादस्त्यां 
संहितायां अफजलषयाणं नाम एकोन विरोाऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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कर्वीद्र उवाच । 
अत्रांतरे भगवती तुलजा भक्तवत्सला । 
स्वं रूप दरोयामास ह्िवाय जगतीजिते ॥ १॥ 

कर्वीद्र म्हणाखाः- 

१ इकडे मक्तवत्सक भगवती वुठजदेवीनें जगन्जेत्या रिवाजीला आप 
ददन दिले. 

करपवल्ीमिव नवां पुरस्तादथ तां स्थिताम् । 
सरलत्नाभरणां शोणचरणां चपकप्रभाम् ॥ २॥ 
विलसन्नीखवसनां नीखुधम्मिह्टशालिनीम्। 
अतीव खुकुमारांगीं कुमारचवषधारिणाम् ॥ ३॥ 
पूणेन्दुवद्यवदनां इन्दीवरवरोचनाम् । 
मन्दस्मिताममिनवप्रवाट तुलिताघधराम् ॥ ४॥ 
श्राजिष्णुभाखतिलकां रत्नर्गजतकणिकाम्। 
मनोज्ञनासि कान्यस्त-चि्ररत्नमयूरिकाम्॥ ५॥ 
म॒ दुबाष्टटतां पद्महस्तां खुरखेतागुलिम्। 
रत्नरादेमकुटाकीणेककणां ह्ुभलक्षणाम् ॥ ६ ॥ 
कंटससक्तगुच्छाधेगुच्छरत्नटलन्तिकाम् । 
सुवणेञुमनः्छिष्टनीलकचुलिकावृताम् ॥ ७॥ 
आनाभिविलटसद्धारां रत्नकाचीङ्त श्रियम् । 
वरदां विश्वजननीमवनीपतिरेक्षत ॥ ८॥ 

२-८जणुं काय टवरवीत कल्पलताच समोर उमी आहे अश्ची रत्नालकारयुक्त, 
आरक्त-चरण, सोनचाफ्याच्या फलप्रमाणं कांतिमान्, क्षगक्षगीत नीर वसन 
परिघान केटी, काम्या बुचदल्यानं खोप्यने--शोभणारी, अयत सुकुमार, 
कुमारीचा वेष धारण करणारी, पूर्णेदुप्रमाणे सुदर मुख असर्टी, इदीवरा 
( नील कमला ) प्रमाणें सुदर नेन असलेली, मंद स्मित करणारी, नन्या पोव- 
छ्याप्रमाणे लाल ओठ असलन्ा, तेजस्वी कुंकुम तिलक लावलेखी, रत्नजडित 
कर्णभूषणे घाती, सुंदर नासिकेत चित्र विचिच्र रत्नजडित नथ घातछेली, 
कोमठ मुज असलेली, कमलठप्रमाणे हात असलेली, नाजक बोटं अशलेटी, 
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रत्नांच्या तेजाने चमकणाय्या ब्रांगञ्या घ।तलेटी, शुम लक्षणी, गच्यांत मोर्व्यांचे 
अनेकपदरी ठकनमोदे हार् व रत्नांची कंठी घातटेटी, जरीच्या फुखांची काट्टी 
चोढ्टी घातलेटी, नामीपर्य॑त लौबणारा हार घ।तटेली, रल्नजडित कमरपय्यानं 
शोभणारी, वरदात्री अशी ती विश्वमाता राजनें पहिली. 

अथ तदशैनोहासभृशसजातसञ्नमः। 
प्रश्रयेणादिमायां तामनंसीत् स मुमुहुः ॥ ९॥ 

९ नतर तिच्या दद्षैनाच्या मानंदाने अव्यत गौधलून गेटेस्या त्याने नम्रता 
पूर्वक त्या मादिमायेला वारंवार नमस्कार केला. 

प्रणमन्तं त॒ तं देवी समुत्थाप्यात्मपाणिना। 
दश्ा दयाद्रैया भक्तमपद्यज्जगदीश्वरी ॥ १०॥ 

१० प्रणाम करणाव्याल्या भक्ताला याजगदीश्वरी देवीनेहि आपस्या हातनें 
उठवून त्याच्याकडे दयाद्रे दृष्टीने पािटे, 

अभिष्टूय सहस्रेण नाम्नां स्थितमथाग्रतः। 
तमुवाचेति सा देवी खुदती सस्मितानना ॥ ११॥ 

११ नंतर सहखनामानीं स्तुति करून ती सुदती हतसमुखी देवी आपस्यापुटं 
उभा राद्िरेव्या त्याला भसं म्हणाली. 

देव्युवाच । 
उपेत्यफजलखो नाम योऽयं यवनपुंगवः। 
स पष सच्छा वत्स त्वया सह युयुत्सते ॥ १२॥ 

देवी म्हणाटीः 
१२ जो हा अफजलखान नांवाचा यवनश्रेष्ठ जवल येत आहे तो, हे वत्सा, 

कपरी असून ठस्य्शीं युद्ध करू पहात आहे. 

कङिकालतरोमुंलं पतिकूरं दिवौकसाम् 
तमिमं यवनात्मान दुमदं विद्धि दानवम् ॥ १२॥ 

१३ तो हा कलिकाटसरूपी वक्षाचं मूढ, देवांचा रत्न असा यवनरूपी उन्मत्त 
दानवच समज, 

अवध्यं सवेदेवानां दद्ाननाभैवापरम्। 
सहित सवैतेन्येन मोहितं मायया मया ॥ १४ ॥ 
सहसैव समायातमंतकस्य तवांतिके । 
तममुं हतमेवेति त्वमवेहि महीपते ॥ १५॥ 
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र ९४-१५ सर्व देवाना मवध्य षा जणू काय दुखरा रावणचे, सवं सेन्या- 
सह मास्या मयनं मोहित होऊन, अतक अशा वस्या समीप एकाएकीं माला 
आहे. हे राजा, तो हा मेकेलाच माहे अघ त समज, 

उद्धवन्त निरोधाय धम॑स्येह स॒हमौहः। 
तमेनमसिपातेन महता भुवि पातय ॥ १६॥ 

१६ धमचा निरोध करण्यासा्भं वारवार या कोकीं उलन्न होणान्या त्याला 
तर्वारीच्या जोराच्या वारनिं भूमीवर पाड, 

क्षरहधिरधारप्रैप्रतीकमपमस्तकम्। 
सखरस्तबाहृलत व्यस्तप्रसारितपदद्धयम् ॥ १७ ॥ 
गृभ्रगोमायुमह्ुकारिषटत्छृष्टां्रसचयम् । 
पद्यन्तु विबुधास्सवं तमिमं पातित मुषि ॥ १८॥ 

१७--१८ गलठ्णान्या रक्ताच्या घारांनीं मवयव भिजठेला, मुंडक ठट- 

केला, बाहु गठ्छलेला, पाय मस्तान्यस्त पसरलेला, गिघाड, कोद्हे, कुतरे 
आणे कावठे यांनी सर्वं आंतडी ओदन काढटेला, अशा त्यास सवै देव मूर्म- 
वर पाडलेढा पाहू देत. 

त्वं यदा वाछुदेवोऽभूस्तदाह नन्दमन्दिरे । 
तन्रिदिवात्तव साहाय्यविधानाथंमवातरम् ॥ १९॥ 

१९ जेन्हां तू वासुदेव न्चाखास्च तेब्हां मी नदाच्या षर्री वला बराहाय्य कर 
ण्यास्ाढीं स्वगौतून अवतीणं श्षास्यें होये. 

इदानीमपि देत्यारे विमुच्य तंखजापुरम्। 
उपेतास्मीति जानीहि साहाय्यायेव ते स््रयम् ॥ २०॥ 

२० हे देत्यशलो, सष्यांसुद्धां द॒ठ्जापूर सोद्भन छया सरह्यार्थच मी स्वतः 
जवठ्छ ल्य आहं असं समज, 

यथाजातेन कंसेन यथाहमवमानिता। 
पूवै तथाधुनेतेनाप्यवक्षातास्ष पाप्मना ॥ २९॥ 

२१ मूख कंसे पूर्वी ज्याप्रमाणें माचा अपमान केला त्याचप्रमाणें इछ 
या पाप्यानें सुद्धां माक्चा अपमान केला आहे. 

विधिना विदितोऽस्त्यस्य स॒त्युस्त्वत्पाणिनामुना । 
अतस्तिष्ठामि भूत्वाह पाणी भूमणे तव ॥ २२॥ 

२२ तुद्य श्या हातानें व्याचा मृत्यु ब्हावा असी ब्ददेवने योजना केली 
आह. म्हणून हे राजा, मी तश्ची तलवार होऊन रादहिस्यै आहं, 
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व्याहरन्तीति शाबोणी तत्कपाणीमवीषिशत्। 
असो आाग्रदवस्थोऽपि तत्स्वप्रमवमन्यत ॥ २३॥ 

२३ याप्रमाणे बोदन भवानी त्याच्या तद्वार शिरली आणि तो जागता- 
वर्स्थेत असूनही त्याने तें स्वप्र अहि अस मानले. 

ततोाऽसी तुलजां देधी ध्याय ध्यायं निजे हृदि । 
समस्तमपि भूभारममस्त हतमात्मना ॥ २७॥ 

२४ मग तो आपल्या अतःकरणांत तुठजादेवीचं बारवार ध्यानं करून 
संगढ्मा पृथ्वीचा भार आपण नाहीसा केलाच, अपतं मनिता ्षाला, 

तिष्ठश्नयं प्रतापाद्विदिरः प्राकारससदि। 
आनाय्य न्यगदद्धाच पत्तिसेनापतीनिति ॥ २५॥ 

२५ प्रतापगडच्या शिखराच्या तटाच्या ओतीरू सभेत बसून त्याने पायद- 
लाभ्या स्ेनापर्तीना आणवून असं ( पुढील ) माण केले, 

समाहूतो मया सैन्यसमवेतो महाशभ्रयः। 
इत पव समायाति स म्लेच्छः संधिकाम्यया ॥ २६॥ 

२६ मी बोलावल्यावसून सेन्यास्मवेत तो मोढा मभ्य असेल यवन 
संधि करण्यास्या इच्छेने दकटेच येत आहे. 

तदद्य मन्नियोगेन थुष्माभिरनिवारिता। 
सपदयत्वट वीमेतामेता परपताकिनी ॥ २७ ॥ 

२७ शहणून आज माका अशेन तुमच्याकद्कन सडथला न होता, अटी 
ही शवुसेना हं अरण्य षूं दे. 

मिथो मद्धीक्षणाकांक्षी स मां योधेरुदायुधेः । 
भवद्भिः सहितं श्त्वा भय सभाव्यदपि ॥ २८॥ 

२८ एकान्तत माल्या भेटीची इच्छा करणारा तो, शस्राल्रानीं सज्ज अस- 
लेले तुम्ही मजबरोषर आहांत अवै रेकून, कदाचित् मीतीची क्षंकारि षेर्शल. 

तस्माद्िशत वे सवे गहन गदनोद्रम् । 
यूयं परैराविक्चाताः सञ्जास्सन्निहिता थपि ॥ २९॥ 

२९ मणून तुम्ही सवौनीं जवल्व सज्ज असूनही गहन अरण्याच्या आंत 
शत्रूना न कढत दद्भन रहे. 

स्वयं विहितसधोऽपि न संधास्यति यद्यसौ । 
तदं विश्नन्तु तस्तेनां जातेऽस्महु दुभिभ्वनौ ॥ २० ॥ 
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३० स्वतः करार करून सुद्धां जरतो सधि करणार नाटी तर आम्य 
दुदु भीचा ध्वनि होतांच त्याची सेना कापून काढा, 

रहस्यमिव रजेन्द्रो रह स्तानीत्युपादिद्ात्। 
परोऽपि सेनया साधे तं पथानमथासदत् । ३१॥ 

३१ त्या राजश्रष्ठनें याप्रमाणे त्यांना एकान्तात जणु काय रस्यच उपदे. 
रिले. आणि शत्रुयुद्धां सेनेसह त्या मा्गावर येऊन पोचला. 

विसकटदषद्धृष्टजानुभ्रदयद दढत्वचः। 
अध्यारोहन् करटिनः कर्थचिदथ त गिरिम् ॥३२॥ 

३२ भयकर दगडांवर धाघव्यामुढे ज्यांस्या गुडष्यांची घट्ट कातडी गक 
लागली आदे, असे हत्ती त्या पवतावर मोख्या मेटाक्ुटीनें चढले. 

निषादियुन्नाः करिणो हृमाणां वत्मवर्तिनाम् । 
वुध्नानधुरवाग्भावभियाश्चुण्डाग्रमण्डलेः ॥ ३३ ॥ 

३३ माहातांनीं हाकलेस्या हरत्तीनीं खां घस्षरण्याच्या मीतीनं रस्त्यावरीड 
क्षाडाचे बुघे सोडेच्या शेढ्यने वेटोढे घ।दून धरले, 

उन्तारितमहाभाररुघवोप्यु्नते ऽध्वनि । 
हारीराण्येव करभाः स्वानि भाराय मेनिरे ॥ २३४॥ 

३.४ ( पाठीवरीर ोक्याचा ) मोढा भार उतरस्यामुटे हल्के प्षालेल्या 

हत्ताव्या छाव्याना चढणौच्या रस्त्यावर आपली शरिरंच भारमूत वाटी, 
सक्तयो वहमधरेर्नीयमानाः हानेः शनेः । 
अवरूढहयारोहा अप्यायन्त कथंचन ॥ ३५॥ 

३५ मोतदारांनी श्ट दष्ट नेखे जाणारे घोडे पाठीवर्रील स्वार उतरले 
सतां हि कष्टानँ चढल, 

प्रपातपातकातयांद् धृतेषु बत पाणिभिः। 
छुपेषु सुक्तमूटेषु केचित् पेतुरषाङ्सुखाः ॥ ३६ ॥ 

३६ चद णीवरून पडण्याच्या भीती हतान रकेल शरुढपे उपद्यून पडली 
असतां कादं जण खार्टी ताडषर्शी पडले. 

आरोहन्मत्तमातंगपदाभिहतिनिःखतैः । 
पतद्धिरुपलेस्स्थूैर्विभ्वस्तोऽधः स्थिते। जनः॥ ३७ ॥ 

३७ वर चटठणाय्या मस्त हर्ताच्या पार्यांच्या तडरक््यानीं निष्रून १इणान्या 
मोठमोढभा धोडधांच्या योगे खाल्चे लोक नाश पावले. 

| १९५ | 



कवीन्द्र परमानन्वङ्त 

कताप्रतानसमिभ्रत्वकसारांतरचारिणी । 
वीतभ्वजपटा वीतच्छा साभूदनीकिनी ॥ ३८॥ 

३८ वेरछीस्या प्रनानानीं गुरफटलेल्या बांबृच्या बेटांमधून ज्ाणाव्या ल्या 
सेनेची निश्शाणें व छच्या हीं फाटून गेरी. 

प्रमत्ततरमातंगकरसंपकंभीरवः । 
तच्च तत्यज्ञुरात्मान भृगुपातेन केचन ॥ २९ ॥ 

३९ त्यत मस्त हनत्तीच्या सोडेच्या स्पशांच्या मीतनिं तेथे कारी ज्णानीं 
कंडधावरून पडुन प्राण सोडला. 

भ्रोच्चपरपातपयंतस्रस्तहस्तपदैस्तदा । 
कैश्चित् पतद्धिरन्येऽपि बहवः स्वससीङताः ॥ ४० ॥ 

४० उच कडधाच्या कांडावरून हातपाय घञ्चरून पडणान्या कांहीं ज्णानी दुस- 
व्याहि पृष्कठ लणांना मापे जोडिदार कैं (त्यांच्या घक्यानें तेहि खाली पडले ). 

पवमारुह्य त रकं सर्वां यवनवादहिनी । 
परिभ्खानापि सा धेयीदवरोहे मति दधे ॥ ४१ ॥ 

४१ याप्रमाणे स्या पर्वतावर चदन ती यवनांची खवे सेना अतिश्चय थकली 
अखखतांहि तिने धैर्य धरून पटीकडची उतरण उतरण्याची इच्छा केरी. 

स्तबेरमास्तमार् प्तं पवेता इष । 
मदं मवमवारोहन्नुज्शछन्तो मदमात्मनः ॥ ४२॥ 

४२ पवंतासारखे इत्ती तो पव॑त चदन आपला मद हृ टाकीत उतरले, 
आरुह्य भूधरमसु यथा ्रिदश्ाभूतलम् । 

तथावरुह्य तेकोकेवैतालोकि तलातलम् ॥ ४३॥ 
४२ ज्याप्रमाणं तो पक्त चद्रून त्यांनीं स्वगं पाषिला याप्रमाणे तो उतस्नत्या 

लोकानीं जणूं काय पाताठ षाद. 
अथ पवेतमध्यस्थां गभीरा कंद रामिव । 
सिष्टव्याघ्रवराहश्चं तर्षुकुलसेविताम् ॥ ४४ ॥ 
घलज्ञपाणिमणिदहयाम-वनां वज्जमयीमिव । 
तमोऽबुनिधिसंभूतां ततां विषलतामिव ॥ ४५॥ 
तखातटस्येव महीमदहीनगुणशारिना । 
निजगज्जयिना नित्यं शिवेन परिपाखिताम् ॥ ४६॥ 
दिवाकरकरास्पृष्टतटां प्रच्छायसकुलाम् । 
अभ्यागच्छन्रफजक्छो जयवरह्ी न्यवलोकत ॥ ७७॥ 
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दिवभारत अध्याययर्ण्वा 

४४-४७ नतर पव॑ताच्या मध्यमागीं असरेखी, गुहेप्रमाणे खोल, सिंह, वाघ, 
इक्र, सस्व, तरख यांनीं आश्रय केलेटी, इद्रनीर मण्याध्रमाणे काव्टीकुट्् म्ाडी 
अस्री, जणू काय वज्राचीच केलेली, अधःकाररूपी सागरात उत्पन्न ्चालेटी, 
जणू काय लछांबरलचकं विषलता, जण काय पातालभूमि, तिन्ही लोक जिंकणाच्या 
उक्कृष्ट गुणशाली िवाजीने नित्य रक्चिरेली, सूर्याच्या किरणांचा तन्यीं स्पशे नस्नाटे 
ली,गदे छयेन व्यापङेटी, अशी ती जावल्ली जवढ येऊन अफजलखानानें पाहिली. 

उपेत्य जयवह्धीं तामसाषघफजलो बी । 
श्यं मया गृहीतेति निजे चतस्यचि तयत् ॥ ४८॥ 

४८ तो बलाढय अफजललान त्या जावव्मोजवव्ठ आस्यावर “ही माल्या 
हातीं भाढीच ” असे तो आप्या मनांत मांडे वां लागला. 

शिवराजोऽपि तं श्चुत्वा जयवह्टीमुपागतम् । 
मम पाणितलं दैवादयमायात दत्यवेत् ॥ ४९॥ 

४९ तो जावर्व्मजवठ आलेला एेकून शिवाजीराजास सुद्धां हया सुदेवानें भआय- 
ताच माया तावर्डीत स्रापडला, असं वाटले, 

ततः कुमुद तीकूटे कीचकव्रजसकुले । 
निरुत्सवा इव भयादबात्सुमिंलिताः परे ॥ ५० ॥ 

५० नतर भीर्तानें जणूंकाय निरुत्साही होऊन वेरच्या बेर्टानीं व्याप्त भमशा 
कुमुद्र्तच्या तीरावर शत्नुनं तठ दिला. 

भयमीयुः प्रतिभये यत्र ते तस्य सेनिकाः। 
स एकोऽफजलस्तन्र साभिमानो बिभाय न ॥ ५१॥ 

५१ ज्या भयंकर स्थर्छी ्याचे ते सैनिकं षाबरून गेे, तेथे तो एकया 
सफजलखान मात्र म्याला नारदी. 

ततः प्रोच्छायितोदामपटमडपमडितम्। 
निबद्धनिगडालाननियत्रितमदद्धिषम् ॥ ५२॥ 
निलातदोकसबद्धसेधवश्रेणिसयुतम् । 
सथः सदानितानेक्क्रमेलटकक्ुरखाङ्रम् ॥ ५२३ ॥ 
पण्यपूणौपणाकीणेविपणिश्राजितां तरम् । 
वरजदावजदुद् ्ांतजनस्वनभरान्वितम् ॥ ५४॥ 
अत्यायतं वनावन्यामनायतमिव स्थितम् । 
हद्यमप्याददे तत्र तद्नीकमदद्यताम् ॥ ५५॥ 
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कवीन्व परमानसम्दङ्त 

५२-५५ अयत उच आणे भग्य तवृनीं सुशोभित, सराखन्दडानीं खुटयाखा 
बांघलेले मस्त हत्ती असरृले, जमिर्नीत पुरेल्या मेखांना वांघटेल्या घोड्यांस्या 
रागानीं युक्त, नुकत्याच बांघरेष्या अनेक उटांच्या तांड्ांनीं व्यापरेटे; विक्रीच्या 
पदार्थानीं भरख्ल्या दुकानांनीं गजबजटेस्या ब्राजाराने शोभणारं, लाणास्पा 
येणाच्या व इकडे तिकडे भटकणाव्या रोकांच्या गक्वस्याने भरून गेलेले, 
अतिशय लांब्र असूनही त्या वनप्रदेशांत अगदीं छोटे दिखणारे असे ते सन्य 
दृश्य असूनही त्याठिकार्णीं अद्य स्माले. 

शिवश्चाफजलश्चोभावपि तावदनामयम् । 
प्रषु निज निजं दुत न्ययुंजातां परस्परम् ॥ ५६ । 

५६ शिवाजी आगि अफजलखान या दोघांनी कुशल विचारण्याकरितां 
सापापले वकील एकमेकांकड पाठविले, 

शिवस्याफजलो वेद हृदय स च तस्य तत् । 
तं विधि तु विधिर्वैद् षेद संिविधि जनः ॥ ५७॥ 

५७ रिवालीचं अंतःकरण अफजल्खानानें ओन्खल आणि अफञजलखाना- 
चह शिवाजीन ओट्टखटे. विधात्यानेच तेवढा तो खरा प्रकार खला. इतर 
लोकांस तो तह होत आहे असं समजले, 

देयान्युपायनान्यस्मै पाप्तायातिथये मया । 
निजनीत्युनु रोधेन तत्सुतेभ्योऽपि सवेथा ॥ ५८॥ 

५८ या सारेल्या षाहूण्याला व लयाच्या पृ्रांनासुद्धां कसदि कस्न मी 
सापत्या शिष्टाचारास् अनुसरून देणग्या दिल्या षा।६जेत. 

मुसेखानायांङ्शाय याङ्कतायांबराय च । 
तथा हसनसखानाय परेभ्यश्च पृथक् पथक् ॥ ५९ ॥ 
तथेव भंवराजाय पितृव्याय गरीयसे । 
तत्तद्रत्नपरीक्षा च कारणीयासिति वै पुनः ॥ ६०॥ 

५९-६० ( त्याजबरोबर ) मुसेखान, सकरुरखान; याकुत, अवर, त्याच- 
प्रमाणे हखनखान आणि इतर या स्वाना; तसंच मोढा चुकता मबाजीराजे 
यालाहि वेगवेगल्या ( देणग्या ) दिस्या पाजेत आणि सवं प्रकारच्या रत्नांची 
परीक्षा करविषी पाज, 

इत्थमानायितास्तेन राक्चा विपणिनो यदा । 
तदा तेऽफजलादिष्टाः शिषस्यातिकमाययुः ॥ ६१॥ 

६१ अशाप्रकारे त्या राजान जेच्छां व्यापारी बोलाधिले तेन्हां त्या अफलल- 
खनाच्य। आशज्ञेवरून ते रिवाजीन्या जवल आले. 

[ १९८ ] 



रिवभारत अध्यायं २० धा 

स्वानि स्वानि समार्नातान्यथ रत्नानि तानि ते। 
धनिनो द्दौयामासुः शिवायाद्युजिधक्षवे ॥ ६२॥ 

६२ मग मापाप्टीं माणच्लीं तीं रलं व्या व्यापाच्यांनीं ताबडतोब घेणाच्या 
शिवाजीला दाखविटी. 

आहृतेभ्यः स तस्माद्फजलकटकात्तत्न तेभ्यो धनिभ्यः 
सवाण्यादत्त रत्नान्य थ निजसविधे तान् समस्त(न्य घत्त। 
द्न्धात्मानस्तदानीं विधिविहतधियो भूरिभारायुयोधा- 
दज्ञा नाज्ञासिषुस्ते बत गिरिशिखरे सवतः स्व निरोधम् ॥६३॥ 

६३ व्या अफजल्खानाच्या सेन्यांतून तेथे बोलावरेल्या व्यापा्यापापून स्याने 
सवं रने घेतटीं माणि त्या घर्वाना आपस्याजवल ठेवि. तेन्हां त्या खोभी व 
दवानें बुद्धि नष्ट केलेल्या मूर्खं व्यापा्यानीं पृष्कठ लोभाच्य। आशेन आपण 
पवतशिखरावर सर्वं बाजुनीं कोंडटे गेलो आदो हं मोर्खलें नाही. 

विश्चन्धो मयि वतेते रिवमहीपारः स तस्मादहम् 
तस्योपांतमुपेत्य साप्रतममुं सामोपाधं संश्चयन् । 
गुक्तामात्मकरारिकां तदुदरे गाढं निखाय स्वय 
देवानामपि मदिरेऽदय सुतरां सद्यो विधास्ये भयम् ॥ ६४॥ 

६४ त्या रिवाजीराजाने माज्यावर विश्वास ठेविला आहे म्हणून मी त्याच्याजवल 
जाऊन साप्रत सख्य करण्याचें कपट करून आपली गुप्त कष्यार स्वतः त्याच्या 
पोटांत खोल खुपसून आज ताबडतोब देवाच्या मदिरामध्यें सुद्धां सतिश्चय भय 
उत्पन्न करीन, 

इत्थं चेतसि चितितं बत निजे म्लेच्छेन तेनच्छलम् 
तद्धिक्ञाय शिवः स पष सकर सद्यस्तदीय फलम्। 
तस्मे दात॒मथोद्यतो युधि यथा वक्ष्यामि सवे तथा 
मन्ये तद्यशसा सखुधामधुकथा पीयूषवाताो ब्धा ॥ ६५॥ 

६५ य प्रमाणं त्या यवनानें सापल्या मनांत योजलेले हं कपट जाणून तो 
शिवाजी त्या खगन्याचं फठ त्याला युद्धामध्ये देण्यास कषा सज्ज काला ह 
स्वं मी सांगेन, त्याच्या यश्चाचा गोड असा षृत्तांत हेच अमृत शय; त्याच्यापुें 

ममूताची गोष्ट व्यथं होय, 

इत्युपुराणे सूयेवंशे कर्वींद्रपरमानंद प्रकाशितायां 
शतस्ाहस्यां संहितायामफजलागमन 

नाम विश्ोऽन्यायः॥ २० ॥ 
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अध्याय वा 
श्रद्धः 

कवीन्द्र उवाच । 
अथो मिथो ददौनाथै श्दामुद्यतथेोस्तयोः । 
अप्यस्तत्रधियोस्तत्र निजनीतिसमेतयोः ॥ १॥ 
यथा दुतमुखेनेव नियमः समजायत । 
कथयामि तथा सव॑ णुत दिजसत्तमाः ॥ २॥ 

कववीद्र म्दणाटखाः-- 

१-२ नतर एकमेकांच्या भरीकरितां अत्यंत उदुक्त, ल्या गोष्टीचा ध्यास 
लागटेल्या तत्पर व आपापल्या राजनीतीने वागणान्या या दोधांचा दुर्ताच्या 
( बकिलाच्या ) द्वारे जखा करार श्षाला तखा वं सांगतो; हे पंडितानों १ एका. 

विन्यस्यानीकमात्मीय यथावस्थितमात्मना । 
पकेनाफजलेनेव प्रस्थेयं शख पाणिना ॥ २॥ 
याप्ययानाधिरूढेन यातन्य च पुरः पुनः। 
सन्तु तत्परिचयांथ दविजा पवाञुजीविनः ॥ ४॥ 
तथेव स्वयमभ्येत्य प्रतापाद्वेरुपत्यकाम्। 
रिषे प्रतीक्षमाणेन स्थेय तन्व संसदि ॥ ५ ॥ 
शिवेन च समभ्येत्य शखहस्तेन गोरवात् 
आतिशथ्यमतिथस्तस्य विधातव्य यथाविधि ॥ ६॥ 
तिष्ठन्तु दंक्िताः शुराः पृष्ठे दश दश स्थिराः । 
हारस्यांतरमासाद्य रक्षणाय योरपि ॥ ७॥ 
मिलिताम्यासुभास्यां च कतव्य तत्र तद्रहः। 
सर्वस्यापि हि लोकस्य भवेयेन महन्महः ॥ ८ ॥ 

३-८ आप सैन्य जसे आहे तसेच ठेवून एकथ्या अफजलखाननें स्वतः 
सखदाख्र निधा आणि पालर्खीत बसून पुटं जवे; याच्या सवेब्ा्डीं दोन तीनच 
सेवकं अस्रावेत; तश्च त्याने प्रतापगडास्या पायथ्याजवल स्वतः येऊन तेथैच 
भा मडरपांत वाट पादात राहवे. आणि शिवाजीनें सर्र येऊन लया पाहु- 
ण्याचा मद्रसत्कार गौरवां यथाविधि करावा, दोषांच्याहि रक्षणासखराडी सन्ज, 
स्वामिनिष्ठ, शूर व निष्ठावान् अश्चा दहा दहा सेनिकांनीं बाणाच्या टमप्यावर 
येऊन मागें उमे राहवे; माणि दोधां्नाहि मेरस्यावर सर्वघ लोकाना मत्या- 
नंदकारक असं गुप्त बोरुणें ( खलब्रत ) तेय करार, 
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एवं विधाय नियम विधायच्छलमांतरम् । 
दिदक्षमाणावन्योन्यं तदानीं तौ व्यराजताम् ॥ ९ ॥ 

९ याप्रमाणे करार करून व आंनून कपट यौजून एकमेकांसि भेटू इच्छिणरि 
ते दोधे ल्या मयीं शोभमरे, 

ततः श्चत्वा तमायान्तं प्रतापाद्वितटस्थटीम् । 
रिवराजो महाराजः सज्ञमानो व्यराजत ॥ १० ॥ 

१० नेतेर तो प्रतापगडाञ्या पायञ्यवरील मेदानाकडे येत साहे अस रेकून 
शिवाजी महाराज खञ्ज हात मसताना योभू लागसे. 

विविवाभिर्विवाभिर्वे यथादिष्टं पुरोधसा । 
तथा नित्यवदभ्यच्ये देवदेवं वृषध्वजम् ॥ ११॥ 
नित्यदानर्विधि कृत्वा भुक्त्वा स्वस्पमनस्पधीः । 
सम्यगाचम्य च मुषुमोहुरंवु शुचि स्वयम् ॥ १२॥ 
चिन्तयित्वा च तां देवौ तुटजां क्षणमात्मनि । 

विधाय चात्मनो वेषं तदात्वोचितमात्मना ॥ १२ ॥ 

निजमप्रतिमं रोके विलोक्य मुङकरे मुखम् । 
उत्थाय चासनात्सद्यः प्रणिपत्य पुरोहितम् ॥ १४ ॥ 
द्विजानन्यांश्च तैः सर्वैसयाशंसितशगुभोदयः | 
द्यिदुवोक्षतान् स्पृष्ट्वा द्वा मातडमंडलम् ॥ १५॥ 
स्ितामभ्येत्य च पुरः सवत्सां स्वणसयुताम् । 
वितीयं सुरभि सद्यः सगुणायाग्रजन्मने ॥ १६ ॥ 
उद्यतानयुयानार्थमात्मीयाननुयायिनः । 
प्रतापिनः प्रतापाद्रेगै प्ये विनियुज्य च ॥ १७ ॥ 
तमन्तस्सच्छटं म्टेच्छमभ्येत्य स्थितमान्तिके । 
अभ्यगच्छदसो दादौीदभ्यागतमिवात्मनः॥ १८ ॥ 

११-१८ उपाध्यायानें घांगितत्याप्रमाणे विवध प्रकारानीं देवाधिदेव शकराची 

निलयाप्रमाणें पूजा करून, नित्याचा दानविधि उरकला, योडंसं जेवछे, स्वत 
शद्ध परिमित जल वारंवार आचमनाव्रमाणे पिन लया वुन्जा दवाच क्षणभर 

मनांत चितन केले तत्कालोचित असा मापलावेष केटा,जगांत अप्रतिम अस्रं पलं 

मुल मारश्चात पादिक, ट्गेच आखनावरून उदरून आणि पूरोहिताच व दुश्वन्या 
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ब्राक्ष्णांस नमस्कार करून या सर्वावा गुभाशीवद घेतला. दही, दुर्र ञाणि 

अश्चत। यास स्पश केटः, सूर्यतरिव पाहिले, पुरे उभ्या सखटेल्या ्षवत्घ 
गाई जवढ येऊन स्गेच ती सुवणांसह गुणवान् बराह्मणास दिली, आपल्या 
मागोमाग येण्यासार्डी सञ्ज मघटेल्या पराक्रमी अनुयायांस प्रतापगडाच्या रक्ष- 

णार्थं नेमके माणि मनात कपट ठेवून समप येऊन राहिटेल्या स्या यवनाकडे, 
तो महाबरुद्धिमान् दिवाजी मस्या पादूण्वाला जके सामेरं जवे त्याप्रमाणे, 
लेहमावाने गेला. 

उष्णीष्रणेव शुचिना व्यभादुत्तंसधारिणा । 
करमीरजपृषद्धषरजितेनांगिकेन च ॥ १९ ॥ 

रिवव्मा भृरावलः संचरतः शिववर्मणा । 
तस्य वज्रदारीरस्य किं कारय तेन वमेणा ॥ २० ॥ 

१९-२० उत्तम कवच घातर्टा रिवाजी राजा मोंसला, तुरा वेवलटेल्या 
शुभ्र पगडीनें ब केशराचा रिडक्राव म।रटेतल्ा अंगरख्यनें फारच शोभत होता, 
त्या वज्रकयास्र व्या कवचाची काय गरज! 

कृपाणं पाणिनेकेन बिश्राणोन्येन पटिदाम् । 
स नेदकगदादस्तः साक्लाद्धरिरुदेक्षयत ॥ २१९ ॥ 

२१ एका इतांत तरव।र आणि दुसन्या हातांत षट धारण करणारातो 
रित्राजी राजा, नदक् लङ्गव कौमोदी गदा घारण करणान्या प्रक्ष विष्णुपरमार्णे 
दिसत होता. 

अथ पवेतपर्यतात् पंचाननमिवोद्रतम् । 
दुतप्रत्यपितपदं सप्रसञ्य पुरः स्थितम् ॥ २२ ॥ 
सृण्यग्रसुद रोदग्रव्यायतदमश्चमीषणम्। 

धरं धीरदरां वीरं रिव रिपुरुदेश्चत ॥ २३॥ 
२२-२३ मग गडाच्या कडवरून धिहाप्रमाणे बहिर पदन, स्षप् सप् 

पावर याकीत अगदीं निकट येऊन उभा रादिलस्या) अकुश्ाग्राप्रमाणें सुंदर, 
मन्य आणि लोर भशा दादीनें भीषण दिषणान्या, पैर्यवाम् व वैय अक्चा 
बीर शिवाजी शत्रून पले. 

शिवोपि तं पुरो वीक्ष्य दृषा बजामिवागतम् । 
स्मयमानः स्वयं तस्य दशा दश्मयोजयत् ॥ २४॥ 

२४ इद्रानं जं वृत्र भेला पादि, दयप्रमणें रिवार्जनें देखील तो 
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समोर आखा पाहून गालांत किंचित् हसत स्वतः त्याच्या दृष्टीरशी दष्ट 
भिडविटी, 

विरुद्धस्थितिमुदुद्धं कुद्धः कुद्धमिवां तकम् । 
स तं शाहसुतं वीरं विश्वासयेतुमात्मनि ॥ २५॥ 
स्वहस्तस्थायिनं खद्गमखंडतगति खलः । 
स्वपादववर्तिपाणिस्थमकरोद्धिधरतच्छलः ॥ २६ ॥ 

२५-२६ क्रुद्ध यमप्रमाणे समार उभा असटेल्यात्य दक्ष वीर शिवाजीचा 
विश्वाश्च मापस्यावर बसवृून घेण्यासार्ढी, सापस्या हातांत असलेली अकुडठित 

तरवार त्या क्रुद्ध, कपरी खलाने जठ असरस्या सापत्या सेवकाच्या हातांत 
दिष्टी. 

ततः स्वरेण तारेण म॒षादरितसोहदः । 
प्रतिकूटेन विना हतः स तमवोचत ॥ २७ ॥ 

२७ मग खोटा ल्ञेह द।खनून, प्रतिकूल देवाने पछाडल्ला तों खान त्यास 
मोल्य। स्वराने म्हणाला, 

अफजटर उवाच 
अये सृषाम्रमात्सादधारिन् स्वैरत रस्थते । 
किं नीतिपथमुत्सृज्य भजस्यपथपान्थताम् ।॥ २८ ॥ 

अफजर्खान म्हणालः-- 
२८ अरे, फक युद्धोत्साह धारण करणाच्या व अत्यंत स्मेर वतन करणान्या | 

नीतिमार्ग बोदन कुमामै कां धरतो ! 
येदिं कुतुवं वापि दिष्टीन्द्रं बा महौजसम् । 
न सेवसे न मनुषे तयुषे गव॑मात्मनि ॥ २९ ॥ 

२९ आदिटशहाची, कुतुव्रशहाचा किंवा महावब्रल्वान दिह्छोपतीची सुद्धां 

सेवा करीत नार्हीष, त्यांख मानीत नाही अणि मनांत गवं वाहतोश्च | 

तददय दुर्विनीतं त्वां पिनेतुमहमागतः | 
प्रयच्छ पवेतानेतान् गरभ्रुतां त्यज मां भज ॥ ३० ॥ 

३० म्हणुन आज मी तुज उद्धटाला शिक्षा लावण्यास्राढीं आलो आरै. हे 
गडदे, लोभीपणा सोड माणि मला शरणये. 

धृत्वाहं त्वां स्वहस्तेन नीत्वा विजयपत्तनम् । 
अद्टीशाहस्य पुरो नामायेत्वा शिरस्तव ॥ ३९१९ ॥ 
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प्रणिपत्य च विज्ञाप्य तं प्रतापिनमीश्वरम् | 
दास्यामि वेभवं तुभ्यं भूयो भूयस्तरं चप ॥ ३२ ॥ 

३१-३२ मी तला स्वरहस्तान धरून, विजापुरास् नेन अह्टशिहापृटे तुच 
शीर तुला नमवावयासर लावीत भाणे स्या प्रतापी प्रभू प्रणिपात करून विनती 
करीन आणि हे राजा, तुला पूनः अतिशय मोढे वैभव ( मिखूवून ) देन. 

शाहराजात्मज शिशो विहाय स्वां विहस्तताम् । 
स्पृशा हस्तेन मे हस्तमेहि देष्यकपारकाम् ॥ ३३॥ 

३३ अरे श्ाजीराजाच्या पुत्रा, पौरा, आपली शहाणपणाची घर्मेड सोडून 
( आपला ) हात मास्या हातांत दे, ये, आगन रे, 

एवमुक्त्वा स तद्ग्रीवां धत्वा वामेन पाणिना । 
इतरेण च तत्कुक्षो निचखान कटारिकाम् ॥ ३४ ॥ 

३४ असे बोलून व्याने त्याची मान ड्या हातानं घरून दुसम्या-उजव्या 
हातनं व्याध्या कुर्डीति कस्यार पष्ट. 

नियुद्धविच्छिवरसदयस्तद्धस्तोन्मुक्तकधरः । 
ध्वानिना धीर शरीरेण भ्रतिध्वानितकंदरः ॥ ३५॥। 
प्रविरातीमात्मकुक्षिभागमस्रांतमानसः | 

किचेदारुष्चितां गस्तां हिवः स्वयमवचयत् ॥ ३६ ॥ 
२५-२६ ब्राहूयुद्धनिपुण शिव्राजीने लगेच त्याच्या हातांतून मान सोडवून 

घेन अव्यत गभीर ध्वनीनं दरी दुमदुमवून टाकटी आणि गोघद्न न जातां 
आपं मग किंचित् अआकुचित करून रिवाजीनें अपस्या पोटा घुष्णररी ती 
कथ्यार स्वतः चुकविटा, 

ददाम्येतं कृपाणं ते गृहाण निगृहाण माम् | 
इदं विनिगद न्नैव ध्मीरः सिहसमस्वरः ॥ ३७ ॥ 
सिहयायी सिहकायः सिदटक् सिहकधरः । 
स्वपाणिद्धितयोदूतविकोरायुधसदरः । ३८ ॥ 
तं नियोतयितं वेरं प्रवृत्तासौ महावतः । 
रिवः कपाणिकाग्रेण कुक्षावेव तमस्पृदात् ॥ ३९ ॥ 

३७ -३९ “हा वार तुल करतां तोषे, मला धर ` असं हणतच, 
सिंहाखारखा स्वर, सिंहासारप्री गति, सिहासारखे शरीर, विहासारखी दष्ट, 
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कंहासारस्वी मान ससरला व सापल्या दोन्ही हातानीं फिरविटेस्या नागम्या 
तरवारीनिं शोभणारा तो पैभ॑वान् व कनैत्वान् (करारी)शिवाजी, त्या वैम्थाचा चूड 
घेण्यास प्रवर्त होऊन त्याने, मपस्या तरवा्गचं टोकं त्याच्या पोर्यातच खुपसर्टे, 

आपृष्ठं विद्िषत्ककाक्षि तूणी तेन प्रवेरिता । 

आङृष्यान्त्राणि सवौणि सा कृपाणी विनिगेता ॥ ४० ॥ 
४० त्याने शन्नूञ्या पोटांत पाठोप्येत क्षटकन् सुखर्ली ती तरवार सवं 

आतडीं सदरून बाहर पडली. 

कुप्यतः कार्तिकेयस्य शाक्तिः कौचाचटं यथा , 
व्यभादफजटं भित्वा शिवखङ्गखता तथा ॥ ४१ ॥ 

४१य्द् कार्ठिकेयची शक्ति करच पवता विदीर्ण करून जशी 
शोभली, तशी रिवजीची तरव।र अफजल्खानाघ भदून शोभू छागलटी, 

घूणमानेन शिरसा बभावफजटस्तदा । 
इृटद्ौ शिवराजेन पौरुषं दरिीतं यदा ॥ ४२ ॥ 

४२ असा पराक्रम शिव।जी महाराजे जेब्हां दालविला तेन्हां भफजल- 
खानाचं डक गरगर फिरू लगून तो यशोभू रखागला. 

ततो खारधाराभिराद्रीकतमरीतटः । 

प्रमत्त इव मोदेन घूणेमानाऽतिविद्लः ॥ ४३ ॥ 
यथेव रशिवदाखण निःखतान्युद राद्रहिः। 
तथैवान्बाणि सवाणि बिभ्राणः स्वेन पाणिना ॥ ४४ ॥ 
अनेन निहतो ऽ स्मीह जद्यनमहितं जवात् । 
इति वाकित स तं यावत् तावत् तत्पाश्ववार्तिना ॥ ४५ ॥ 
तमेवाफजटस्यासि समुद्यम्याभिमानिना । 
जिघांसयेव सहसा रिवराजो.ऽभ्यपद्यत ॥ ४६ ॥ 

४३- ४६ नंतर आपल्या रक्ताच्यः धारनी भूमि भिजवृन, क्चिगटेस्या माणस्ा- 
प्रमाणें मूर्छने स्लोकांड्या खात खात अतिविष्शल होस्ाता तो खान शिवाज्ञीच्या 
शख्ञाच्या योगाने पो्टातून बाहेर पट्टेटीं आंत जर्छाच्या तशीच सर्वं आपन्या 
हातानें धरून ““ ह्यन मला येथें ठार के, श्या शत्रूष वेगाने ठार करा ” असं 
जो अ।पल्या पार्वतीं सेवका प्हण्तो तौच तो अभिमानी सेवक तीच 
अफजलखानाची तरवार उगारून ठार मारण्याच्या इच्छेनें एकदम शिवाजी. 
वर चादून गेढ।. 
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नो हनिष्यत्यमुं राजा दिजातिमिति जानता । 
स्वामिनाफजटेनासो योद्धा युद्धे निवेदितः ॥ ४७ ॥ 

४७ ^° ब्राह्मणासर हिवाजी ठार मारणार नाही? असं जाणुन धनी 

अफजलखानं ल्या ब्रह्मण योद्धा युद्धांत निविष्ट कटं होतें. 

दिजातिरिति तं श्रुत्वा जानानः रिवभूमिपः । 
अभ्येतमपि नो हन्तुमि [मे] च्छन्निजनयस्थितः ॥ ४८ ॥ 

४८ तो ब्राह्यण आहे मसर एेकून जाणत्या व नीतीने वागणाच्या शिवाजी 
राजन त्यास ठार मारण्याची इच्छा केली न्दी, 

अघाप्ता एव यावत्ते तव्ाफजलसेनिकाः । 
तावत्स एव तं खङ्ग रिवस्योपयेपातयत् ॥ ४९ ॥ 

४९ अफजललानचे त घेनिकर तेथे पचक नाहीत तोंच व्यनि ती तरवार 
शिवाजीवर हाणटी. 

शिवस्तत्पातितं खज्गं खङ्गनादत्त वे तदा । 
शिरस्तदापस्यापि पदटिदेन व्यधाद् दविधा ॥ ५० ॥ 

५० त्याने मारली ती तरव।र व्या समर्यो शिवाजीने आपल्या तरवाशनें 
अडविटी. आण पटाने स्याच्या घन्याच्या-खानाच्प्रा डोक्याचहि दोन तुकडेकेले, 

पटटिरेन विनिर्भिन्नमुच्ितस्य रिपोःरिरः । 
स्वरुणां विहत सदयो गिरेः शेगमिवापतत् ॥ ५१ ॥ 

५१ पिप्पाड श्तरुचं पथ्चनें कपे डोकं, वज्रने फोडटेस्या पवंतशिखरा- 
प्रमाणं लगेच खाली पडे, 

असो जिष्णुरभूत्तव स स्लेच्छो ऽभून्मरछवरः । 
रितकोरिः पष्टिशोऽपि शतकोटिरभूत्तदा ॥ ५२ ॥ 

५२ तेय हा (शिवाजी) जणं इद्र ज्ञारा, तो म्लेच्छ पवत स्ञाला माणि 
तीक्ष्णाभ्राचा पह्ाघुद्धां व्या समयी वन्न क्लं । 

कचित्कर्वधः प्रसृतः सरस्तान्यान्बाणि च कचित् । 

न्यपतच्च चिन्मय रिरोवेष्टोऽपि च कचित् ॥ ५३ ॥ 
विप्रकीर्णं कचिच्छत्नं प्रकीणकमपि कचित् । 
तत्तन्मुक्तामणिमयो रत्नोत्तसः स च क्रचित् ॥ ५४ ॥ 
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क्चिद्धख कचिच्छखं समासाद्य दशामिमाम् । 

सोलुटन्मेदिनीपृ्ठे दुष्टः स्वेनैव कमेणा ॥ ५५ ॥ 
५३-५५ एकीक्डे धड परं, एकीकडे आंतदी गठार्खीः 

एकीकडे मस्तक पडले, एकीढे पटका पडला, छश्री एकीकडे उडाली, चव- 
रीहि एकीकडे गेष्छी, सवै प्रक।रच्या मोयांचा व रल्नांचा तो शिरपेचदहि 
एकीकडे पडला, वलन एकीकडे तर छत्र एकाकड-भकशी ददा प्राप्त होऊन 
तो दुष्ट सापल्याच कमानु भूमीवर लोढल. 

निमिष्य नोन्मिषन्त्येव यावत्ते तस्य सेनिकाः । 
तावच्छिवसृपेणोच्चेयवनः स निपातितः ॥ ५६ ॥ 

५६ त्याच्या या सेनिर्काच्या डोन्यांवें पातं ल्वतं न ल्वतं तोच या 
शिवाजी राजनि त्या यवनास धाडक्रन् खाली पाले, 

ते हतं स्वामिनं वीक्ष्य यवनानीकनायकाः । 
कुप्यन्तोऽतीव दप्यन्तो विनिधूतायतायुधाः ॥ ५७ ॥ 
सय्यदोऽवदुखो नाम बडाह्वोपि च सय्यदः । 
रहीमखानोऽफजलश्नातृपुतश्च दुमेदः ॥ ५८ ॥ 
पटीटवानखानोपि महामानी महान्वयः । 
पीटजिच्छंकरश्योभो बीरो महितवंराजो ॥ ५९ ॥ 
चत्वायोन्येपि यवनाः पवनातिगविक्रमाः । 
बलिनोऽफजटस्येते पाण्णिग्राहाः प्रमाथिनः ॥ ६० ॥ 
ध्वस्ते जभास्यरे सद्यः सुरे्वरमिवासुराः । 
संभूयाभ्यपतन्सर्व रिवराजजिघांसवः ॥ ६१ ॥ 

५७- ६१ धन्यास ठार मारलेला पाहून; अब्दुल सय्यद, बडा सय्यद, 
अफजललानाच। पूतण्या उन्मत्त रदहिमखान, अत्यंत मानी मागि योर धरा्यां- 
तील पहिर्वानलान, पिखाजी व शंकराजी मोहिते हे दाष वीर माणि वायूटहून 
अग्निक वेगवान, बलवान विध्वंसक व अफजल्लानाचे प्रक्षक असे दुखरेहि 
चार यवन-भषे ते यवनस्षनेचे नायक अतिश्चय क्रुद्ध व॒ बेफाम 

होऊन, शच्ञे परजीत, जमाघुराचा नाश क्षाला असतां इद्रावर अघे असुर 
लगेच चाद्न गेके ल्यप्रमाणे, शिवाजी राजाच ठार करण्याच्या इच्छन खव 
मिन लयाच्यावर चाटून गेले. 
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तदा हेतिद्धयं तद्धे परिश्रामयतासुनां । 
परितो वितताकारः प्राकारः किमकारि न ॥ ६२ ॥ 

६२ त्या स्मर्या ती शल्नाची जोदी (तीं दोन शक्ल) फिरबीत स्या 
शिवाजी राजर्ने आपस्याभवतीं जणुं दीं तटच केला | 

अश्चमन्नपि युद्धेऽस्मिन् स श्रमन्नश्चमन्तरा । 
अशभ्रामयददोरालं मिषतां द्विषतां ददा: ॥ ६२ ॥ 

६३ त्याने ह्या युद्धामध्य न गोधढ † आकाशांत गरगर फिरत राहून स्पर्ध 
करणाय्या ( पाहणान्या ) शत्रून डके महीर।त्र ( एकमसारले ) फिरीवले. 

काटेन करवालटेन पटना पदिरेन च । 
ककुभां वटखयानीव मडलानि व्यघत्त सः ॥ ६४ ॥ 

६४ काय्य तरवारीनंव तीक्ष्ण पटथनें (यथात् ती फिरवुन ) त्याने 
दिग्बल्यांप्रमाणे ( सापल्यामोवर्ती ) वलये (कड ) कर्ली. 

मंडलानि वितन्वानं मन्वानं दपेमात्मनि । 
पद च कृपाणं ३७५ ७ व्याधुन्वानं मुहुमैहुः ॥ ६५ ॥ 
तदा तमुग्रकमीणं वे । 
न विखोकयितु शेकुः परे स्वेपि च सेनिकाः ॥ ६६ ॥ 

६५-६६ तरार साणि प्रा बारवार फिरवून वल्ये (कटी ) बनबिणार। 
व मनांत गवे बाहणार। अश्ना त्या उग्रकम्यां शिवाजीराजास शूकडील, तसेच 
स्वकीय।हे भैनिक त्या समर्य युद्धात षाह शकले नार्दीत. 

क्षणं विदहान्वसुमतीं क्षणमाकारामाविशात् 
मध्य एव क्षणं तिष्ठन् जोषमाश्ीन्न स क्षणम् ॥ ६७ ॥ 

६७ क्षणभर पर्थ्वीत (भूर्मात ) घुस, क्षणमर आकाशांत रिरे, क्षणभर 
मध्यं राटी; याप्रमाणे तो क्षणभरहि स्तम्ब नन्हता. 

तडित्पातानिव रयादुपेतानात्मनोऽन्तिके । 
पातितान्प्रतिवीरेस्तैः खङ्गपाताननेकशः ॥ ६८ ॥ 
कदाचित्पद्िशेनेव कदाचिद्वादमुष्िना । 
कदाचिष्युगपत्ताभ्यां द्वाभ्यामादत्त स प्रभुः ॥ ६९ ॥ 

६८-६९ ब्िद्युत्पाता प्रमाणे वेगाने आपस्यावर येणाव्या अशा विरुद्ध वीरांनीं 
केशे अनेक खङ्ग परहार स्या प्रभूनं केषां पषटयनेच, तर केषां तरवारौनं भागि 

व्हा व्या दोहनी एकदम अडषले. 
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दिवभार्त अध्याय २१ वां 

तदा संभः कावुकीयः काष्कशेगारस्तंभवः 

कुडाजेच्च यशोजिच्च इाविमो कंकवंदराजो ॥ ७० ॥ 
गोकपारान्वयः ष्णः शुराजेत् कांटकोपिऽच । 
तथैव मादिलो जीवो विश्वाजिच्च मुरुवकः ॥ ७१ 
संभः करवरस्तद्धदिभरामोऽपि वबेरः । 
पते दद्य महार्वाराः शिवराजाभिरक्िणः ॥ ७२ ॥ 
कृतक्ष्वेडारवाः कोषनिष्कासितमहासयः। 
प्रत्यगृह्णन्त तां स्तत्र पवनानिव पवैताः ॥ ७३ ॥ 

७०-७२ तेन्हां संभाजी कावजी, क।ताजी ( काट्ः ) इगल्, कोडाजी व 

येसाजी हे दोघे कंक, कृष्णाजी गायकवाड, सूरजीं काटके, त्याचप्रमाणें जिवा 
मादहाला, विस्चाजी सुरुवक, संभाजी करवर, दसश्राहम रिदा (बर्बर ) अशाषश्या 

शिवराजरक्षफे दहा महावीरानीं गजना करून, म्यानांतून प्रचंड तरवारी उपसून, 
पव॑तांनी जसं वायू भाडवविं तसा यांन (लानाकडील योद्ध्ास्ष)तेे विरोध केला. 

तेषां तेषां च नादेन पूरिते गगनोदरे । 
मन्दुरायां निरुद्धोऽपि विदुतोऽभूद्रिदैरेः ॥ ७४॥ 

७४ ्यांग्या--पुसलमानांच्या आगे त्यांच्या-मराल्यांच्या गजंनेनें गगन 
भरून गेण असतां, अश्वशषेत ब्रांघटेला इद्राचा घोडाबुद्धां पून गेला. 

राजन्ददाम्यहं तुभ्यमसिमेतं सरस्व मे ¦ 

वदन्मुहुमुहुरिदं बडाह्वः सय्यद स्तदा ।। ७५ ॥ 
नदन्तं सिहवद्धारि भूयोऽप्यफजलान्तकम् । 
प्रत्यधावन्निषरद्धोऽपि मादिटेन तरस्विना ॥ ७६ ॥ 
अहमेव निहन्म्येनमायात्वेष ममान्तिके । 

इति क्षितिपतेवाक्यमनाकण्यैव माहिलः ॥ ७७ ॥ 
तमसि सय्यदोष्छित्तं समादत्त स्ववप्मणा । 
व्यधाच्च सय्यदं वीरः करवालेन वे द्विधा ॥ ७८ ॥ 

७५-७८ ^‹ हे राजा, तद्यावर ह! तरवारौचा वार करतो. तो माक्चा वार 
संभाठ, ” अदे वारंवार म्हणत व्या वेटीं बडा सय्यद चिहाप्रमाणे प्रचंड गजना 
करण।य्या व अफजल्खानास ठार मारणान्या हिवाजीवर पुनः धात्रून गेला. 
वेगवान जिवा महारनिं, नको म्हटठे अस्र्ताहि ““ द्याला मीच ठा 

२७ | २०९ | 



कवीन्द्र परभानन्दछ्तं 

करतो, हा मा्ष्याजवठ येऊ दे ̀  असं महारार्ञाचें स्हणणें न एेकलेसं करून, 
सय्यदानें उगारलेटी तीं तस्वार आपल्या अंगावर षेतली ञाणि त्या 
बीरनि आपल्या तरवारीनें खय्यदाचे दोन ठकडे केले, 

कावुकीयेन कंकाभ्यामिगाटेनाभिमानिना । 
मुरुबकेन वीरेण तथा करवरेण च ॥ ७९ ॥ 
करेण कांटकेनापि गोकपाटेन च द्रुतम् 
ववेरेण सावेशं युद्धन्तोन्येऽपि पातिताः ॥ ८० ॥ 

७९-८ ० कावजी, दोषे कंक, अभिमानी इगठे, शूर भुरुवक,) त्याचप्रमाणं 
करवर, क्र कांटके, गायकवाड आणि शिदी ( बबर ) ह्यानीं अवशानं ख्ढ- 
णाव्या दुसखन्याहि शत्रूला पटापट पाड. 

निकतत्तस्कधह स्तानि निकृत्तचरणानि च । 
निरृत्तमूधमध्यानि पतितानि समंततः ॥ ८१ ॥ 
रोहितेनानुटिक्षानि दुमामयसमधिया । 
तत तेष्रामहो तानि वपूंषि प्रचकाशिरे ॥ ८२ ॥ 

८१-८२ खांदे व हात तोडी, पाय तोडलेर्छी, डोकीं व मध्यमाग तोड- 
खेली, खालेसारख्या लाल रक्तानें माखलेखीं अर्श चोहोंकडे पडलेली व्यांचीं 
रीर तेथं चकाकूं लागी. 

पकारीत्याधेकेः पंच दराभिः संमितेः इतेः । 
शाटिवाहे शके संवत्सरे चेव विकारिणि ॥ ८३ ॥। 
मासि मागे सिते पक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे 
मध्याह्न दैवतद्धेषी दिवनाफजटखो हतः ॥ ८४ ॥ 

८३-८४ शके १५८१ विकारी नाम ंवत्सरी, मागंशीषमासीं, शङ्कपक्ची, 
सप्तमी तिथीस, गुरवारीं, मध्याहीं देवद्वेष्टा जफजर्खान शिवाजीनं डार मारला. 

विष्वस्तेऽफजटेबषिन्यपि वलेनेतेन भूमीथरता 
वाति स्मातिदहिमः प्रभूतकुखमामोदी स॒दुमांरुतः। 
नदयश्ापि खुधावदातसटिटाः सद्यः स्थिरा सुस्िरा 
स्वं स्वं स्थानमवाप्य निवेतहृदः सवे ऽप्यभूवन्सुराः । ८५ 

८५ वल्वान भफज्रुखानासहि श्चा राजनं बरूनें ठार केटं असतां, अयत 
शतिक, अश्षख्य पुरष्पाच्या बुगघानं युक्त व मद अघा वायु वाहू रागला. 
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शिवभारत अध्यायरश वा 

नयासुद्धां नवक शद्ध पाण्याने युक्त न्ञास्या, लगेच प्रथ्वी अयत स्थिर 
ल्लाली, सर्वरं देवसुद्धां आपमापल्या स्थानी जाऊन सुखी क्ले. 

इति निजरिपुमुच्चेः संगरे पातयित्वा 
विरुसति शिवभूमीवलभे शखपाणो । 
सपदि विजयद्सी व्यश्षवान्चिटोकीम् 
गिरिशिरसि गभीरो दुन्दुभिः प्रादुरासीत् ॥ ८६ ॥ 

८६ ह्याधरमाणे अपस्या शत्रुश्च युद्धांत जोरनें लोढ्वून सशश्न शिवाजी 
राजा विदू लागला मखतां र्गेच तीनहि लोक व्य।पून ट।कण।रा, विजय 
सूचक व गमीर असा दुदुमिध्वनि गडावर ज्ञाखा. 

इत्यनुपुराणे परमानंद कवीद्रभकाशितायां शत 
साहस्यां सहितायामफनटवधो नाम 

एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
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अध्याय ९९वा 
= 

कवीन्द्र उवाच 
तेन दुं दुभिनादेन दूनेनेव पलपैता 
सेनिकाः शिवराजस्य क्षपदि पतिबोधिताः ॥ १ ॥ 

कविभरष्ठ म्हणाला 
१ दृताप्रमाणें वेगाने जाणान्या त्या दुंदुमिष्वनीनं शिवरायाच्यां सैनिकान 

खगेच सूचना दिली. 

सोरश्चिकः कमलजिद्यरोजित् कंक एव च । 
तानाभिन्मट्टसूरङ्च कुंडा वरखलस्तथा ॥ २॥ 
रामः पांगारिकश्चामी पच पंचाभरितेजसः 

एकैकेन सहखण पत्तीनां परिवारिताः ॥ २ ॥ 
सहसः पैचभिस्तद्धदृचृतो नारायणो द्विजः । 
क्षात्रेण कमणा स्यातः सवेऽप्येते महायुधाः ॥ ४ ॥ 

बह्यायुधीयगहनां गहनां तरवर्तिरनाम् । 
रयादवास्यन्नेत्य परितः परवादेनीम् ॥ ५ ॥ 

२-५ कमठोजी बोटले ( सौलक्षिकः ), येसाजी कक, तानाजी मादुसरे, 

कं {डाजी वरखल भणि रामजी पांगारकर ( पगारिकः) हे पांच भर््मौप्रमाणे 

पांच तेजस्वी वीर एकैक हजार पायदव्ासह, तसाच पराक्रमाने प्रख्यात व पांच 

हजार पायदन्ासद अघटेटा नारायण ब्राह्मण मशाद्या सवच मयो. 

द्धानां वेगाने येन अरण्याच्या मध्यभागी असटेल्या, पुष्क योद्ध्ांची 

गदँ भसटेल्या शतरुसेनेस चोहोकट्धन षेरले, 

अवा तरे परेऽप्युचेः पटेन प्रणादिना 
हतोऽफजल श्व्येव सहसा पतिबोधिताः ॥ ६॥ 
सजमानास्साभिमानान् सरब्धान् प्रतिरधतः । 

तान् पत्तीन् पवतोपां तादे तानैश्चत सवेतः ॥ ७ ॥ 
६-७ इतक्यात शत्रूनाषुद्धां “ अफजल्खान मारला गेला ” शच गोष्ट 

कड़ाक्यानें वाजणान्या दुंदुभीच्या योगे एकदम कटून ते घज होत असतां 
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रिवभारत अध्यायरयेवा 

त्यांना पवताच्या बाजुवरून आखेटे अभिमानी, खवण्टेे व इछा करणं तें 
पायदठ चोहोंकडे दिसल. 

निमेदा इव मातंगा निर्विषा इव पन्नगाः । 
निर्णापा इव नरा निःशंगा इव मूधराः ॥ ८ ॥ 
नि्जीवना इव घनाः क्षितीरा इव निधेनाः 
विरेजिरे न यवनास्ते तदाफजटं विना ॥ ९ ॥ 

८-९ मद सहित हत्ती, विषरयहित सपं, पगडीरदहित मनुष्य, शिखररदित पव॑त, 
जकूरहित मेष, जण घनहीन राजे याप्रमाण ते यवन अफजटखानाविणें त्या- 
समर्यो शाभेनाषे स्नाटे. 

तातस्याफजलस्येतत् पतन नभसो यथा । 
श्रत्वा ध्वस्तधियस्तत मुमुहुस्तनयास्त्रयः ॥ १० ॥ 

१० माकाश्च कोसलून पडावे ्याप्रमाणे बाप अफजलखान पडला टेवून 
त्याचे तिघ पुत्र नष््रूदध होत्साते तेथ गाघदुन गेल. 

नभस्वता प्रतीपेन भभ्नपोता इवाणवे 
तदा ते जीवितस्यारामप्यजन् गहने वने ॥ ११ ॥ 

११ प्रतिकूल वालयाच्या योगे समुद्रात नौका फुरल्यामुढे तीतील छोक जसे 
जीविताची आशा खोडतात, तशी त्यांनीं लया गहन अरण्यात स्या स्मर्य 
जीविताची ञ्चा प्ोडली । 

अथ कृच्छगतान् सवन गतगवान् गतौजसः । 
सेन्यान्तेर्तिनस्तेन्यान् वीक्ष्य विद्रवतो निजान् ॥ १२ ॥ 
भक्तिमान् स्वामिनि मधे दाक्तिमानतिकोपनाः । 
स्फुर दुद्धोणवदनः पृथुप्रखूतिखोचनः ॥ १३ ॥ 
कूरः करिकराकारकरः प्रतिभयस्वरः । 
स्थिरीकृत्य मुसेखानः पटानः स्वयमव्रवीत् ॥ १४ ॥ 

१२-१९४ तेन्ां सैन्यामधील आपले सर्वं सेनिक सकटांत सांपडल्या- 
मठे हतगवं व हतव्रल ह।त्साते पुं लगकेटे पाहून, स्वामीच्या ठायी मक्तिमान 
व युद्धामध्ये राक्तेमान, अतिशय क्रुद्ध, नाक वर चटा व तोड फुरफुरणारा, 
विस्तीर्ण पाप्रमाणं डोटे असलेला, दरत्ताच्या सोडेप्रमाणे भुल्ञ व भर्य॑कर स्वर 
ससंटेा अश! गुचेखान पठण त्यांस थांबवून स्वतः बो कू[गल. 
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कवीन्द्र परमानन्दरूत 

मुसेखान उवाच 
तृणीक्ृव्यात्मनः प्राणान् स्वामिकायेचिकीषया 
स गतोऽफजटस्तर्हिं वयं सर्वेऽपि कि गताः ॥ १५ ॥ 

मुसेखान म्हण{ला-- 

१५. स्वामिकार्यं करण्याच्या इच्छेनें मापला प्राण कस्पटासमान मानून अफ- 
जलखान जरी मेला, तरी आम्ही सेच मेरो कीं काय १ 

स्वतः संच्रतपथः पवतः क्र गमिष्यथ । 
आस्ति्ठत प्रहरत प्रतीपान् परितः स्थितान् ॥ १६ ॥ 

१६ चोहोंकद्धन पवतावरील माम कोंडलेले अहित; तेन्हां तुम्ही कोढे जाल! 
अरे | उमे रहा आणि सभोवतीं मसख्द्या शत्रुख मारा. 

स्वामिनं वा सखायं वा सदाय वा स्वमुञ्छताम् । 
केषांचिदपि विद्रुत्य जीवतां मास्तु जीवितम् ॥ १७ ॥ 

१७ आपल्या धन्यास, मिघ्रास, किंवा सोबत्यास खोदून पटून जाऊन जञ 
कोणी आपला प्राण वांचवितीख व्यांच्या जिण्याखा धिकार असो 

स्वामिकायैमक्र्वांणः कुवीणस्वाणमात्मनः । 
कर्थं दशयतु स्वीयं मुखमात्मजनां तिके ॥ १८ ॥ 

१८ स्वामिकायं न करितां जापर रक्षण करणारा म।णूञ आपटे तौड 
अपस्या लोकांस कसं दाख शकेल १ 

विकरालं महाकालं करवाटं करे वहन् । 
प्रसद्य विद्धिषां सेनामिमां पातयितास्म्यहम् ॥ १९ ॥ 

१९ अतिमयकर, प्रख्यकारक अशी तरवार हातीं घरूनमी ह शघ्रूचं 
सैन्य तड ख्यासरसे मुदंस मिव्विणार अ!ह. 

एवमुक्त्वा महावाहुस्समारुह्य मटाहयम् । 

संचरतः स्वेन सेन्येन रिविरान्निययौ रयात् ॥ २० ॥ 
२० उसे बोदन तो महावराह ( युसेखान ) मोढ्या षोड्यावर वचदट्ून अप 

स्या सैन्यास्रह शिनिरांतून वेगाने बाहेर पडला, 

तमन्वियाय हसनः इवसनपरतिमो बरी । 
अन्येपि सेन्यपतयः स्वस्वसेन्यसमन्विताः ॥ २१॥ 
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हिवभारतं अध्यायरयर वा 

२१ वायूप्रमाणे वेगवान् , बख्वान् इसने व दुसरेहि सेनानायक ( सररद)।र ) 
सआपमापस्या सेन्याखह त्याच्या म।गून गेले, 

अन्तरादन्तुरानेकप्रखतप्रस्तराविलम । 
तुरगमखुराघातोत्पतद्िकणाकुखम ॥ २९ ॥ 
स्यदतस्खटत्पद् पतज्ञघधाख्जनसंकटम् । 
अभूत् प्रचलने तेषां प्रचटं तन्महीतटम् ॥ २३ ॥ 

२२.२३ मधून मधून खडब्रड़ीत अश्चा भनेक विस्तीणं पाषार्णानीं व्याप्त, 
घोढ्यांस्या खुरांच्या आवातांनीं उडणान्या ठिणम्यांनीं पूण, पाय धस्रत्यामुढें 
किंवा अडखव्टस्य।मुक पडणाच्या चपल खोकांची गदं असली, अडीती भूमि 
त्याच्या हाक्चाखछीनें हादसरून नेरी. 

अथ प्रतिभटान् वीक्ष्य सेरब्धैरदरवसादिभिः । 
अप्यदमवत्मु रयात् पुरो नुयदिरे हयाः ॥ २४ ॥ 

२४ तेब्हां शत्रुयोदर्वास्त पाटन खवलटेस्या घोडेस्वारांनीं भापटे घोडे खडकाठ 
रस्त्यांवरूनषुद्धां वेगाने पद घातटे. 

ततः पुरः प्रणुन्नादवो मुसेखानोऽव्यमपणः । 
तरस्वी प्रतिजग्राह पृषत्कैः परसोनिकान् ॥ २५॥ 

२५. नंतर बत्यत ज्ुदध व वेगवान मुसरेलानानें मापला घोडा पृं घाटून 
रात्रुसैनिक्रांवर बाणांचा मारा केला. 

दसनादयास्तथान्येऽपि कुद्धाः सर्वे धनुभ्रेतः। 
रे ८ (> 

दारेराकुखयां चक्रः पुरस्थान पारेपान्थिनः ॥ २६ ॥ 
२६ हसन इत्यादि दुस्प्याहि सखव क्रुद्ध ध्नुधरयंनीं समोर असरेत्य। शत्र 

बाणानीं जजर केठै, 
क स्तेषां = षितेर 

तदा रोषारवेस्तषां हयानां हेषितेरपि । 
वंहितेर्च मदेभानां युद्धावेशोपद्हितेः ॥ २७ ॥ 

ज ड वने 

चण्डदण्डाहतानां च पडहानां पटुस्वनेः । 

विविधानां च वाद्यानां निनादैभराभीषणेः ॥ २८ ॥ 
तथाभितस्तरक्षुणां ऋक्षाणां वनपक्षिणाम् । 
शार्दृखानां वृकाणां च खद्धिनां वनरदष्टिणाम् ॥ २९ ॥ 
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कवीन्द्र पैरभानन्वङ्त 

निर्म॑तानां दरीगभात् सद्यःश्चुभितचेतसाम् । 
कोलाहलः सुबहभिगेगनोद रगामिभिः ॥ ३० ॥ 
प्रसभं पूरितात्युञ्चैरटवी सातिसकटा । 
प्रतिध्वानेः प्रतिमटायुद्ध टान् बहतजेयत् ॥ ३१ ॥ 

२७-३ श्त्यावेन्ठीं त्यांच्या क्रोधयुक्त शब्दांनीं, घोढ्यांच्या खिंकाठर्ण्यानीं, मोख्या 

हत्तानीं युद्धावेश्चाने केटेव्या मोज्या प्रचंड चीत्कारानी, दाख्यानं तड।तड बाज- 
विेल्या नगा्यांच्या तीत्र ध्वनी, विविध वाद्याच्या अतिपयेकर आवार्जनि, 
त्याचप्रमाणे सर्भोवतालून एकदम खवढून दन्यांमधून बादेर पडलेल, तरस, 
अस्वल, जंगली पक्षी, वाघ, लांडगे, डे, रानडकर याच्या गगनमेदी असख्य 
कोलाहलानी सतिश्चय जोरनें मरून गेल्ल्यालया सति निविड (दुर्गम) अरण्यां 
प्रतिध्वनीच्य। योगे मत्त शत्रुयद्ध्यांना पुष्क धमकावले. 

हारेस्तीक्ष्णतरोर्विदा अप्यधिद्धान पदातयः । 
तस्मिन् रणे मडलाप्रेः क्षितिमंडरमानयत् ॥ ३२ ॥ 

३२ अ््यंत तीक्ष्ण बा्णानीं विद्ध स्रारेल्य।ा पायदठ्टनीदि या युद्धान भवि. 

धाना तरवारीनीं भदस मिठिले, 

धाबद्धिरासिधाराभिः शकटीङृतसैध्रवाः । 

स्पधयेवादइववारास्तेः पत्तिभिः पत्तयः ताः ॥ ३२ ॥ 
३३ धावणाय्या त्या पायदल्टार्नी बोडस्वाराच्या घं।ढ्याचे तुकडे करुन 

त्यांना जणु काय स्पर्धेनें पायदक्च बनि. 

कदिचत् परप्रहरणप्रहतो रुधिरारूणः । 
पतन्ननुरुस्सहसा सूयमंडलमासदत् ॥ ३४ ॥ 

३४ रानूच्या शखाच। प्रहार श्चाद्यामुले रक्तानं लार हीत्सत। लाटी 
पट्न एकदम सूर्व॑लोकास गेला ( मृत्यु पावला ). 

करिचत् भीमेन वीरेण भिन्नोख्युगमंडलः । 
सद्यर्सखुयोधनद रामन्वभूद्धसुधां धितः ॥ ३५ ॥ 

३५ कोणाच्या मांड्या भयकर वीरान (वीर भी माने) फोडल्यामुङे तो एकदम 
भूमीवर पदन दर्यंचनाची दशा अनुभविता स्चाला. 

करिचक्नियुध्यतात्युचचर्दिषता देदलीकतः । 
वीरो विपयेस्तवपुजेरासध इवापतत् ॥ ३६ ॥ 
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रिवमारत अध्यायर्यर्वां 

२६ कोणा वीराचीं बाहूयुद्ध करणान्या शत्रून दोन शकट कैल्यायुढे तो 
जरासंघाप्रमणिं उल्टपाल्या शोऊन पडला, 

गुखिकायञनिमक्तगुट्टिकाविद्धवक्षसः । 
केचिद्धतधनुर्जीवा अपि निर्जीवतां दधु; ॥ ३७ ॥ 

३७ ताफातून सुटशेस्या गोर्व्यानीं छाती विद्ध क्षटेले काह वीर धनुष्याची 
दोरी (जीवा) हातात धरलेली असतांहि गतप्राण ( निर्जीव ) न्चाले. 

तत्तह्ाघवमास्थाय प्रहरन् बे प्रभाविणम् । 
खङ्गखेटकभरत् कदिचत् वभार बत गौरवम् ॥ ३८ ॥ 

३८ ढाल तरवार धारण करणारा कोणी वीर नाना प्रकार्य कोशस्य द।ख- 
वून पराक्रमी वीरवर प्रहार करीत असतां विलक्षण शोभू लागल, 

परितः पातितोदग्रतरवारितडहताः । 
प्रावेपर्यत यवनान् घनाः शिवपदातयः ॥ ३९ ॥ 

३९ शरिवाजीच्या पायदल्टरूपी मेघांतून भयंकर तसवारीरूपी विजा चोहोकडुन 
पडस्य।मुटे यवन यरथरां कांपू लागले. 

स्वमुखेन स्वयोधानां संमुखे यो व्यकव्थयत् । 
सोऽपि संख्ये मुसेखानः दारेस्तेरभ्यभाव्यत ॥ ४० ॥ 

४० ज्याने आपल्या योदध्यांच्या मोर स्वमुखानि ब्रां मरी हेती, ल्या 
मुख्ेखानाचासुद्धां स्या रानी युद्धात पर।भव केला, 

अथ ष्वस्तहये सरस्तराखरे वित्रस्तचतसि । 
अपक्रामति सं्रामात् मुसेखाने ऽभिमानिनि ॥ ४१ ॥ 
सद्यो यापितवेयात्ये याकुतेऽप्यपयायिनि । 
अत्याहितेन हसने व्यसनेषु निमज्जति ।॥ ४२ ॥ 

भयराकुवरे क्षिप्रमकुरे विगतोजसि । 
सृदुभ्यामपकोषाभ्यां पदाभ्यामपसपोति ॥ ४३ ॥ 
कातरौ रातये हित्वा ज्यायानफजलत्मजः। 
विद्ाय सेनां चास्थाय रूपांतरमपासरत् ॥ ४४ ॥ 

४२-४४ मग घोडा नाश पावला, शल गलाटीं आणि मन षाबरर्े 
अक्षी स्थिति होऊन त्या गर्विष्ठ मुसेखानानें युद्धातून पाय काढला; याकुताचाबुद्धां 
उद्वरपणा जिपविण्यांत आला तेब्दं स्याने पायन केठे; मोल) 
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कवीन्द्र परेभानन्दरङतं 

मतिम हखन संकटामर्ध्ये मग्न न्ञाला; भयमीत श्चास्यामुढे कोमल पार्यांचां 
सकुशखान हा नष्टसामथ्य होऊन अनवाणीच पञ्ार ज्ञाखा; घाव्ररलेल्या 
दोषां मावांश्च सोडून, सैन्य टाकून देन अफजटलानाचा वीर मुल्गा 
वेषांतर करून पदन गेला, 

ततस्तद्दिखानीकमपारमपनायकम् । 

परायमानमभितः दिवसेन्येन्य॑रध्यत ॥ ४५ ॥ 
४५. नेतर भादिलशहाच ते अकार व नायकदीन सेन्य पद्यु लागलं अघत 

त्याब्च रिवाजीच्या बेनिकरांनीं चो्ोंकडून कोडले. 

युध्य्वं मां भ्रराबटं भ्रातर राहभूभुजः । 

म॑बो वदननिर्दं तवं बत बंधादमुच्यत ॥ ४६ ॥ 
४६ ^ शदाजीराजाच।ा भाऊ जोम भासखला त्या मजी युद्ध करा” असे 

माजी म्हणत असतां तो तेर्थेच जन्मव्रधापासून मुक्त ( ठार ) केला गेला, 

पौलः फराद खानस्य नाम्ना यो रणदुखहः । 
तेजसा तीबतीवेण सवैणापि सुदुःसहः ॥ ४७ ॥ 

साहसी शोणतनयः कोपी कोणपविक्रमः । 
युगदीधैमुजो मानी घनसंहननो युवा ॥ ४८ ॥ 
स निजं प्रह्यन्नेव देखगसमं रिरः । 
रिवसेन्यवदं यातो बत व॑धमुपाददे । ४९. ॥। 

४७-४९ अत्यंत तीव्र पराक्रमामुढं सर्वानाच अति दुःसह, खाहसी,शोणाचा 
पश्र (शोणतनयः), रागीट, राक्चस्रप्रमाणें पराक्रमी, जोखडाप्रमार्े दीघं भुज अस- 
लेला, मानी, दृढ शरीराचा, जवान ससा जो फरादखानाचा नातू रणदुह्छातां 
पवंतरशिखरासारखें आपले शिर नमव्रितांच शिवराजाच्या सेन्याच्या तार्न्यात 
जाऊन केद स्ञाखा, 

सभर्यो.ऽवर खानस्य तनयो.ऽबरनामकः । 
तदा विवणेवदनो बत जीवितकामुकः ॥ ५० ॥ 

विन्यस्तवमोनिश्िदाचमेशक्तिदारासनः 
रिवसेन्यवदां यातो बत बंधमुपाददे ॥ ५१ ॥ 

५०५१ अबरख।नाच। पुत्र, भयमीत अंबर निस्तेज होतसाता जीव वांच- 

[ २१८ 1 



दिवभारत अध्यायरर्वा 

विण्याच्या इच्छेनें कवच, खङ्ग, ढाल, शाक्त आणि धनुष्य टाकून देऊन 
शिवाजीच्या सन्याच्या ताब्यांत जाऊन कैद स्चाल।. 

मतगजवदुन्मत्तो राजजिन्नाम घांरिकः। 

रिवसेन्यवदं यातो बत बंधमुपाददे ॥ ५२ ॥ 
५२ हर्ताप्रमाणें उन्मत्त असा राजाजी घाटे ष्टा रिवाजीच्या सेन्याच्या 

हातीं सांपट्रन केद स्चाला. 

निजाग्रजपरित्यक्तौ यो तावफजलात्मजो । 
रिवसेन्यवदहौ यातो वत बंधमुपेयतुः ॥ ५३ ॥ 

५२ ज्यांना त्यांच्या वडील भावान टाकलें ते अफजल्ख'नाचे मुलगे शिवा. 
जीच्या चैन्याच्या हातीं सांपट्ून कैद स्चाले, 

अन्येऽपि येदिखानीकनायकार्कन्नसायकाः । 
सह खिणो दिसादस्राः विसादस्राश्च भूरिदाः ॥ ५४ ॥ 
पचषर्तपत्तसादहस्राः जिदरारिसमशध्रियः । 
रिवसेन्यवरौ याता वत वंधमुपाययुः ॥ ५५ ॥ 

५४-५५ एकह जारी, दोनहजारी, तीनहजारी, पांचदजारी, सह।हजारी, 
सातहजारी भसे देत्यांस्ारखे आदिलशहाचे दुरेहि पुष्कठ तेजस्वी रर. 
दार ( सेनानायक ) बाण तोके गेस्यामुढे शित्राजीच्यां सेन्याच्या तान्यांत 
ज।ऊन केद क्ञाले. 

पातितेश्च पतद्भिश्च पात्यमानैः पलायितः । 
तद्धीरासनं वीरेरगमद्धणेनीयताम् ॥ ५६ ॥ 

५६ पाडल्त्या, पडणात्या, पाडने जाणाय्य। व पठठाटेस्या वीराच्यायाः 
अतिमयंकर अशी ती युद्धमूमि बणेनीय ज्ञाली. 

पारोः प्रासेश्चद्रहासेः पट्िरेश्च परश्वः । 
मुद्रः परिधेस्तद्धत् विदाेस्तोमरेरपि ॥ ५७ ॥ 
गदाभिरददाक्तिभिर्चपिर्निषगेरिपुपूरितेः। 
खेखकेश्चापि चक्रैश्च छुरिकाभिः कटारकैः ॥ ५८ ॥ 
तचवेश्च शिरसश्च स्वणसारसनैस्तथा । 
तलतेरंगुखित्रेश्च यन्तरेराभ्ेयसक्षिकेः ॥ ५९. ॥ 
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आनकप्रमुसैवायेः पताकाभिष्यैजैरपि । 
बिरुदैरातपवेर्च प्रकीर्णीच प्रकीणेके; ॥ ६० ॥ 
उलोचेः कांडपरटकेरनेकेः परमडयेः । 
नेकवर्णैः सुविस्तीर्णः महादेक्षोमजन्मभिः ॥ ६१॥ 

निपदैः करकेः स्थाटेदचषकेरच पतद्ग्रहैः । 
चतुष्केमैचकेद्चापि रूप्यकांचननि्मितैः ॥ ६२ ॥ 
इतस्ततः परिखस्तैस्तैस्तेवखेश्च भूरिशः । 
अन्यैरपि महासेन्यसभारे राभेतः धिता ॥ ६३ ॥ 
विब्रतास्यपरिस्पष्टद शनैः स्तन्धलोचनेः । 
रिरोभिर्विगतोष्णीषेसुग्रवेषपवती कचित् ॥ ६४ ॥ 
आबाष्ुमूखात्पतितेधतरत्नां गुलीयके : । 
कचिस्प्रसाधतांगीव कोमखांगुखिभिः करैः ॥ ६५ ॥ 

स्थूटस्थूणोपमेमृलाच्छिन्नैरुरुभिरूरभिः । 
जानुजंघात्राविश्चष्रंधिभिद्चोच्छिता कचित् ॥ ६६ ॥ 
गृभैरुत्कुत्तमस्तिप्कग्रासन्रसनरूपरैः । 
पटुचच् पुटः पक्षप्रच्छाधितपथा कचित् ॥ ६७॥ 
आपतन्निजयुथ्योग्रवस्यत्कोष्कुखाकुटा । 
क्षतजेोर्क्षपणक्रीडड़ाकिनीमंडला कचित् ॥ ६८ ॥ 
दरिीतोदम्रदेताग्रनिरूत्तान्ववसामिषैः । 
सुतलोहितलिांगेः पिशाचेर्चांचिता कचित् ॥ ६९॥ 
हरहारविधिप्रीतयोगिनी योगिनी कचित् । 
सा तदाधिगताथोभूज्ञयवह्टीवनावनी ॥ ७० ॥ 

५.७-'9० पाश, भाले, तरवारी, प्रे, फरसर (परञयु), मुद्गर, परिघ, 
्रिश्रूढ, तोमर ( रवीसारल ), गदा, शक्ति, धनुष्ये, बाणचि भते, ढाली, 
चक्रे, सुन्या, क्यारी, कवचं, रिरख्राणे, सोन्याचे कमरपटे, चामङ्याचे हात- 
मोजे, चामडथाचे पे, तोंफा, दुदुम्यादि वां, पताका, ध्वज, विरद, छच्या, 
तस्ततः पडलेल्या चवव्या, छते, कनाती, अनेक रंगी, अ्तिविस्तीणे 
सतिमूस्यवान असे अनेक रेशमी तवृ, तिवया, कठश्चा, ईहडे, माच पेले, 
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हिवभारत अध्यायररवां 

पिकदण्था, चोरंग, चांदीसोन्याचे पलंग, इतस्ततः षपटटेखीं ननाप्रक।रचीं 
पुष्क वस्रं आणे त्या मोऽ्या सैन्याचे दुसरेहि सामान यान व्याप्त यशा ला 
रणमभूमीस -वासलेत्या तांडातून दांतांच्या कवल्या स्पष्ट दिस्रणान्या, निश्चल 
नेत्राच्या, बौडक्या ( पगडीरहित ) मुडक्यांच्या योगे --कोठे भीषण स्वरूप प्राप्त 
सा होते; रलनांच्या मांगण्या भसटेल्या, कोमल बोटांच्या, खांद्याप।सून वुदरून 
पडट्त्या हरताच्या योगे, कोठे जणूं काय ंगारट्टी हती; साध्यापासुन 
तोडलेस्या व मोल्या खांबाप्रमाणें जाड मांड्या आणि गुडधेवे घोटे यांच्या 
पासून निखल्लेले पाय, यांच्या योगे कोठे उच क्ञाटी होती; मेदू चे तोडलेरे खचके 
खाण्यांत गदरेव्या, तीक्ष्ण चोचीच्या गिघाडांच्या पंखांच्या योगे तिच्यावरील 
वाटांवर कोठे सावी पडली होती; धावन येणान्या भापस्या म्होरक्यामुके अति- 
शय भिणान्या कोष्ह्याच्या इुर्दीनीं कोठे व्याप्त होती आणि 
कोठ रक्त उडवून सेठणाय्या डाक्रिर्नीये घोठ्के होते; ज्यानीं भयंकर 
दताग्रानीं मतिर्डी, मेदू व मांस तोद्धन बाहेर काटी आहेत व ज्यांचे अंग 
वाहणान्या रक्तानें माखलटे अहे अशा पिश्चाचांच्या योगे कोठे नरलेटी होती; 
काठ रकराला हार घातल्यानें आनंदित स्चारेव्या योगिर्नीनीं युक्त होती; अशी 
ती जावटीची अरण्यभूमि त्या समर्यं जयवह्छी या नांवासर पच्रन्नारी, 

दति जितपरानीकास्ते ते पदातिवलाधिपाः। 
प्रमुदि तहृद स्स्व ख्वैतर स्मयसंगताः ॥ 

सरभसमथो बद्धानद्धा बिरुद्धचमूपतीन् । 

पदि पदि पुरस्कुवेन्तस्तांदिवं समटोकयन् ॥ ७१ ॥ 
७१ याप्रमाणे शतरूचे सेन्य॒ जञिकरून ते पायदक्ाचे सर्वं नायक दषमर्ति ब 

अतिराय गवयुक्त ्लाटे. मग वेगाने पके बद्ध केलेल्या त्या शत्रूसनापर्तीना 
पद)पदीं पुढे ठकलीत त्यांनीं शिवाजीचं दशन घेतले. 

केचित् संयति पातिताः सकुतुकं केचिच्च विद्राविताः । 

सरब्धेन रिवन ते प्रातिभयाः केचिच्च बदीर्ताः ॥ 

पतत्तञ् जगवयस्थितिपरे राजन्यसीटाधरे । 

दृष्ट्वं सकरे धराभयहरे चित्र न विश्वभरे ॥ ७२ ॥ 

७२ कां युद्धात लोढ्बिण्यांत आरे, तर कांहीं कोौतुकानें पिरट।कर्ण्यात 

अके माणे कांहीं शत्रुयोद्धे रागावलेल्या रिवाजीनें बंदीत टाकले .तीनाहि खोकांचं 
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कवीन्द्र परमानन्दरङत 

रक्षण करणाय्या, दुष्टांचा नाश करण।च्या, प्रथ्वीचं भय नाहींस करणास्या व क्षाल्- 

लीला करणान्या (क्षघ्रियावतार धारण करणाव्या) विश्वमराला हे आश्चर्य 

कारक नाही. 

इत्यनुपुराणे घ्रयेवशष कवींदरपरमानंदपरकाशितायां 
रतसाहस्यां संहितायां अफजलसेन्यभंगो 

नाम द्रार्षिंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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अध्यायं २२र्वा 
- शदः 

कवींद्र उवाच 

अथ तत्तच्छिरोवेष्टग्धिष्टदोद्धेयपष्ठकाय् । 
उष्णङ्कान्ताननिरुप्णीषान्नमद्भ्रीवान् विचेतसः ॥ १ ॥ 

विष्ृष्ठान् सेनिकेः स्वीयः परसनापतीन् पुरः । 
पुजीभूतान् प्रतापाद्रौ रिवराजो व्यरोकत ॥ २ ॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः- 

१-२ नतर ज्याच्या त्याच्या परटक्याने दोन्ही हात पाठीमागे बाधलेले, 
उन्दनिं म्लानवदन, भोडके, खारीं मान षातल्रे, खिन्नमनस्क असे शनूकडील 
सरदार आपल्या सनिर्कानीं भद्रन माणून, आपणासमोर गोटा केलेले 
क्षिवाजी राजानं पाहिरे. 

ततोऽरिसेन्यादानीतान् सौवणान् राजतान् पणान् । 
मञ्जुषान्तरनि्षिप्तान् रत्नराशीननेकदाः ॥ ३ ॥ 
तथा मुक्तामयान् हारान् हेमभारांश्च भूरिशः । 

स कुवेर गरहाकारे कोप्रागारे न्यधापयत् ॥ ४ ॥ 
२ -४ मग शत्रूच्या सेन्यामधून म।गलेर्टी सोन्याचीं व चादीर्चीं नाणी, 

पटयांमध्यं ठेवलेल्या रत्नांच्या अनेक राशी, तसेच मो्यांचे इ।र आणि श्नोन्याचे 
पुष्क ढीग स्यानं कुबेराच्या वाड्यास्रारख्यरा आपल्या कोष्रागार्रात ठेविले, 

मनीषिण ऊचुः 

अहीशाहस्य तां सेनां सहितः पत्तिसेनया । 
जयवल्ीवनां भोधो न्यमज्जयदय शिवः ॥ ५॥ 
तावत्सेनापातिस्तस्य सहितः सत्तिसिनया । 
र जु स्थितो किमकरोत् कवीद्र तदुदीरय ॥ ६ ॥ 

पाडत श्णारेः- 

५-६ प।यदठाषह अशरेत्य। ह्या शिवाजी राजाने सहछछीशहाचें ते सैन्य जावटोच्या 
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कवीन्द्र परमानन्वरतं 

अरण्यस्रागरांत बरुडविर्टे; तोपयेंत द्याचा सेनापति धोडदलाखह कोठ बरं होता 
आणि. स्यानं कायकेरेते, हे कर्वीद्रा, साग. 

कवींद्र उवाच 
बलादफजटं नाम दजुजे हन्तुमुद्यतः । 
प्रध्थितोऽमित्रविजयी जयवह्टी यदा रिवः ॥ ७ ॥ 
तदा तदाक्नया तूणं प्रास्थतः पृतनापतिः । 
दिषां बबेध राश्राणि बभंज नगराणि च ॥ ८॥ 

कर्वीद्र म्हणाराः-- 
७-८ अफञ्चललान नामक दानवास ( यवन।घ ) बृठनें मारण्यास खज्ज 

होऊन शव्रुजता शिवाजी जेष्हां जावद्टीकेडे निघाला, तेन्हां त्याच्या आशिन 
सेनापतीने त्वरित निघून शत्रुवे प्रत शस्तगत केरे आणि नगरं 
उष्व्रस्त केटी, 

अस्मिन्नवसरे स्वाभिकार्येकनिटितात्मना । 
` वैरारवा्तिना तेन यवनेनाभिमानिना ॥ ९ ॥ 

प्रहिताः स्वहिताः सेन्यपतयस्तीवविक्रमाः | 
उपचक्रमिरे शेवं राष्यूमाकमितुं कमात् ॥ १० ॥ 

९-१० इकडे ज्याने स्वमिकायामिष्यैचव आपलेप्राणर्वेचे त्या वाह यर्थील 
गर्विष्ठ यवननं ( भअफन्षलखानानं ) गढठविलेल अ(पले हित करणारे व मह 
पराक्रमी मघे सरदार रिवाजीचा देश क्रमाने आक्रमू लागले. 

यादवः दुपेविषयं पांडरश्च दिरोबलम् । 
खरारः साहसवटं दिखाटः पुण्यनीवुतम् ॥ ११ ॥ 
इपसः सेफखानश्च परसेनिकसंकटम् । 
प्रविश्य निग्रदेणेव जग्रा तरकोकणम् ॥ १२ ॥ 

११-१२ जाघवानें सु प्रांत, पांडभ्याने शिरबट, खरास्यनें सास्रवड, हिला- 
लनं पूर्णे प्रांत श्वकश्षी धैफलानानें मराथ्यांनीं व्यापले तक्छकोंकण याम्ये 
शिरून निग्रहनिं ते प्रांत भेतञे. 

ततः शिवस्य सेनानी श्चत्वा तां देद्दुःस्थताम् । 
छृतामायोधनपरेः परेरफजटाक्षया ॥ १३ ॥ 
सहितः सिभिः सप्तसाहसः पत्तिभिस्तथा । 
संपरायपरः श्रीमान् स्वामिकायाभियोगवान् ॥ १४॥ 
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रिवभारत भध्याये २३ वां 

परावृत्य महाबाहुमेदाबाहुजिगीषया । 
प्रायात् पतगराडरहाः रिवराष्ट मनामयम् ॥ १५ ॥ 

१३-१५ तेन्हां अकजलखानाच्या ज्ञे युद्धपरायण रात्रनीं देशाची 
केलेली दुदशा एेकून, युदधोत्युक, प्रख्यात ( भीमान् ), स्वामिकार्यनिष्ठ, परा 
क्रम, गर्ह प्रमाणे वेगवान असा शिवाजोचा सेनापति सात हजार धोडदठ 
तसरंच पायदन्ठ यांसरह परतला आआणिल्या परनमौ सरदारांस सिकण्याच्या 
च्छेनं रदिवाजीच्या सुखसपन्न ( दुःखरहित ) देशांत गेला, 

खराटं पांडरं चाथ यादवं च सुदुजेयम् । 
दिला सेफखानं च विधास्ये शमनातिधिम् ॥ १६ ॥ 
सेनापतेरिमां सधां समाकण्ये रिवः स्वयम् । 
तस्मै निजेन दूतेन दुतमेतदवेदयत् ॥ १७ ॥ 

१६- १७ «४ खरारे, पांडरे, अर्जिक्य ज।धवराव, हिलाल आमि चैफलान 
याख मी यमस्दनास पाठवितो * अशी ( मापस्य। ) सेनापतीची प्रतिक्चा रेकून 
शिवाजीन स्मतः आपल्या दतांकरबीं व्यास त्वरित मसं कल्वि्ें की, 

यवनोऽफजखो नाम दानवो दुरतिक्रमः । 
जयवल्टीमिमामेति ससेन्य; संधिकाम्यया ॥ १८ ॥ 

१८ “ अफजल लान -नामक दुर्जय यवन दानव सेन्यासह तह करण्याव्या 
इच्छेन ह्या जावरीश्च येत आहे, 

तस्माच्चया न योद्धव्यं तस्य तेः सेनिकेः समम् । 
संनद्धेनैव च स्थेयं यावत्साधेविनिणेयः ।॥ १९. ॥ 

१९ म्हणून त्या तदाच। निर्णय होहपर्थत तूं त्याच्या बैनिकांसी युद्ध करं 
नको पण सज्ज मात्र राहा. 

भवेदहन्यथो यस्मिन मम तस्य च दशनम् । 
तिमन्नेवां तिके कुयोस्त्वं वैराटमसंशयम् ॥ २० ॥ 

२० भणि ज्या दिवश त्याची व माक्षी मट हो, त्याच दिवक्षीनू वाईस 
निःसंशायपणें जावे, ” 

इत्यादे ष्ठः स्पष्टमेव स परं रिवभूभ्रता । 
नायुध्यत परेः सार्धं मध्य एव व्यवस्थितः ॥ २१॥ 

२१ याप्रमाणे शिवाजी राजान स्पष्ट आन्ञा केल्यामुढे पुढं शत्रृशींन ठ्ठतां 
तौ मध्येच राहिला, 
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कवीन्द्र परमानन्वङ्त 

अथ युद्धमभुद् यारिमदिकवाफजलर्योद्धैयोः । 
वैराटमाययो सेन्यपतिस्तस्योत्तरे ऽहनि ॥ २२ ॥ 

२२ पुढः ज्या दिवश्चीं शिवाजी व अफजललान या दोषांमध्यें युद्ध श्चा, 
व्याच्या पुढच्या दिवश्चीच घेनापति (नेताजी पालकर ) वादस आला. 

तेन ते न श्ृतास्तन विदवुताः सवैतोदिशम् । 
मुसेखानप्रभृतयो दुधषाखिदषद्धिषः ॥ २३ ॥ 

२३ त्यनं धरले नाहीत, म्हणुन ते पूखेलनप्रश्रति दुय दानव ( यवन) 
दहो दिर्शांस्त पठार, 

मनीषिण उचुः 
स आरोहः सोऽवयोहदः स पन्थाः सा महावनी । 
स विरोधी स परिधिः सा निहा सं पराभवः ॥ २४॥ 
स वेषः स च संत्रासावेदाः साप्यसहायता । 
जयवह्टीपरिसदादमी कथमपासरन् ॥ २५ ॥ 

पंडित ग्दणाटेः-- 
२४-२५ ती (खडी ) चढण | ती ( षरगुडी ) उतरण | ती (बिकट) 

वाट | त महारण्य| तो (भयंकर) श्रु} तो वैर! ती भीषण राघ्र| तो 
पूणे परामव | ती कापाकापी | ती षव्ररगुंडी | आभे ती अवहाय स्थिति! 
असँ मघ्रतां ते (भफजलसेन्य) जावन्मीभ्या समेतात् प्रदशातून कसे पठले ! 

कर्वाद्र उवाच 

पातितऽफजले तारस्मरिकवेन रिवपत्तयः । 
पलायमानानभितो यवनान् पयेवारयन् ॥ २६ ॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः-- 
२६ व्या अफजरघानास्च शिव।जीनं ठार केरे अश्वतां पठणास्या यवनांस 

रिवाजीच्या पदार्तीनीं चोहकट्कन षेरलं. 

भुसेखानश्च हसनो याकुतश्चांकुशस्तथा । 
नासदहन्त परं तव परेः कृतमतिक्रमम् ॥ २७ ॥ 

२७ मूसेखान, हसन, याक्रुत, भणि सक्कुश यांश्च शत्रुनीं केरला मोठा जप- 
मान सहन क्षारा नारी. 

अपराह्ने महानासीत् तेषां तेषां च संगरः । 
प्रोत्पतन्निपतद्धातिमदोत्पातभर्यकरः ।॥ २८ ॥ 

[ २२६ | 



शिवभारत अध्याय रय वा 

२८ तिप्त्या प्ररं त्यांच्या व्यांच्यामध्ये म्हणजे मुसलमान ब मराठे याच्या- 
मध्यं वर उडणाय्या व खां पडणाय्या शछ्नांग्या मोक्या उत्पातामुटे भयंकर 
असा मोढा संग्राम न्ञाखा., 

सा भूमिः पत्तीनां हिता वे नाश्वसादिनाम् ¦ 
यवनास्ते ततो भग्नाः संमनाः साध्वसाणेवे ॥ २९ ॥ 

२९तो डींगराठ् प्रदेय पदार्तीस्न भनुकूल पण षोेस्वारांश्च प्रतिकूल 
होता. म्हणून वया यवनांचा मोड होऊन ते भीतिस्लागरांत मग्र ज्ञाले, 

परस्परेकमनसः पालयन्तः परस्परम् ¦ 
दिषदभ्यागमधिया वीक्षमाणा दिसो द्य । ३० ॥ 

अतीव तंगाज्ञ मातगांस्त॒रगात् सुमनोहरान् । 
अपारान् कोषसंभारान् परिवारान् भरियानपि ॥ ३१ ॥। 
विहायापसतास्तस्मात् समरादमरारयः । 
ताम्यन्तस्तामसाधेयस्ते तरूनतरांतरा ॥ २२ ॥ 
मन्तः कातरतराः परेषां दगगोचरा; । 
कैटकाविद्धसर्वागाः श्चतजाद्रीः क्षतोजसः ॥ ३३ ॥ 
रिखारीणोरुपवाणो मागोन्वेषणतत्पराः ! 
पुरः प्रतापवमीणं च॑द्रराजस्य वांधवम् ॥ ३४ ॥ 
विवस्तं वचितददां द्विवेरेव जनेचैतम् । 
द्राग विद्रवतमद्राक्रुर्ुद्राः श्षुद्रताजुषः ॥ ३५ ॥ 

३०-३५ एकमकांशीं एकचित्त होऊन, पएकमेकांचे रक्षण करीत, शश्र 
अंगावर येदं या बुद्धीनें दाही दिशां पाहात ते अति पिप्पाइ् दानव (यवन) 
हत्ती, भति सुद्र षोड, अपार कोष ( खनिना ) आणि प्रिय परिव।रसुद्धां टाङ्कून 
त्या युद्धातून पगले. चिन्न श्चलेले, तामसबुद्धावे, क्नाडांच्या मधून भटकणरि, 
अत्यंत धावरल्ले, शन्रुची दृष्टि चुकविणरि कर्यानीं सवाग विद्ध क्षारेले, 
रक्ताने भिज्ररले,नष्टबरल चारे, द गडविर दंग व गुडे फुटलेटे,मा्ग शोषण्यांत 
गदलेे, अक्षुद्र पण क्षुद्र बनले अशा लया यवनानी, षाबरलेखा, हटि विफल 
ञ्यालेरा, दोनतीनच माणसं बरोबर मश्रटलछा व ॒स्वरेने परत दुयठेला अधा 
चद्ररावाचा भाऊ प्रतापराव समोर पाला, 

अथायुधस्रतः सवं सद्यःश्चुभितमानसभ्राः । 
निहंतव्यो ऽयाभित्युच्चेदवेवन्तस्ते तमन्रुवन् ॥ ३द ॥ 
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कवीन्द्र परमानन्द्कृत 

३६ तेव्हां सर्वं धेनिक एकदम लवन जाऊन “ह्यास मारले पान्न ?' 
सके माल्यानि श्हणतते व्याघ बोलरेः- 

पुरा कणंजपीभूय पुनः पुनरूपेयुषा । 
मिथ्यानुखापिना निव्यं निजच्छद्मापलापिना ।। ३७ ॥ 
त्वयेवानीयाफजलः स महानीकनायकः ! 
सहसा सहितोऽस्माभिः काटानटमुखे हुतः ।॥ २३८ ॥ 

३७-३८ पूर्व! चुगल्खोर म्हणून वारंवार येऊन, नेहमी खोटे बोदूनव 
आपले कपट छपवून त्या मह स्िनापति अफजल्खानास माणुन आमस्यासह 
त्याची प्रल्यम्रीन्या मूर्वात एकदम आहूति दिलीख. 

पवसुक्तवतस्तास्तु दन्तुमुच मितायुधान् । 
स निबद्धांजिः कुद्धा प्रणनाम पुनः पुनः । २३९ ॥ 

३९ यप्रमणें बोदन मारण्यासाडीं शक्रं उगारलेस्याव करुद्ध अश्चात्या 
सैनिकांश्च त्या प्रतापराव मोभ्यानँ हात जोद्भन पुनः पुनः प्रणाम केला, 

मुसेखानस्ततस्तत्र दष्ट्वा काकुरवाकुलम् । 
ऊचे करूणयेवेनं नीचीरूतनिजस्वरः ॥ ४० ॥ 

४० नेतर तेयं लाख काकुकतीच्या स्वराने बोलतांना पाहून मुसेखानानें 
आपला स्वर हरक करून त्यास अगदीं करुणापूवेक म्हटलैः-- 

मुसेखान उवाच 

तव दषटचरेवेयमरवी गाढसकटा । 
अतोऽस्मानग्रतो भूत्वा नय केनचिदध्वना ॥ ४७१ ॥ 

मुषेखान म्हणालाः-- 

४१ हें गहन व दुगीम अरण्य त् पूर्वी पादिलेटेच अहि. शणुन पुटे होन 
(आमचा मागदशक होऊन) कोणत्या तरी मागां साम्हांखच बहिर बेऊन चल. 

वैरारं विषयं गत्वा वयं त्वामात्मदाधथेनम् । 
सोहदादुपकतौरः सखायमिव सुवतम् ॥ ४२ ॥ 

४२ वाड प्राता गेस्यावर याम्ही तुज प्राणदात्यावर एकनिष्ठ मिच्राप्रमाणें 
प्रेमनं उपकार करू. 

स इमां गिरमकराण्यं मुसेखानमुखोद्धताम् । 
तथेति संप्रतिश्चुत्य शद्राविश्रन्धमानसः ॥ ४३ ॥ 
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शिषभारत अध्यायररेवा 

केनाप्यक्ञायमानेन दष्पूर्वेण वत्मैना । 
द्राक्तान् निष्कामयामास हिवस्य विषयाद्रहिः । ४४ ॥ 

४२-४४ मुसेखानाच्या तोन निधा हे शब्द एकन "तस्त करितोः अशं 

वचन देऊन अत्यंत निश्चित होत्साता तो प्रतापराव कोणासदहि माहीत नसरणाव्या 

व पूर्व पहिल्या वाटेने व्या रिवाजीच्या प्रांतांतून त्वरित ब्राहैर घेऊन गेखा. 
तथाविधायुजत्यागाछछाज्ञतोऽफजलखात्मजः । 
विन्यस्तपूवान् वैराटे तातेनाश्वांश्च कुजरान् ॥ ४५ ॥ 
सभारानवयोधांश्च कोषान् योधांश्च कांश्चन । 
आदाय दूयमानात्मा दुतमस्मादविनिययो ।। ४६ ॥ 

४५.--४६ तशा प्रकरं घाकय्या भावस टाकून स्यानं कन्जित स्चालेटा 
अफजलखानाच। पुत्र, बापनिं पूर्वी वादस उेवरेल इत्ती, घोड, सामग्री, जनाना, 
खजिना व कांहीं योद्धे घेऊन दुःखित अतःकरणाने तेथून त्वरित निधन गेला. 

अयुद्रुत्यापि नाद्राक्षीयदा तान् वुतविद्ुतान् । 
तदा सेनापतिनेंता पुन्वेरारमागमत् ॥ ४७ ॥ 

४७ वेगाने पढन चाल्लेस्या त्यांचा पाठलाग करूनसुद्धां जेष्डा यांची गांठ 
पडली नाही, तेब्ां सेनापति नेताजी पाल्कर हा प्रुनः बाई माला. 

रिवोऽपि विदितद्वेषादह्टीरादात्सुदुमेतेः । 
बली बेन विषयं क्षिप्रमादातुमुद्यतः ।॥ ४८ ॥ 
प्रस्थानभरीश्चाकारश्चांकारितदिगंतरः । 
प्रभावी बहुभिः सेन्येर्वैरारं स्थानमासदत् ।॥ ४९ ॥ 

४८-४९ बलाठ्य व प्रतापी रशिवाजीषहि आपला द्वेष करण।य्या व त्यत 
दृषटबु्धि अछ्छी आदिलशाहाप।सून बलानं देश क्षटपट हस्तगत करण्यास उद्युक्त 
होऊन, प्रख्यानदुंदु मीच्य। निनादं दिशा दुमदुमवून, बरोबर पष्क सन्य घेऊन 
वादस प्राप्त न्चाखा. 

अथ स्वेन प्रभावेण ईृष्णातरमकटकम् । 
छृतं व्यखोकत मुदा मोदितो सुदितेर्दिजेः । ५० ॥ 

५० तेव्हां आपल्या प्रभावनं कृष्णाथड़ी निष्कंटक स्ाठेटटी व ब्राह्मण आनं- 
दित ज्ञालले पाहून यास मनंद नाला. 

ततोऽग्रयायिनं कृत्वा स तं सनापति निजम् । 
अन्यमाक्रमितं देश्मुपाक्रमत विक्रमी ॥ ५९१ ॥ 
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कवीन्द्र परमानन्दरत 

५१ मग आपल्या त्या सेनापति पुढे पाठवुन स्या पराक्रमी शिवाजीनं दुखरा 
देश आक्रमण करण्यास आरंभ केरा. 

ततस्तु तस्य सेन्यानि परसेन्येन पालितो । 
पयमंडलयश्छेलावुभो चदनवंदनो ॥ ५२ ॥ 

५२ पुटं शत्ुसेन्यानें रक्िटेख्या चदन्वदन द्या दोन्ही किंस स्याच्या 
सेन्यानीं वेढा दिला. 

स चपः श्रीपतिः साक्षादद्राक्चीदालय भधरियः। 

शालय नाम नगरं नामनिवौसितादितः ॥ ५३ ॥ 
५३ साक्षात् लक्ष्मीपति असा तो राजा केवक्छ नांवानच शत्नृञ्च पल्नवून 

लावून लक्ष्मीचं आगर असें श्वाय नांवाचं नगर तेयं प्रा्तन्चारा, 

ततोऽफजखविष्वंसादवसन्नावनाश्रयो । 
भशं भरराबलानीकेः पुण्यदेशाद्पासितौ ॥ ५४॥ 
उभौ नायकनामानौ राजानो यादवान्वितौ । 
खेककणेक्रीतपुत्े हिलालं विश्चुतं क्षितौ ॥ ५५ ॥ 
पुरस्कृत्याभयं राप्य प्रपद्य च महारायम् । 
न्यषेवेतां विदेषण हिवतातिमसुं शिवम् ॥ ५६ ॥ 

५४-५६ नंतर अफजललानाच्या नाशामुटे धैय गठ्टिल्या, 
नियाधार स्माटेस्या, नायक्र नांवाच्या दोघां र।जांसख जाघवरावाखह मोसरस्यांच्या 
सैन्यानें पुणे प्रातांतून पिराठन लावल्यामुटे त्यांनीं, खेखकर्णाचा क्रीतपुत्र जो 
प्रसिद्ध हिला वयास पुरे करून, ( याच्याद्रारं ) मभयद्।न मिर्वून, थोर 
मनास्या व॒ मत्यत कल्याणकारक (दयाढू) रिवाजीसर शरण येऊन त्याचा 
मारय केला. 

उपायनान्युपानीय नमतस्तान् महाभुजान् । 
मारि ९ 

आत्मनीनतया श्रीमांश्छिवः श्रीभिः समाधेयत् ॥ ५७ ॥ 

५७ नज्जराणे अपण करून प्रणाम करणान्या लया ब्रल्वार् ( पराक्रभी ) सर- 
दारांस श्रीमान् शिवाजीनें आपलटेपणान संपत्ति देऊन समृद्ध केटे, 

अथ खट्वां गकं मायावनीं रामपुर पुनः। 
करूधोतं बाहव च तथा हटलजयंतिकाम् ॥ ५८ ॥ 
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रिवभारत अध्यायं २३ वीं 

अष्टि चाषं वरग्रामं वेखापुरमुदुंबरम् । 
मसूरं करटारं च दप ताम्रं च पटलिकाम् ॥ ५९ ॥ 
नेर कामनगरी विश्वामपुरमप्युत । 
सवाहमृरणं कोटं करवीरपुरं तथा ॥ ६० ॥ 
वलेराक्रम्य स वली बदधीनादाय भूरिशः । 
प्रयच्छन्नभयं वीरो न्यदधान्निजदरासने ॥ ६१ ॥ 

५८-६१ नतर खटाव ( खट्वांगक }), मायणी (मायावनी), रामापूर, कले. 
दोण (कल्घौत), वाष्वें (ब्राह्छ), हलजयतिका, अष्ट 
(अष्टि), अष्ट (अष्ट), वडगांव (वयग्राम), वेकापूर, ओदर ( उदु्ररं), 
मसूर, क्!ड, सुपे (शपे), तबि (ताम्रं), पाटी (पिका), 
नेर, कमेदी ( कामनगरी), विसापूर् ( विश्रामपुरं), सावे 
( सवाह ), उरण, कोठें ( कोर ), भाण कोद्दापूर ( करवीरपुरं ) ह्या स्यं 
वर बलवान वीरान सैन्यांसद टछा करून त्यांजपाषून पुष्क संडणी घेतली 
आणि त्यश्च अभय देऊन तीं स्थटटं आपल्या सत्तेवाटीं आणिटीं. 

ततो न्यस्य यथान्यासं परितः स्वां पताकिनीम् । 
सहसा स महीपालः प्रणाटं हेरमाव्रणोत् ॥ ६२ ॥ 

६२ मग आपले देन्य सभोवतीं योग्य रीतीने ठेवून यया राजान पन्ह्ाल- 
गड। घ अचानक वेढा दिल, 

परिमंडखितं वीक्ष्य शेर रैटाधिवासिनः 1 
क्षिप्र वपरमुपा्छिष्य जगजजटदा इव ॥ ६२ ॥ 

६३ गडास वेढा पडलेला पून गडकरी ताबडतोब तट।वर वचद्रून 
मेधांपरमाभ गजना करू छागले. 

ते राखवषैः सोत्कर्वैः पृथुवप्मभिरदमभिः। 
परानवाकिरन्नुत्रतरेरुल्काद्रारेरपि ॥ ६४ ॥ 

६४ त्यांनीं अश्चख्य श्ख्ञाचा, प्रचंड दगडांचा व॒ भर्यकर उस्का बाणांचा 
( द्।रूच्या „ रत्रवर १।ऊसख पाडला. 

भूमानमागतेभूमेनीकायन्वाननोद्भतैः । 
नभोंतकारितमभूद् भरदामंभोधेरे रिव ॥ ६५॥ 

६५ तोफांच्या तांडातून निघून पषरणान्या घुराच्या रोटंनीं मेषांप्रमाभे 
आकाश अगदीं माच्छादून टाकले. 
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कवीन्द्र पर्मीनन्वक्कतं 

आग्चेययंतोद रनिःखतानां नवोदिताकग्रंमवित्रहाणाम् । 
कदंबकेरायसकंदुकानां कुतूहटान्यादित संगरश्रीः ॥६६॥ 

६६ नुकत्याच उगवलेल्या सूयंिंवाप्रमाणें लाल अशा, तोफांमधून सुटणाव्या 
लोह गोलाच्या वषीवानें युद्धास आश्र्यकारक शोमा प्राप्त ज्ञाली. 

तडित्समानाः सुतरां रणन्तः पोष्छिप्यमाणाः शिवसेनिकोधेः 
उत्कादारास्तव तथा निपेतुः परे यथा चतसि नो चिचेतुः;॥६७ 

६७ विजेप्रमाणे अतिशय कडाडणारे, शिवाजीच्या सेनिर्कानीं वर फेकलेले 
उल्काबाण तेथे इतके पडले क, शत्रूना व्याच फस्पनाहि करवेना | 

अथायुधीयाः रिवभूमिपीयाः तं रेलमध्याररुहूवेेन । 
निषिध्यमाना अपि तैः समस्तः दिपषद्धि रध्दूनितदेतिदस्तेः ॥६८ 

६८ नंतर शलनं फिरविणान्या व्या खमस्त शनरुकद्भन अदविठे जात 
अघतांहि शिवशयाचे योद्धे त्या गडाञर जोरनें चदे. 

उत्पत्य तव्रापततां समन्तात् ताक्षयेकरमाणां रिवसेनिकानाम् । 

कूरे; कपाणेर्निशितेश्च वाणेः प्राणेव्यथुज्यन्त बत प्रतीपाः ॥ ६९ ॥ 
६९ चोहौकड्ून उडषा मारून हहा करणारे ब गरुडप्रमाणे वेगवान अशा 

शिवरसेोनिकाच्या घातुक ( भर्यकर ) तरवार्सनीं व॒ तीक्ष्ण बणांनी शत्ुचे प्राण 
तले. 

दारे; रिवानीकचरप्रयुक्तेर्निपेतुषा रैरजञषा जनेन । 
मन्येऽधमणेप्रतिमेन भवे प्रत्यपितोऽभृदाशितो धनोघः ॥ ७० ॥ 

७० शिवसेनिकानीं सोडलेल्या ब्राणांच्या योगे मरणान्या गडकन्यानीं-~-जण 
काय णको प्रमाणें भोगटेटें घन घनकोस परत दि! 

सष्यस्य भतो द्विषतामसद्यस्तभ्यो गहीतं सपदि प्रसह्य । 
अध्यास्य विध्याचरतुल्यकायं 9भुः भ्रणालाचलमेक्षतायम्॥७१॥ 

७१ शन्रूना ससश्च अशा श्या सह्याद्रीच्या स्वामीशिवाजीने त्यांभ्यापासून 
बानं तक्काढ चेतरेव्या त्या रविध्याचरतुस्य षन्हारगडावर आरूढ हौऊन 

तो पाहिला. 

द्पादेत्य प्रणाखाचखशिरसि रिवः सेनिकैरात्मनीनेः । 
न्यस्य॑स्तस्मिन्ननीकं दिनमिव निखिलां यामिनीं तामतीत्य ॥ 
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दिषभारत अध्या्थंरर्वा 

प्राकारागारवापीविटसदुपवनापारकासारगुर्वम् । 
दृष्टां दष्टं सुष्स्तां भियमतुखतरां पावैतीयामपर्यत् ॥ ७२ ॥ 

७२ आपस्या चैनिकांखह पन्हाठटगडावर गवानिं येऊन तेथे सैन्य ठेवून 
शिवार्जानिं ती खबध रात्र दिवाप्रमाणें षाटवुन तट, वाड, विष्टैरी, सुंदर बागा, 
पार तलाव यांच्या योगे ब्रद्धिगत अशी ती गहाची अप्रतिम शोभा वारंवार 
१ाहिलेा असूनि पुनः षाहिली. 

इत्युएुराणे घ्रयवंशे निधिवासकरकशीन्द्रपरमानन्द- 
प्रकारितायां शतसाहस्यां संहितायां परणाखाद्रिग्रह 

नाम चयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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अध्याय २४ बा 
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मनीषिण उचुः 

ते तदायोधनात् तस्मान्निधनाभावकांक्षया । 
सदसा विमुखीभूता स॒सेखानपुरोगमाः ॥ १ ॥ 
हीनाः स्वीयेन सेन्येन द्वीणाश्चाफजटं विना । 
किमकुवेत किं मत्वा गत्वा विजयपत्तनम् ॥ २ ॥ 

पडत म्दणारेः- 
१-२ तेषां आपटे मरण चुकावेष्या इच्छेनें व्या युद्धांतून एकदम परतून 

( पठ काद्रून ) स्वसेन्यरहिति व॒ अफजलखान नसस्याने रञ्जित सा त्या 
मूसे खानप्रभूति सरदारानीं विजाप्राञ्च जाऊन काय विचार केटा आणि काय 
केठे ! 

निदाम्याफजस्यांतं प्रणाखाप्रि्ररं तथा । 
स्वयं पुनः किमकरोयेदिखो स्रराबालिदाः ॥ ३॥ 

३ अफजलखनाचा अंत ्चाल्याचं व पन्हाठगड़ षेतव्याचं एेकून अतिमूखं 
आदिशे स्वतः पुनः काय केलं १ 

तं च शेरं समादाय वरखादफजलांतकः। 
स विश्वविजयी वीरश्चरितं किंविध व्यधात् ॥ ४ ॥ 

४यअाणि तो गड बढाने षेतल्यावर अफजल्खानाच्या वघकत्यां त्या विश्व 
जत्या कराने काय केले ! 

कवीद्र उवाच 
मुसेखानः फाज्टिन याकुतेनांङुशेन च । 
हसनेन च संभूय निजेनाभिजनेन च ॥ ५॥ 
विजयाह् पुरं गत्वा नत्वा स्वामिनमात्मनः । 
प्रहग्रीवः पुरोवतीं बद्धांजलिपुरो ऽभवत् ॥ ६ ॥ 

५-६ फ।(जर, याकुत, अकुश, हसन आणि आपला परिवार याह मृरेखान 
विजापुरा्च जाऊन, सापत्या धन्यास प्रणाम करून, मान खार्खी षादून षूद 
हात जोडून उभा रादिरा. 
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शिवमारत अध्यायय्छया 

येदिलस्तमथोदीक्ष्य विषीद तमधोमुखम् । 
जगाद गवगमाभि्गीर्भिरुत्सादयन् भाम् ॥ ७ ॥ 

७ तो चिन्न व भघोवदन आहे ससे पाहून आदिल्शदा गवयुक्त भाषणनें 
त्याष्च उत्तेजन देत म्हणाला. 

येदिख उवाच 
सदसा साहसात् स्वामिकायेन्ययितजीवितः । 
स यातस्तां दशां तर्हिं न यातः शोचनीयताम् ॥ ८॥ 

अदिशा म्हणालाः- 

८ एकदम ब्ाहस के्यामुटें स्वामिकाययांमध्यै प्राण वेचिषेस्या त्या (भफः 
जलघाना)खा जर ती दशा प्रप्त भ्षारी, तरतो शोचनीय क्चाला असं नाही, 

कृतहस्तः स्वयं तत्र कुखृतिप्रकृतिः परः 
तमेकाकिनमाहय रतवान् विजने वने ॥ ९ ॥ 

९ स्वतः तरबरेज-निष्णात व कपटी स्वमावाच्या शत्रून व्यान्च तेयं एकटा 
बोषावून निजेन अरण्यांत ठार मारले. 

यद्ययास्यत् तदा तत्र सरनामादाय भूयसीम् । 
असावजटस्तदहिं नायास्यत् तादी दाम् ॥ १० ॥ 

१० जरत्या वेव्टीं तो अफजलखान मोढ सैन्य घेऊन तेथं गेा मस्ता, तर 
त्याला तरी दशा प्राप्त पाटी न्ती. 

न हि साहसमान्ेण सिद्धिमायान्त्युपक्रमाः । 
अर फलाय महते सनयाः किट विक्रमाः ॥ ११॥ 

११ केवढ घ्ाहसरा्नेच कामे सिद्धीस्र जात नार्दीत; तर शदाणपणाचे 
पराक्रमच खरांखर मोठे फलप्रद होतात, 

विपिनेऽफजट तत्र यो दन्त द तवान् खषा । 

आशीविष इवोच्छीषेगतो नोपेश्षय पव सः ॥ १२॥ 
१२ अरेरे | त्या षनांत अफजलखानास् ज्याने क्रोधनं मारल, वयाची शा- 

पाशी सघलेस्य। सप।प्रमाभें मुर्कीच उपेश्वा करतां कामा नये. 

अविषह्यतमं तस्मात् तमागस्करमात्मनः । 

शल्यतुल्यं सष्यरेरादुदधरिष्यामि सवेथा ॥ १३ ॥ 
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कधीन्द्रःपरमानन्दङृत 

१३ म्हणून माक्चा अपराध करणाव्या्या मत्यत दुः खह शिवाजी बष्याद्री- 
पासून शफ उखद्न काठतां. 

बत प्रस्थाय वैराटमाधितः सोऽपि संप्रति) 
सद्यः समुद्य सेन्यानि प्रणाखाद्विसुपेष्यति ॥ १४ ॥ 

१४ अहो ! सध्यां तोहि निघून वाख भाला आहे. ल्गेच सैन्य चेन 
तो पन्हाढरगडावर येईल. 

निगदति प्रणिधयः किवदं तीमिमामिह । 
तस्मात् स्वैऽप्यभिक्रम्य कुरुष्वमतिविक्रमप् ॥ १५॥ 

१५ अक्षी वदता हेर यें सांगत भदहेत. ग्णून दुम्ही ध्रवंच चदन 
जाऊन माढा पराक्रम करा. 

तत्तदेदाजुषस्तां स्तानानाययानीकनायकान् । 
परनिग्रहणायोच्चेजौगरूकानिव प्रहन् ॥ १६ ॥ 
साहाय्याय ससुन्नद्धान् सदोह्यान्यां च सेनिकान् । 
अहर्दिवमविश्रां ताः प्रयात पतगा इव ॥ १७ ॥ 

१६-१७ शत्रूचा नाश करण्याश्च महाप्रमाणं अव्यत जागरूक असेत्या त्या 
प्रातांतील तेते सेनानायक आणून आणि दुखन्याहि अभिमानी सरदारांस 
ब्रह्मायं पाठवुन दर्म पक्षयांप्रमाणें रात्रदिवष्च मविभ्नांतपणे चाल करा. 

फराद स् जस् यिं नाख्ना यो सस्तुमेजनः ¦ 
स पृथुप्रधनग्छाघी परृतनापतिरस्तु नः ॥ १८ ॥ 

१८ फरादखानाचा नात् महायुद्धाभिमानी रस्तुमजमान हा मामचा सेना- 
धिषाति असू दे. 

इत्युक्तास्तेन सवंऽपि सत्ृताश्च यथोचितम् । 
तमात्मनः परिचढं प्रणिपत्य प्रभाविणम् ॥ १९ ॥ 
ते सेन्यपतयस्तस्मात् पुरात् विजयसाह्यात् 
रृतश्वेडारवोदग्राः समग्रा अपि नि्ेयुः ॥ २० ॥ 

१९-२० याप्रमाणे त्या सवाष्च बोलून त्यनिं : त्यांचा यथोचित त्कार 
केखा अश्तां ते सर्वच घरदार आपल्या खामर्थ्यवान स्वामीश्च प्रणाम करून 
भयंकर गर्जना करीत विजा पुरांनून बहिर पडले. 

अथ संप्रेषितचरा चरास्ते येदिखांतिके 
तमुदन्तं श्रणाखाद्रदतमेत्य नयवेदयन ॥ २१ ॥ 
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हिषभार्त अध्यायरवा 

२१ नंतर पूर्वीच पाठविलेल्या हैरानीं आदि लशचहाजवठ त्वरित येऊन ती 
पन्हाठगडासवधाची बातमी सागितटी, 

निदाम्य येदिरखस्तेन नरेदेण करे कृतम् । 
अन्वरोचत् तमचलटं फणी फणमिवोन्नतम् ॥ २२ ॥ 

२२ अपली उच फणां गारुढ्यानें पकडली असतां सापासर जसं दुःख 
वाटते, तस्ता तो उक्कृष्ट गड त्या राजानं ( शिवाजीनं ) हस्तगत केटेला एेकून 
आदिखशदहास दुःख न्लाटे. 

तमदिम दिपतिना शिवेन स्ववरीङृतम् । 
अह्टीरादोऽन्वहं चित्ते चितया पयेतप्यत ॥ २३ ॥ 

२३ गडांचा स्वामी जो रिवाजी व्यनि तो गड काबीज्ञ केटेछा रेकून 
सअह्छीशहा दररोज चितेन मनांत गोढू लागला. 

अथाटमानमपयोप्तं मन्वानस्तद्धिनिग्रहे ! 
दुतमानाययामास दि्छीपतिपताकिनीम् ॥ २० ॥ 

२४ तेब्हां त्याचा निग्रह करण्या्च मापण मसमय महौ भसं समजून 
व्यानं दिष्छीच्या ब्रादशहाची सेना लवकरच मदतीस आणविली, 

रिवराजोऽपि तच्छत्वा घनसंनाहराटिनः , 
पर सेन्यपतीन् भूयः सपरायाभिटाषिणः ॥ २५ ॥ 
नियुज्य पतनामृच्रां प्रणाटाचटपाखने । 
स्वयमुत्साह वानुच्येरुत्सुकस्तन्जिगीषया ॥ २६ ॥ 
स्फुरद्धेतिरातोदत्रदवान्निसमविश्चमेः । 
सेन्येः समन्वितस्तेस्तेः पुरस्तात् तरसाभवत् ॥ २७ ॥ 

२५-२७ तेषां रिवाजीनेहि शन्रूकडील दढ युद्धवेषधारी सरदार 
पुनः युद्ध करू इच्छीत आहेत असं एेक्रून पन्हाठलगडच्या रक्षणाय उग्र (कड) 
सेनय ठेवून ज।तीचा उत्बाहवान् व त्यांना जिकण्याच्या इच्छेनें भस्युत्सुक असा 
तो ठखलखणान्या शेकडो शस्त्रं च्यामुढठं मयकर बणन्याप्रमाणें शोमणाव्या त्या 
त्या सैन्या शह वेगाने पदं चान गेला. 

परेऽपि रुस्तुमं नाम परतनाधिपति निजम् । 
सुदुधरं पुरस्छृत्य साभिमानाः पुरोऽभवन् ।। २८॥ 

२८ शननीषुद्धां रस्वुम नांवाच्या अपस्या अस्यत दुजय सेनाधिपतीच्या 
नेत॒त्वालार्खी मभिमानाने षदं चाल केली. 
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अथ वीक्ष्य खुदुधेषौ परवीरपताकिनीम् । 
रुस्तुमः फाजिलादीन् स्वान् यूथनाथानवोचत ॥ २९ ॥' 

२९ तेब्हां शश्ुवीरांची ( मराठ्यांची ) सेना मर्जक्य आहे असं पाहून 
रुस्पुम फाजलप्रमृति आपल्या सेनानायकं म्हणालाः-- 

रुस्त॒म उवाच 
पद्यत प्रसभं व्युढां प्रतिपक्षचमूमिमाम् । 
सन्नाहिनीं महोत्साहां धीरामुटासितध्वजाम् ॥ ३० ॥ 

सस्तुम श्हणालः- 

३० शसख्राख्नानीं खज, दुष्कर कयं करणारी, मत्यत उत्षाही, वैर्यवान, 
स्मगन्नगीत तेजस्वी निशाणें मसरी, मजवृत्त व्यूह रचटेली ही शत्युसेना पहा. 

सन्त्यस्यां हि महावीराः सीरायुधसमध्रियः । 

प्रत्यात्मान इवानेके रिवस्यातुटतेजसः ॥ २१ ॥ 

३१ हिच्यामर्ध्ये बलरामाघ्रारणखै महावीर अवतुल्पराक्रमी हिवाजीचीं जप 
काय अनेक प्रति्विर्वेच महेत, 

स एष हिवसेनानीनंता नाम प्रतापवान् । 
योस्स्यते अ्रदामस्माभिरभिमानभ्रतां वरः ॥ ३२ ॥ 

३२ तो ह। रिवाजीचा सेनापति प्रतापी, महामानी नेताजी आमच्याशीं 
निक्ररामं लद श्च्छीत आह. 

तथा याद्वराजोऽपि व्युढककटको युवा । 
प्रभूतकरकः कृध्यन्नस्मानभिवुभूषति ।॥ ३२ ॥ 

३३ व्याचप्रमाणें कवचघारी, पूुष्कठ सेन्याने युक्त, सगावटेका सखा तस्ण 
जाघवरावयुद्धां मामचा पराभव करू इच्छीत भाहे, 

खराटः ख्वितारातिवलः प्रबटसाहदसः । 
सूनुना दय॒मन्नाख्ना सहितोऽस्मान जिगीषति ।॥ २४ ॥ 

३४ शतन्रुषेना छिन्नमिन्न करून टाकणारा, प्रचड साहखी खरटे ह। सापत्या 
हणमत नांवाच्या पुत्रासह माम्हांच्च जिकू इच्छितो. 

पांडवप्रतिमो युद्धे पांडरः पांडरघ्वजः । 
बलस्य महतो भतौ कतो समरमद्धतम् ॥ ३५ ॥ 
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३५ युद्धामध्ये अन्नुनाघ्रारखा, पांढरें निशाण असलेला, मोठ्या चैन्याच 
अधिपति पांढरे आमच्याशी अद्भूत युद्ध करणार. 

करवारखकरः काटः काटज्वलनभीषणः । 
करिष्यति हिखाखोऽपि शरदो भहाबरुषियम् ॥ ३६ ॥ 

३५ खड्गधारी, प्रल्याभ्री प्रमाणें भरयेकर, प्रत्यक्ष कालच असा काटा 
हिखालसुद्धां भोषस्याच अव्यत हित करील. 

महसां राशिरिगाखो दीरवमा मदामुजः । 
तथा व्याघो भीमनामा प्रवारः सिद्धनित् तथा ॥ २७ ॥ 
गोदो नाम महावीरो जगत्स्थापकवंदाजः । 
तथा परश्युरामोऽपि महाद्विककुखोद्धवः ॥ ३८ ॥ 
अपरेऽपि महानीकनाथा; अ्रधनपारगाः । 
रिवराजस्याभिसयाः प्रसरन्ति पुरः पुरः ॥ ३९ ॥ 

३७-३९ तेजोराशि, महाबाहू हिराजी इग, भिमाजी वाघ, स्िषोजी 
पवार, महावीर गोदाजी जगताप, जणु काय दुद्रा परञ्चुरामच सच्चा महाडिक, 
तस्नेच दुसरे युद्धनिपुण भोठमेढि सेनानायक शिवाजी राजाचे खाह्यकतं पुढे 
चादुन येत महित. 

स्वय भररावखो राजा शिवोऽपि र्जिराजहः। 
अमरप्रतिमः कामं समरं पारयिष्यति ॥ ४० ॥ 

४० राघुराजांचा हन्ता, देवतुस्य हिवाजी राजा मोषा हा स्वतः युद्ध 
खाख जिकणार, 

तदद्धास्माकमप्येते यूथनाथाः समन्ततः । 
संग्युह्य वाहिनीं स्वां स्वां तिष्ठन्तु मृधमुधोनि ॥ ४१ ॥ 

४१ म्हणून खरोखर श्चा मामच्या सेनानायकांनीदेखीरु घव बाजु माप- 
आपल्या सेन्यांची चांगली रचना करून युद्धाच्या अाडीश्च उमे राहा. 

पाख्यिष्याम्यहं मध्यभागमद्धा महायुधाः । 
सव्यं पाश्वमनीकस्थः फाजिकोऽवतु विक्रमी ॥ ४२॥ 

४२ हे महायोद्धशंनो, मी सास मध्यमागाचें रक्षण करतो; पराक्रमी खर- 
दार फाजर डान्या बगरेचं रक्षण करू द. 

मलीक इतवाराह्ः सादातेन समन्वितः । 
पालयत्वपरं पाश्वे पृतनायाः पृथुस्मयः ॥ ४२ ॥ 
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४३ आणि महागर्विष्ठ--मल्िक इतवार घ्रादातासह सेनेच्या उजव्या 
बग्चै रक्षण करू दे. 

अजीजखानतनयः फतेखानो महायशाः । 
तथा मुलादयाह्योऽस्तु पाष्णिग्राहक्रियापरः ॥ ४४ ॥ 

४४ अजीलखानाचा पुत्र महाकीतिमान फत्तेखान आणि मुष्टाहय हे पिका. 
डीचे रक्षण करू देत. 

सताभिधो घोरफटः सजेराजश्च धांटिकः । 
सन्नद्धाः सेनिकाश्चान्ये पाटयन्त्वभितश्चमूम् ॥ ४५ ॥ 

४५ संताजी घोरपड, स्जराव घाटगे आणिदुखरे सज्ज योद्धे यांनीं चोह्ोकट्न 
सनेच रक्षण करावे. 

दत्युक्तास्तेन ते स्व यथास्थानमवस्थिताः । 
पारख्यामासुरव्यग्राः समग्रामपि वाहिनीम् । ४६॥। 

४६ प्रमाणें त्यानें लांस सांगितव्यावर ते सव आपापल्या खानी राहून 
समग्र सेनेचं अभ्यग्रपणें रक्चण करू लागले, 

तदानीमेव भूपालः रिचोऽपि निजवादिनीम् ! 
व्युदयन्नभितो योधानवोचदुचिते वचः ॥ ७७ ॥ 

४७ त्याच वे््टीं हिवाजीराजानेसुद्धां मपस्या सेनेची सभावती रचना करीत 
योद्ष्घाना उदेशून सखमयोचित भाषण केल. 

नेता फाजिलमभ्येतु चतुरगचमूपतिः । 
प्रयातु परवीरप्रो व्याघो स्ाहयाह्ययम् ॥ ४८ ॥ 

४८ चतुरंग सेनेचा अधिपति हा नेताजी फाजलावर दहा करू दे. श्रुवीरयंना 
म।रणारा वाष मुद्छाहयावर चार करू दे. 

मखीकमितवारास्यभिगारोऽप्यभिसपेत् । 
महदाद्विको महामानी फतेखानेन युध्यतु ॥ ४९ ॥ 

४९ मलिक इनब।रावर दंगछे चालून जाऊं दे. महामानी मदाडिकानं फत्ते- 
खानी कढ वें. सिधोजी पवारनेसुद्धां खादातास तोंड दवें. गोदाजी हा धारमे 
व घौरेपडे यांजवर चालून जाल. 

प्रवारवंरयः सिद्धोऽपि सादाताभिमुखौऽचतु ॥ 
गोदस्तु धांरिकं घोरफटं च प्रतियास्यति ॥ ५० ॥ 
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अहं तु रुस्तुमं नाम यवनानीकनायकम् । 

साद यिष्यामि समरे शरं नासीरवर्तिनम् ॥ ५१ ॥ 
५१ आणि मधार्डास असरेल्या रस्तुम नामक्र श्यूर यवन सेनाधिपतीष्षमीं 

युद्धामध्ये ठार करीन. 

दक्षिणेन च सैन्यस्य खराः पांडरोऽपि च। 
दिखाखो याद वश्चोभाषितरेणाभिगच्छताम् ॥ ५२ ॥ 

५२ खरटे ष पांढरे श्न) सेन्थाच्या उजव्या ब्राजुव्रर आणि हिलाल व 
जाघव ह्या दोघांनी डाव्या बाजूवर च।टून जाव. 

इत्युक्तवति राजेद्रे तद्योधास्ते महायुधाः । 
समं दंदुभिनादेन सिंहनादान् वितेनिरे ॥ ५३ ॥ 

५३ याप्रमाणे राजेद्र ( शिवाजी ) नं भाषण केल्यावर वयाच्या त्या महापरा- 
कमी योदध्ानीं दुद् मिध्वनिबयोबरच र्सैहग्जना केटी, 

ततो भूरिप्रभेदानां दुंदुभीनामनकशाः । 
कचकानां कादव्टानां पणवानां च स्वराः ॥ ५४॥ 
गोमुखानां च शंगाणामनीकद्धयवतिंनाम् । 
निध्वानः पुष्कराध्वानमावरृणो छणदिङ्मुखः ॥ ५५॥ 

५४-५५ नतर पुष्कठ प्रकारचे दुंदुभि, करचक (रणवाद्यविशेष), कर्णे, टोल, 
गोमुख ८ मृदंगविशेष ), रिम, अशा दोन्ही सेनन्यांतील रणवार्यांच्या दिशा दणा- 
णून सोडणाम्या ध्वनीनें ञकार व्यापून टाकले. 

अग्रतः प्रचटन्तीनां पताकानां समततः । 

कान्तिभिः सकट व्योम तदा किर्मीरतां दधो ॥ ५६॥ 
५६ अग्रभागीं चालभा्या पताकांच्या चोहबाज्ख फांकणाप्या तेजाने सवे 

आकार्च चिलवचित्र दिसु सगल. 

ते ततो.ऽत्य्थमुदधेटे स्वनन्त्यो भ््ाभीषणे । 
पू्वापराणवनिभे पृतने समसज्जताम् ॥ ५७ ॥ 

५७ नंतर मर्यादांबादहेर अतिशय उसन्छाणान्या, गज॑ना करणान्या, अतिभयंकर 
अशा पूवं व पश्चिम घमूद्रांसारख्या त्या सेना परस्परांशीं मिडस्या,. 

आवेरादथ भुजदमदघ्ताचित्तेः 
अभ्यणीगतप्रतनाद्वयाग्रयोधेः 
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गजेद्धिः सकुतुकसंप्रणोदिताश्वैः 
धाराभिः समरधराभिषिच्यते स्म ॥ ५८ ॥ 

५८ मग पएकमकांच्या संनिध आकेल्या त्या दोन्ही सेन्यांच्या मघौडीतील 
वाहुबलगर्विष्ठ योद्ष्धांनीं अवेशाने गजना करीत व॒उत्सुकतेनें घोडे कीत 
रधिरधारांनां रणभू भिजविटी ( रणमूमीस्र लान घातले ). 

आधावत्त॒रगखुयोत्थरेणुधारा- 
सभाराकुरितमिहां तरेऽ तारिक्षम् । 

संप्रामे घनसमये बहन्नवांभः- 
सपृक्तं सर इव धूसर वश्व ॥ ५९ ॥ 

५९ इतक्यात घावणाच्या षोञ्यांच्या खुरांनीं उडाटेस्या घुटीच्या रोगंनीं 
व्यापलेले अंतरिक्ष, पावस्ान्याच्या मरंमीं वाहणाच्या नव्या पाण्याने भर- 
ठेस्या सरोवराप्रमाणें गदर न्चाले, 

तं ब्ृष्टः समयमुदीश्ष्य दीधैसारः 
आसरिनेवजर्दैरिव प्रकामम् । 

ध्रावद्धिः सपदि धनुधेरेरनेकैः 
बाणोधेगगनतटं बताप्यधायि ॥ ६० ॥ 

६० तो ब्ृष्टीचा समय सोढसून नवीन मेषानीं जोराच्या सर्रीनीं अकाश 
जसं अगदीं भच्छदून टाकावे तसरं धावणान्या धनु्ंरनीं अनेक शरशृष्टीनीं 
त एकदम पृणैपणे स्ांकून टाकले. 

यावत् स्वं रिपुमवलोकय रब्धहषेः 
कोदण्डं किल युधि काश्चिदाचकपे । 

तावत् ततकरधूतमटछमिन्नरहस्तः- 
तास्खि्नं यदजनि तत्न नो विहस्तः ॥ ६१ ॥ 

६९१ आपला शत्रु पाहून हषं ्चाटेल्या कोणा बीरान, युद्धामध्ये धनुष्य 
ढल तोच त्याच्या ( शत्रूच्या ) हतांतील मास्यानं त्याचा हात मेदिला गेला 
असर्ताहि तो तेये गोघषल्ला नाटी हं आश्चर्यं ह्योय | 

सभ्रामांगणमुवि भूरिकीतिंषुष्पा- 
ण्यादातुं सपदि धनुखेतां विकृष्य । 
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ते शुराः करकटया रिखीमुखानां 
संदोह दुतसुदपातयन् परेषु ॥ ६२ ॥ 

६२ रणभूमीवरीर विपुल कीतिंरूप पष्प तोडण्यारार्द। धनुष्यरूपी छता 
तत्काठ भद्रन त्या वीरानीं हस्तकोरस्याने बाणसूपी भ्रमरस्य ज्घुंडी शत्रूवर 
वेगानं उडविस्या. 

भभ्येतप्रतिभरचंउचंद्रदास- 
प्रोटिम्ना दुतमपमूधतां परपद्य । 

च्िष्यद्धिः क्षितिमपि बद्धमुष्टिभावा- 
न्नोन्सुक्ताः कचन पताकिभिः पताकाः ॥ ६३ ॥ 

६३ चाद्ून आलेल्या रात्रुयोट्वांच्या तीक्ष्ण तरवारीच्या प्रभावानें भरुडकीं 
वेगाने वुटुन जाऊन भूमीवर ५उणाय्य। पताकावास्यार्नीसुद्धा, मुढी आवनर्लेल्या 

भ, = ® 

असत्यामृह पताक। मुट्टीच कोङहि सोडल्या नार्हत, 

आगच्छन् गुरुतरगर्वमयैवादैः 
संसृज्य दुतरूतसंगरावगाहेः । 

संरंभादमिजगदेऽग्रगेरनेकेः 
सेन्योधेः स्वयमथ रुस्तुमः रिवेन ॥ ६४ ॥ 

६४ युद्धामध्यं वरेन घुसटेल्या षोडेखारांसह मिद्छन मोठ्या गवन चालून 
येणाच्या सस्वुमखानावर भषाडीच्या सनेक्र पथक्रंखह् दरिवाजीने खतः स्वेषानें 
हहा केला, 

कषेन्तः सपदि धनूंषि खप्रकर 
युध्यन्तः रिवखुभटाः रहरैरमोधेः । 

कद्धानामाभिपततां महायुधानां 
म्टेच्छानामदयमपातयच्छिरां सि ॥ ६५ ॥ 

६५ तत्क! ठ धनुष्य जोराने बोद्रन अमोघ बाणान लदणास्या शिबाजीच्या 

उत्तम योदूध्ांनीं खवलख्ेस्या व इछा करणान्या महायुघधरारी म्लेच्छां्ची मुकं 
द्या न दार्खावितां पाडरी. 

सोल्लासं भृशवलसेन्यपातितानां 
द् भोलिप्रङतिभ्रतां बतायुधानाम् । 

संघातं कथमपि सेहिरे न तस्मिन् 
समद सुमहति रस्तुमायुधीयाः ॥ ६६ ॥ 
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६६ भोखस्यांच्या सेन्यानं उत्घ।हनें फेकठेल्या वज्जाक्षारख्या आयुधांचा 
समूह रस्तुमाचे योद्धे त्या ति प्रचंड श्ंजामध्ये मर्खीच सहन करुः 
रकलठे नात, 

तिष्ठन्तं कररिकदंब दुदेरो 
गजेन्तं घनामिव फाजिरं तदोचयेः । 

आक्रामन् मरूदिव सवेतो बलीयान् 
उद्श्रान्तं हिवपृतनापातिग्यधत्त ॥ ६७ ॥ 

६७ गजसमूहरूपी दु्गामध्ये उभा असलेल्या व मेघाप्रमाणें प्रचंड गर्जना 
करणाग्य। फाजलावर प्रचंड वाव्याप्रमाणें सवै बानुर्नीं हा चढवून शिवा- 
जीच्या बलाढय सेनापतीनें व्यास गभगदढीत केटे. 

नेतारं भ्ृशाबखभूपवाटिनीनां 
नेतारं कुपितमुदीक्ष्य फाजिखोऽ्दधा । 

उच्चेहच्चरितपदां पपार नांदी 
प्रारंभे दुतमपयानरूपकस्य ॥ ६८ ॥ 

६८ शिवाजीच्या सैन्याचा नेता जो नेताजी तो खवठलेला पाहून फाज- 
खनें खरोखर प्रारंमीच पलायनरूपी नाटकाची नांदी मोल्यानें त्वरित म्हटली 
म्हणजे प्रथमारर्मीच वेगानं पलायन केलि. 

रत्नाढ्याभरणविभूषिता युवानः 
सग्रामाङ्गणभुवि लोहितांगरागाः । 

अन्येभ्यो भयमपहाय केऽपि वीर- 
श्रीयुक्ताः शारदशायनेषु रते स्म ॥ ६९ ॥ 

६९ रत्नखचित अलकारानीं विभूष्रित व रक्ता्ची उटी लावखेठे काही तरण 
वीर दुसव्यांचं मय टावून् वीरश्रीने युक्त अरे रणांगणामध्ये शरश्यांवर पहूडले. 

संग्रामे महति खरारकेन केचित् 
योद्धारः सपदि च पांडरेण केचित् । 

विध्वस्ताः स्वयमथ यादवेन केचित् 
व्याघ्रेण स्वयमाभिपत्य चापि केचित् ॥ ७० ॥ 

७० त्या महाखम्रामामध्यें काही योद्धे खराय्यनें, काही पांटन्यानें, काशी 
सतः जाघवाने, कांही स्वतः वाघाने छठा करून तत्काठ ठार केले. 
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सोत्साहं 0 
त्साह परधनमपरो महोग्रकमो 
विक्रम्याम्रणदादितान् स हरवा । 

क्रोधा्िप्रसमरपूमधूस्रधामा 
कांथित्तानथ हतवान् हिखालनामा ॥ ७१॥ 

७१ त्या अतिरग्रकम्यां युद्धोस्सुक हिरजीनें ( हरिवम्यानि ) उत्साहाने दहा 
करून रशात्रूवा चुराडा केला. क्रोघायीपासून पस्रणान्या घुराने ज्याची कांति 
घुरकटली आहे अक्षा हिखाकनि काना ठार करं 

स्वं रासं विजहति रुस्तम वियाते 
संग्रामात् सपदि च फाजिरेऽपयति । 

सादानप्रमुखमनीकमन्यवस्थ 
वातार कमपि निजस्य नाध्यगच्छत् ॥ ७२ ॥ 

७२ उद्धट रस्तुमाने अपदे शस्र टकर असतां व फाजलनें युद्धातून 
एकदम पठ काटठला मसतांगोघकठ उडालेत्या सादातप्रमुख सेन्याला आपला राता 
का्णीहि मिकाला नाही. 

अथ समरसदेरात् पंचषेरशभ्ववारैः 
अपसरति विदहस्ते रुस्तुमे भगभानजे । 

भृशामशरणमहीदादसेन्यं समस्तं 
व्यांधेत दरादिगतप्रक्षणायासमाद्यु ॥ ७३ ॥ 

७३ तेब्हां पराभूत ज्ञालेला व गोघट्ून गेटेला रस्तुमघान पांचसहा घोडे. 
स्वारास्ह् युद्धामधून पठ्लाखा मस्तं म्यत असह।य॒ मं मष्टा शह्।चे समस्त 
सेन्य दाही दिशा शीघ्र पट्त सुर्टे, 

तदयु रिवनृपस्तं प्रा्तभगं पुरस्तात् 
प्रसभमपसरन्तं सस्तुमं जस्तमुञ्येः । 

निकटगमपि नेव न्यत्रदीन्निग्रहार्द 
न हि विदधति भीरौ शरतां सूयेवदयाः ॥ ७४ ॥ 

७४ त्यानंतर, पर।भवर॒ पावलेला, अलयेत घा्ररटेस्या, समोरून वेगाने 
पल्यून जाणान्या त्या सस्वुमाख तो निकट असतांहि व पकडण्यास योग्य असतांदि 
शिवाजीनिं पकड नाहीच. कारण सूर्यवंशी राजे मिन्यावर शौर्यं गाजवीत नाहीत, 
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येऽस्मानप्यपहाय हन्त समरे सदयोपयाताः स्वयं 
भूयोऽप्याश्रयितुं बपाविरदितान् छुञ्जामहे तान् वयम् । 

मन्वानाः खुतरामितीव हृदये ते येदिखानीकिनी- 
मत्तेमाः सबलं रिव भरदावटं भेजुः रारण्यं प्रभुम् ॥७५॥ 

७५. ^^ जे आम्हांस युद्धांत सोद्भन स्वतः लगेच पदन गेले त्या निले. 
जजाचा पुनः आश्रय करण्याची आम्हांस लाज वाटते "2 असाच जणु काय 
मनांत पक्षा विचार करून त्या जादि ङ्शद।च्या सेनरतील मत्त हतत्तीनीं शरणा 
गर्ताचं रक्षण करणाच्या बलाढ्य मोसले राजाचा साश्रय केला ( ते रित्राजीच्या 
हातीं काग ). 

सोत्सादात्सवरिवसंहतप्रतीप- 
प्रखस्ताभरणगणपभानुभावैः । 

कषेन्ती सक्कुतुकटोकठाचनौधं 
सौभाग्यं किमपि बभार सा मधश्रीः ॥ ७६ ॥ 

७६ उन्घाहान व भानंदाने रिवाजीनं मारलेल्या शत्रूच्या अगांतून पडेस्या 
सल्कारराच्या राशीच्या तेजःप्रभावाने, लोकांचे नेत्र कौतुकानें आकर््िणाय्या त्या 
समरश्रीला काही सवणंनीय शोभा प्राप्त न्नाटी, 

प्रयत्नग्रोन्मज्जन्तरगराताचवेन्ञातहदयां 
गभीरां गजेन्तीं प्रतिभयतरामुद्धतरयाम् 
प्रवाहौटिस्ना सपदि परिपूर्णोभयतटां 
कवंधानां घ्रणी कथमथ तताराश्रसरितम् ।॥ ७७ ॥ 

७७ प्रयत्नानें ( प्रयाने ) बाहेर पडणाव्या रैकडों घोड्यांष जिचं अतरंग 
माह।त आहे अशी ती लोट, गजेन! करण। श, मति भयंकर, अद्भूत वेग अष- 
टे खी, प्रवाहाच्या वादीमुरे लगेच दुथडी भरून चाललेी रक्ताची नदी घडाच्परा 
रागेन कशी बरं ओलांडिरी १ 

इत्थं स रुस्तुममुखान् विमुखान् विधाय 
देशं च तं नरपतिः स्वकरे निधाय । 

ढक्कारवेण मधुरेण दि गगनानां - 
उद्ासयन्युदटसद्वदनावुजानि ॥ ७८ ॥ 
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७८ याप्रमाणे रस्तुमप्रशति शन्रंस पर्वन छावून, तो प्रांत हस्तगत कसरूनं 

महादुदुमीच्या मधुर ध्वर्नानिं दिशारूमी लियां्ची मुखकमटं उछछछसित करीत 
हिवाजी राज्ञा प्षव्दुू लागला. 

इत्यनुपुराणे घ्रयेवंशे निधिवासकरकवीदरपरमानंद- 

प्रकाशितायां श॒तसाहरूयां संहितायां रुस्तुमादि 

भगो नामाध्यायः | २४॥ 
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- श्रद्द 

कवीद्र उवाच 
रुस्तुमादीन् विनिजित्य वितत्य च सितं यद्य । 
दिवोऽ लखीरादविषयं वरामानेतुर्मजसा ।॥ १ ॥ 
सप्रेष्य महतीं सेनां सनापतिसमन्विताम् । 

स्वयं पुनः प्रणाखाद्विमवेक्षितुमुपागमत् ॥ २॥ 
कवीन्द्र म्हणाखाः~- 

. २-२ रस्वुमलानप्रश्र्तीना परामूत करून, अपी धवल कीतिं पञ्रून 
अद्धीशहाचा मुद्ूख ताबडतोब ताग्यांत आणण्याकरितां सेनापतीव्ररोषर मोढी 

सेना पाठवून दिवाजी स्वतः पुनः पन्हाटगडाची देखरेख करण्यास गेला, 

सोऽपि सेनापतिनंता दिवराजनेयोजितः । 
येदिटस्याद्यु तद्राप्र् वशीचक्रे महायदाः ॥ २ ॥ 

३ स्या महाख्यात सरनापति नेताजीनहि रिवराजाच्या आश्ेवरून आदिल 
शहाच। तो मुटूख दहा हां म्हणता ताग्प्रात आणला, 

कपित्थं बद्रध्रामं मट्ग्रामं च कुडलम् । 

गोहभ्रामं सतीकीरमेड च भिरज तथा ।॥ ४॥ 
गोकाकं दुग्धवारं च पुरं सुरवरं पुनः । 
धारावरं महादुर्गे श्चुद्रवंदयपुरं तथा ॥ ५॥ 

दयामय्रामं मायेटं च पारप्रामं च संगम् । 
काणदं कदेमवरँ कागटं ह्ीवटं तथा ॥ ६ ॥ 
हयुवह्टीं हृणवटं रायवाकं हुकेरिकाम् । 
कांडग्रामं हरिद्रां च घुणिकां किंणिकामपि ।। ७॥ 
अरगं तिटसंगं च केरूरं चांवुपं पुनः । 
कामलापुरसंयुक्तामतनीं च जिकूटकम् ॥ ८ ॥ 
एतान्यन्यानि च महापत्तनानि पुराणि च । 
निगृह्य निन्रहाभिश्षो निन्ये नेता स्वनिघ्नताम् ॥ ९ ॥ 
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४-९ कदे, बरोरगांव, मालगांव, कुंडल, घो्गांव, सत्तीकीर, एड (माड ), 
भिरज, गोकाक, दोदवाड, सुरवाड, घारवाडची मोढी गदी, क्षुद्रवद्यपूर, श्याम- 
ग्राम (सांगांव); मायि, षारणाव, सागली; काणद, कुरुंदवाह, 
कागल, हेवाट, हनुवह्छी, हूणव।ड, रायवाग, हूकेरी, कांडगांव, हल्दी, घुणिका, 
किणी, अरग) तेल्चग) करूर, अनुप, कमगपृरमथणी, तिकोटे ही व 
दुखर्याहि मोढडीं नगर व पुरं जिकून तीं लया जयनि धुण नेताजीनें आपल्या तान्यांत 
आणिटी,. 

इति ध्वस्ते जनपदे सरस्ते सेन्येऽपि भूयसि 
पराधीनत्वमापेषु प्रणालाद्ेषु चादिषु ॥ १० ॥ 

चिरयत्सु च ताम्रेषु दुतमाकारितेपष्वपि । 
विदूयमानो ऽ नुदिनं पतन्नत्याहितांवुयो ॥ ११ ॥ 
अह्टी कणेपुराधीदय जोदरं नाम बबेरम् । 
आहय प्रादिणोत्त॒णे निग्रहीतुं रिव यपम् ॥ १२ ॥ 

१०-१२ याप्रमाणे देश उध्वस्त स्चाला, पृष्करठ सैन्य गठ्टाठे ( पाग ), 
पन्डालादि गड शत्रूच्या तान्परांत गेले, स्वरित बोलावि्ं असतांहि मोंगलानीं 
उशीर केला, यामुठ दिवस्दिवप्न विन्न हाऊन सकटघ्वागरांत बुडत अषतां 
अही आदिलशदहानें कणूलचा भवधिपति रिदी जोहर या बोलावून शिवाजी 
राजास पकडण्यास्च त्वरित पाठविले. 

स ततोऽनेकसादस्रैरभ्ववरैरस्सजातिभिः 
अपारः पर्व॑ताकारै; करिभिश्च समन्वितः ॥ १२३ ॥ 
तथा काणीटकैः पत्तिवलेरतिवङेवखी । 
पालितं रिवभूपेन प्रणालाचरमांगतम् ॥ १४ ॥ 

१३-१४ तेन्हां तो बलाढ्यं सरदार भपस्या जातीचे अनेक हइज।र घोडे- 
स्वार, पवंताघ्रारखे प्रचंड अगणित हत्ती, व॒ अतिवलाम्य कणटकी पदाति 
यां स्रह दिवाजी राजाच्या ता्यांतील पन्हारगडास भाला, 

रस्तुमः फाजिरश्चव भस्नपूवोवुभावपि । 
येदिटस्याज्ञया भूयः सभूय निजसेनया ॥ १५ ॥ 
समानगुणदरीटेन सादातेन सभन्वितो । 
दुताग्रगामिना तेन जोदरेण समीयतुः ॥ १६ ॥ 
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१५- १६ पूर्वी पराभूत श्चाटेले रस्तुम व फाजल हे दोषेहि आदिषटशशच्यों 
आश्ञेवरून पुनः आपले चैन्य घेऊन, समानगुणी व समानशील ब्ञादाताशीं 
मिदयून, त्वरं पुटं जाणाव्या त्या जोहर जाऊन मिटले. 

वाजराजो घोरफटः काणोटः पीडनायकः । 
वह्टीखानात्मजो भायीखानः समर दुजेयः ॥ १७ ॥ 
मसूदो बवैरोऽन्येऽपि येदिरस्य नियोगतः । 

प्रणाटमद्विमादातं जोहदरांतिकमाययुः ॥ १८ ॥ 
१७-~-१८ बाजराज धोरपडे, क्णाटकी पीडनाईक, वह्छीखानाचा पुत्र 

अजिंक्य मादंखान, रिदी मसूद आणि दुश्रेहि सरदार भदिखशद।च्या मलिने 
पन्हाला षेण्याघ्रा्ढडी रिदी जोहरापा्ीं आके. 

ततः स जोहदरस्तदढत् फाजिख्श्चापि रुस्तुमः । 
अमी स्वैः स्वेरश्ववारेः सहिताः सगरोष्दुराः ॥ १९ ॥ 
वडेखानादिभिः पत्तिसेनाधिपतिभिवरेताः 
पूवेदिग्भागमध्यास्य तं न्यरुन्धन् महीधरम् ॥ २० ॥ 

१९-२० नंतर तो जोहर, तसेच फाञ्जल व रस्तुम द्या रणधीर सरदारानी 
आपापल्या षोडेस्वारांसह व॒बडेखानादि पायदलाच्या सेनापर्तींषह पएवेकद्भन 
पन्हाठ्गडाप्र वेढा दिला. 

सादातश्च मसृदश्च वाजराजश्च बाहुजः । 

भायीखानादयोऽन्येऽपि स्वैः स्वेः सेन्येः पुरस्छृताः॥२१॥ 
तथा काणोटयाष्ठीकैः सफुरत्फलकयष्टेकेः । 
अन्यैश्च गुदिकायन्वधरेसत्पनोद्धतेः ॥ २२ ॥ 
पदातिभिः परितः प्रभावी पीडनायकः । 
प्रणालाचलमावतुः परतीचीं दिशमाधिताः ॥ २३॥ 

२१-२२ सादात, मसुद, क्षत्रिय बाजरा आणि भायीखानादि दुखरेहि 
घरदार यानीं भाप।पलत्या बवेन्यांसह, तसेंच प्रतापी पीडनायकने, प्रकाशमान 
ढाल, राठी, कणाटकी लराढीवारे भणि शा करण्याश्च उस्सुक असे दुसरे 
बटुक पदाति यांसह पथिमेकडुन पन्हान्गडास वेढा दिला. 

अन्यान्यपि च सैन्यानि तस्यादवदैक्षिणोस्रो । 
तस्थो भागावुपाभित्य सन्िषं जोह राज्ञया ॥ २४ ॥ 
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२४ दुसन्याहि सेनानी जो्टराच्या अश्न ल्या गडाच्या दक्षिणेकट्कन व 
उत्तरेकदून कडेकोट वेढा दिला. 

दरवत रिवोत्युच्चैरतिनीचेदव जोहरः ॥ 
आहवः स तदप्यासीद्धारताहवसोदरः ॥ २५ ॥ 

२५ गडावर शिवाजी अति उंच आणि जोहर अति खाली तरीसुद्धां ते युद्ध 
भारतीय युद्धाच्या तोडीच ्चाठं | 

: स बहन् मासान् युयुधे तेन भूभरता | 
तथापि न यदो लेमे प्रतिवेरुं पराहतः ॥ २६ ॥ 

२६ तो शिदी राजास्षी पृष्कठ महिनेपर्यत स्ढला; तथापि प्रस्येक वे! हटर- 
विला गेद्यामुे त्यश्च यश्च मिठकल नाही. 

एवं वदन्तमन्घं कर्वीद्रे विप्रपुङ्धवम् । 
श्रीगोविद पदांभोजप्रमोदभरमेदुरम् ॥ २७ ॥ 
रिवभूपयश्चःसोमसमुलासितचेतसम् । 
पयेपृच्छन्निति मुदा बुधाः कारीनिवासिनः ।॥ २८ ॥ 

२७-२८ हय प्रमाणे कथन करणारा, भ्रीविष्णूच्या चरण कमलांच्या आनंद- 
भरने मरलेला, शिवरायाच्या यशोरूपी सोमरखनें चत्त हर्षनिर्मर स्चलेला 
अशा निष्पाप नाह्मणभेष्ठ कर्वीद्रास काश्चीस्थ पंडितानीं मस्त पुसटेः- 

मनीषिण ऊचुः 

अष्टी दिह्वीपतेः सेनां विधृतायोधनस्मयाम् । 
विसृज्य दूतमात्मीयं दुतमाहयति स्म याम् ।॥ २९ ॥ 
सा पुनः कियती केन नायकेनाभिरस्िता । 
केनाध्वना क्चायाता किं काय चान्वपद्यत ।। ३० ॥ 
किं प्रतीकारमकरोच्छिवराजस्च तां प्रति । 
परमानंद खमते तत्सवेमभिधीयताम् । ३१ ॥ 

पडत श्णालेः- 

२९-३१ जही आदि्श्टानें अपक। दूत पाठवून रणगवं बाहणारी 
दिष्टीपतीची जी सेना बोलाविली ती किती शोती, तिचा नायक कोण होता, 
ती कोणत्या मार्गान व कोठें मषी, तिनें कोणते कार्यं आरंभे आणि हिव- 
रायानें तिचा कसा प्रतीकार केला तें स्व, हे बुद्धिमार् परमनंदा, साग, 
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कवीट्र उवाच 

शिवस्योपचयं वीक्ष्य तथापचयमात्मनः । 
याचितां येदिलेनोचयेः सहायमभिवांछता ॥ ३२ ॥ 
दिदछछीपतिः स्वप्रतनां पृथुसारां प्रथीयसीम् । 

बलिना मातुटेनाद्धा इषस्ताखानेन रक्षिताम् ॥ ३३ ॥ 
प्रपक्नपाखनपरः रातो जितसंगरः । 
प्रयातुमादिशत्तणे धारागिरितलाश्थिताम् । ३७ ॥ 

कर्बीद्र स्हणाराः- 

३२- ३४शिताजीचा उक्करषं व आपला अपकषे श्चारेला पाहून उच्छृष्ट खाह्यकर्ता 
मिवा म्हणून अ।दिछशदने(दिहीकडील) घेन्य मागितटे अघतां;शरणागताचें 
रक्षण करण्यामध्ये तत्पर व हेकड) छृढाया अयान मारस्या आहित मशा दिषह्ी- 
पतीन अपरा माम बलाढव्य शाएस्तेखान याच्या ब्रेनापतित्वालारखीं दौलतावा- 
देच्या ( देवगिरीच्या ) पायथ्याश्चीं असलेल्या आपल्या महासामर्थ्यवाम् व सफाट 
सेन्या त्वरित जाण्यास आश्ञा केडी. 

ततोऽनेकेऽनीकनाथाः स्वामिदासनवर्तिनः । 
प्रतस्थिरे खुखनद्धाः शास्ताखानपुरोगमाः ॥ ३५ ॥ 

३५ नतर घन्याच्य। आक्ेत वागणारे अनेक सेनानायक चांगले सञ्ज होऊन 
शाएस्तेखानाच्या नेतुत्वाखालीं निघाले, 

मानी चामसखानास्यः पटानः परथितक्रमः | 
खतो जाफरखानस्य नामदारश्च दुजेयः ।॥ ३६ ॥ 
तथा गया[खु]दीखानो मुनीमो हसनोऽपि च । 
मिरजासुटतानश्च प्रतापी मनचेहरः ॥ ३७ ॥ 

तथा तुरुकताजश्च ऋरात्मा च कुबाहतः । 
हौदखानोऽप्युजबखाख्रयोऽमी समयोन्मुखाः ॥ ३८॥ 

इमामिस्दीखानो छोदीखानश्च दुधेरः । 
पठानौ द्वाविमौ तद्वद् मोलदौ द्वौ दिखावरो । ३९ ॥ 
तथावबदुलबेगश्च भगडः खोजडंबरः । 
जोदरश्च पुनः खोजसखुलतानः पराक्रमी ।॥ ४० ॥ 
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सिदीफतेफतेजगो रणरगविदशार्दो । 
ऋोधनः कारतदखवो गाजीखानादयोऽपि च 1 ४९ ॥ 
तनयः शाञ्ररास्यस्य भावरसिहः प्रभावश्रत् | 
किरोरदामसिदाद्दी राजानो चास्य वांघवो । ४२॥ 
राजा गिरिधर नाम तथव च मनोटरः । 
प्र्युखद्चानेरुद्धदच पंचमः पुरुषोत्तमः ।॥ ४३ ॥ 
गोवध्रनेन सहिताः षडमी गौडवंदाजाः । 
क्षलियाः प्षपितारातिकलाः श्ितिभ्तां वराः ॥ ४८४ ॥ 

गोडविडख्दासस्य नपा सप्नाश्वसन्निभः । 
सु तोऽजुनस्य विजयी राजसिदश्च पार्थैवः ।॥ ४५॥। 
वीरो वीरमदेवश्च रामाद स्च खुबतः । 
तथैव रायसि दच्च लयो ऽमीरीषदान्वयाः ॥ ७६ ॥ 
श्रीमानमरसिदास्यो राजा चद्ववतान्वयः। 
तथा चद्रपुरद्रस्य सेनापतिररिदमः | ४७ ॥ 
द्वारकाजिच्च जीवाजेत् पटौनजिद्रटजित् पनः । 
रारीफ--चपस्तू चुद्च अयंवकः समरोन्मुखः ।। ४८ ॥ 
एते भरदरावखाः प्रोढवदटाः सवं परतापिनः । 
गोकपार च्च खुरनिदयरोनजिच्च महासुजः ॥ ४९ ॥ 
राजा दिनकरश्चापि स्यातः कांकटकान्वयः । 

यं बकानन्तदत्तास्याख्रयः खडागेट्टान्वयाः ।। ५० ॥ 
दत्तर्स्तुमवमाणौ राजानो यादवान्वयौ । 
सवेजित्तनयो र्भः प्रवारः परवीरहा ॥ ५१ ॥ 
जायामुदयरामस्य जगज्ीवनमातरम् । 
राजव्याघ्रीति यां प्राहुयेधि व्याघीमिवोध्दुराम् ॥ ५२ ॥ 
सा प्रतापेन महता वताग्रतिहतायुधा । 
कृष्णराजप्रच गाये: साहेताऽऽत्मसनाभिभिः ॥ ५३ ॥ 
घांरिकः सजेराजश्च गाढः कमर एव च । 
कोकारो जस्वंतश्च कमलेन समन्वितः ॥ ५४७ ॥ 
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दिल्छीपतेर्नियोगेन सवे पते महाभुजाः । 
स्वस्वसेन्यान्विताः शास्ताखानं सेनान्यमन्वयुः ॥ ५५ ॥ 

३६-५५ विख्यात पराक्रमी व मानी शमसखान पठाण, जाफरखानाचा पुत्त 
अनिक््य नामदार, तसाच गयासुदीखान, हसन मुनीम, सुतान मिषा, प्रतापी 
मनचेहर, तुरकताज, क्रूर कुबाहत व हौदलान दे तिषे युद्धोर्सुक उश्चवेग, इमाम 
वरिरुदीखान व दुजय लोदीखान हे दोषे पडाण, त्याचप्रमाणे दोषे दिलावर 
मौलुद, तसाच अबु बेग, प्रख्यात खोजा भगड, जोहर, पराक्रमी खोजा 
सुषुतान, युद्धविशारद चिदही फते व फतेजंग, कोपी कारतल्व, गाजीखानादि 
सरदार, शतुशस्याचा पलल पराक्रमी मावह, त्याचे बधु किशोर्सिह व शाम- 
सिंह हे दोषे राजे, राजा गिरिधर मनोहर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पांचवा पुडषोत्तम 
व ( सहावा ) गोवर्धन असे खहा गौडवंशांतील शत्रुविध्वंखक भ्रष्ठ क्षत्रिय राजे, 
गौड विहलदा साच सुयौप्रम्णे तेजस्वी नात्, मजनाचा पन्न विजयी राजा राजर्चिंह, 
वीर बीरमदेव,खदा चारी रामार्घह, तञ्ाच रायह् हे तिषे रिघोदे वंशांतीर राज, 
चद्रवत वंशांतील राजा श्रीमान समरर्धिह, चद्रपूरच्या राजाच। सेनापति मरिदम, 
दवारकाजी, जिवाजी, परसोजी, बाठाजी, शरीफ राजाचा पुत्र युद्धोत्सुक व्यबरकजी 
है सर्वं महाबलाढ्य प्रतापी मोघले, सुरजी गायकवाड, महाबाहू येसाजी, प्रख्यात 
राजा दिनकर कांकडे, यंबक, मनेत व दत्त हे तिषघे खंडागंठ, दत्त व रस्तुम 
हे जाधव; सवीजीच। पुत्र शनुवीरघ्न रंमाजी पोवार, युद्धामध्ये बाधिणीप्रमाणे 
निर्भय अक्षी जी उदयरामाची बायको व॒ जगजीवनाची आरं! राय- 
ार्गाण ` स्हणून ख्यात महे ती, मोज्या प्रतापागरुढे अप्रतिहतगति सनी व तिचे 
कृष्णराज, प्रचड इत्यादि भाऊ, घर्जेराव घाटगे, कमल्ाजी गाढे, जसवतराव 
व कमट्ाजीं कोकटे हे सर्म ध्रलाल्य सरदार दिह्छीपतीच्या मर्ञेनँ आपापल्या 
सेन्यासह् सेनापति शारएस्तेखानामागोमाग गेले. 

तेबखेः परितोऽप्यध्वसारेतो विहितास्तथा । 

विना धनागमं नेताः पदयन्त्यात्मपतिं यथा ॥ ५६ ॥ 

५६ त्या सैन्पानीं समोवताल्ं सुद्धा मार्गातीठ ना अशा करून टाकल्या 
( आयवून टाकल्या ) की, त्या आपला पति जो घखमूद्र त्यासच पावक्षाठ सुरु 
होदेपय॑त मेटेनात. 

निधीयैः स ततः दास्ताखानः शास्ता चमृभ्रताम् । 
सदसे सप्तसप्तत्या तुरगैः परिवारितः ॥ ५७ ॥ 
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गभीरवेदिभिभेद्रकातिभेंरिसंनिभेः। 
तथा बकसरैरग्रसरेः पात्तिवरे्ेतः ॥ ५८ ॥ 
सन्नद्धः सहितस्तेस्तेविविधेयद्धसाधनेः। 
प्रपेदे सरितं भीमां सीमां विद्धेपिनीवृतः ॥ ५९ ॥ 

५.७-५९ मग तो सेनापर्तीचा श्लास्ता निश्चयी क्ाएस्ताखःन सत्याहत्तर हजार 
घोडेस्वार, पर्वताषारख्या मद्र जातीचे उद्दाम हत्ती, बकर जातीचे उत्तम अघा- 
डवि पदाति यांखह॒सवै विविध युद्धसामग्री वेऊन खब्ज होत्साता शश्रुच्या 
प्रदेशाचौ सामा जी भीमा नदी तिच्याखमीप भाल, 

प्रोच्छिन्नदेवायतनं छिन्नभिन्नमरीमरम् । 
भज्यमानाध्यक्चगरहं भभ्नोद्यानमह्रुहम् ॥ ६० ॥ 
प्रभूतविजनीभूतप्रतनग्रामपत्तनम् । 
पयेरन्म्टेच्छकटकस्पष्टश्चष्टसरित्तटम् ॥ ६१ ॥ 
ग्रस्त विधुतुदेनेव निखिट विधुमण्डलम् । 
द्दौनीयेतरमभूत् तदा तन्मेदिनीतलम् ॥ ६२ ॥ 

६०-६२ ज्यांतील देवव्टांचा विष्वश्च केखा, मठ मण्या मोडस्या तोडल्या, 
अधिकाव्यांचीं षरं जमीनदोस्त कैर्ल!, बागांतील क्लां मोद्भन टकर्ली, पुष्कठ 
लुनीं गवि व॒ नगरं उजाड केटी, बवतत संचार करणान्या मुसलमान षेन्यानीं 
नदीतीरं स्पष्ट भ्रष्ट केलीं मसा तो भूप्रदेश खग्रास ग्रहण रागलेत्या चंद्राप्रमाणे 
भसूर दिषु रागला. 

ततः क्षिपमुपेतेन श्चुभितांभोधिर्वधुना । 
तेन चक्रेण चकितं चक्रे चक्रावतीतलरम् ॥ ६२ ॥ 

६३ नतर खवट्टलेस्या खमृद्रास्लारख्या व्या सेनेनें त्वरित येऊन चाकणप्रात 
भयचकित केल।, 

रुरुधुस्तां शोणमुखाः पुरीं चक्रावर्ती रुषा । 
शिवराजे महाराजे प्रणाटखाचरवर्तिनि ॥ ६४ ॥ 

६४ रिवाज्ीमहाराज पन्हाठगडावर असतांना मोगलनीं लया चाकणव्या 
किस्स्यास्च क्रोधनं वेढा दिला. 

तत्र संन्रामदुगौन्तवेतिभिः शिवपत्तिभिः। 
युयुधुयेद्धकृशलास्ते दिनानि बहन्यपि ॥ ६५ ॥ 
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६५ त्या संग्रामदुर्गातीरु रिवाजीचे ते युद्धछुशर पदाति ( शिप) ) पृष्कं- 
ठ्वच दिवस छयुजले, 

यावद्युध्यति जोदरेण बिना कुद्धः प्रणालाचले । 
राजा तावदमी वयं समुदितार्चकावतीमण्डले ॥ 

योत्स्यामः प्रतियोधिभिः प्रतिपदं दुगेस्थितानामिदम् । 
विक्ञायाभिमतं तथा न विदथ शास्तापि शास्त मनः॥६६॥ 

६६ “'जोपयंत क्रुद्ध रिवाजी राजा पन्हाठगडावर बलाढ्य जाहराशीं रुढत 
आदे, तोंपयंत हे मम्ही सरगढे भिलून चाक्रण प्रांत शत्रुं पदोपदीं लद" 
असी किर्स्यांतीर छोकांची इच्छा जाणून शाएस्तेखानास सुद्धां बरे वारर नारदी, 

अटीरादोऽपि दिछछीपरित्रदपृतनां तत्र संग्रामदुरगे । 
युध्यन्तीमाकटय्य प्रथितपृथुबटां किचिद््ाश्वस्तचित्तः ॥ 

रोद्धव्योऽयं विरुद्धः प्रसभमवदितीभूय शले प्रणाले । 
संरंभादित्थमुच्चोर्बेजयपुरगतो जोदरायाछिलेख ॥ ६७॥ 

६७ दिह्छीच्या बादशहाचं मोठे व विख्यात सामथ्यं असलेलं सैन्य त्या 
संग्रामदुगीशीं छंजत आहे अघे जाणून मह्धीशहाच्या चित्ता कां्हीसा धीर 
आखा व स्यनिषुद्धां विजापुराहून जोह रासभ स्यत रागाने असे छििले की, सावघ 
राहून पन्हाऊगडावर ह्या शत्रुख पकं कोट्ून ठेववि. 

इत्यनुपराणे घ्यवंशे निधिवासकरकवीनद्रपरमानन्द- 
प्रकाशितायां शचतसाहस्यां संहितायां शास्ताखानाभ्यागमों 

नाम पचर्विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
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क्वीद्र उवाच । 

अथ वस्ते जनपदे विखस्ते च महाजने । 
ल्ैखिते साहसरवर शूर्पे चाप्यवकुरिते ॥ १॥ 
निग्रहीते पुण्यपुरे गरर्हीते चदि रापुरे । 
परचक्रचयग्रस्तप्रायचक्रावतीचये ॥ २ ॥ 
आत्मजे शिवराज च प्रणाखायटवर्तिनि । 
ऋद्धेऽपि जोदरेणोच्यैः क्रद्धे तवेव युध्यति ॥ २॥ 
सुता यादवराजस्य शाहपत्नी महाता) 

अहो रणरसोत्साहादादोपुरुषिकाम्ात् ॥ ४ ॥ 
कर्वीद्र म्हणाकाः-- 

१-४ रोक धावरून गेके, व्यापारी पढ्छले ( गव्टाले ); सास्वद्र लुटले 
गे, सुप्याञ्च वेढा पडला, पुण्यावर हहा क्षाटा, इदापूर काब्रीज केलें गे) 
चाकृण चौ््यांशीचा प्रदेश शच्ुसे नासमूहाच्य बरहूतेक घर्शांत गेला, पत्र शिवराय 
समृद्ध ब अव्यत श्खुदध होत्खाता पन्दालगडावर जोहराशीं तेथच स्ठतहाोता-अशा 
वेर््ीं जाधवरावाची मलगी, शहाज।ची धर्ानिष्ठ पत्नी ( जिजावराष्) हिन्या 
ठिकाणी वीररसाच। सचार होऊन ती युद्धाची माषा बोद् लागली, 

जननी रिवराजस्य सा राजगिरिवर्तिनी । 
निजानां गिरिदुगोणामवनेऽवदिताभत्रत् ॥ ५॥ 

५ राजगड।वर राहणारी ती शिवाजीची मात। अपस्या गडांग्या रकश्चणाभ्या 
कामी दश्च न्षाटी, 

अथ सेनापति्नैता नैकानीकनिपेवितः। 
पुष्टा शादपुरं सवे ट्टा पृष्ठं च विद्धिषः ॥ ६॥ 

शिवसंदेदामासाद् प्रसादमिव सुवतः। 
समन्वितो दिरालेन रिवपत्तनमाययो ॥ ७ ॥ 

६-७ नंउर सदाचारी-सेनापति नेताजी, बरोबर पुष्कठ सैन्य घेऊन 
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गले शाहपूर जाठ्न, शत्रु पठ्वून लावून रिवाजीचा निरोप प्रश्ाद प्रमाणे 
एेकून दिलालासरह् शिवपटणा माला. 

ततः स वत्सलां वत्सालोकने चिरमुत्सुकाम्। 
यातुं प्रणाटमचटं स्वयमेव समुद्यताम् ॥ ८ ॥ 
रोषावेषवतीं स्वेन सेन्येन महतावृताम्। 
द्वदो शादराजस्य राज्ञी राजगिरिस्थिताम् ॥ ९॥ 

८- ९ नंतर प्रेमल, पत्रदशनासार्ढी दीर्घकाल उत्सुक, पन्हाकगडास 
स्वतःच जाण्यास सिद्ध क्षालेरटी, क्रोधाविष्ट प्षलेटी, स्वतःच्या मोञ्या वैन्याने 
युक्त अक्षी जी त्या शदहाजराजाची राणी तिला स्या (नेताजी राजगडावर पारि, 

आगस्कर इवात्यथै भीतमीतः पदे पदे । 
स ननाम हिखाठेन सदितस्तां महात्रताम् ॥ १० ॥ 

१० जणु काय अपराध्याप्रमाणें पदोपदीं अतिशय भीत भीत द्याने हिलल- 
बह त्या धनिष्ठ रणी प्रणाम केका, 

प्रणमन्ताविमो दष्टा बद्धांजखिपुराबुभो । 
सा जगाद महाभागा सृदुगंभीरभाषिणी ॥ ११॥ 

११ त्या दो्धांस हात जेद्भन प्रणाम करताना षाहूनती महाभाग्यश्षाी 
मृदु व गंभीर वानं बोल्टीः-- 

राजमातोवाच । 
बिश्राणः समरोत्साहं मस्प्राणः स बहिश्चरः । 
रुद्धो विरुदधेरभितः प्रणालाचलमूधेनि ॥ १२ ॥ 

राजमाता म्दणाटीोः- 
१२ युद्धोत्ाह धारण करणारातो मान्न बरह्मप्राण ( प्राणाप्रमाणें प्रिय 

पुत्र ) पन्हालगडावर शत्रून चोहांकट्भन वेला आहे. 
तत्रं तं स्वामिनं हित्वा वपां चातिमहीयसीम् । 
अहो युवां परभिया परावृत्तावुभावपि ॥ १३ ॥ 

१३ तेथं या धन्या सोद्भन व सगढ्दी टा गुडाढून ठेवून वम्दी दोषे 
शत्रूच्या भीतीने परतलांत हं आश्चयं होय | 

तमेकमात्मनो वत्सं विमोचयितुमात्मना । 
प्रयतिष्ये दरिष्येऽद्य जोहरस्य शिरो युधि ॥ १४॥ 
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१४ लया माल्या रक्ुलत्या पूत्राब स्वतः सोदविण्याचा मी स्वतः प्रयत्न करोन 

माणि जोहराचें मृंडकं आज युद्धानून षेञन येन, 

वन्यामिव दिन शल्यामिमां पदयामि यं विना । 
आनाेष्यामि तं सद्यः रिष सिह मिवोद्धतम् ॥ १५॥ 

१५ ज्याच्यारवाचून ही दिशा (हादे) मला मोख्या अरण्याप्रमाणें शून्य 
दिषत आहे त्या बिहाप्रमाणे पराक्रमी वाढत मी लगटीच आणीन, 

श्रीवत्सलांछनस्यांदा तमेकं वत्समास्मनः। 
क्षणे यदि न पदयामि तर्हिं त्यक्ष्यामि जीवितम् ॥ १६॥ 

१६ विष्णुचा अवतार (अश) असा तो माक्ञा एलकुता पत्र जर मला 
क्षणभर दरिखणार नाहीं तर मी प्राण सोडीन. 

युध्यध्वाभिह संभूय यूयमचत्र परेः सह । 
स्वयं योत्स्यामि तेनाहं जोहरेण विरोधिना ॥ १७ ॥ 

१७ तुम्ही इकडे एकत्र मिदटून शत्रृशीं छना. मी स्वतः व्या शत्रु जोहराशी 
लदत्ये ( खमाचार घेत्ये ). 

पवमुक्तवतीं ततर तां परिवस्तचेतनः। 
्ुाभरेतां चार्चरितां चमूपातिरवोचत ॥ १८ ॥ 

१८ दह्यप्रमणेंती त्या षमर्यी बोली असतां धाब्ररून जाऊन तो सेनापति 
न्ध स्ाटेस्या व जिच म।चरण नम॑ अहे अश्ञात्या (राजमातेख) म्दणालाः- 

चमूपतिरुवाच । 
भगवत्याः प्रभावेण महाप्राणो महाभुजः । 
सोऽवेक्षते जगत् कृर्छ न सहदायमपेक्षते ॥ १९ ॥ 

१९ भकषानीय्या प्रभावनिं तो महाखामर्थ्यवाम् व पराक्रमी स्वामी अखिल 
जगताचं पालन करीत आहे. याष स्ाह्यकत्यांची अपेक्ष नार्ह, 

अतस्तदाक्षया गत्वा जित्वा विजयपत्तनम् । 

परावृसोऽस्मि भव्यं ते योध्ठुं ताघ्रमुखेः समम् ॥ २० ॥ 
२० म्हणून त्याच्या साश्ञेने जाऊन, विज।पूर जकून,-- ठमचं कल्याण 

असो --मी मोगलार्शी युद्ध करण्यास परत मालो अहे. 

पातुमायातु मामलभवती भव्यनिश्या । 
तश्र ववति विजयी रिवः स भृद्ानिभेयः ॥ २१ ॥ 
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२१ सत्यनिश्चयी भापण मला रक्षिण्यासख यवि. तिकडे तौ अव्यत निय 
व विजयी शिवाजी आहेच अहे. 

तमात्मनः परिवृढ दुधराणां धुरंधरम् । 
कदा द्रक्ष्यामि च कदा परेः सखक्ष्यामि संगरम् ॥ २२॥ 

२२ अर्जिक्य पुरुषांचा धुरीण अशायया अप्या चन्या केब्हां पादीन 
आणि रात्रीं केष्ां युद्ध करन ( भसं मला स्नालं आहे). 

योत्स्यन्ति ताघ्रवदनेरनेके सेनिका इमे । 
अदं तु तव योः्स्यामि विरुदधेजौहरदिभिः ॥ २३ ॥ 

२३ दे अनेक सेनक मगलखांीं ल्दतीक आणि मी स्वतः तिकडे जोहरादि 
राधशीं कटेन. 

पालितान्यतियत्नेन शिवसेन्येरिदा धुना । 
प्रभवत्यद्य दुगीणि ग्रहीतु नारुणाननः ॥ २४ ॥ 

२४ इकडे शिवाजीव्या सेन्यानीं सथ्यां मति यले ( काठ्जीने ) रक्षिटेले 
गड मगल सज घेऊ शक्त नादी. 

ति वि्ञापयामास तवर तां प्रतनापतिः। 

प्रतस्थे च प्रतापेन प्रणारखमचदरं प्रति ॥ २५॥ 

२५ यापमाणें नापतं ल्या मयीं तिला विनति केटी भणितो वचैयनिं 
पन्हारगड।स्र निघाला. 

तरसा तुरगारूढं करवालकरं दृढम् । 

परडवि यान्यपि तेन्यानि तं महान्वयमन्वयुः | २६ ॥ 
२६ प्षटकन घोड्यावर बून, ताति तरवार षेऊन निघारेस्या स्या थोर 

कुलांतील खबीर घनापतीच्यामागणून सहाहि प्रकारची सन्ये निघाली. 

शुडिद्युंडासमुष्दूतधूशेधूसरितभ्वजम् । 
स बाहुजो मदाबाहुस्तदुवाह महद्ररम् ॥ २७॥ 

२७ हर्तव्या सोडानीं उडार्ल्या धुटटीर्ने ध्वज मलिन स्ञारेटें तें प्रचड 
सैन्य तो सरामथ्यंव्ान क्षत्रिय घेऊन चाल्छा. 

निरम्य जोह योऽप्येनां रिपसेनामुपागताम् । 
तेन सेनाभिपातिना दहिखाटेन च पाताम् ॥ २८॥ 

२६० | 



शिवभारत अध्यायर्वां 

प्रात्तियोधयितं योधानात्मनीनाननेकशः । 
तव संप्रेषयामास प्रासपट्टिशश्शधारिणः ॥ २९॥ 

२८-२९ त्या सेनापतीच्या व हिलालाच्या हातालाल्चे हं शा्ुैन्य समीप 
भरेटे एेकरून त्यास विरोध करण्यास जोहरानेसुद्धां भाटेकरी व पष्टेकरी मसे 
पुष्करठ योद्ध तिकड पाठविले, 

ततस्ते बब॑राः सवं गर्वेण महतावृताः । 
प्रासपादाधनुबाणधारिणः परटिकारिणः ॥ ३० ॥ 
तामिमा © 1 

तामिमां पवतपतेः पतनां सखुप्रथीयसीम् । 
ऋद्धां रुध्वाध्वनोमेध्ये प्रत्ययुष्यन्नुदायुधाः ॥ ३१ ॥ 

३०-३१ तेष्हां मोढा गवं वाहणारे, भाषे पाश्च, धनुष्य बाण धारण कर- 
णार, धिटार्ईचे ससे ते सव रिदी रिवाजीच्या त्या अतिप्रचंड व समृद्ध 
सेनेस वाटत अद्वून शचं उगार्न तिच्याशीं ट्द्र् लागले. 

तत युद्धान्यजायन्त हिलालस्य परेः सह । 

शारोरकृत्तशिरस्कानि कुन्तरकूत्तकराणि च ॥ २२॥ 
३२ तेथ रानरुबरोबर हिलालाच्या चक्रमकी उडात्या, त्यांत ब्राणनी डका 

तोडण्यांत आली व भार्यानां हात त।डण्यांत माल. 

वादवाहो महाबाद्ृदि खाटस्यात्मजस्तदा । 
विवेश विदिषां व्यु मन्युमानभिमानवान् ॥ ३३ ॥ 

३३ तेब्डां हिलालाचा रागीट व अभिमानी पुत्र सामथ्यवान ववाह 
(हा) शत्रूच्या व्यूहति रिरखा. 

स युवा पृथुताम्राक्षो वेरिबक्षोविदारणः 
अतीव ददोनीयोऽभूत् दरोयन हस्तलाघवम् ॥ ३४।' 

३४ मोठे भव्य व लाल डोढे असलेला, शत्रंची छाती फाडणारा तो जवान 
(अपे) हस्तचापस्य दालर्ब।त मस्ता अव्यत प्रेक्षणीय दिसत होता. 

स ततस्तेमेहायोेर्विविघायुघयोपिभिः। 
हयान्निपातितो मानी मुमोह स॒धमूधनि ॥ ३५॥। 

३५ नंतर विविघ आयुधांनीं टदणान्या या महायोदध्यांनीं व्या मानौ बाह 

वाहा युद्धाच्या अग्रमागीं घोड्यावरून खालीं पाडठेव तो बेड क्षारा, 
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तं मिन्नमहवष भृदाविष्वख्चेतसम् । 
दिषन्तोऽतीवहृष्यन्तो निन्युः स्वदिविरं प्रति ।॥ ३६॥। 

२३६ भाला मोडून व शरीर छिन्नमिन्न ह।ऊन अति विष्हं स्चाटल्या त्या 
वाहवाहाघ शत्रूनीं (जो हरपक्षीयार्नी) अतिशय हं कशत मापल्या गोटाकड नेक, 

तमात्मानाभेवात्मीयं नीयमानमरातिभिः। 
न शादराक हिखाखोऽपि विमोचयितुमात्मजम् ॥ ३७ ॥ 

३७ जणू काय आपला अस्माच अशास्या पुत्राच दत्र पेऊन जात असतां 
हिलारसुद्धां सोडवुं शकला नाही. | 

(कि [विष जोह रायु चकास्तत्र करा युपर तथा । 
दिखाटप्रमुल्ाः सच विमुखाः सवेतो यथा ॥ ३८ ॥ 

३८ जे हराचे योद्ध तेर्य असे व्वेषानें ल्दटे कौ दहिलालप्रपुख घव वीर 
भ कक, 

।हकड प्रठाले. 

तसुदन्तमयथाकण्यं पृष्ठगोपश्चभू [मू ] पतिः ! 
हिलाखतनयं वीरमन्वरोचत चेति ॥ २३९ ॥ 

३९ ती वाता रेकून पिनकछाडीचि रक्षणकरणारा सेनापती, हिलालच्या वीर- 
पुत्राव्रह मनांत शोक करू खागला, 

इति नेतप्रथतयो युध्यन्तोऽपि दिने दिने। 
पणाटमचट गंतु अतर न प्रपेदिरे ॥ ४० ॥ 

४० याप्रमाणे नेताजीप्रभ्रति दररोज ख्टत असतांहि षन्ह्।ठगड।स ज।ण्यास 
त्यांस सवि मिक्ालो नादी. 

निरम्य रिवभूपालश्चमूुपारपराभवम् । 
चुक्रोध जोदरायेव जंभा एवाशु जंभजित् ॥ ४१ ॥ 

४१ (याप्रमाणे) सेनापताचा पराभमवन्नाटेल। ेकताच शिवाजी राजाघ,इद्रास 

जभासुर।चा जसा क्रोघ आला व्याप्रमाणे, जोहराविषर्यीं क्रोध मला. 

स पकदा नृपस्तत्र शयानः सुखसद्मनि । 
प्रयतः परेक्षत स्वत्रे त॒टजां वर्दाधेनीम् ॥ ४२ ॥ 

४२ एकदां तो शद्धाचरणी राजा तेयं सुखागारांत नजला, अस्तां, यास 
वरदाती ठढजा भवानं स्वांत दशन न्षाल, 
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महासस्वं मदहदासच्वा प्रणमन्तमथाग्रतः। 
तमेनमवनीपारं जगाद जगदीश्वर ॥ ४३ ॥ 

४३ तेब्हां ती म्ासामर्थ्यवान् जगन्माता, तो महास।मर्थ्यवान् राजा प्रणाम 
करीत असतां त्या म्हणादी. 

तखजोवाच 
पत्य ताभ्राननेस्तवर पुरी चक्रावती जिता । 
अतस्त्वया न स्थेयं प्रस्थेयं पुत्र सवेथा ॥ ७४ ॥ 

तुव्डज्ादरवी ग्हणाटीः-- 
४४ मोगलानीं येन तिकड चाकणचा किल! ्जिकला, तेना, बा, त्वा 

॥ १. 

येथे रहं नये; स्रया निधवें. 
सिद्धिवक्नेऽ्द्य ताघ्राणां ख्या चक्रावती तथा। 
गरीयसे ऽपकाराय तिमीनां बडिशं यथा ॥ ४५॥ 

४५ तिभे माशांच्या जव्रङ्यांत भडकटल्या गल्ाप्रमाणें तसा मोगलावच्या 
जयसरूपी मुांत सापडलेला हा चाकणचा किष्ठा मस्या अनथा कारण 
होईल. 

अरं राजर्गिर थाहि पाहि राज्य निज चप। 
ताम्यति त्वां चिना तन्न जरती जननी तव ॥ ४६ ॥ 

४६ है राजा, (तसैव) सत्वर राजगडासजा भागि मपल राज्य र. तुश्ची 
बरद माता वुजवाचून तेथ तठ्मढ्छत महै. 

सेन्यः कतिपयेरेव प्रयातभ्यमितस्त्वया । 
जोदरं योधपिप्यंति त्वचो +: पवेताश्रयाः ॥ ४७॥ 

४७ थोडध।शा।च सेनिकांसह तां येथून निघून जवि. गडावरील तुप योद्धे 
नोहराशी छ्टतीर, 

अहं तु निजयोगेन मोहयिष्यामि जोहरम् । 
प्रथयिष्यामि मवने भवद् मुजयदोमरम् ॥ ४८ ॥ 

४८८ मी आपल्या मायने जोहरास मूढ करीन भ।णि जगाम तुस््या परा- 
> 

क्रमाची विपुल कीर्तिं पस्चरवीन, 
गतायुरेष पापात्मा न चिरायुभ विष्यति । 
निमित्तांतरमाभित्य मृ्युरेन जिघृक्षति ॥ ४९ ॥ 
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४९ द्या पप्याचे दिवस भरले महेत; ह। फार काठ वांचणार नारः 
दुसन्या निमित्ताने मृत्यु यस भ्ल द्च्छीत माह. 

पवमादिश्य तं देवी तततैवां तरधीयत । 
स तु परबुद्धस्तामेव पुनः पुनरनीनमत् ॥ ५० ॥ 

५० ह्याप्रमाणें त्यास आज्ञा करून देवी तेर्थचव अतर्घान पावली. पण जागा 
ह्ात्यावर त्याने ( शिवाजीने ) पनः पुनः तलाच वदन कले. 

ततः प्रत्यर्थिसेन्येन परितः कृतमंडलात्। 
घनाघनघराटोकलीखाश्ाखिदशिखावखात् ॥ ५१ ॥ 
स्मततस्तत श्यामतमक्राननसंकुखात्। 
जननीलीमिलत्पकपिच्छलटोपत्यकातङात् ॥ ५२॥ 
गंमीरगद्दनदान्निःसरन्नैकनिस्रात् । 
प्रणाखादचखादात्मवलान्नियातुमु्यतः ॥ ५३ ॥ 
प्रौढां पताकिनी ततर निधित्खुः रिवभूमिपः। 
पयौस्रातगुणं रोके नासा अ्यवकभास्करम् ॥ ५४ ॥ 
नि बीर्यमग्रजन्मानमवधा्य चिया स्वया । 
गर्हिताहितसंदोहामर्हितां गिरमभ्यधात् ॥ ५५ ॥ 

५१-५५ मग शत्रुभैन्यानें चोदोकडून वेदकलेला, दाट मेषसमुदायाच्या दश- 
नाने नाचणारा जणू काय मौरच, सर्व बाजस पसररटेस्या कान्या किरं अरण्यांची 
दारी अघ्लेखा, गद्गद, गभीर व॒ धो घो आवाज्ञ कर्त अनेक 
होढ ( क्षरे ) ज्यपातून बाहात महेत अशा त्या पन्हाकगडाहून स्वसाम 
यानं बाहेर पडण्याख ब्विद्ध हाउनं तेयं पोक्त सेन्य उेवण्याच्या इच्छन भ्यंच्रक 

भास्कर नांवाचा, रोक्ाम्ये सन्मान्य, वेयवान् बद्यणास स्ववुद्धान निश्चत 
करून शातुषमूहाची निदा करणार व योग्य अस्तं भाषण शिवाजीने कैल 

राजोवाच 
पदय युध्यद्धिरेवादार्दैवमुद्यमितायुषेः ¦ 
मासश्चेबादयोऽस्माभिरिद नीताः प्रभाविभिः ॥ ५६ ॥ 

राजा म्हणालः-- 
८५६ षहा ! शच्रे उगारून रालंदिषष लटतां टटतां पराक्रम्यानीं आम्ही येयं 

चैत्रादि चार महिने षावि. 
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पंचमोऽयं तु संप्रापो नभाः इ्यामनभाः श्ुभंः। 
होभां खुमहतीं तन्वन् इह काननसकुके ॥ ५७ ॥ 

५७ ( मेघांन्या योगे ) आकाश कलक असणारा अधादहा पांचवा युम 
भावण माघ प्राप न्ञाखा सहे. 

हंतादायैरिरस्यस्मिम् अदहिताहार्यपीरुषेः । 
हतो न जोहरोऽस्माभिरहो शेकतलस्थितः ॥ ५८ ॥ 

५८ जहो, ज्यांचा पराक्रम र्रूञ्च अनिवार आहे ल्या मामध्या हइतूनद्चा 
अर्जिक्य गडावसून पायथ्याशीं असलेल्या जोहराख्च ठउार करणें स्नाले न्दी र 
आश्चयं होय | 

भभ्माः सेनाधिपतयो नेतृप्रभ्रतयः किल । 

मैनं परिधिमेतेषामीषत् क्षपयितं क्षमाः ॥ ५९ ॥ 
५९ नेताजीप्रश्रति सेनापर्तीचा मड न्चाल्याची लोकवार्तां आहे; आणि 

ह्यांचा ह। वेढा तर मगग्ास योडसुद्धां उढठवितां येत नादी. 

बलशाली बवंरोऽयं सुबाहषषाभिबसेः । 
अदक्यो जत॒मस्माभिरिदानीभिति मे मतिः ॥ ६० ॥ 

६० ह्या बलवान व पराक्रमी शिद्याख् पृष्कठ सेन्याच्य। खाह्यानंहि भिकणं 
आम्हांस सध्यां अशक्य आहे स्रं मला व।रतें. 

इहेव निप्रहायास्य चिरस्य मदवस्थितिः। 
न स्थाने पुण्यषिषयस्थाने ताघ्रावृते सति ॥ ६१ ॥ 

६१ पुणे प्रात मोगलांनीं माक्रमिला अतां त्याच्या ( दिदद्याच्या ) नाशा- 
साडी ( परामवासाठी) मी येयेच फार वे राणं योग्य नादी. 

महती तान्रवदनध्वजिनी साहसपमिया । 
तत्र मन्ये मदन्येन न पराभूतिमेष्यति ॥ ६२ ॥ 

६२ तिकडे मोंगलाच्या साहसी महासेनेचा प्ररामव मक््याखेरीज दुसन्या 
कोणाच्या हातून होणार नाही मसं मला वाटते. 

अतोऽस्मि प्रास्थितस्तूण ताघ्राननाजिधांसया । 
परेरधपषणीयोऽस्तु पवैतोऽयं त्वदाश्रयः ॥ ६३ ॥ 

६३ म्हणून मी मोांगलाचा संहार करण्याच्या इच्छेनें त्वेनं निबाटों आह, 
( तें ) शतं अजिंक्य मखा हा गड तुच्य। हतखालीं थू दे. 
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त्वमत्र भव सनानीः सनानीभेव विक्रमी । 
उज्ासनाय परितः परिवेषकृतां दिषाम् ।। ६४ ॥ 

६४तू येय ्ेनापति दी; चोदह।कद्कन वेढा देणान्या शत्रूच्या नाशाघार्दी 
पराक्रमी का्तिकस्वामी हो. 

भिव्वैनं विद्धिषद्न्यूदं पारथस्येव प्रयास्यतः 
प्रतियोद्धा न मे कथित् पतितोऽद्धा भविष्यति ॥ ६५ ॥ 

६५ हा, रच्च व्यूह फोडून अजुनाप्रमाणं निघून जाणान्या माह्याक्षीं 
छटणार। कोणीहि न्ट राचचुयोद्धा मुर्टीच आदढल्णार नाही. 

इत्युदीये स तं भ्रं धरे तस्मिन् निधाय च॑ । 
याभमिन्याः प्रथमे यामे प्रस्थितः पथिवीपतिः ॥ ६६ ॥ 

६६ ससे बोट्न ल्या पेर्य॑शाटी च्यंबक मास्करास त्या गडावर ठेवून महा- 
राज राध्रीच्या पहिस्या प्रहरी निघलि. 

याप्ययानसमासीनं तमेनं स्वामिनं भुवः । 
तदा बतायुयान्त स्म पदगानां इातानि षट् ॥ ६७ ॥ 

६७ आश्वयाची गोष्टी का, ते महाराज भश्च पाल्खीत बसून जाताना 
त्याच्यामागून सहाशे १दाति गेले | 

प्रस्थानदुदुभिस्तस्य दध्वान मधुर तथा। 
भ्वनर्दैभोधरश्नान्त्या परेने बुवुभ् यथा ॥ ६८ ॥ 

६८ त्यस्या प्रस्थानदुंदु भीच। (कुचाच्या नगान्याच।) मखा किं मधुर ध्वनि 

काला कीं, अतू ती मेवगजनाच भ।दे सं वटून त्यां तो समजला नाही. 
कदंबकेतकीङुद कुट जामोदमेदुरः । 
परिस्फुरनिक्षंरांभःकणसंपकमंथरः ॥ ६९ ॥ 
तस्यानुद्खता तवर दधानः पवनस्तदा । 
आत्मीयं दशयामास सादाय्यं स्वजनो यथा ।! ७० ॥ 

६९-७० कठव, केवडा, कुंद, कुडा यांच्या सुगघनं मरछेस्या, षडाघड 
उङ्वा मारीत वाहणान्या क्न्याच्या तुषाराच्या संपकानं मंद अशा वायुने यवे 
तेयं अनुक्रूर शेऊन स्वजनाप्रमाणे व्या साषल बाहाय्य केले, 

जते भूश्रतेऽमुष्मै चरदृष्टचरे पथि । 
स्थलीं निच्रोश्नतां सद्यः सोदामिन्योऽप्यदश्चेयन् | ७१ 4 
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७१ महाराज प्रवा करत मखताना त्यांस, हैरानीं पूवीं पाहून ठउेवटेस्या 
मागीवर्रल उंचञ्चलल भूमि, विजानीहि तस्क्षणीं दाखविली. 

अपि यांतमदूरेण पथा तमवनीश्वरम् । 
नाक्षासिषुविद्िषतो भगवत्या विमोहिताः ॥ ७२ ॥। 

७२ भवानीने मूढ केलेल्या शत्रू महाराज जवद्भूनच जात असतांहि 
समजले नाहीत, 

ततोतरांतराखस्तप्रस्तरपोन्नतानतम् । 
प्रपातपातनिनदन्नद्ीनदसखुदुगंमम् | ७३ ॥ 
नीलदोवलस्छिष्टसकिथदश्ननिषद्धरम् । 
नेकधातुद्रवमिटन्मदुम॒न्मसखणोदरम् ॥ ७४ ॥ 
पलटवप्ोटसद्वीरुत्परिरन्धमरीरुहम् । 
वषाकुठितदादृलकुरसकुककंदरम् ॥ ७५ ॥ 
वामटरांतरोद्रच्छदददुकजिघांसया । 
कृतकोखादटं कोपात् प्रचरद्धिः कटापिभिः ॥ ७६ ॥ 
अदष्रजनसंचारं चररण्चर तदा । 
राजा राजगिरेरशस्तमध्वानमटंघत ॥ ७७ ॥ 

७२-७७ पुढं मधून मधून पडलेल्या शिकांच्या योगे उचस्लल असलेला, 
पर्व॑ताच्या तुरशेल्या कड्यांवरून पडतांन। गजना करणातव्या न्यांच्या व नदांच्या 
योगे मति दुर्गम श्चालेला, निन्या शेवाठ्याच्यायोगे षट असा जांषडभर चिखल 
अघलेला, पाल्वीच्यायोगे चकचकीत दिसणान्था कतानीं अ्याच्यावरीर ब्रृक्ष 
वेष्टिले आहेत अघ्रा, पर्जन्यामुढे घाद उडाटेल्या वाघांची गर्दी ज्याच्यावयैल 
गुहा प्ये न्ञाटी आहे असा, वारुकातून ब्रारेर षडणान्या स्ताषांस मारण्याच्या 
दच्छेने स्वेषानें धावून जाणान्या मोरांच्या टाहोनीं भरटेखा, ज्याच्यावर मनु- 
ष्यांचा घचार ष्टी पडत नन्हता असा हैरानीं आधीच पाहून ठेवटेखातो 
मार्गं रायगडचा स्वामी राजा रिवाजी आक्रमून गेला, 

अथ धरणिमणिर्विदालदलं । 
निजमधिरुद्य विखोकनीयरी [शा ]लम् ॥ 
वसातिमाभिमतां बिखधिताध्वा । 
स्वकटकविश्चमहेतुकामकाषींत् ॥ ७८ ॥ 
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७८ नंतर मागे आक्गमुन आलेल्या राजा शिवाजीनें प्रेक्षणीय समाग व 
पागा अश्वटेत्या आपल्या विशाठगड।वर चद्रन तेय आप्या चेन्याच्च विश्रांति 

मिल्ावी ष्या हेतूने श्ट भी वस्ती केली. 

इत्युपराणे ध्यव कर्वीद्रपरमानंदभकाशितायां 

शतसाहसरूयां संहितायां स्वराष्ावेक्षणं 
नामाध्यायः ॥ २६॥ 
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मनीषिण ऊचुः 
प्रणाटभूधरादात्मनिदितानीक दुग्रहात् 1 
सम पचिषशत्तेः षद्भिस्तमक्षातविनिगेतम् ॥ १ ॥ 
जोहरः कथमज्ञासीत् मोहितो योगमायया । 
प्रतीकारं च कं चक्रे स्वेन चक्रेण संचरतः ॥२॥ 

रिववीरयशाःक्षीरनिधिप्टावितचतसा । 
परमानंद भवता तत्सवेमाभिधीयताम् ॥ ३ ॥ 

प।डत म्हणालेः- 

१-३ स्वतः ठेवलेल्या सेन्यामुढे . अ्जिक्य अशा पन्दाकगडाहून तो 
( शिवाज्ञी ) सहाशे पदातींस्ह न कठत निघून गेल्याचं योगमायेनं मूढ 
लारेल्या जोहरास कसे समजरं ष अपत्या सेनच्या बल्ावर यानै कोणता 
प्रतीकार केला ते सरवे, वीर शिवाजीच्या यशोरूपी क्षीरसरागरांद पोहणा्या 
परमानदा, त्वां सांगावे. 

कवींद्र उवाच 

रिवः स्वयं प्रणाखाद्रेरियासुरभवयदा । 
वीराय जोहरायेमं संदे व्यखजत्तदा ॥ ४॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः- 

४ जब्हां शिवाजीनें स्वतः पन्हालगडहून जाण्याची इच्छा केटी, तेग्हां 
त्याने वीर जोहरास् अघ्रा निरोप पाढविला. 

शिवराज उवाच 
येदिेन समाहृतेस्ताप्रेः स विषयो मम । 
उपक्रातस्त्वाक्रमितमतिक्रातिविकारिभिः। ५॥ 

शिवाजी स्हणारखाः- 

५ आदिशं बोलावले ब माद्या अतिक्मणामुढे रागावलेके मोगल 
मक्षा देश आक्रम् लागले जहित, 
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अतस्तैरधुना योष्दुमितः प्रस्थीयते मया । 
योद्धव्यं बत मे योधेयुद्धविद्धिरिह त्वया ॥ ६ ॥ 

६ म्हणून याच्या युद्ध करण्याच्चाढीं आतां मी येथून निषत अहं. तेग्हां 
तू मास्या युद्धनिपुण योदध्यांश्षीं यर्थ र्ढवेस. 

यदि वार्ति मतिस्तेऽद्य द्रंदयुद्धे सकोतुका । 
तद्यैखंक्रियतामेत्य प्रणाखाद्रेरुपत्यकाम् ॥ ७ ॥ 

७ किंवा जर मास्यारीं मनजे्ने-कोतुकानें ददरयुद्ध करण्याची तुक्षी आज 
इच्छा असेल, तर पन्हाठगडाच्या पायथ्याशीं यवे, 

स्वेन स्वेन ह्यनीकेन विदुरादवलोकितौ | 
योःस्यावः सोत्स्वं तत्र बत निखिदाधारिणौ ॥ ८॥ 

८ स्वतम्चीं सैन्यं माम्हाखा दुरून पाहत अप्तां अपण दोषे खङ्ग 
षेऊन् तेथे अदने रद्र | 

तमाकण्यीपि संदेदं कृती कणेपुराधेपः। 
अनाकार्णितवञ्चके चकितेन स्वचतसा ॥ ९॥ 

९ त्या कणृलच्या कुशल अधिपतीनेँ ( जोहरानं ) तो सदेश ेकूनरि, मन 
भयचकित स्चास्यामुढे, न एेकल्यारखें केले, 

तदाप्रभृति तेनोच्चेभौयीखानादयो भटाः । 
संदिष्टाः सवैतस्तस्य पवेतस्य निरोधने ॥ १० ॥ 

१० तेव्हापासून द्याने मायीखानादि योध्यांना ल्य गडाघ सर्वं बाजुनी कडे- 
कोट वेढा देण्याञ्च आज्ञा केटी, 

अज्ञाता नैव नियाति न चायाति पिपीटिका। 
तथोपविविश्युस्तव्र ततो जोहरसेनिकाः ॥ ११ ॥ 

११ भग मुंगीसुद्धां न कठतां बाहेर जाणुर नां किंवा आति येणार नां 
अशा रीतीने जोहराच्या सेनिकानीं तेथे वेढा दिखा. 

अधीङृत्येव तां स्तत निविष्टान् प्रतियोधिनः । 
शिवः स्वीयेन शौर्येण परिधं तमठघयत् ॥ १२ ॥ 

१२ तेथे (वेढा देऊन ) बघलेत्या या रत्रुयोध्याना जणूं काय संघठे 
करून शिवाली स्वशौर्यी्न'तो वेढा फोद्न गेला. 
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स तत॑ः सक्ताभियामेः पंचभिर्योजनैर्मितम् । 
अतीत्य किल पंथानं विचारं रेलमासदत् ॥ १३ ॥ 

१३ नंतर स्यानं खरोखर सात प्रहरत पांच योजनै (४० मेरु) मागं 
आक्रिमून विशाठगड गांठला, 

अथोदन्तविदश्चाराः शादराजात्मजं चपम् । 

विनिगेतं प्रणारा्रेजोदराय न्यवेदयन् ॥ १४ ॥ 
४ मगती बातमी जाणगान्या हेरनीं रिवाजी पन्हाठकगड। वरून निघून 

गेखा असं जोश्यासर सांगितले, 

सवतसागरावतेवर्वीव स ततः स्वयम् । 
तांतभावमधात्तञज ्रातश्ांतः सभांतरे॥ १५ ॥ 

१५ तेन्हां जणु काय प्रल्यकाठछच्या सागरातील मोंषव्यांत सांपडलेखातो 
हार स्वतः भत्येत व्यामृढ होऊन सभेमध्ये चिन्न न्नाला. 

अहो रुद्धो िरुद्धोऽयमस्माभिरिद भूधरे 
अस्मान् विस्मापयश्नस्मादकस्मादद्य निगेतः ॥ १६ ॥ 

१६ अहोष्या गडावर माम्ही कोौड्टेला दह्] श्रु अआगम्ह।स चकित करून 
भाज येथून अकस्मात् निघून गेखा याद्च काय म्हणावे | 

अथ येदिलदगहाय दद्योयिष्ये कथं मुखम् 
अतःग्रश्चति मे जन्म परिहासाय केवरम् ॥ १७॥ 

१७ आतां मी अदिटशदहासर तोंड कसे दाखवृं १ यापु माक्ष जिणे केवढ 
उपहाषास कारणीभूत होय. 

यवनांतकरं छन मम टस्तादिनिःसतम् 
निशाम्य कि वदिष्यति शास्ताखानादयोऽपि माम् ॥ १८॥ 

१८ यवनांचा नाशश्च करणारा द्या माद्या हातून निष्रलेला रएकून शाएस्ता- 
खानादिसुद्धां मला काय म्हणतील | 

अनुतप्येति स चिरं विचित्य च मृष्टमैष्टः । 
जगाद दुभेदं वीरं मसूद नाम वबैरम् ॥ १९! 

१९ असा पुष्कठ वेठ षश्चात्ताप करून व वारंवार विचार करून तो अतिमत्त 
अशा वीर ही मसूदासख म्हणारा, 
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जोहर उवाच 
म्रन्थिस्थेनेव रत्नेन सपत्नेनाधुनासुना । 
निरोधपरिमुक्तेन बत मे दूयते मनः ॥ २० ॥ 

जोहर ग्हणाखाः- 

२० गांढीतील (यै्खछीतील) रत्नाप्रमानें आतां हा श्रु वेब्यांतून निसरस्यामुरे 
माक््या मनासर किती तरी दुःख होत आहे 

पद्यतां नः समस्तानां हस्तादयोऽ द विनिःखतः। 
दुतमेव महाबाहो मसूद तमनुद्रव ॥ २१९॥ 

२६ साम्ही सगठे पाहात असतांना जो आज आमच्या हातातून निया 
त्याचा, हे महाबाहु मसूदा, श्षीघ्र प्राठलाग कर. 

निजकार्यातरव्यग्रो विदा च रिद्टोच्चये । 
स चिरं वतन स्थाता त्वमतस्त्वरितो भव । २२॥ 

२२ अपत्या दुखन्या कार्यामध्यं ्यग्र ससछेला तो (शिवाजी) विशाल गडावर 
फार वेक राहणार ना्हीच, म्हणून त्ू त्वरा कर. 

स तेनेति विनिर्दिटो विशिष्टः रौयैकमेणि । 
महत्या सेनया साधं अयुदुद्राव तं द्विषम् ॥ २३॥ 

२३ यृप्रमाणे त्यनें माक्ष केल्यावर तो रो्यक्मामध्यें मख्ामान्य ( मसुद ) 
माज्या सनेसह त्या श्रुचा पाठलाग करू लागला. 

आजाचु तुरगास्तस्य ममञ्जुः पथि पंकिले । 

निपेतः पत्तयश्यापि साद्ररोवारसकुठे ॥ २४ ॥ 
२४ चिखलाठ मागत त्याचे घोडे गुडव्यापर्यत सतले व पदातीयुद्धा 

दार शेवाग्यामध्ये पडले, 

मसद मागतं श्रुत्वा रिवराजः पराक्रमी । 

ससज्जे संगरायोच्चेवैसस्तत्च शिखोच्चये ॥ २५ ॥ 

२५ मसूद अषेला ेकूनलया गडावर राहणारा पराक्रमी रिवाज्ञी राजा 
लढण्यास्र चांगला बिद्ध न्चाला, 

पटीवनपतिर्वीरो जसवंतो नराधिपः। 
परतापी सूयेराजश्च शरंगारपुरपार्थैवः ॥ २६ ॥ 
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अपरेऽपि च सामन्ताः शेटस्यास्य निरोधने । 
नियोजितचरास्तेन जोहरेण दुरात्मना ॥ २७ ॥ 
युध्यमाना अपि मुष्टुः रिव शेखाधिरोिणम् । 
निषेध्ठुं न क्षमते स्म पराभूताः पदे पदे ॥ २८ ॥ 

२६-२८ परछावनाचा ( पाीचा ) राजा वीर जक्षवतराव, शृगापूरचा राजा 
प्रतापी सू्याजीराव आणे दृसरेहि सामत, त्या गडास वेढण्य।च्या कामी त्या दुरात्म्या 
दुष्ट जो्राने पूर्वाच नेमके होते; ते वारवर ल्टत असतांहि पदोपरदी पराभूत 
ज्ञाल्यामुढे गडावर चढणास्या शिवाजीष्च अडवृं राकठे नाहीत. 

ते सर्वेऽपि मसृदेन ससेन्येनाभिमानिना । 
समेत्य भूधरममुं भूयो रुरुघुरुद्धताः ॥ २९ ॥ 

२९ त्या स्रगन्याच गविष्ठ राजनीत्या अमिमानी व ससैन्यमसुदास मिद्ून 
त्या. गडास पुनः केढा दिला, 

अथ ते शिवराजस्य योधाः कोधारुणेक्षणाः। 
अवसष्य गिरेस्तस्मात् निःस्वनंतो घना इव ॥ ३० ॥ 
धावमानाः सावधानान् रुधानानभियायिनः । 
रिताभिरसिधासाभिः कतोत्पातमघातयन् ॥ ३१॥ 

३०-३१ नतर क्रोधने डोढे लाल क्चलेले असे त शशिवाजीचे योद्धे स्या 
गडावरून खार्खीं उतरून मेघाप्रमाणे गजना करीत धःवून जाऊन सावधपणे 
वेढा देणा््यांवर हछ्छा करून, उब्या वादन तीक्ष्ण तरवार्शीनीं कापून काढले, 

वहवो ववेरास्तश्र वाछिभिः रिवपत्तिभिः। 
संडिताः खङ्गधाराभिययुः संयमिनीं पुशम् ॥ ३२॥ 

३२ तेथे पृष्कठक शि्यांस रिवाजीच्या बलाठ्य पायदल्लनीं तरवारीच्या 
घारानीं कापून काठल्यामुढ त्यार्न। यमपुरीची वाट धरली. 

जसर्व॑तः सूयैराजः सामन्ताश्चापि भूरिशः । 
रयं धारयित तेषां न तन प्रभवोऽभवन् ॥ ३३ ॥ 

३३ तेथे जसवंतगव, सुयोजीरावे ब दुसरे पुष्कठ साम॑त स्यांचा मारा 
स्न करू राकलठे नार्हीत, 

मसूदस्त्वपयान्तीं तां परावत्यात्मवाहिनीम् । 
वेगवान् प्रतिजग्राह परान् ग्रह इव ग्रहान् ॥ २७ ॥ 
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३४ पून जाणाव्या स्या आपल्या सैन्यास परतवून, वेगवान मसृदाने, ग्रहं 
प्रहांवर इह्छा करतो व्यप्रमाणे, शत्रूवर हहा केला, 

अथोभयेषां सेन्यानां संनिपातो महानभूत् । 
असिभिः शाक्तिभिश्चोच्चेरनिघ्नताभितरेतरम् ॥ २३५ ॥ 

३५ तेब्हां तरवारीनी व शक्तानि एकमेकां जोरानें मारणाप्या त्या दोनदहि 
सेन्यांमर्ध्ये मोठे युद्ध चाट. 

ततो भुजमदावरानिघ्रान् विध्रानिवागतान् । 
बबवैरान् पातयामाखुः परे पधनपारगाः ॥ ३६ ॥ 

३६ तेब्हां बाहु्रलाच्या गर्वानिं उन्मत्त स्ञाटेल्याव विघ्नाप्रमागे चादून 
आस्या रिदांना युद्धनिपुण शचरुनीं ( मराव्यां्नी ) लोव्टविल. 

तरूनिव ताडित्वंतो गरुत्मन्त इवोरगान् । 
जगयैस्तान् विनिर्जित्य रैखाधिपतिपत्तयः ॥ २७ ॥ 

३७ विद्युदुक्त मेघ बृक्षाना मोटन व॒ गख्ड सापांना पकदट्ून गजना करतात, 
त्याप्रमाणे हिवाजीच्या पदातीनां स्याना जिकून गजना कटी. 

परितः शीणेदीषेण्यं शीणेपाण्यंधिमस्तकम् । 
शीणेस्कंधोख्युगलं तदाभूद् रणमंडलम् ॥ २८ ॥ 

३८ व्या वेर््ी फुट्टेटीं रिरल्नाणे, वटय्ले हात, पाय, मस्तक, लादि, 
मांक्या हीं त्या रणभूमीवर सवल पसरली होती. 

सा रादहरिताप्युचयर्विरालादरेरुपत्यका । 
रोद्ितैः प्रतिवीराणामभूत् सपदि रोहिता ॥ ३९ ॥ 

३९ काव्या गवताने अल्वत हिरकीगार अस्रेटी ती विश्षारगडाच्या 
ख्गतची भूमि शत्रूकडीर वीराच्या रक्तानं एकदम लालमडक स्ञाली. 

ऊररुभिजोनुभिश्चापि तथा जघाभिरंघरिभिः । 

रियोभिश्च नराश्वानां दुष्परे्ष्या वसुधाभवत् ॥ ४० ॥ 
४० माणस्ंव घोडे यांच्या मांड्या, गुडे, जघा, पाय व डोर्कीं यांच्यायोगें 

भूमि हिडिष् दिसु लागली. 

इत्थं मसूदः स्वं सेन्यं शिवरोषमहाणेवे । 
समस्तमात्महस्तेन मज्जयित्वा विरखुल्ितः ॥ ४१ ॥ 
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परेः प्रधनपारीणेर्जीवन्मुक्तो ऽनपेक्षितः । 
पराचीनोऽभवन्तेभ्यः परं निवेदमागतः ॥ ७२ ॥ 

४१-४२ याप्रमाणे यापले सगे सेन्य आपल्या हातानें शिवाजीच्या क्रोध- 
समुद्रात बुडवून लज्जित क्लटेला मृद युद्धपारगत शत्रूनीं अनपेक्षितपणे जिवंत 
सोडला व त्यास्र पराकष्ठिवा खद होऊन तो रशत्रुपासून पराङ्मुख म्नाल. 

प्रपलाय्य रणात्तस्मात् पुरस्तादात्पनः स्थितम् । 

जोहरस्तमथामंस्त परखोकादिवागतम् ॥ ७३ ॥ 
४२ त्या युद्धातून पून येऊन सापणासमोर उभा राहिलेखा तो ( मसूद) 

जण काय परलोकाहून भाला आहे भसं जोहरास वाटर | 

अथ स्वविषयोपांतादानायितचरां चमूम् । 
समादाय विद्राखादयात् पवेतात् ् रस्थितः स्वयम ॥ ४४ ॥ 

४४ नतर आपस्था प्रातांच्या समेहून पू्ीच भाणवून देवलके सन्य घेऊन 
तो स्वतः विंशाकगडाहून निघाला. 

उापित्वा वसतीस्तास्ताः सोत्सवे पथि पंचपाः । 
सद्यो राजगिरिं गत्वा राजा राजगिर्सश्वरः ॥ ४५॥ 
चचन्मरीचिनिचयस्फुररत्नासनस्थिताम् । 
कुटस्रीभेः परिच्तां कुटखीकुख्देवताम् ॥ ४६ ॥ 

तत्तद्बतवतीं नक्तंदि वमचेतदेवताम् । 
दद तीमाहिषस्तास्ताः सत्यगंभीरभाषिताम् ॥४७ ॥ 

प्रमोद बाप्पप्रचयस्तिमितायतलटलोचनाम् । 
समुच्चलितवात्सल्यरसां सदरोनोत्सुकाम् ॥ ४८ ॥ 
संप्रस्युतस्तनस्तन्यधाराभिरम॒तात्मभिः । 

स्नपयन्तीं महाबाहुजेननीं स्वामवन्दत ॥ ४९ ॥ 
४५-४९ अगनेद दायक मागत निरनिरान्या पां चसहा वस्ती करून राजगडच्या 

(क्षिव) राजानं लगेच राजगडास जाऊन, चमकणान्या किरणसमूहाच्यायेश रख - 
लखणाय्या रत्नजडित आसनावर बष्रटेल्या, करीन लिया परिवेष्टित अब- 
केल्या, कुलीन सियांचं कुर्देवत ज्ञाटेस्या, नाना प्रकारची व्रते करणाव्या, राज्ञ 
दिन दैवतांची पूजा करणाव्या, निरनिराढे माश्चीरवाद देणाव्या, सत्य व गंभीर 
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कवीन्द्र परमानन्दकत 

भाप्रण करणायव्या, आनडश्रुपुरानें दीषं नेत्र स्तिमित क्षालेष्या, अंतः. 
करणात पत्रप्रम उचबठ्टेट्या, द शेनोर्मुक ्चालेस्या, स्तनांतून वाह्णाच्या भमू- 
तमय दुग्धघारांनीं न्हाऊं धालण।त्या सापस्या जननी वेदन केले, 

ततस्तदौतिके तत्तद् दृत्तमावेदयन्नयम् । 
अनयत्तदिन सवै विजयी शाटनंदनः ॥ ५० ॥ 

५० नंतर निरनिराव्या अ्रकारचा सवं वृत्तांत सांगरण्यांत स्या विजयी शिवा- 
जनिं तो स दिवश्च तिच्यासंनिव घार्विला. 

आगतो विजयी राजा निजं राजगिरि यदा । 
प्राणदन्मरदुगंभीरस्वन दुदुभयस्तदा ॥ ५१॥ 

५१ जेन्द्ां विजयी ( शिवाजी ) राजा मपस्या राजगडाघ आला, तेन्हां 
टुटुमि मृदु व गेमीर ष्वनीने वाजू रागस्य. 

तस्वथं परिभूय व्बैरवलं सद्यः स्वबाहोवलाद् 
आयाते हिवपत्तनं रिवमदहीपाखे परणाटाचटात् । 
सेनाभिः सकटखाभिरेव सहितस्तत्तप्रयत्नाकलः 
स्वेऽभीष्टे किट संदायालुरभवदिछीपतेमांतुलः ॥ ५२॥ 

५२ तेथील शिद्यांच्या सैन्याचा आपल्या बाहुबरने तत्काढ परामव करून 
शिवाजी राजा पन्हाठगडाहून मापल्या राजघानीस्(राजगडाख) माला .तेन्ां गट 
सैन्य ब्ररोबर असून व निरनिराल्या प्रयत्नांमध्ये तं व्यत्र मसुन सुद्धां दिष्ीपतीच्या 
मामाख ( शाएस्ताखानास ) आपला इष्ट हेतु सिद्धश्च जातो की नाही याविषर्यी 
सशय उत्पन्न न्रा, 

इत्यनुपुराणे घयवंशे कवीन्द्रपरमानन्दभकाशितायां 
सतसाहस्यां संहितायां स्वपुरभवेज्ञो 

नामाध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अध्याय र्वा 
0 

मनीषिण उचुः 
तर्मन् भरवलोत्तसे राल्ञि राजगिरिं गते। 
गतिः काऽभूत् प्रणाखाद्रेः तदाचक्ष्व महामते ॥ १ ॥ 

पडत म्हणालेः- 

१ तो मोसलेकुलमूषण राजा शिवाजी राजगडास गेला असतां षन्हाठ- 
गडाचीं काय गति स्षालाते, हे महाबुद्धिमाना ( परमानंदा ), सराग, 

कवीद्र उवाच 
शास्ताखानः स्व्यं ह्यत विषये तत्र जोहर: । 
उभयचरापि युद्धाय प्रभवामः कथ वयम् ॥ २॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः-- 
२ स्वतः शाएस्तेखान द्या प्रांतात आहे; तिकडे रिद्धी जोहर अहै. तेन्हां 

धाम्ही दोन्हीकडे कसे ल्द शकु 

तदद्य येदिखाधीनः प्रणालादिर्वेधीयताम् । 
परस्थीयतां च भवता कायीतरमिह स्थितम् ॥ ३ ॥ 

२ म्हणून आज षन्हाठगड आदिलशहाच्या स्वाधीन कर आणि तृन, 

इकडे दुखरं क।म उपस्थित स्चाकु अहे. 

अलीराहात् प्रतिनिधि तस्य टस्य सवेथा । 
आदास्यामः क्षणेनैव नास्मद्वचनमन्यथा ॥ ४ ॥ 

४ अछ्छीशहापासून त्या गडाचा मोबदला आपण एका क्षणात खाल्लीन षेऊ; 
आमचं भाषण खोटे होणार नादी. 

निजदूतमुखेनेर्थं शिवेन प्रतिबोधितः । 
परिचिन्त्य निजे चित्ते स्वयं ज्यंबकभास्करः ॥ ५ ॥ 
संगराभिनिविष्टोऽपि प्रभोराज्ञां प्रमाणयन् । 
अट्टीश्ाहाय तं हरं विततार विनीतवत् ॥ ६ ॥ 

५-६£ असे आपल्या दृताच्या तोद्भन रिवा।जीने व्यवक मास्करास कटवि 
भअघतां त्याने ययाच मापल्या मनांत विचार करून स्वतः युद्धोत्सुक असूनां 
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कवीन्द्र परमानन्दकृत 

घन्याची साक्ञा प्रमाण मानून (शिरा वद्य करून ) तो गड (पन्हारा) नम्रपणे 

अष्छीशष्ास देऊन टकेला, 

ततः स जञोदरं दष्टा तस्मे षृषटाप्यनामयम् । 
सुतरां सत्कृतस्तेन रिवसोहद कांक्षया ॥ ७ ॥ 

७ नतर जोहराख्च भेटून व्यानें याश्च कुशल विचारले, शिवाजी चा सेह जोड - 

ण्याच्या इच्छेने त्यानेहि स्याचा अत्यंत सत्कार केला, 

वह्ुना स्वसदायेन सेन्येन परितो वृतः, 
उपेत्य प्रणमन्मोखिः प्रभुं निजमुदेक्षत ॥ ८ ॥ 

८ आपण।स साद्य करण व्या पूष्कठः सैन्यास्रह जवठ येऊन, मस्तक र्ववून 
त्यानें अपस्या धन्याकडे पाहिले, 

मनीषिण ऊचुः 
नायं त्वया निदहंतव्यो मतव्यो मव एष मे । 
निमित्तमन्यदेवास्य जोहरस्य विनादाने ॥ ९ ॥ 

पंडित म्हणालेः- 

९८५यालत् मरू नको; ही मा् मसलत मान्य कर; ह्या जोहराचा 
नाशश्च करण्याचें दुसररेच निमित्त आहे. "" 

भगवत्या समागत्य रिवराजाय धीमते । 
उक्तपूवैमिदं यासीत् प्रणाखाचलवर्तिने ॥ १०॥ 

१० अस बुद्धिमान शिवाजी राजा षन्हाठगडास्र असतां त्याच्याजवढ येऊन 
त्यास देवी भवानी पूर्जीच सांगितले होते. 

तर्हिं येन निमित्तेन यथा स निधन गतः! 
तथा कथय नः सवै कवीद्र कुदारो द्यसि ॥ ११ ॥ 

११ तेन्हां तो कोणत्या निमित्ताने व कसा नाश्च ( मृष्यु) प्रलाते क्षव, 
हे कर्वीद्रा, आम्हाच् सांग; कारणत कुशल आहेस. 

वयं भागीरथीतीरे भवतो भारतीमिमाम् । 
पायं पायं न तृप्यामः सुधां सुमनसो यथा ॥ १९॥ 

१२ देव जसे नित्य अमृतपान करीत भषताहि तुप दत नाहीत, तशी 
भागीरथीच्या तीर अपटी वाणी सारखी उत्ुकतेनें एेकूनहि मची तुति 

होत नाही. 
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शिवभारत अध्यायय्८वा 

कवीद्र उवाच 
भगवत्या समादिष्ट रिवभूपे महाभुजे । 
ध्वजिनीं ताघ्रवक्लाणां पराभवितुमात्मना ॥ १३ ॥ 
विनं बवैरग्युहं सदो भित्वा विनिगेते । 
रिखोच्चये प्रणाले च दैवाद्धस्तमूपागते ॥ १४ ॥ 
अद्टीशादोऽतिमदात्मा मन्यमानोऽन्यथात्मनि । 
चिराय जोदरायेव चुकोप किल कोपनः ॥ १५ ॥ 

कर्वाद्र म्हणालाः-- 
१३-१५ महाब्राहु शिवाजौ र।ज।स, मवानी देवीने आश्नां केस्यावकून तो 

स्वतः मांगलाच्या सेनेचा परामव करण्याघ्राढी शिदव्याचा बलाढय सेनाव्यूह 
एकदम भेदन (कोडी फोद्धन ) निघून गेला मसतां व पन्हाक्ृगड पुदैवार्न 
हातीं आला अघ्मतां, अति महामूलं व रागीर अद्छीश्षदाच्या मनांत भलतंव 
येऊन तो पष्कढ काढ्छपयेत जोहरावरच रागावला, 

ततो भूरि धनं रन्ध्वा बत द्ुच्धात्मना त्वया 1 
कुमते ज्ञायमानोऽपि स प्रस्थास्यन्ुपिक्षितः ॥ १६ ॥ 

१६ है दुष्टबुद्धी, त्वां लोभ्यानें स्याच्यापासून पुष्कढक धन घेऊन तो 
निघून जाणार हं माहीत ससतांहि त्याच्याकडे कानाडोवय केखास | 

भवता प्रतिरुदधस्य भवतोऽ चमति विना । 
दुर्गमो निगेमस्तस्य सरपतेरिति मे मनः ॥ १७॥ 

१७ तू त्यास कोडलं अखतां त्या राजानं निघून जाणे तुद्या अनुमवी्िवाय 
दुष्कर होतं मघं मला षारतें. 

तस्मादेहि धनं देहि यदत्तं तन भूभृता । 

मद्धस्तेनैव भवतो भवे्निघनमन्यथा ॥ १८ ॥ 
१८ म्हणून तूये आणित्या राजानं दिले धन दे; नाहीं तर माद्या 

हातून वक्षा मृल्यु (नाश्च) होईल, "' 
वणेदूतमिमं तस्मे प्रेषयामास येदिटः। 
तथापि न विभायास्माद् बबैरो बलिनां वरः ॥ १९ ॥ 

१९ असं आदिलशदहाने व्यास परत्र पाठविके; तथापितो बलिश्रेष्ठ सिरी 
त्याला भ्याछा नाही. 

न यदा येदिलेनेष सपरायमपारयत् । 
तदा कणेपुरं सद्यः शिधिये दुगं दुगंमम् ॥ २० ॥ 
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कवीन्द्र परभानन्वङ्तं 

२० नेष्डां ह६। आदिलशदाशी लद शकला नाद, तेब्दां लगेच दुगौप्रमाणे दुम 
अशा कणूलाचा त्याने माश्रय केला. 

अथ केनापि यलेन जोहराय स येदिलः । 
हाख्या साकमक्ञातं हाटादर्मदापयत् ॥ २१ ॥ 

२१ नेतर स्या मादिलशहानं कन देतां का्हीतरी युक्तीने जोहरासख मद्या 
बरोघर विष देवविले | 

अहो येदिकशाहस्य महती मतिमदता । 
उपकारपरे येन जोहरेऽपनयः कतः ॥ २२ ॥ 

२२ उपकार करण।य्या जोहरास ज्यानि सपकार केला) त्या भादिटशदहाच। 
६। केवढ। मोढा मृखधणा । 

अमानुषगतिदैन्याः परक्तादेन सुदुधरः । 
मोहयित्वा परचमू परिवेषपरां पराम् ॥ २३ ॥ 
प्रयातो भूधरात्तस्माद् भूश्रद् भरश्ावखो यदि । 
मन्यामहे वयं तर्हिं नापराधी स जोहर: ॥ २४ ॥ 

२३-२४ देवीच्या प्रदे तो अमानुषगति व अर्जिक्य राजा भोसषा 
वेढा देऊन बष्ठेस्या मोल्या रशत्रुषेनेच्या हातावर तुरी देऊन जरत्या गडा- 
वरून निघून गेला, तर त्यांत स्या जोहराचा अपराघ नाहीं असे जाम्हांस्त वायते. 

अप्रस्तुतमिदं ह्यास्तां प्रथमप्रस्तुत परम् । 
खुधांद्युदशेनोदेहस्सुधांभोधिसहोदरम् ॥ २५ ॥ 

चरित्रं शिवराजस्य कथ्यमानं सविस्तरम् । 
निराम्य विघुधेः सरवैरनिजे हदि निधीयताम् ॥ २६ ॥ 

२५-२६ पण ह विषयांतर राहूं दे .प्रथम आरभर्ले,्ष्ठ,च द्र दर्चनाने उचंब्रल- 
णाव्या अमरृतस्ागरासरारखें (गोड), सविस्तर विले जाणार शिवरायाचै चरित्र 
आपण सवं पंडितांनीं एकन आपल्या हृदयांत सांढवा्वे, 

ववेरान् परिधीभूतान् परिभूय स्वतेजसा । 
बली श्रराबखो यावदायाति शिवपत्तनम् ॥ २७ ॥ 
तावचास्राननबरेः सबलः रतविक्रमम् । 
सं्रामदुगमाक्रांतं कृत्वा संग्राममश्चुतम् ॥ २८ ॥ 

२७-२८ वेढा देऊन बसलेल्या शिद्द्याच्या हातावर स्वपराक्रमानें ठुरी 
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दिवभारत अभ्यायय्वा 

देऊन तवान् ( शिवाजी ) मोसला जो राजगडावर येते, तोच मोगलाच्या 
बराव्य सेन्यांनीं अद्भुत युद्ध करून पराक्रमा लढणारा संभ्मामदु् काबीज केला, 

तमुदत शिवनरपो निशम्य शिवपत्तने । 
सवेनीतिविदां वयः सचिवानिदमव्रवीत् ॥ २९॥ 

२९ ती बातमी राजगडावर ेकून, सवं राजनीतिव््यांमध्ये श्रेष्ठ अक्षातो 
शिवाजी राजां सचिवांस असं बोख्लाः-- 

रिवराज उवाच 
कायोतरप्रसक्तस्वात् मयि सांतरमास्थिते । 
संभ्रामदुगंखदिता गता चक्रामती पुरी ॥ ३० ॥ 

शिवाजीं म्हणालाः-- 

३० दुसन्या कायत गुतस्यामुढे मी दूर असतां चाकन नगरी संग्रानदुर्गा- 
सह हातची गेटी. 

इदानीमेव तां दुमसदहितां दुग्रंहामपि । 
स्वयमभ्येत्य ताप्नेभ्यो गृहीतुमहमुत्सहे ॥ ३१ ॥ 

३१ ती घेण्यास कढाण अश्री तरी तिच्यावर स्वतः चान जाऊन ती 
किलाह मीं आतांच षेऊ इच्छितो. 

परं त्वापतितं यद्धि का्योतस्मनंतरम् । 
प्रयतिष्यामहे तस्मै वयं सर्वेऽप्यतपरम् ॥ २२ ॥ 

३२ परतु दुसरे जञ निकडी्चै काय उपस्थित ्चाटे आहे त्याच्या प्रयत्नास 
आपण चवैच यापे लामू. 

सहायपरिदीनेन नरेणद न केनचित् । 
परीभावयित शाक्या प्रतीपानामनीकिनी ॥ ३२ ॥ 

३३ ज्यास साष्यक्तां नाहीं अशा कोणत्यादी मनुष्याच्या हातून यः जगांत 
शत्ुसेनेचा पराभव होणें अशक्य आहे. 

तस्माद्यत्नेन महता नरद्रेण विपथिता । 
सग्राह्यानीकिनी दाश्वत् परनिग्रहकारिणी ॥ ३४७ ॥ 

२४ म्हणून शहाण्या राजान शचरुचा नास करणारे सन्ध मोख्या 
यत्नान क्तत बाढठ्गरं पाहि. 

बह्ुनाथ॑नरहितो महानपि महीपतिः । 
न तद्विधानां सेनानां संग्रहं कतैमहेति ॥ ३५ ॥ 

३६ २८१ ] 
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३५ श्याच्याजवटठ पुष्कट द्रभ्य नाहीं अशा रोयल्या राजाससुद्धां त्या प्रका- 
रची भन्ये बाटगतां येत नाहीत. 

अथोदर्थो भवत्युच्चैरथोद्धमोऽपि वधैते। 
अथोदेव तृतीयो ऽथस्तस्मादथेः प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ 

२६ पैश्ापासून पेखा अतिशय होतो; पैशापासून घर्महि व।ढतो; पैशान 
कामहि प्राप्त होतो. म्हणुन पैशाची प्रसा करतात. 

कुठ शीर वयो विद्या पोरुषं सत्यवादिता । 
गुणक्ञता च गांभीयैमथोदेव प्रजायते ॥ २७ ॥ 

३७ फुर, दरी, वय, विद्या, पराक्रम, खत्यवादित्व, गुणक्लता, 
गांभीयं हीं पशापासूनच उत्पन्न होतात. 

अथोदसो परश्योचेर्लोको खोकस्य निशितः । 

पुमानथंनरदितो जीवन्नपि न जीवति ॥ ३८ ॥ 
३८ पैशानैच लोकांना इष्टटोक व परलोक मगदीं निश्चितपणें प्रास होतात. 

द्रव्यहीन पुखष जिवत असूनही नश्रस्यास्षारखा अस्तो. 

यस्याथोस्तस्य सुहदो यस्याथीस्तस्य पौरुषम् । 
यस्याथोस्तस्य स्वै ऽपि सहायाः संभवति हि ॥ ३९ ॥ 

३९ ञ्याच्याज्जवल विपुल वैसा ससतो, याला मित्र मसतात; ज्याच्या 
जवठ पेखा भषतो, तो पराक्रमी भसतोा; ज्याच्यापारक्षी पैसा अघतो, त्याला 
सवच स्राह्य करतात, 

तदुग्ध्वा स्म प्रभावेण पृथुवत् पृथिवीमिमाम् 
तमथमाहरिष्यामि यद धीनमिदं जगत् ॥ ४० ॥ 

४० म्हणून पृथुराजाप्रमाणे स्वसामथ्यनिं ह्या प्रथ्वीचे दुघ काद्रन (खव 
्रांतांतून खेडणी वसुल करून ) ज्याच्यावर हं जग अवटबून आहे तो पैसा 
घेऊन येईन. 

तदनतरमेवोच्चैस्ततर दि्टीदमातखे 
करिष्यामि प्रतीकारमगस्त्य इव सागरे ॥ ४१ ॥। 

४१ ्यानंतरच, अगस्य ऋर्षीनीं समुद्राचा जसा सूडढ घेतला तस्ता तिकडे 
दिद्धीपतीच्या मामाचा चांगला सूड षेदन. 

इति छुबाणमुचित सचिवाः सदसि स्थितम् । 
नयोपेतं विनयिनो व्याहरंति स्म भूपतिम् ॥ ४२॥ 
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् +>] ४२ ह्याप्रमाणें राजानं समेत बसून योग्य व॒ राजनीतियुक्त भाषण कें 
असतां यास विनयशारी सचिव म्हणाठेः- 

सचिवा ऊचुः 
अथः समथ इति यद्भवानाह तद्वत् । 
तन्नोति कः भरतिन्रूते तिष्ठन् वैतडिकनते ॥ ४३ ॥ 

सचिव म्हणाटः- 
४२ ८८ पेसा हा घामर्ध्यवान अहि? अरसेजै मापण म्हणतां ते ^“ तसे 

नादी” मसं कोणता शहाण। माणूस्च वितंडवादाचा अवलंब करून उलट म्हणेक! 

अथेः समथसामथ्यीद् बजेत्सामथ्येमात्मनि । 
असमथीधितस्त्वर्थो नार्थोऽन्थो हि केवरम् ॥ ४४॥ 

४४ समयोच्या साम््यामुदढे पैशाच्या ठिकाणी सामथ्यै येईल; पण मस- 
म्थांजव2 अघ्रल्ला वैषा हा लाभकारक नस्तो, तर तो केवट 
अनय॑कारकच होय. 

योऽथः सर्वषु छोकेषु स तवेवेति विद्महे । 
तद्याहि जैबयाव्ाये रिवराज महाद्युते ॥ ४५॥ 

४५ सवं टोकांजवल जो वैखा आहहेतो वुक्च आहे ह आम्ही जाणतो. 
म्हणून हे महातेजस्वी शिवाजी राजा, यापण मुटुखगिरीवर जवे. 

किच संप्रति सेनानीरिद्रभस्थेद्रमातुलः। 
संग्रामदुगेमन्यग्रो जित्वा भूत्वा महामनाः ।॥ ४६॥ 
प्रस्थाय वे पुरः पुण्यपुरमास्थाय च स्थितः । 
निशाम्य त्वां महावाहो हिवपत्तनवार्तिनम् । ४७ ।। 
भरं विद्कमानोऽन्तः प्रायस्तेनैव वत्मना । 
सद्यरोलावरोदाय सेनां संप्रेषयिष्याति ॥ ४८ ॥ 

४६-४८ शिवाय सध्यां दिदछीपतीचा मामा सेनापति शाएस्तेखान हा 
संग्रामदुर्गं जिंकून, निश्चित व गर्विष्ठ होत्साता पूष्दे चार करून पुण्याच्च येऊन 
राहिखा आहे, हे पराक्रमी राजा, तूं राजगटावर आदेश्च भसं रएेकरून मनांत 
अवयंत मीति वादून बहुधा दाच बाटेनं तो मापी सेना बह्याद्रीवरुन खां 
पाठी. 

अभिद्र्वती सह्याद्वेयेथा सा नावरोहति । 
तावचथा विधातन्यमथान्यदपि सवेथा ॥ ४९ ॥ 
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४९ चादून येणारी ती (सेना) सष्याद्रीवरून ज्या योगे खाली उतरणार 
नाटी अक्षी प्रथम तजवीज करावी. मग दुसम्याहि गोष्टी सवै प्रकारे कराग्या, 

सचिवानामिति वचो निशाम्य समयोचितम् । 
स धन्यचरितः सम्यगमन्यत महामतिः ॥ ५० ॥ 

५० सचिवांच असर समयोचित भाषण रेकून दया महाबुद्धिमान व पुण्य 

शील राजास ते चांगरं बाटल, 

मनीषिण उचुः 
सहस्रैः ससिवाहानां लिसप्तत्या समन्वितः । 
शास्ताखानः किमकरोत् बत पुण्यपुरस्थितः ॥ ५१ ॥ 

पडत म्हणालेः- 

५१ ग्र्याहत्तर हज।र घोडस्वारांसह राएस्तेखानने पुण्यासर आपटे ठाणे 

देऊन (पर्दे) कराय षरे केले ! 

कवीद्र उवाच 
स कारतखवं नाम यवनं कायेकारिणम् । 
पुरसथितं समाहूय मिथः एतद भाष्रत ॥ ५२ ॥ 

कवीद्र म्हणाकाः-- 

५२ समोर सअश्रलेल्या कारतल्व नांवाच्या कायंक्त्यां यवनाच्च बोल वून 
त्यास तो एकांतांत अस्र म्हणाला, 

दरास्ताखान उवाच 

प्रतापी जसवतस्ते जनको ऽजबडान्वयः | 
भवानपि नयत्येतदुद्धेनेव निजं वयः ॥ ५३ ॥ 

५३ तुला बाप अजबड ( उजवेग ) वंशात जसवत हा प्रतापवान भह, 

साणितृ सुद्धां जापले हं वय युद्धांतच घाटवीत आहेस. 

प्रवरं गालिव जित्वा संप्रति स्ववलाश्चरयात् । 
प्रच डपुर मादाय मद्यं दत्तमिह त्वया ॥ ५७ ॥ 

५४ बलाढ्य गािबास् जिकून सध्यां स्ववढनें प्रचडपूर् षेऊन तुं मला 
येथे दिख, 

सोऽधिपः सष्यरोटस्य दुधषेः संगरे यथा । 
करोत्यसुकरं कम तवापि विदितं तथा ॥ ५५ ॥ 
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५५ स्जिक्य अस्ता तो स्याद्रीचा अधिपति शिवाजी युद्धामध्ये कसं दुष्कर 
कमं करतो हं तुलाहि मादीत माहे. 

सद्यजयः सद्यपतिः सह्यस्याक्रमणं विना । 
नैवास्मद्वश्यतां गता दंतादंकारसंयुतः ॥ ५६ ॥ 

५६ सह्याद्रि पादाक्रांत केल्यारिवाय तो स्जिक्य व गर्व सद्याद्रिपति 
( शिव।जी ) सामच्या ताग्यांत मुन्डीच येणार नादी. 

सेनया सहितः सदयस्तदद्य त्वं ममाज्ञया । 
बत प्रसह्य सह्यादेरवरोदे मति कुर ॥ ५७ ॥ 

५७ म्हणून मलय अश्ञेने तू माज सेनेखह ठगेच स्याद्र उतरण्याचा 
जोराने विचार कर. 

अद्यप्रभृत्यहं वीर भविष्यामि भवद्धदाः। 
अवरुद्य धरं सह्य मह्य देहि मह यराः ॥ ५८ ॥ 

५८ हे वीरा, आजपासून मी व्या मघीन साहं. सद्यादि उतस्न मला 
मोठें यश्च ( मित्रवून ) दे. 

चपावत्यथ कल्याणपुर भीमपुरी तथा । 
पणवल्टी पुननोगस्थान काय त्वयात्मसात् ॥ ५९. ॥ 

५९ चौर, कल्याण, भिवंडी, पनवेर माणि नाधोढणे हीत हस्तगत कर, 

कच्छपाश्चाहुबाणाश्च महाप्राणा महायुधाः । 
तथेवामरसिहोऽपि मिलसेनः सवां धवः ॥ ६० ॥ 
गाढान्वयः सजेराजो राजव्याघी च दुधरा । 
जसवतश्च कोकारो याद वश्च महाभुजः ॥ ६१ ॥ 
पतेऽति महिताः सेन्यसदहिताः प्रहिता मया । 
सेन्यास्त्वामनुयातारो विरोचनमिवास्चुसः ॥ ६२ ॥ 

६०-६२ महावबर्वान व पराक्रमी (मोड सायुधं अख्टेले) कषप व 
चन्हाण, ममरविह, मित्रसेन व याचा भाऊ, घर्जराव गाढे, अनजञिक्य राय- 
बागीण, जसरवेत कोकाटे, महाबाहु जाघव हे अव्येत माननीय मसे मी षैन्या- 
खह पाठविले सेनानायक विरोचनामागून जसे असुर गेले तस्चे-तुस्यामागून 
येतील. 

अग्र्यः सम्रसेन्यानां त्वमन्यग्नः पुरो भव । 
परिपाटयिता पृष्ठं तवाहं परष्ठकारिणः ।' ६३ 
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न न 

६३ सर्वं सेन्यांचा स्होरक्या असात अव्यग्रपणानें पु्देहो. अर्व्यत प्रिय 
करणारा्ोतू घ्या तुक्ला मी पाठ राखीन. 

इत्थ नियुक्तमालोऽयं पतनापतिनामुना । 
वीरेः परिवृतो वीरः प्रतस्थे प्रथेतक्रमः ॥ ६९ ॥ 

६४ ह्याप्रमा्ं त्या सेनापतीची आज्ञा होताक्षणीच हा प्रख्यात पराक्रमी 
वीर वीरांश्ह निघाला. 

अथ पन्थानमाधित्य कोहप्रदैक्षिणोत्तरम् । 
वीतभीः स वतारेभे सद्यरोखावरोदहणम् ॥ ६५ ॥ 

६५ नेतर रोहगडय्या दक्षिणोत्तर मागनिं तो निभयपणें सह्यादि उतर 
खागला. 

एकपदा तया यान्ती नाछेकायत्रतुल्यया । 
अभूदतीव स्थगिता वाहिनी सा पदे पदे ॥ ६६ ॥ 

६६ नलिकायत्ाख्चारख्या या पाक वारेने जात असतां ती सेना षदो. 
पदीं अतिशय कुढठित ज्लाली. 

अस्माद बाडमुखी भूताः पताम इति निधिताः । 
नरास्ताघ्राननचमूचराः सद्यमवातरन् ॥ ६७ ॥ 

६७ “ह्या वाटेवरून अधोमुख होऊन अपण पड्? अशी खाली श्चाख्टये 
मोंगलसेन्यांतील खोक स्याद्रीवरून खाट उतर. 

अर्हकारपरः कारतटवः स्ववटान्वितः। 
हंतारं नैव हेतारं कांतारं तु व्यटोकत ॥ ६८ ॥ 

६८ आपल्या सेन्याह येणाग्या या घभेडखोर कःरतब्रलासख आपला राच 
लब्रकर मुन्टीच दिर नाही, तर अरण्परमात्र दिसल. 

दुन्यामिव परः पणी तां वन्यां सोऽविक्यदा । 
मि्रसेनादयस्तस्य पाश्च न विजह्ुस्तद्ा ॥ ६९ ॥ 

६९ रन्नूनीं भरटेत्या पण जणू काय दयून्य दिसणान्या अशाव्या स्ला्डत 
जेन्हां तो शिरला, तेग्ां भिचसेनादि सरदाराना त्याची कड सोडटी नाही, 

न यज पवनस्तत्र यवनः स महावने । 
निवसन्नवने हेतुमात्मनो न व्याचतयत् ॥ ७० ॥ 

७० जेथं वारासुद्धां नव्हता यशाल्या महावननांत वस्ती करणान्या कारत- 
ल्बानं आपस्य रक्चषणाचा ( सहजच ) उपाय चितेला नादी. 
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रिवभास्त अध्याय २८ वों 

मनीषिण उचुः 
तां वन्यामाविरोन्तस्ते द्विषन्तः रिवभूपतेः। 
अनारोकमयं टोकं पयामः स्मेति मन्वते ॥ ७९ ॥ 

पटीत म्हणालेः- 

७१ त्था कीरं रानांत शिरणाव्या त्या शिवाजीच्या रान “ अ(पण अधकार- 
मय लोक (प्रदेश) पाहिला” असं व।यलि, 

सद्याद्वेरवरो्ं तं प्रतिकरूरमरूदढतम् । 
तावदेव हिवः कस्माश्नविरुद्धमरुद्धतम् ॥ ७२ ॥ 

७२ प्रणिकूट ({ उलट ) बान्याच्या माव्याखार्छी सह्याद्रीवरून उतरणन्या त्या 
शन्रुस शिवाजीन तेव्हांच कां मडविले नाही ! 

विषयः शिवराजस्य स हि स्यतटाश्चरयः । 
परेन कथमाक्रांतस्तदा तद म्रहतत्परेः ॥ ७२ ॥ 

५३ स्याद्राच्या तव्लास असलेला रशिवाजीचा तो प्रदेश पेण्याय उत्सुक 
असर्स्या शनी तो तेन्हां कसा ष।दाक्रांत केला नाहीं १ 

कवीद्र उवाच 
आदावव दि रुद्धस्स्यात्स विरूढः दिवन चत् । 
नापातिप्यत्समे सेन्येस्तहिं तस्मिन् वनाणेवे ।। ७४ ॥ 

कर्वीद्र म्हणारः-- 
७४ आरभीव जरत्या श्रू शिवाजीने अडविखे असतं तर सेन्यांसहतो 

त्या अरण्यप्ागरांत येऊन पडला नसता, 

इत्थमेव विनिश्ित्य स तं भुजमदोद्धतम् ) 
न्यरुणक्किट नो तद्र समथांऽपि महीपतिः ।। ७५ ॥ 

७५ असाच मनाचा निश्चय करून स्वतः समथ अघतांहि या राजा 
( शिवाजी नें बाहूषराचा गर्वं वाहणाव्या त्या कारतबरास् तेथे भडविक नाही. 

अधस्तादथ सद्याद्रेः समायातं पुरः पुरः । 
न्यरोत्सीदध्वनोमध्ये तं रिवो भ्येत्य विद्धिषम् ॥ ७६ ॥ 

७६ मग सह्याद्रीन्या खालीं पुष्कृठ पुं साल्स्या सया शत्रूवर शिवाजीग 
चाल करून त्यास कांडे. 

तेन राजन्य वीरेण पूवमेव नियोजितान् । 
त्र तत्र स्थितानेत्य भागयोरुभयोरपि ॥ ७७ ॥ 
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कवीन्द्रं परभानन्दरतं 

सन्नद्धान् पात्तिमृधन्यां स्तां वन्यामन्तरान्तरा 
नाविदन्नुपकंटस्थानपि दिष्टीद्रसेनिकाः ॥। ७८ ॥ 

७७-७८ त्या क्षक्निय वीरान ८ रिवाजीनें ) पूर्वीव नेमके पायदलाचे 
सज नायक येऊन त्या द।ट अरण्यांत दोन्ही बाजु ठिकठिकाणीं समीप राहिले 
असतांहि ते दिद्धीपतीच्या सैनिका समके नार्हीत, 

अथोदुंबरखण्डाहगहनां तरवतिनीम् । 

वतेनीं कारतटवः प्राविरात् पतनान्वितः ॥ ७९ ॥ 
७९ नतर ‹ उघरसिड › नांवाच्या अरण्यांतील पाऊं बाटेवर कारतल्ब 

अ।पस्या सेनेसह आला, 

ततः सद्यः स्वनंतीनां भेखणां निस्वनो महान् । 

उपागतः रिव इति प्रतियोधानबोधयत् ।॥ ८० । 

८० मग कगेच वान्जू छागलेस्या रणमेर्यीच्या निनादावरून ^“ शिवाजी जवेढ 
आय ` असे समजल. 

त श्रुत्वा कारतखवः रिवनिःसानानिस्वनम् । 

हेत बीररसविदे निदधे निजमानसम ॥ ८१ ॥ 
८१ तो दिवाजीच्या नगन्यांचा भावाज रेकून कारतबल्ने शौय गाजवि- 

ण्याचं सापस्या मनांत माणल. 

तदा तँगारण्यपतिभिन्नसेनो महाभुजः । 
अवतीये हयात्तणेमबटन्योन्नतां भुवम् ॥ ८२ ॥ 
स्वीयेः परिवृतो वीरेर्वीसो वीरासने स्थितः । 
न्युव्जीकृते पुधिस्तत्र हारसधानतत्परः ॥ ८३ ॥ 
चापमारोपयां चक्रे परांतकरणोद्यतः । 
अन्येऽप्यमरसिदहायास्तस्थुः स इव संयते ॥ ८४ ॥ 

८२-८४ तेब्ां ^“ तुगारण्याचा ” अधिपति जो प्रहावाहु वीर मित्रषेन तो 
घोड्यावरून त्वरेनें उतरून, टेकाडावर उमा राहून, सापस्या वीर्याना पेऊन, 
वीरासन धारण करून, धनुष्य वाकवून त्यावर बाण लून रशच्रुचा नश्च करः 
ण्याच्या तयार्यनें तें सज्ज के. त्याच्याप्रमार्णे३ अमराक्षंहादि दुखरेहि याद्ध 
युद्धात उभे राके, 
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शिवभारत अध्यायर८वा 

अथ सपदि करायुयं बगोलेः 
पदि पदि तत्र विनिघ्नतः प्रतीपा । 
सरभसमवगम्य स प्रभावी 

बत यवनः स्वचमूं समुद्य तस्थो ।॥ ८५ ॥ 
८५ नंतर श्रु ताबडतोब तोफाच्या गोन्यांनीं तेय पदोपर्दी मारा करीत 

आहेत भष स्वरित जाणून तौ प्रभाववान् यवन अपरे सैन्य जमवून उमा 
राहिला. 

अथ बरशमविहस्तस्तत्र कांतारगभऽ 
भिनवसुभटरोभाधाम धीयो धनुष्मान् । 
प्रतिनरपतिसेन्यं सादयन् सायकोधेः 
समरममरसिदयो भूषयामास भूरि ॥ ८६ ॥ 

८६ तन्हा त्या अरण्याच्या मध्यभागं तरण योरध्यांच्या तेजाचं षरच अशा 
धे्वान् घनु्षारी अमरावहानं न गोधक्तां स्या अरण्याच्या मध्यभागी बाणांचा 
वषाव करून शतरुराजाच्या सैन्याचा संहार करीत युद्धास पुष्कठ रंग साणला, 

अुवनमपयां तीं यावनीं वाहिनीं तां 
वत कथमपि मा भेः स्थेयेमेरीत्युदीय । 
निखुपमनिजचापारोपितेबोण्वुदेः 
दुतमरुणदमिवानीकिनीं मित्रसेनः ॥ ८७ ॥ 

८७ रानोरान पठणान्या त्या यवनसेनेख “° बाबानों कशह करून घाबक्ू 
नक्रा, स्थिर रहा ` असं बोदन मिल्नस्षनानं आपल्या निरुपम धनुष्यावर 
छावलेस्या बा्णांच्या क्षटीने शत्रुसखेनेस त्वरित अडविर. 

प्रसभममरसिहमिवसरन- 
प्रहितद्ाराभिहताः परस्य योधाः । 
स्रवद सृगाभिषिच्यमानगाचाः 
कतिचन पेतुरुपेत्य मोहमुद्राम् ॥ ८८ ॥ 

८८ अमरञ्चिह व मित्रसेन यांनी वेगाने खोडरेस्या बार्णानीं मारच्ठे की 
शक्ुयोद्धे अगांतून बाहणान्या रक्ताची आंघोढ होऊन, मृच्छा येन पडले, 

प्रतिभयतमां बन्यामेतां सरोपषमेयुषाम् 
त्यजति न भ युद्धावेह बलं बहर दिषाम् । 
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कवीन्द्र परमानन्दङ्तं 

सपदि भवता सर्वोऽप्यध्वा तदस्य निरध्यतां 
इति रिवमहीपाटः सेनापतिं स्वमवोचत ॥ ८९ ॥ 

८९ अत्यंत भयंकर अशा ह्या किर रानांत रोषानै आलेले शत्रुचँ महासैन्य 
मापला प्रबल युद्धावेश सोडीत नाही; म्हणुन ताबडतोब त्याचा सवै मागं तुम्ही 
अडवा असे रिवाजी राजा आपल्या सेन।पतीस बोलल।. 

तदयुतुरगारूढस्तृणै वधाय विरोधिनां 
जगति जनितोत्करप कन् करेण रारासनस् । 
उवटलितहतभुग-ञ्वाटाजाटावटेहितखांडवात् 
किमपि न प्रथासूनोरुनो व्यलोकि सुरासुरेः । ९० ॥ 

९० मग शत्रू्या वधासार्द स्वरित घोढ्यावरं चद्रून जगांत उत्कषे उत्पन्न 
कैरणारं धनुष्य हाताने सढणारा तो शिष्ाजी पेटरेह्या अभ्रीग्या उवालांच्या 
लोव्ानीं खाडव वन मस्मासरात् करविणान्या अर्जुन।हून किमपि कमी नाही 
ससा पुराना तसाच असुराना दिला. 

रितविततरूपाणपातितानां 
रूधिरभरेण विरोषिसेधवानाम्। 
रिवसखुभटवरेवेनांतरा्ं 
युतिमरुणादरूणामनीयतालस् ॥ ९१ ॥ 

९१ िवाजीच्या वीरशरेष्ठानीं तीक्ष्ण व॒ रांत तरवारीच्यायोगे पडलेल्या 
शत्रुक डल घो्याच्या रक्ताच्या पुरानं भरण्याच्या मध्यभागासर मरुणाहून फार 
मधिक लारी माणी. 

प्रतिपद मविदस्तेमिवसेनादिभिस्तैः 
अवितमपि तदि द्प्रस्थसुत्रामसेन्यम् । 
प्रतिमरविशिखस्रकूपजराभ्यतरस्थं 
परिचितदुरवस्थं निन्येवस्थं व्यरंसीत् ॥। ९२ ॥ 

९२ मित्रसेनादे वीरानीं गोघद्टून न जातां १दोपर्दीं राक्षे अतांहि शत्रु- 
योष्यांच्या बाणांच्या मालच्या पिजन्यांत सापडल्यामुढे त्या सैन्याची दुर्दशा 
होन दाणादाण उड।स्यामुङे तं थांबटठे. 

इत्यनुपुराणे श्रयवंशे निधिवासकरकवीद्रपरमानंदमकाशितायां 
रतसाहस्यां संहितायां नामाध्यायः ॥ २८ ॥ 
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अध्याय वा 

रद्द 
कवीद्र उवाच 

अथ श्युतिपतो देवे दिवो मध्यमुपागते । 
समेत्य रिवतेजोभिः संतापाथेतुमुद्यते ॥ १ ॥ 
अवीक्षितवने तस्मिय् विपक्षषि्ितावने । 
अरुभ्यमानपवने दयमान महावने ।। २ ॥ 
विखोक्यानीकमाखिल विषीदतमनेकधा 
जगाद कारतटखबं राजव्याघ्ी मदोध्वता ।॥ २ ॥ 

कर्वाद्र श्हणालाः- 
१-३ नंतर सूयं मध्यादीं येऊन शिवाजीच्या तेजाबरोबरच ताप देऊलागला 

सतां, पूवीं कधीं न पहिल्या, शत्रूच्या ( मराज्यांच्य। ) रक्षणाखालीं अस 
णाभ्या, वारा मुर्वी नघणाव्या, अशा मह।रण्यामध्य खगढे सेन्य दुःखी होऊन 
धीर सोडतांना पाहून मदोन्मत्त रायवागीण कारतल्वाख्र म्हणा 

राजन्याधी उवाच 
अकरोपितसेन्यस्त्वमकरोः कमेगर्हितम् । 
प्राविशः सहसा येन हशिवसिहाश्रय वनम् ॥ ४ ॥ 

रायबागीण म्हणार्टीः- 
४ शिवाजीरूपी सिहाच्या आश्रयाखालटीं असणाव्या वनात सेन्यासह प्रवेद 

केलासदहंतू वाईट काम केलेष, 
बत त्वया समानीय सेन्यं दिलछीपतेरिह । 
अहो महोत्साहवता पंचाननमुखेऽर्पितम् ॥ ५॥ 

५ दिष्धीपतीचें न्य येथें वेन येऊन ते त्वां गर्विष्ठनें िंहाच्या जबच्यांत 
आणून प्राडलं ही दुःखाच गोष्ट होय! 

अद्ययावकद् यशो यावदिद्रप्रस्थभृतार्जितम् । 
तत्तस्य भवतासुष्मिन् विपिने विनिमाजितम् ॥ ६ ॥ 

६ आजपयंत दिह्छीपतीनें जवे यश मिन्विलं तेंस्याचं सारं यशतूश्चा 
अरण्यां बुडविरुष् | 
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कवीन्द्र परमानन्वङ्त 

पश्चात् पुरस्ताच्च पुनः सव्यदक्षिणपाश्वयोः। 
स्थिता पय युयुत्सते सोत्सवाः परिपंथिनः ॥ ७॥ 

७ पहा | मागे व पुटं, उजवीकडे व डावीकडे उभ असलेले शत्रु आनंदाने 
रद्र इच्छीत आहेत. 

अमी सवै खुप्योगसायकास्तव सेनिकाः 
तूष्णीमेवासते यवर बताङेख्यगता इव ॥ ८ ॥ 

८ हे पटाहित तिरदाज अष्लेरे तषे खव घेनिक येथे चित्रांतीक मनुष्यां- 
प्रमाणं अगदीं स्तन्ध अहित | 

अदो दिल्छींद्रसनानीः चास्ताखानोऽत्पचेतनः । 

परिपंथिप्रतापाम्नो ससैन्यं त्वामपातयत् ॥ ९ ॥ 
९ वेदाची गोष्ट रक, दिष्टीपतीच्या ल्या मूखं सेनापति शारस्तेखानानें 

शन्रूच्या प्रतापरूपी सद्नीम्रध्ये तुला सेन्यासह टाकटे | 
जीवग्राहं निगृह्याद्यु देषरणस्त्वां निनीषति । 
त्वं स्वध इव कांतारे रुद्धो युद्धं चिकीषोसि ॥ १० ॥ 

६० श्रु तुला ताबडतोब जिवंत पकद्धन नेऊ इच्छीत महे. तू माल 
अरण्यां कांडला गेला अषून स।धन्याप्रमाणें युद्ध करू इच्छीत आद्ेख । 

सत्यां हि फटनिष्पत्तो पुरुषस्येह पौरुषम् । 
परथा परिहासाय तदेव खलु साहसम् ॥ ११, 

११ फलनिष्पत्ति होत अशे, तरच पुरषाच्या उद्योगाचा ह्या जगांत उप- 
योग; नार्हीतर तंच साहसा्च कृत्य खरोखर उपहासास कारणीभूत होतें । 

तदद्य सद्य पव त्वं तं प्रपद्य महीथरतम् । 

अये ससेन्यमात्मानं सृत्युपाराद् विमोचय ॥ १२ ॥ 
१२ म्हणून तु भाज कगेच त्या राजास ( शिवाजी ) शरण जाऊन माप- 

णास चैन्यासह मूत्युपाशांतून सोडीव, 
एवे स यवनस्तज्र राजव्याञ्या प्रबोधितः । 
विरराम महावीरः साहसी समरात्ततः ॥ १३ ॥ 

१३ याप्रमाणे रायबागिणनिं लया महाशूर व साहृक्नी यवनास तेथं जागें 
केस्यावर तो युद्धापासून पराब्रत्त लाला, 

अथैष संदेराहरं पराभिपायवेदिनम् । 
शिवाय प्रेषयामास प्रह्भावमुपाश्चरयन् ।॥ १४॥ 

| २९२ | 
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१४ नंतर व्याने नघ्नभाव स्वीकारुन दुखन्यांचे मन ओढलणारा दूत 
शशिवाजीकडे पाठडविला, 

ततोऽतिसखुद रोदग्रभ्रीवे व्यायतवक्षसि । 
रिक्षिते लक्षणोपेते महाकाये मदहोजसि ॥ १५॥ 
पाश्वेद्धितयससक्तनिषंगद्धयपक्चतौ । 
सरत्नाभरणे सतो ताश्य हरिमिव स्थितम् ॥ १६॥ 
आम्रुक्तवारबाणानां धन्वबाणासिधारिणाम् । 
बहूनां वाहवाराणां भ्यूहाभ्यंतर वर्तिनम् ॥ १७ ॥ 
पिनद्धामेदययवमाणं वण्यैरीषण्यरायिनम् । 
भव्यसव्येतरस्केधा्ेषक्तविरिखासनम् ॥ १८ ॥ 
वेकक्षिकीकृतोदामफलकोद्योतितां वरम् । 
स्वणसारसनाटंबि-कौक्चियककङ्ृतधियम् | १९. ॥ 
दीव्यदक्षिणपाण्यग्रससक्तान्नतदाक्तिकम् । 
अतिसोम्यमपि स्वेन प्रभावेणातिभीषपणम् ॥ २० ॥ 
पुरः पोत्सारणपरेहेमवेवधरेनेरेः । 
यथास्थानीकृतानेकसेनिकेः साधुसेवितम् ॥ २९ ॥ 
उग्रमुग्रादपि द्या दुधेर दहनादपि । 
निधणं नैकताच्योच्यैवटिनं मारुतादपि ॥ २२ ॥ 
वित्तेरादपि वित्ताय प्रभुं वज्रधरादपि । 

दंडहस्तादपि कूरं नीतिक्ञं वरुणादपि ॥ २२३ ॥ 
चंद्रादपि कताहवादं दुजेयं मन्मथादपि । 
नरेवजधरेस्तत्र नमन्मोटिर्मिवोदितः ॥ २४ ॥ 
स तं राजानमाजानुभुज दूरादरोकत ॥ २५ ॥ 

१५-२५ मग माल्दारानीं तेथं साची वदी दिस्यावर त्याने मस्तक ल्व- 
वून आजानुबाहु शिव।जी राजाच दुरून दशन घेतले, तो भतिसुदर व॒ उच 
मनेच्या, रद छातीच्या, शिकविलेट्या, सुटक्षणी, पिप्पाड शर्यराच्या, महा- 
बरूवाच् , दोन्ही बाजेख बाणांचे दोन भाते पलांप्रमाणें असलेल्या, रनज्ञडित 
अल्कार षातलेल्या सशचा घोष्यावर-गरडावर विष्णु बघ्रतो तसा-भारूढ होऊन 
लगांत कवच घातकेल्या व ॒इतांत धनुष्यबाण व॒ तरार अस्रण।व्या धोडद्- 

॥ २९३ | 



कवीन्द्र परमानन्वक्त 

ठाच्या खमुदायामध्यं होता; स्याच्या अगात अमेय कवच होते; स्याय्या मस्त- 
कावर उत्कृष्ट शिरल्लाण ओोभत होते; वेकक्च हारसरारखा त्र प्रचंड दार्लनिं 
शोभणारा दुपेटा परिधान केला होता; सनेरी कमरपय्यापासून ठ्टकषणान्या 
तरवारीच्यायोगें तो शोमत होता; स्याय्या तेजस्वी उजव्या हातांत उच भाला 
हे ता;तो अत्यंत खौम्ब असूनहि आपल्या तेजाने अव्यंत उग्र दिखत होता; पृषे 
जाऊन लोकांस दुर घारणान्या मालदारांनीं योग्य स्थानां उमे केले मनेक 
सेनिक त्याचा उत्तम खन्मान करीत होते; ता कंकराहूनहि उग्र, अथ्ीपेक्षा 
अत्य॑त अचह नैऋतपिक्षांहि मतिश्चय निदंय, वायूहूनहि बलवान, कुबरेराहूनदि 
घनाद्य, इद्राहूनहि खमथ, यमाहूनहि क्रूर, वरणपेक्चाहि नीतिक्ञ, चद्रपिक्षाहि 
आद्दाददायक, आणि मदनपिक्षाहि अजिंक्य होता. 

अभु विनस्रमूधोन ताश्रदूतसुपागतम् । 
सरोरुहसदृग्भ्यां स दग्भ्यां देवोऽप्युदेक्षत ॥ २६॥ 

२६ मस्तक नमवून सालेस्या व्या मोगल दुताकंडे ( वकिलाकड़े ) राजन 
सुद्धां कमलासारख्या सुदर नेत्रानीं पादिक. 

अथाक्प्तः रिवेनेष किीचिदुन्नमितस्रवा 

यत्संदेादरस्तस्य व्याजहार स्वयं वचः । २७ ॥ 
२७ नतर शिवाजीनें किंचित् मिवया चढवृून त्यास आज्ञा केल्यावर, स्यानं 

ज्याचा ( कारतल्वाचा ) संदेश अ।णला होता, स्याचं श्णणे स्वतः सांगितले. 

दुत उवाच | 

यं कारतखबं नाम टकापतिमिवापरम् ! 
अजय्यं जानते रोका: स त्वां विज्ञापयत्यद्ः ॥ २८ । 

दूत म्हणालाः- 
२८ ज्या करतल नांवाच्या सरदारास लक जणु काय दुघर। अर्जिक्य 

रावणच समजतात, तो आपणास अशी विनती करतोः- 

रास्ताखाननियोगेन योगेन समयस्य च । 
बतावटोकितोऽस्माभिः स पष विषयस्तव ॥ २९ ॥ 

२९ शाएस्तेखानाच्या अ ज्ञषुढे व वेठ साली म्हणून हा आपला देश 
पाहण्याची अआम्हाख्च पाटी माटी | 

नद्यन्यवरातां गंता गुसोऽय विषयस्त्वया । 
माणिः फणाधरेणव चिरं स्वयसुरीकतः ॥ ३० ॥ 

[ २९४ | 
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३० नागमे दोघं काठ स्वतः धारण केटव्या मण्याप्रमाणें हा आपल्या 
सरक्षणाखाणटीं म्छेटा देश दुसव्याच्या तान्या जाणार नाही. 

हंत दित्राण्यहान्यव मया ब्ध न जीवनम् । 
तस्मादभयदनिन देहि मे मम जीवनम् ॥ ३१ 

३१ काय संगवे] दोन तीन दिवस मला येये पाणीबुद्धां प्यावयास 
मिनार् नाही म्हणून अभयदान देऊन मला जीवदान दे. 

तखातरख्मिवासादय सद्याचखतरखस्थदखम् । 

विररामथिरं चित्ते विस्मरामश्च पौरुषम् ।। ३२ ॥ 
३२ सह्याद्रीच्या जणू काय पाताटासारख्या खोर तव्ास्च येऊन आम्ही 

मनांत दीष काढ स्तिमित ज्ञालो आहत व पराक्रमसुद्धां विरलो मो | 

तगारण्यादपि घनं सद्यारण्यमिदे तव । 

महाणवसमे ऽमुष्मिस्त्वमस्मच्छरणं भव ॥ ३२॥ 

३३ ह आपे अरण्य तुगारण्यापेक्षा नििड आहे. महासागरासारस्या ह्या 
अरण्यांत भापण मामचं रक्षण करावे,. 

जनकः शाहराजस्ते महाराजो महामतिः । 
यवनेऽप्यन्वहं स्नेहमपारमकरोन्मयि ॥ ३४ ॥ 

३८ मपा पिता महामति, महाराज शद।जीराजा याचा मी यवन अख 
ताहि मजवर अमर्याद लोभम होता, 

तत् सथैमपि विस्मृत्य परपरेष्यतया मया । 
अभ्नोरिव तवावज्ञा विक्ञायापि विनिर्मिता । ३५॥ 

३५ तं वै विसरून जाऊन दुस्तन्याच्या सेवकल्वामुटठे मी अितुल्य असे 
जे मापण त्यांची जाणून बुजून अवन्ञा केटी, । 

तद वितीयं स्वसवेस्वमात्मनमनवस्करम् । 
चिकीषौमि महाबादो जीवन् जिगमिषामि च ॥ ३६॥ 

३६ म्हणून, हे महाबाहो, मी आपं सर्वस्व भापणास यर्पण करून अ।पस्या 
अपराघाचं क्षारन करू इच्छतां आणे जिवतपणे जाऊं इच्छतो. 

अनुमन्यस्व मां तस्मात् त्वमस्मिन् विषये नृप । 
प्रपन्नपाखनमरो भवानिव भवानिह ॥ २७॥ 

{ २९५ | 
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३७ म्हणून, € राजा, ह्या प्रदेशातून बाहेर पडण्याची आपण मला परवा- 
नगी दवी. ह्या जगांत रारणगताचें रश्चण करणारे आपणाक्लारखे आपणच आष्टा. 

यथायथं गदित्वेत्थं दूते विरतिमीयुषि । 
चपः स्वसेनिकान् वीक्ष्य स तं प्रत्यत्रवीदिदम् ॥ ३८ ॥ 

३८ ह्याप्रमाणें यथोचित बोदन तो दुत ( वकील ) थांबल) अक्षतां शिवाजी 
महाराजानीं सापद्या सेनिकांकडे पाहून व्यास अस उत्तर दिलेः-- 

शिवराज उवाच 
यरि प्रपद्यसे तर्हि स्वीयया सनया सह । 

नियोहि विषयाद्मादास्तेऽस्मदभयं तव । ३९ ॥ 
शिवाजी राजा म्हणाखाः- 

३९ ८जर तूं शरण आला अहस, तरद्या प्रदेशांतून आपल्या सेनेषह 
निघून जा; आमचे तुला ममय आहे.” 

अदो मद्वच तस्मै मद्धीताय दयार्थिने । 
त्वमितस्त्वारितो गत्वा यवनाय निवेदय ॥ ४० ॥। 

४० हं माक्ष भाषण तू येथुन त्वेरेनं जाऊन मला भिऊन दयेची याचना 
कृरणाव्या सया यवनाल सांग. 

इत्थं रिवद्रपदीणोमाकण्ये रुचिरां गिरम् । 
दूतः प्रतीक्चमाणाय स्वाधिपाय न्यवेदयत् ॥ ४१ ॥ 

४१ ह्याप्रमाणें शिवाजीनें केलेले गोड भाषण रेवून दुतानें तें वाट पाहत 
वसरुल्या आपल्या धन्यास कटवि, 

तस्मादभयमानीतं तेन दूतेन वे यदा । 
रिवाय कारतख्वः प्राजेघाय बाड तदा ॥ ४२॥ 

४२ त्या दूतान ( वकिलनें) हिवाजीकट्कन जेन्डां अभयवचन आणले, 
तेष्डां कारतलवरानें त्याच्याकडे खडणी पाठविी. 

युध्यतोऽप्यभयं प्राप्य मिवसेनादयो चपाः। 
शिवाय प्रषयामासुः स्वं स्वं सद्यः स्वमंजसा ॥ ४३॥ 

४२ मिच्रश्ेनादि यजे ल्ढत अस्तां !हि त्यांस अमय मिल्ाल्यावर त्यांनी 
आपमापलटीं वडणी स्वने लगेच शिवाजीकडे पाठविर्ट. 

२९६ |] 
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अभयं यावदायाति तावह् यवनसेनिकाः । 
युध्यतः शिवसेन्येन दटिताश्चावङ्कीटिताः ॥ ४७ ॥ 

४४ रढणाच्या त्या यवन सैनिकांस अभयदान येपर्येत शिवाजीच्यां धैन्यानैं 
टलं ब चारी बान्नी-मडविं ( कोड ). 

परस्मै फलकं दत्वा कश्चिन्मुक्तोऽभवत् तदा । 
अवरुह्य हयात् तृणं भयात् कश्चिद मुच्यत ॥ ४५॥ 

४५ कोणी त्या वेगी आपली ढारु दुसन्यासर देऊन राकूम मापण मुक्त 
ज्ञाला[ कोणी षोड्यावरून स्वरेने खाट उतरून अपण मयपुक्त भ्षाल।| 

बत तत्र दधानेन वासो ठोहितटोदहितम्। 
सयो विन्यस्ताखण सन्यस्तमिव केनचित् ॥ ४६ ॥ 

४६ रक्ताने लार क्चाटेठं वलन परिधान करणान्या कोणा वीरान ठगेचं 
शखर टाकून जणु काय सन्यास घेता । 

कणौभरणदुभ्येन छिन्नक्णेश्च कश्चन । 
स्वकंठाभरणे सयो मुक्तामाणिमयं जहो ॥ ४७ ॥ 

४७ कोणी कणभूषणाच्या लोभनं एकाचे कान तोडले भघतां व्याने मोध्य 
ष रलं यांच! कंढडा लगेच टाकून दिला. 

व्यं रिवनरपस्येव भवाम दतिवादिनः 
अमोचयय् निजात्मान केचित् तुरगसादिनः ॥ ४८ ॥ 

४८ ^“ आम्ही हिवाजी राजाकडीर्च आहो अस म्हणून कादं षोडे- 
स्वारानी भापणास्ष सोडवून षेतले, 

कृपाणचछिन्नमुधोपि त्वरमाणोऽभिधातिनम् । 
सद्यः सहचर चक्रे चिते चक्रेण कश्चन ॥ ४९॥ 

_ ५९ कोणाचं मुडकं तरवारीनें छारटं गें असतां भपणाश्च मारणास्याषर 
वेगाने घावून जाऊन त्याने त्याचें मुडकं चक्रनिं तत्काठ उडवून यान्न आपला 
सोबती केके | 

अननां तरे सह्यपतेराज्ञया वेरपाणयः । 
ऊर््वीरूतकरास्तारस्वराः क्रोधपरा इव ॥ ५० ॥ 
तांस्तान् सेन्यपतीनेत्य विपिनाभ्यंतरस्थितान् । 
समततः प्रातिभटप्रतियुद्धादवार्यन् ॥ ५१ ॥ 
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५०-५१ इतक्यात हात बर करून जणु काय रागावलेस्याप्रमा्ें उच 
स्वराने ओरहणाय्या भालूदारानीं हिवाजीच्या सश्ञेने अरण्यांतील निरनिराग्या 
वेनापरकडे येऊन शतरही युद्ध करण्याचें खतेत्र वद करा म्हणून त्यां घांगितले, 

अथ छन्धाभयास्ताभ्रसेनिकाः सभया इव । 
दतं विनियेयुस्तस्मात् वनात् परकृतावनात् ॥ ५२ ॥ 

५२ मग अभय प्राप्न प्षच्े ते मोगल सैनिक शत्रूच्या रक्षणाखाछीं अस- 
लेष्या स्या त्रनांतून भ्यारस्याप्रमाणे त्वेरेने निघून गेले. 

अथाद्य तास्रवक्लेषु प्रयातेषु यथागतम् । 
गजेत्ु निजसेन्येषु तूयंषु निददत्सु च ॥ ५३ ॥ 
पुगःसरेष्वनेकेषु विनरद्वेत्रपाणिषु । 
जयधघोषविरोषेण पूरयत्सु च पुष्करम् ॥ ५४ ॥ 
भव्यांबरेषु भव्येषु भव्याभरणधारिषु । 
उच्चेस्तरां यश्ोगाथाश्चारणेषु पठत्सु च ॥ ५५॥ 

` अपारकोषगभांसु म॑जूषासु निजेनेरेः। 
क्षिप्रमा्टेयमाणासु तास्र्षिसास्वितस्ततः ॥ ५६ ॥ 
विमुक्तेष्वरवीगभं रिपुभिः प्रपटायिभिः । 
सेन्यैरानीयमानेषु गजेषु तुरगेषु च ॥ ५७ ॥ 
भारभीत्यावमुक्तानामपयतेररातिभिः । 
स्थारानां चषकाणां च अगाराणां च भूरिदः ॥ ५८ ॥ 
अन्येषां चाप्यमज्राणां सोवणोनामनेकशाः । 
स्वभृत्यैः क्रियमाणेषु पवेतेषु च सवैतः ॥ ५९. ॥ 
चंडेन भुजद डेन दं डिताराति्मडलः । 
रिवः समीक्ष्य नेतारं सेनार्पतिमवोचत ॥ ६० ॥ 

५३-६० मग मोगल मरे तसेच शीघ्र गेले; आपछे सैनिक गज्नना करू 
छागछे; वुताय्या बां लागस्या अनेक मालदार नाचत पूं चालले; प्रचंड 
घरयघाघानं माकाश भरून टाकले; पदर वलं व सुंदर अलंकार धारण करणारे 
भेष्ठ भार मोल्यानं यक्षःकथा गाऊ लागले; मोंगरखनीं इतस्ततः फेकलेस्या व 
आंत अपार कोष अबलेकष्या पेय्या मापले लोक भराभर अणुं कगले; पून 
जाणान्या शत्रूनीं मरण्याच्या मध्यभागी सरोद्धन दिरेके इत्ती व षोऽ सेनि 
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घेऊन आले; षरष्ेल्या सत्ूनीं माराच्या भीतीने टाकले पष्कठ इडे, पे, 
क्ञाव्या व सोन्याचीं दुखरीहि पुष्कठ मांडीं यांचे पवत आपल्या सरेवकानीं सग- 
ठ्टीकडे रचे अशा समयी आपल्या प्रचंड भुजदंड्ने शत्रुसमूहाचे दंडन कर 
णारा शिवाजी सेनापति नेताजीस् पाहून बोद् खगलः- 

शिवराज उवाच 
यान्यं येदिखायत्तराष्टकमणक्मेणे । 
इहेव तु त्वया स्थेयं तास्रानननिबरहणे ॥ ६१ ॥ 

शिवाजी राजा म्हणालाः- 
६१ आदिरुशदहाच्या तान्यातीख देश पादाक्रांत करण्याश्च मला जादे; 

पणतु मा्र मोगलांचा नाश करण्यास्रा्ढीं येथच राहा. 

परावृत्ता एव परे न परावृत्तिकारिणः। 
दति त्वया न मंतव्यं ताम्रास्ते ह्यभिमानिनः ॥ ६२ ॥ 

६२ युद्धात कर्घीहि पाठ न दाखविणारे शश्र परत गेलेच अतु समन 
नकोख; कारण ते मंगल अभिमानी सहेत, 

प्रणाखाद्िपरातिनोध दुतमादित्सतो मम 
उद्यमः सद्य एवायं फटितो भविता न न ॥ ६३ ॥ 

६३ पन्हाठखगडचा मोबदरखा कवकर धेऊ इच्छिणारा जोमीलयाचा हा 
उद्योग तत्काठ सफल स्नास्याशशिवाय राहणार नाही. 

इति समन्य सनान्या सम ततर स मघरवित् । 
अकारयज्नयी जेतभ्रयाणपरहस्वनम् ॥ ६४ ॥ 

६४ श्य प्रमाणें तेयं त्या उषायज्न ( युक्तिवान ) व जयशाखी शिवाजीनें खना. 
पतीशीं सहछछामसरलत करून स्वारीचा दुदुमि वाजविण्यास्र सज्ञा केली, 

अथ प्रगे प्रजानाथः स आस्थाय दयोत्तमम् । 
अभूषयत् तमध्वानं वादहिनीन्यूहभूषितम् ॥ ६५॥ 

६५ मग पये उत्तम धोङ्यावर आरूढ होऊन रिवाजी राजानं खेना- 
समुदायाच्या योगे शोभणान्या त्या मार्कव ( अधिक ) शोभा आणी, 

क्रमेण क्रममाणोऽसो पुरप्रामाचलारवीः । 
पश्यन् रिपुभिरत्खष्टास्तष्िमाधत्त भूयसीम् ॥ ६६ ॥ 

६४ क्रमाक्रमाने पुं जात असतां नगरे, गवि, गड व मरण्ये हीं शत्रूनीं 
सोद्रन दिरेीं पाहून व्यान फार सतोष वारा, 
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ठतो दास्भ्यपुरं गत्वा नत्वा दार्भ्येश्वरं नृपः । 
आदौ तमेव विषयं व्यधत्त तरसात्मसात् ॥ ६७ ॥ ` 

६७ नंतर दाभोटास ( दास्भ्यपुराख ) जाऊन दास्भ्येश्वराश्च वंदन करून 
प्रथम ताच देश्च शिवाजी राजार्ने वेगं (पराक्रमाने) आपल्या ताग्यांत आणला. 

स तदा विषयस्तन रििन स्ववशीकृतः । 
साध्वसात् यवनस्प्र्टिख््टात् सद्यो व्यमुच्यत ॥ ६८ ॥ 

६८ तेग्ां शिवाजीनें हस्तगत केलेला तो देशश्च यवर्नांच्यां संपकामुटढें उत्पन्न 
क्षालेस्या भमीतीपास्ून मुक्त भाला. 

पटीवनपतिजसबंतो ८ 

तदा पटीवनपतिजसबंतो महाभुजः । 
स्मरन् कृतचरां स्वेन जोहरस्य सहायताम् ॥ ६९ ॥ 
दर्बिनीतां तकात् भीतः शिवादम्बणेवतिनः । 
प्रपेदे हारण सद्यः शेगारपुरनायकम् ॥ ७० ॥ 

६९७० तेन्हां पाटीचा (पह्ठीवनचा) राजा महाबाहु जस्त हा मापण पूर्वी 
सिदही जोहरास्च केरल घाह्य आढवून दुष्टांचा काठ जौ शिवाजी तो निकट 
साला पाहून, घाबरला व लगेच दुगारपूरच्या राजाचा त्याने साश्रय केला. 

सोऽपि प्रभावटीपालः सूयैराजः प्रतापवान् । 
तं जुगोप रिवात् मीतमात्मानमिव सागसम् ॥ ७१॥ 

-७१ प्रभावलीच्या त्या प्रतापी राजा सूर्यराजाने स्या अपराधी अतएव 
म्यारृल्या जघ्षवतराजाचं जणू. काय सापणाप्रमाणच दिवाजीपासून रक्षण केलं, 

शिवस्तु सयेराजस्य जसवंतस्य चापि तत् 
कमे नामन्यतान्याययं परायत्तावुभाविति ॥ ७२॥ 

७२ पण सूथराजाचं व जघवंत राजाचं तं कृत्य दिवाज्ीस अयोग्य वाले 
नारी; कारण ते दोपेहि पराघीन (यवनाघीन) होते, 

अथ दारभ्यपुरे राजा यथादैमधिकारिणम् । 
निधाय सज्ञं युद्धाय वीर च दिसदहसिणम् ॥ ७३ ॥ 
वजक्नभयदानेन प्रीणयन्नमयार्थिनः । 
अपद्यच्चित्रपुिनं पुरं तिचतुरदिनेः ॥ ७४ ॥ 
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| ७३-७४ मग दाभोन्टामध्ये योग्य भभिकारी नेमून ब युद्धा ज्ज अख 
दानहजारी सरदार ठेवून पढे चालला सस्षतां ममय मागगणान्यांना सभयदानानें 
सतुष् करून रिवाजी राज। तीन चार दिवरसानीं चिपद्टुणासर गेला, 

स तव वरदं विभ्वविश्चतं चिरजीविनम् । 
रेणुकेयं वणेनीयचरितं निरवणशयत् ॥ ७५ ॥ 

७५ तेथें स्यानं वरदात्या, विश्वविख्यात, चिरंजीवी सागि वणनीय चरित 
अस्षलेस्या परजुरामाचे डोढे भरून दशन घेतले. 

अथासो कारुकामाभ्यां ्रात्म्यां परिवारितम् । 
भक्तिमान् भृशामहाभिभोगेवं समभावयत् ॥ ७६ ॥ 

७६ नतर ज्याच्या दोन््ीकडेख काल व कामदहे श्राति अहित अशा परद्यु- 
रामाचीं त्या अप्यत भक्तिमान शिवाजीनें पूजा केटी. 

अद्धा परशुरामोऽपि ध्वस्ताविद्धाधिपोजसे । 

पृथु प्रसादमकरोदमुष्मे पृथिवीभ्ते ॥ ७७ ॥ 

७७ परडुरामानेसुद्धां अविंघ राजांची रग जिरवून टाकणाच्या स्या राजावर 
माड कृपा केटी, 

स तत्र भागेवक्षे्े दानर्शौँडो दयान्वितः । 
क्षिप्रदत्तेन वित्तेन विप्रवृंदमनदयत् ॥ ७८ ॥ 

७८ त्या द नच्यूर ब दयाद्यू शिवाजी त्या परडराम कषे्रातील ब्रह्मश्रदांसख 
तत्कराठ घन देऊन संतुष्ट करट. 

ततोऽधिकारिभिम्लेच्छजनेस्ततक्षणमुञ्ितम् । 
सगमेश्वरयोगेन संगमेश्वर संज्ञकम् ॥ ७९. ॥ 
नगरं स्ववश्यीभूतं प्रभूतद्विजदैवतम् । 
दष्ट्वा मयुप्यदे विद वर्षिस्थानमीयिवान् ॥ ८० ॥ 

७९-८० नतर मुसलमान अधिकान्यांनीं तत्काठ सोट्न दिलेले, ‹ षगमे- 
श्वरा"स्या सानिध्यानें गमेश्वर नांव पडलेलं व बहूत ब्राह्मण व देवता मसले 
अध्व नगर आपल्या ता्व्यात अच्छे पाहून तो राजर्षि देवर्खास्र ( देवर्षि 
स्थाना ) गेखा. 

तदा तदाज्ञया नीटकंटराजात्मजो दिजः । 
मसूरान्वयेनोश्ेःपदातिप्रतनाभ्रता ॥ ८१ ॥ 
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तष्तद्युद्धपसिचेन योध्रा तानजिता युतः । 
विपक्चाभ्यागमव्यय्रं संगमेश्वरमागमत् ॥ ८२ ॥ 

८१-८२ तेष्हां त्याच्या आश्चेनें द्विज नीठकंठढ राजाचा पुत्र, निरनिरान्या 
युद्धांत प्रभिद्धीष् आला, षायदव्गाचा अषिपति योद्धा तानाजी माटुषरे याच्य।- 
बरोबर शत्रूच्या हस्स्यामुढे गोंघढन गेलेल्या ब्गमेश्वराख आल. 

गुप्त्यथेमस्य देशास्य तिष्ठती संगमेश्वरे । 
अनीकिनी मामकीना शगारपुरवर्तिना ॥ ८२ ॥ 
कामं त्वयावेक्षणीया यावदागमनं मम । 
वैमत्यं परिहतेव्यं क्ैव्यं मदुदीरितम् ॥ ८४ ॥ 
इत्थं स्देशमापेन दूतेन स नरपस्तदा । 
प्रभावद्ीभ्रते भूमिपाटाय समदेशयत् ॥ ८५ ॥ 

८३-८५ श्या देशाच्या रक्षणा संगमेश्वरामध्ये राहृणाच्या मास्या सेनेवर 
दुंगारपूरांत राहणाय्या त्वां मी येदपयेत चांगली देखरेख ठेवावी; वैर टाकविं व 
मान्या सागण्याप्रमाणें करावें अघ्ला निरोप विश्वासु दूताकर्वीं प्रभावलीच्या 
राजाप्र त्या राजनं ( रिवाजीनें ) त्या समर्य] पाडविला. 

अथ पुन्नागवककुरप्रसूनप्रायसोरभस । 
नागवह्कीनादिकेरक्रमुकप्रायभूरुदम् ॥ ८६ ॥ 

दैवतप्रायभूभागं दिजन्मप्रायमानवम् । 
आरामप्रायभूमीधं तीथेप्रायनदीनदम् ॥ ८७ ॥ 
तं देश सपदि स्वीये निदेशे विनिवेहायन् । 
अयं राजवरो राजपुरं जित्वा ज्यराजत ॥ ८८ ॥ 

८६-८८ नतर उंडी व बकुढ्डी याच्या पुलाच्या बहरानें सुगंधित स्केल, 
नागवेली, नारी ब पोफडी या ज्ञाडांची दारी भषटेला, पुष्कठढ देवता म. 
ठेत्, लोकवस्तीमध्ये ब्राह्मणांच बाहुल्य सघा उपवनमय डोंगर अबलेला, 
तीथमय नदीनद असलेला अघ्रा तो प्रदेश तत्काठ आपस्य इत्तेालीं आणून 
व राजापूर जिंकून तो शरेष्ठ राजा शोभू खागल, 

दत्वा म्केच्छबलं स्वबाहुविभवेराक्रम्य तन्मंडलम् । 
शाक्छभ्रीः शरणागताय सदयः सदः प्रहायाभयम् ॥ 
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धत्ते पोतघणिग्जनेधनदतां यस्यांतिके सागरः । 
तस्मिन् राजपुरे व्यराजत सजाधिराजः रिवः ॥८९॥ 

८९ अपस्या बाहूुबलनें यवनाचं सन्य मारून, यांचा देश पादाक्रांत करून 
व शरणागतां अमयदान देऊन तो इद्रा्रारखा, दयाष्ु, राजाधिराज दिवाल्ञी 
समुद्रावरीक व्यापा््यांच्यायागे खमुद्रनिं ज्या घनाढ्य बनि मरे मश्च 
राजापुरांत विशेष विराजमान स्षाला, 

इत्यनुपुराणे श्रयेवंशे कथीन्द्रपरमानन्दभकारितायां 
रतसाहस्यां संहितायां स्वपरमवेशो 

नामाध्यायः ॥ २९ ॥ 
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कवी उवाच 
अथाथि्यलसधानविरेषोदग्रविक्रमान् । 
प्राकारयुद्धकुदाखान् ऋध्या जितधनेश्वरान् ॥ १ ॥ 
मयमायाधरान् अभ्धिमध्यसंचारदुधरात् । 
उन्मागवर्तिनस्तां स्तान् कैरंगान यवनावरान् ॥ २॥ 
तथा नौसाधनपरान् महवारान् अनावरान् । 
सांयाविकाननेकांश्च कृतद्वीपांतराश्रयान् ॥ २॥ 
असंमतांश्च सामतान् मत्तानिव मदाद्धिपान् । 

बङेरानाय्य स बली तत्तदानाययद्धनम् ॥ ४ ॥ 
कर्वीद्र म्हणाखाः-- 

१-४ नतर तोफांच्या गोलदारजीत ( तोफांचा नेम धरण्यांत ) अब्रामन्य 
पराक्रमी, प्रकारयुद्धात ( तरावरूम् लढरण्यात ) कुशल, सपरत्तीत कुत्रैरायर ताण 
करणारे, मयासुराप्रमाणे रित्मकलानिष्णात, सखमूद्रसचाराच्यायोगे अजिंक्य, 
दुमा्गंगामी, यवनांहून नीच अशा निरनिरान्या फिर्याब्च ( पोदैगीज, 
डच, इग्रज व फरेच इत्यादि ) तप्षच आरमारवास्या उधञ्या बोडक्या मलबान्यांस 
उन्यद्रीपनिवासरी सखमुद्रावरील अनेक ग्यापा्व्यांस्, मत्त महागजांसारल्या वैरी 
मांडलिकांस्त त्या बलवान् शिवाजीनं सेन्याकरवीं साणवृून व्यांच्याकट्कन 
निरनिराढी खंडणी द्वया छाविली, 

स बद्धमुीिभिस्तेस्तैरविद्धेश्िरपालिताम् । 
स्वहस्तमनयत् सद्यः भिय राजपुरस्थिताम् ॥ ५॥ 

५त्यास्यालोभी अविधान दपैषं काठ स्ांडविेटी राजापुरंतीर संपत्ति 
त्याने तत्काढ हस्तगत केली. 

निक्षपस्वणेसंपूणकटाहजटरां धराम् । 
खलांतकः स खनकेरनेकेः समखानयत् ॥ ६ ॥ 

६ सोन्याच्या ठेर्वीनीं भरघ्ल्या कढया जीमध्यें पुरून ठेवलेस्या होया अक्षी 
ती भूमि त्या दु्टंच्या क्दनकाठानें अनेक लनकांकद्भन ( भूमिगत घन ओन- 
खणा्यांकद्कन ) खणविदी, 
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न यद्यपि नरंद्रस्य तवर सिद्धांजनांचिते । 
तदप्यद्धा निधानानि पर्यतः स्म विरोचने ॥ ७॥ 

७ तेथं त्या राजाच्या नैत्रात जयी बिद्धाजन घातलेले नग्रते, तरी स्या ते 
पुरलेरे साढे प्रत्यक्ष दिसखरे । 

न्ययोजयद्यं राजा यत्र यश्च निजे दषो । 
त्र तञाभवन् मेरुसदशाः स्वणेरारायः ॥ ८ ॥ 

८ त्या राजान नेय ये आपी दष्ट फेकटी, तेयं तें मेर्पर्वताप्रमाणे 
सान्याच्या राशि उत्पन्न क्चास्या ( दिल्या) | 

महाजननोपहतेरनेके रत्नराशिभिः । 
तश्र तस्मे विदुराद्रिरविदूर इवाभवत् ॥ ९॥ 

९ ते थोर लोकानीं भपिंटेस्या मनेक रत्नरा्ीच्यायागे त्यासच विदुराद्रि 
( ्रेदूथं रल्नांचा ड।५र ) हा जणु काय अविदूर ( मगदीं जवलठ ) स्ञाला, 

चिरस्थयवनस्परावरादद्युचितां गता । 
सनिक्चेपां स तच क्ष्मां खनके: किमशोाधयत् ॥ १०॥ 

१० दीं काठ राहिलेल्या यवननांच्या संपकेनिं अश्चुद्ध चार्ली व पुरलेके 
सि असलेली भूमि त्यते तेथं शुद्ध केटी क काय | 

जातरूपं तथा रूप्यमारकरूटं च सीसकम् । 
ताश्च लों च वंगं च काच च स्वणमाक्षिकम् ॥ ११॥ 
मुक्तां मरकत पद्मरागं वज्र च विवुमम् । 
खज्गदगं चामरं च रदं स्ताबेरमं तथा ॥ १२॥ 
कस्तूरिकां च कादमीरं पारीरं हिमवालुकाम् । 
काटागुरं च कचूरं कंकोटं रक्तर्चदनम् ॥ १२ ॥ 
पलां च देवकुसुमं त्वक्पत्र चीनदारु च । 
कतकं नक्रनखरं नलदं नागकेसरम् ॥ १४॥ 
जातीफटं मातुखानीमदिफेनं च पत्रकम् । 
राजादनं कंदररं द्राक्षां खजूरकं तथा ॥ १५॥ 
खवूरं मरिचं पूर्गं देवदारु च नागरम् । 
म्रथिकं च पलां चव्यं कांचनीमथ संधवम् ।१६॥ 
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सौवर्चलं यवक्षारं सर्जिकां च हरीतकीम् ' 
बुकधूपं सजेरसं सिलाजतु च सिक्थकम् ॥ १७॥ 
ताक्षयेशोटं रिखिभ्रीवं चश्चुष्यां यामुनं पुनः । 
अजमोदां च बाह्वीकं जीरकं लोध्रकं तथा ॥ १८ ॥ 

गुग्गुट पावकशिखं म॑जिष्टं नागसभवम् । 
पारदं हरितालं च गंधादमानं मनःरिखाम् ॥ १९ ॥ 

खाक्षां गधरसं चापि गोरोचनमथाध्रकम् । 
तांस्तान् विषविदोषांश्च तत्तन्निहरणानि च ॥ २०॥ 
कोरोयास्यथ ताणीनि क्षोमाणि फटजानि च । 
रांकवाणि तथोणीनि वासां स्यभिनवानि च ॥ २१ ॥ 
एतान्यन्यानि च तदा वस्तूनि बहुरो नृपः । 
महाभारसदेवौरेवामीमि््रषमैस्तथा ॥ २२ ॥ 
भारयष्िधरेश्ापि पुरुषैर्विषिकारिभिः। 
वाहयित्वात्मदुगषु तेषु तेषु न्यधापयत् ॥ २२॥ 

११-२३ खोने, रप, पितठ, शिषे, तविं, लोखड, कथीर, काच, सुवण- 
माक्षिक, मोती, पाच, माणिक, हिरा, पोवठे, गेख्याचं किंग, चामर, हस्ति- 
देत, कस्तुरी, केशर, चंदन, कापर, कृष्णागर, कापूरकाचरी, ककोठ, रक्त- 
चदन, वेलदोडा, ल्वग, दालचिनी, चीनदारु, निवन्ी, नक्रनख, बाढ, 
नागकेशर, जायफठ, मांग, मपू, तमाल्पन्न, चारोरी, अक्रोड, मनुका, खजर, 
खवर, मिर्री, सुपारी, देवदार, खंड, गाडी पिपल्ममूढ, जटामांसी, चवक, हठद, 
यैघव, पादेलोण, जवखार, सजीखार, हिरडा, दर्शांगधूप, राठ, शिराजित, मेण 
रघांजन, मोरचूद, निढा सुरमा, काठा सुरमा, भवा, हिंग, निरे, लोध्र, गुग्युर, 
पावकरिखःमंजिष्ठ, रोदुरःपारा!हरताठ,गंघक,मनशीठ,ललःरक्त्याबोक, गोरोचन, 
अभ्रक, निरनिराग्या प्रकारचीं किषि व तीं विषं उतरण्याचीं द्व्य, रेशमी, 
गवती, तागी, फठांचीं, ° रकु ̀  हरणाच्या टोकरीर्ची, लोकरी अर्ष नवीं वज्ञे 
हे आणे दुसरे पुष्कढ पदाथ त्या राजानँ स्या वेढीं मोर्भे ओक्षीं वाहणारे 
घोडे, घोढ्या, बे, काथडे, वेद्ये याच्याकदून बाहून नेववून अआपट्या निरनि- 
राल्या गडांबर ठेवविरे, 
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शटबही समदलं हरचीरी च नेवरम् । 
नांधवार कुंतवार केटटिवह्ी करोढिका ॥ २४॥ 

पांुधोमनश्तं विस्वरं च क्षारपत्तनम् 
अमून्यन्यान्यपि धुराण्यमुष्मे करमाहरन् ॥ २५॥ 

२४-२५ शेढवरी, सोदक, हरचेरी, नेवरे, नाघवड, कोतवडं, केवली, 
करोव्टी, पांवस, धामणसे, बेल्वड, खारेपाटण द्या मागि दुष्व्याहि गांवांनीं 
व्यास खडणी माणन दिली. 

इत्थं स नीव्रतस्तांस्तान वरीरृत्य प्रतापवान् । 

विविध घनमाहत्य स्वराष्टाभिमुखोऽभमवत् ॥ ^£ ॥ 

२६ ह्याप्रपाणे निरनिरठे प्रांत ताब्यांत आणून विविध खंडणी घेऊन 
तो प्रतापी राजा अपस्या देशाकडे बल्ला, 

मनीषिण उचुः 
विद्राव्याविद्धपरतनां दुतं दार्भ्यपुरं जितम् । 
तथैव चि बपु्छिनं पुरं निजकरे कृतम् ॥ २७ ॥ 

ग्रहीतं चाप्रयासेन नगरं सगमेश्वरम्। 
अदो राजपुरं सवैमापाताटं च खानितम् ॥ २८ ॥ 
गृहीताः संचयाः सवे निग्रहीताश्च नागराः ) 
तथाक्रियत सामथ्यौत् करदः सरितां वरः ॥ २९ ॥ 

शिवराजेन विद्वेषात् राष्टमेवमुपपतम् | 

अवेत्य येदिटस्तत्र कसुपायमचितयत् ॥ ३० ॥ 

पडित म्हणालः-- 

२७ -३० मुखरुमानांच सेन्य पञ्चवून कवून ( रिवाजीने ) दाभोढ शीघ्र 
घेतले ( रजकं ); तसेच चिप्यूण आपल्या हस्तगत केठं आणि संगमेश्वरीहि 
अनायाक्षेैच वेते. माणि अहो ! घव राजापूरहि पातठापय॑त खणून 
काढले; सवे साढे घेतले आणे नागरिक कैद केके; तसेच स्वक्ठामथ्यनिं समु- 
द्रास् मापला मांडछिक केलं (त्याजवर अपनी सत्ता स्थापिी.) अशा प्रकरं 
शिवाजीनें वैरानें देश्च व्यापला हं जाणून त्यविढीं मादिलश्चहा्ने कोणता 
उपाय योजला ! 

| ३०७ | 
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कवीद्र उवाच 
स विरोधी किटास्माकं बजन् राजपुरं प्रति । 
न निरुद्धस्त्वया तस्मिन् वनमा्गे सुदुगेमे ॥ २१॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः- 
० 

३१८. तो आमचा उघड रान्न राजापुरावर चान जात असतां त्यास 
त्या अव्यत दुर्गम अरण्यमागीत तू (सू्यराजा ) सडविकं नाही | 

आस्तामिदमिदानीं त॒ त्वमस्मदपकारिणम् | 
समुद वृतं परावृत्तं निरंत्स्वाभ्यणेमागतम् ॥ २२ ॥ 

३२ बरतें रहो. अतां ता आमचा उन्मत्त रातु परतून जबक माला महि; 
तेषां त्यासच तु कोड. "' 

दत्थमान्ञां निजां तत्र येदिखो दुनमानसः । 
रंगारपुरभूपाय प्राहिणोत्. सूयेवमेणे ॥ ३३ ॥ 

३३ याप्रमाणे दुःखित जादिलशदहाने शुंगापूरचा राजा सू्याजीराव यास 
टू्ूम पाढविला. 

मनीषिण उचुः 
स तदा येदिलस्तांस्तान् परिहृत्य चमूपतीन् । 
कस्मात्तमेव रूर्पति का्यंऽमुष्मिन् न्ययोजयत् ॥ २४ ॥ 

पडत भ्दणाठेः- 
३४ त्यावेन्ठी त्या आदि टशहानें सवं सेनापति सोद्धन व्याच राजाची 

योजना त्या कामावर कां केटी ! 
कवींद्र उवाच 

भभ्नपूबीः दियनेव रस्तुमाद्याश्चमूभरतः। 
प्रभविष्यन्ति नो योध्दुमिति चितयता स्वयम् ॥ २३५॥ 
येदिदेनारवीमध्यवर्ती पत्तिबलान्वितः । 
स एव दुष्करे ऽप्यस्मिन् कायं किर नियोजितः ॥ ३६ ॥ 

कर्वीद्र स्णाखः-- 
३५-३६ रिवाजीनेच पूर्वी पराभूत केलेले रस्तुमादि सखरद।र 

( त्याच्याशी ) ल्दण्यास्च समथ होणार नार्हीत असा मनांत विचार करन, 
अरण्याच्या मध्यमागीं राहणाय्या व पायदढठ बाटगणाय्या सयाच राजाची योजना 
अस्रं म्हणतात तं काम कठीण असतांहि त्यावर केटी. 
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अथाभिमानेकधनः प्रभावी 
स भूपतियैदिलदरासनेन । 
दधो धियं वैरमयी मदेन 
करीव सिंहेन समं शिवेन ॥ २७ ॥ 

२७ तेब्हां त्या अव्यत अभिमानी व पराक्रमी राजान मदेटशद्ाच्या आश्ञे- 
वरून-- हत्ती मदाने विहाशीं जसे वैर करतो तस्र-मदनें शिवाजीरश्ीं वैर 
घ।रण केले, 

दुरभ्वसचाटनसचिकीषेया 
रिचन विन्यासविदा मिवेरिताम् । 

अनीकिनी तामधिसंगमेश्वरम् 
स्थितां ससेन्यः स रुरोध सत्वरम् ॥ ३८ ॥ 

२८ शिवाजीनें दुर्मम मार्गं साफसूफ करण्याच्या इच्छेने संगमेश्वर ठेवलेले 

तें सैन्य स्याने आपटे सेन्य घेऊन सत्वर वेले. 

स पत्तिसंपत्तियुतो निरीथे 
निरुध्य सेनां महतीं हिवस्य । 
ददै वयोगेन युयुत्सुरुच्चेः 
जगे मेघप्राततिमश्िरस्य ॥ ३९ ॥ 

३९ पुष्कठः पायदन्ाच्या साह्यानें दिवाजीवें मोठे सैन्य मध्यरार््री वेदन 
दुदनान ल्द इच्छिणारा तो सूयौजीतव पुष्कल वेल मेवाप्रमार्णे गर्जना 
करू छागल. 

उच्चकैः श्रवणगोचरीरृतं 
पन्नगारय इवादिषूत्कतम् । 
तत्तदायुधभ्रतो न सेहिरे 
तानजित्परभ्रतयोऽस्य गार्जतम्॥ ४० ॥ 

४० गरड जस्रा नागांचा एूत्कार सहन करीत नारी, तशी प्रचंडपणं कानी 
पडली ती त्याची गजना त्या समयी तानाजीप्रथरति योध्यानीं सहन केली नाही. 

तदातिभीतः किट नीखुकठ - 
राजात्मजो देवहतः पिलाजी । 
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प्रभावलीदश्ाय यशांसि दातं 
अमंस्त युद्धादपयानमेव ॥ ४१ ॥ 

४१ तेव्हां अतिश्चय भ्याटेला नीटकंढ राजावा पुत्र खो हतभागी पिलाजी 
त्याने प्रभावलीच्या राजाच जणृ काय यश्च देण्यासार्ढीच लढण्यपिश्चां पटभेच 
अधिक परसत केटे | 

सजातवेपथुमस्ं भ्रशसुच्छ्रसंतं 

विन्यस्तपाणिगकपाणमपद्रवतम्। 

सद्यः स्वयं कतिपयानि पदानि गत्वा 
धत्वा करे न्यगकरोत् किट मसूरः ॥ ४२ ॥ 

४२ कापर भरल्या, अतिशय धापा टकणाव्या, हातांतीक तरवार खारीं 
टाकून पठत सुटलेल्या यश्चा व्या पिलाजीस ताबडतोब कित्येक पावलें जाऊन 
माटुसच्यानें स्वतः हातांत घरे व त्याचा उघड पिक्षार केला. 

मह्टसूर उवाच 
तवाहमास्मिन् समरे सहायः । 
पलायसि हा स्वजनं विहाय ॥ 

आसन् पुरा यानि विकत्थितानि । 
तानि क तेऽनीकपते गतानि ॥ ४३॥। 

माद्रे म्हणालाः- 
४३ द्या युद्धांत मी वञ्च साह्यकतां आ. तू सापत्या लोकांस टाकून पक्त 

सुटला आहेख ही वदाची गोट होय प्तू ज्या बढाया मारीत होताख, त्या 
तुञ्या बढाया, हे सेनापते ! कोठे गेस्या ! 

प्रदाय माहास्यमभीष्देन 
यः पाटितोऽभूः रिवभूमिपन । 

सेनापतिः सोऽद्य विमुक्तसेनः 
पायसे हन्त बिलजञ्जसे न ॥ 8४ 

४४ भमीश्दास्या रिवाजीनें ज्या तुला मोढेपण। देऊन पल्लितो तू 
सेनापति मज सैन्य टाकून षन जात आदहेख भणि भरे! त्याची तुला 
सतहि वाटत नारी | 
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इत्युकत्वा टषदि निषध्य रज्जुखंडेः 
तं बस्त निजसबविधे स्थिरं विधाय । 
आत्मीयां खपदि स तत्र रोयद्ाक्ि 
दुरेभ्यः पदि पदि दशेयन् ननते ॥ ४५ ॥ 

४५ असर ब्रोलून त्या पाबरलेत्या पिलाजीसर आपल्या संनिध दोरखंडानीं 
दगडास पक्षा बांधून ठेवून तेथे लगेच आपै शौय शूरां पदोपरदी दाखवीत 
नाचं चागला, 

प्रतिहतरिपुश्युर प सखवद्रक्तपूरः 
प्रचुरसमरदोभासुश्चवः कणेपूरः 
स मरधमधिविरेजे तानजिन्मट्सृरः 
समजनि निरि तस्यां तेजसा यस्य सूरः ॥ ४६॥। 

४६ ठ।र कैरेस्या शत्रूकडीर वीराच्या रक्ताचे पूर् बाहावयास लावणाराव 
प्रचुरयुद्धशोभारूपी सुंदरीच्या कानांतील अल्कार अस्रा तों तानाजी मासे 
युद्धामध्ये चमकुं लागला व त्याच्या तेजनं त्या रात्रीं सूर्यं उत्पन्न क्षाटा, 

अथ कतजयधघोषग्रस्तमेघस्वनानां 
विरखसदाकषिखतानां हन्तुमेवोद्यतानाम् । 
प्रतिपदमविहस्ताः सन्निपाते रिपूणां 

सुमहति कृतदस्ताः सेनिकास्तं ररक्षुः ॥ ४७॥ 
४७ तन्हां मापण केटेल्या जयघोषाने स्यानीं मेघांचा ध्वनि खोपवृन टाका 

आहे, ज्यांच्या ह।तांत तरवारी चमकत महेत व जे प्रदोपर्दीं मारण्यास उद्युक्त 
नाले आहित अशा शरव्या प्रचंड ग्दीमध्ये न गोधठ्णान्या ब उत्तम तिरदाज 
सेनिकानी त्याचं रक्षण केले, 

आतिष्ठ प्रहर प्रयच्छ विरम व्यापारय प्रापय 
त्रायस्व त्यज मुंच विद्रव नय व्यावतेयालोकय । 
भिद्धि च्छिन्दि गृहाण पातय जदीर्युच्चैस्ततो गजेतां 
योधानामभिधावतामुभयतः कोखाहटः कोऽप्यमूत् ॥४८॥ 

४८ सज्जहो, हाण, दे, थांब, फेक, पोंचव, वांचव, टाक, सोड, पठ, ने, 
परतव, पहा, फोड, तोड, घे, पाड, मार असं तेथं मोल्यनें आरडदणान्या व 
एकमेकांवर धावून जाणान्या दोहदीकडील योध्यांचा अवर्णनीय सेोरडा स्षाला, 
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स्फूजद्रतनां गुरीयद्युतिरहाबलनखयोतिभिः पंचदासैः 
खस्तोष्णीषैः रिरोमिर्मिबिडनिपतितेरंधिभिबाह्भिश्च । 
अगेरन्येश्च हंत क्षणसचिविटसत्खश्गवहटीनिरुततैः 
उत्कृष्टासक्परवाहग्रचयिभिरथ सा दुगमाभूद्धरिबी ॥४९॥ 

४९ चकाकणास्या रतनजडित आंगर्याच्या चकाकीर्ने ज्यांच्या नखांच 
काति चित्रविचिच्र क्षा आहे भसे हात, पगद्या पडलेटीं मडर्की, दाट पड- 
लेले हात पाय आणि विजेप्रमाणें चमकणाय्या तरवार्यनीं तुटलेले व र्यांच्यावर 
पुष्कढठः रक्तप्रवाहाचे संचय क्षाटेठे आहेत असे दुश्वरेहि अवयव यांच्यायोगें 
ती भूमि दुगम स्चाली| 

अथ प्रभवति विभावरीवेरामे 
तिमिरमिवायेमरदिमभिः समग्रम् । 
रिवच्रपसभरैः प्रसद्य भ्र 
सपदि जगाम विराममन्यसेन्यम् ॥ ५० ॥ 

५० मग रात्रसंपू लागली असतां, सूयाच किरण जसे अधकार नाहीसा 
करतात ते, शिवतजाच्या। योर््यानीं पूणं पराभूत कैट शचुसेन्य तत्का 
नाहीं न्ना (पठार). 

अथ विहितपटायनेषु तेषु 
प्रतिनरपसेनिकपुंगवेषु सद्यः । 
स्वनदभिनवमघसाम्यभाजा 
सह परदेन जगज मह्सूरः ॥ ५१॥ 

५१ मग ते शत्रुराजाकंडील श्रेष्ठ सेनिक लगेच पदन गरे अघतां नवीन 

मेघाप्रमार्णे गर्जणान्या दुंदुभीषरोबरर माटुसखरे गजना करू रागला, 

इत्यनुपुराणे सूये्व॑े कवीद्रपरमानेदप्रक्डितायां 
शतसादस्व्यां सहितायामध्यायः ॥ ३० ॥ 
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र्रदष्ः 

कवीद्र उवाच 
अथ राजपुरात् तूण परावृत्तं रिव प्रभुम् । 
प्रतयुद्रम्य सम॑ सेन्येमलसूरे व्यटोकत ॥ १॥ 

करवीद्र म्हणालाः- 
१ मग राजापुराहून स्वरित परत आलेल्या शिवाजी राजास माटुश्वरे ्ैन्या- 

सह सामरा जाऊन भेटल, 

तं भूरिणा प्रभावेण परिभूतारिसेनिकम् । 
वंद मानं नृपः पयन् अभिमानधनं तदा । 
उपकंटे नीटकटराजात्मजनिवेदितम् ॥ २॥ 

प्रथीयसा प्रसादेन सानीकं समभावयत् ॥ ३॥ 
२-२े ज्यानिं मोष्या पराक्रमाने शत्रूचे सैन्य पराभूत केठे भातो ताना 

साल्याचं नीलकंडराजाच्या पुल्ाने जव जाऊन कटठविर्हे असतां वंदन करर- 
णाच्या दया मानधन तानाजीसर पाहून राजन याचा सेन्यामरह मोञ्या कृपनं 
सन्मान केला. 

ततः श्रुत्वा तदौद्धत्यं सूयराजक्तं शिवः । 
तरस्वी तत्श्षणेऽत्यथं कद्धोऽपि कोधमावृणोत् । ४॥ 

४ नंतर सूय॑राजाने कैनला तो उद्धटपण) रेकून पराक्रमी (बराब्य) 
शिवाजी राजा अतिशय रागावला असतांहि त्यान अपला राग आवरला, 

अथ वैवधिकस्तूर्ण विखष्टः रिवभूभरता । 
प्रोचे प्रभावलीपालमुपित्य महितं वचः ॥ ५॥ 

५ आणि शिव।जीने स्वरित पाठविलेत्या दृताने प्रभावलीच्या राज्ञाकड़े येऊन 
आदरणीय माषण केले. 

वेवधिक उवाच 
यदा यदा येदिलस्य साहाय्यं समुपेयुषा । 
भवता रिवभूपस्य बहवो मतवः कताः ॥ ६॥ 
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यच्च सेन्ये रिवस्योच्चैः संगमेश्वरवर्तिनि। 
न्यपतः सेन्यसदितो वीतभीनिंशि संप्रति ॥ ७ ॥ 
प्रभावलीपते विश्वजप्यिना शास चुना । 
कथं कथय सोढव्यः स तवापनयो महान् ॥ ८ ॥ 

दुत म्हणालाः-- 

६-८ ज्या अर्थ आदिरश्।च्या मदतीष जाऊन तू शिवाजी राजाचे 
पुष्कठ अपराध केरेख आणि संगमेश्वर अघरत्या शिवाजीच्या सेन्यावर रात्री 
तू सैन्याश्रह निभयपे छापा घातलास, त्या अर्थी तो वुञ्चा मोढा भपराघ;) ह 
प्रभावदीष्या राजा, विश्वजेत्या शिव।जीनें कसा सहन करावा हं तूच सांग. 

अतः स कुपितोऽप्युच्चेर्दैवादात्तदयस्त्वयि । 
बतादिद्ादयथाद्य त्वां तथा वक्ष्ये निशाम्यताम् ॥ ९॥ 

९ श्हणून तो अतिशय रागावला अखतांहि सुदैवनें तुस््य।वर दयादू होऊन 
प्यनिं आज वला जी आज्ञा केरी अहि ती सांगतों एेक. 

शिवराज उवाच 
घनद्धिप इवोन्मत्तो मत्तो भीतः पटायितः। 
यः प्राप्तस्त्वां महाबादो महावबाहूनैराधिपः ।। १० ॥ 
तस्य परट्वीवनपतेर्षिमतेर्विहितागसः | 
उपवतेनमाहवैमुयतो ऽस्म्यहमजसा ॥ ११ ॥ 

हिषाजी राजा म्हणालाः- 
१०-११ हे महाबाहो, रनांतील हत्तीप्रमाणं उन्मत्त अघा जो बलवान् 

( महाबाहु ) राजा मला मिऊन षडून वह्याकडे आखा, ल्या प्रतिकूल, अप- 
राधी पालीच्या राजाचा देश ताबडतोच पेण्याच मी घज्ज ज्ञाल। आहे. 

अथास्मत्तो न भेतव्यमेतव्यमपि च त्वया । 
तत्र पटटटीवने यत्र दातव्यमभयं मया ॥ १२॥ 

१२ तेनं माम्हाष भि नकोस् आणि तिकडे प।ीस् बरिनचूक ये म्हणज्ञ 
तेयं तुखा मी अभयदान देईन, 

आगतासि न चदपीत् तर्हिं ग॑तासि तदशाम् । 
न बिद्यतेऽद्य मत्कोपात् कोऽपि गोपायिता तव ॥ १२॥ 

१३ जर धर्मडीमुढे त् तेथ आला नार्हीस, तर त्याची अषस्या तुहा प्रात 
होद्छ. मास्या क्रोघाप। सून तुश्च रक्षण करण्यास आज कोणीहि नादी. 
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ततो वातोवहादित्थं निकाम्य रिवभाषितम् | 
ह गारपुरभूपारो याहि यामीत्युवाच तम् ॥ १४॥ 

१४ तेन्हां याप्रमाणे दूताकद्भन शिवाजीचै म्हणणें रेकून भ्तूजा, मी 
जातो ( येतो ) ” भवे शगापूरचा राजा ल्या म्हणाला. 

अथ परटठीवनाभ्यणेमुपेत्य शिवभूभृते । 
विविक्ते सूयेराजोक्तं वचनं व्याजदहर सः ॥ १५॥। 

१५ मग पालीजवक जाऊन त्याने ( दुतानें ) शित्राजी राजाच सूयैराजाचें 
रणं एकातात ब्ांगितल. 

ततस्तं देदामाक्रम्य शिवः पलीवनाह्ययम् । 
अन्वप्रीदयम्राह्यान् नियह्यान् न्यग्रहीदपि ॥ १६॥ 

१६ नतर शिबाजीने पाली नांवाचा तो परत पादाक्रात करून अनुप्रह कर. 
ण्य।सख योग्य असलेव्यावर अनुग्र्ट व निग्रह करण्याप्च योग्य मसर्स्यांचा निप्र 

इहि केला, 

विप्राश्च बाहुजास्तद्वदुरव्याश्च जघन्यजाः । 
कांस्यकाराः कलादाश्च व्योकाराः शौष्विकस्तथा ॥१७॥ 
तक्षाणः पट्गडाश्च नापिताः प्रतिदारिकाः। 

मालाकारा छुुभकाराः कारूकाश्च कुशीलवाः ॥ १८ ॥ 
ततुवायास्तुश्नवाया र॑गाजीवाश्च भूरिदहाः। 
तांवूलिकाश्चाक्रिकाश्च रजकाः शौडिका अपि ॥ १९॥ 
अजापाटाश्च गोपाला देवटाश्च ङषीवराः । 
गाधिकाश्च तथा कांदविकाः कांवविकाः पुनः ॥ २० ॥ 
मार्देगिकाञ्च वेणुध्माः पाणिवादाश्च वैणिकाः । 
वाद्यविदाविदग्धाश्च द्ुग्धकाश्चासिधावकाः ॥ २१ ॥ 
कुसीद वृत्तयः कांडकारिणरचादहितंडिकाः 
पादृकृतः चुरिदादच जाकिकाश्च जनंगमाः ॥ २२ ॥ 
उपर्ब्धभयाः सद्यस्तमेत्य विषयं पुनः । 
दिने दिने वधेमानाभियो नंदश्ननेकधा ॥ २३॥ 

१७-२३ ब्रह्मण, श्चतिय, वेश्य, चयूद्र, कासार, सोनार, लोहार, तांवट, 
सुतार, गवंडी, न्हावी, तमास्गीर, माढी, कुंभार, कारामीर, भाट, कोष्टी, 
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शिपी, रगारी, तांबरोरी, तेटी, परीट, क्रलाल, घनगर, गवढ्डी, गुरव, कुणबी 
( रेतकरी ), गधी, हक्वाई्, कोमटी, पलवाजौ (मृद् ग्ये,) पविकरी, टाठकरी, 
वाणिकरी, बजवय्ये,पारधी, शिकलगार, सावक्रार, बाण करणरे, गारुडी, चां भार, 
मिह, कोटी, मांग ( चांडाठढ ) असे धाबरून गेल्ठे लोक पुनः छ्गेच त्याच 
प्रती येन दिवध्वददेवरस भरभराट पावून अनेक प्रक।रं अ।नद पावले, 

अथो जनपदस्यास्य रक्षणाय भ्राक्षमम् ¦ 

चिरदुगेमितिख्यातमवटोक्य रिठोच्चयम् ।॥ २४ ॥ 
समंततः रिरस्युच्चैः प्राकारेण पटीयसा । 
परिवारितमुत्सादी स कारूभिरकारयत् ॥ २५॥ 

२४--२५ तेन्हां, स्या देशाच्या रक्षणाथं अतिशय समथ मघ्वा ^ चिरदुग ' 
या नावनं प्रख्यात गड पाहून स्या उत्साही रि्राजीनें त्याच्या माभ्यावर 
कारागिरांकद्न सरभोवर्तीं उच तट बाधविला. 

अथ मडनमस्येष म॑डटस्येति सूचयन् । 
शेखमेनं महीपालो व्यद धान्मडनाह्ययम् । २६॥ 

२६ आणे (हा च्या प्राताच मडनच ( मूषणच ) आहे › असं सुचबिण्या- 

सर्दी क्या गडाघ् ' मडनगड ` अपे नांव दिले. 

अथ दुगपतिस्तास्मिन् गिरिदुमै खुदुगैमे , 
निधायाधरष्यमध्यक्षं दक्ष रक्षणकमेणि ॥ २७ ॥ 
सेनां च कांचिदयव्यग्रः समग्रगुणरालिनीम् । 
प्रभुः प्रास्थित शोगारपुरभूपजिमीपया ॥ २८ ॥ 

२७-२८ व्या गडांच्या स्वामीने स्या अत्यत दुग॑म गडावर रक्षणाच्या कामीं 
दक्ष असा मर्जिक्य गडकरी नेमून व सर्वगुणसपन्न असे कांहीं सेन्य ठेवून तो 
दक्ष राजा शृगापृरव्या राजास जिंकण्याच्या इच्छेनें निघाला. 

मनीषिण उचुः 
क्षणात् प्रभावटीपाटं परिभावयितुं प्रभुः। 
पुरेव न कथं यातः दिवः शेगारपत्तनम् ॥ २९ ॥ 
कर्थं च साभिमानाय दधानाय प्रतीपताम् । 
अभयं ते ददामीति दुतं तस्मै विखष्टवान् ॥ ३० ॥ 
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पाडत म्हणालेः- 

२९-३० प्रमावन्ीच्या राजाचा एक क्षणात परामवर करण्यास समर्थं मसा 
शिवाजी पुीच शगार पुरास कषा गेला नाह १ आणि वैर धरणान्या स्या गरिष्ठ 
राजाष ° तुला अभय देत ' भते म्हणून स्याच्याकडे दुत कसना प।ठविला! 

कर्वीद्र उवाच 
जयवहीजयायेन कमणा प्रथित शिवम् । 
सयेराजः पुरा मत्वा पुरारिसमविक्रमम् ॥ २१॥ 
प्राज्यं प्रभावरीराज्यं पिपाटयिषुरात्मना । 
तव क्रीतखुतोऽस्मौति वाचिकेन ग्याजेक्ञपत् ॥ २३२ ॥ 

कर्वीद्र म्हणाला: - 

३ १-३२ ज।वलीच्या जयापासून केलेल्या पराक्रमानें प्रख्यातीष आकेस्या, 
इ द्राप्रमाणें पराक्रमी अक्षा शिवाजीस पूर्वी माने नसतांहि सूर्यराजाने प्रभावटीचें 
समृद्ध राज्य स्वतः राखण्याच्या इच्छेने "तुका मी क्रीतपृत्र ( विकत षेतलेला 
पुत्र) महं ` मसरा नितेप पाठवृन विनंती केटी. 

तदाप्रभृति तं भूपं शरण्यः रारणोन्मुखम् । 
शिवतातिः हिवनरुपश्िरकाटमपाटयत् ॥ २२॥ 

३३ स्या वेकेपासून त्या शरणच्छु राजाच रक्षण शरणागतांचे रक्षण कर- 
णास्य शिवाजी राजानं पुष्करठ काठढपयेत केले, 

अयुध्यदरिभिः सा रिवराजो यदा यदा । 
अकरोदस्य साहाय्यं सूयराजस्तदा तदा ॥ ३४ ॥ 

३४ जेन्हां जष्हा रिवाजी राजनं शात्रुशीं युद्ध केके, तेन्ां तेब्हां सूरय॑राजानें 
त्य(स्र साद्य केटे. 

अथ दैवध्वस्तयधिया परित्यक्तभियामुना । 
अहंयुना घनारण्यवर्तिना जिद्यचुत्तिना ॥ ३५ ॥ 
रिवराजविरुद्धानामविद्धानामनेकधा । 
ग्यक्तमव्यक्तमप्युच्चैव्येधीयत सहायता ।॥ ३६ ॥ 

३५-३६ नंतर दुरवानें बुद्धि नष्ट प्षाटेल्या, भीति टाकटेस्या, नित्रिड भर- 
ण्यांत राहणाच्या, गर्विष्ठ, कपटी सूर्धराजानें शिवराजावे वैरी जे अर्विघ त्यांस 
गुप्तपणे व उधडपणेहि अनेक प्रकारं माठ बाह्य के, 
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दृढवतः रिवोऽमुष्मै भुयो भूयः कतागसे । 
अपि निग्रहणीयाय निग्रह न व्यचितयत् ॥ ३७॥ ` 

३७ त्याने पुनः पुनः अपराघ केले असतांहि बतो निग्रह करण्यास योग्य 
असतांहि दृदव्रत शिवाजीम् त्याचा निग्रह करण्याचें मनांत कसं आणले नाटी 

आहृतो ऽपि समयादे नाययो स यदा मदात् । 
अकुप्यत् सूयैराजाय भूभृत् भ्रशाबरस्तद्ा ॥ ३८ ॥ 

२३८ जवठ बोलाविला अखतांहि जेब्हां तो ग्निं जवठ माला नाही, तेष्ां 
शिवाजी राजा मोखला सूर्यराज्ञावर रागावला. 

अथासो परथिकीनाथः पदातीनां तरस्विनाम् । 
युतो युतेन साधन प्रयाणाभिमुखोऽभवत् ॥ २९ ॥ 

३९ नतर तो राजा पंधरा हजार वेगवान पदाति बरोबर षेडन स्वारीवर 
निषण्यास सिद्ध म्ञाला, 

नृवाद्यं यानमारुह्य बजन्नथ स सत्वरः । 
समपदयन्महासारः पुरं सारवर पुरः ॥ ४० ॥ 

४० तो महाबली शिवाजी पाटखीत बसून त्वरेने जात अषतां व्याच समोर 
स्ारवर दिषल, 

अथ श्युत्वा रुषा स्पृष्ट रिवमभ्यणेमागतम् । 
प्रभावर्लद्रो विमनाः स्वजनान् समवोचत ॥ ४१ ॥ 

४१ तेद क्रोधाविष्ट न्षाटेखा शिवाजी समीप आलेला रेकुन प्रभावलीचा 
राज। चिन्न हाऊन आपस्या रूकांस म्हणाला, 

सूयैराज उवाच 
छृतकमो महाबाहः खुरासुरनरेयेतः । 
सुतः शाहनरंदरस्य नैक-सेनिकसंयुतः ॥ ४२॥ 
शुगारपुरमावातुमस्मचोऽद्य वतोद्यतः । 
अज्ञात पव निकटे कूटयोधी किटागतः ॥ ४३ ॥। 

सुयैराज रहणालाः- 
४२- ४३ सुरासुरानीं स्तविलेला, कपट युद्ध करणारा, करवसवान व बल्वास् 

शिवाजी पुष्कठछ सेनिक बरोबर घेऊन भामच्यापासून शृगारपर बेण्याश्र उयुक्त 
होन अगदी गु्तपणे जवछ मला आहे असी रोकवातां भाहे. 
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समर्थेन समं तेन संपरायममुं वयम् । 
अकूपारमिवापारं पारयिष्यामहे कथम् ॥ ४४॥ 

४४ त्या समर्थाशीं हणान्या द्या युद्धातून अपार खमुद्राप्रमाणे आम्ही कषे 
पार पद् ? 

इत्युक्तवान् स तैस्तत्र स्वजनेर नुमि तः । 
रिरक्षयिषुरात्मानमपयाने माति दधे ॥ ४५॥ 

४५ अघर बोदून व तेथ आपस्या लोकाच अनुमोदन षेऊन त्याने अत्म. 
रक्षण करण्याच्या इच्छेनें पदन लाण्याचा विचार केला. 

मनीषिण उचुः 
आसीद वस्थितियस्य वनदुरगे सखुदुगेमे । 
अहन्यहनि च प्रायो मतिरायोधनोद्यमे ॥ ४६ ॥ 
खुदुधषस्य सह्याद्िमैनुते यस्य रासनम् । 
येनान्यदुरेभं रभ्धं बत पूवेनृपासनम् ॥ ४७ ॥ 
स्वराष्टरक्षणाकां क्षी येन दुदौतचेतसा । 
कृतागसापि संधाय दौस्थ्यं तत्याज येदिलः ॥ ४८ ॥ 
कुवेता स्ववानेव हवसानवश्ानपि 
अकारि विनयग्राही येन वै मकरारख्यः ॥ ४९ ॥ 
अनेददधिकं येन पारंपयोगता चमूः । 
यः परेणायुभावेन परिभूतो न केनचित् ।। ५० ॥ 
सोऽपि प्रभावलीपालः क्ष्रधमेषिदां वरः । 
नायुध्यत कर्थं तेन दिवेनापचिकीषेता ॥ ५१ ॥ 

पडत ग्हणाकेः- 

४६-५१ जो अत्यत दुर्गम अरण्यात् वासर करीत असे, ज्याची प्रायः भ्रति. 
दिवशी लढण्याची इच्छा अधे, ज्या अजिंक्य राजाची सत्ता स्याद्र मान्य 
करीत होता, ज्यान इतरांस दुकभ असे पूर्वाच्या राजाच सिंहासन प्राप्त केले 
होते, ज्या गर्विष्ठ राजार्श, तो अपराधी मसतांहि, आपल्या राज्याच रक्षण करू 
इच्छिणान्या भादिलशहाने ज्याच्या तह करून मापटी दुदंशा टाठ्टी, ज्याने 
हबर्शाच्या तान्यांतील लोकांना आपल्या तान्यांत आण, ज्यनें ्शुद्रहि आपला 
आ्ञाकित केला, अयाच्यायोर्गे परंपरागत सेना अधिक आनंदित भ्षाली, ज्या 
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रेष्ठ पराक्रमाने कोणीहि मागें टाकलें नारी, अश्चा व्या प्रभावलीच्यां राजानं 
आपणाद्च अपकर करू दइच्छिणाय्या शिवाजीशी कसं युद्ध केके नां ! 

कवीद्र उवाच 
पुरा पुराध्चिप्रतिमप्रतापं सगमेश्वरात् । 
प्रयातं रिवमाकण्ये पलीवनपुरं पति ॥ ५२ ॥ 
असपत्नमिवार्मानं मन्यमानो ऽल्पचेतनः । 
लक्षयन् प्रधनाभाव हयक्षसमविक्रमान् ॥ ५३ ॥ 
पुजीकृतान् स्वपृतनापतीन् मुवनपूजितान् । 
तांस्तान् स्वस्वनिकेताय सूयेराजोऽ चुजाक्षिवान् ॥ ५७ ॥ 

कर्वीद्र म्हणालाः- 

५२५४ पूत्रीं प्रल्याभ्रीप्रमणें प्रतापी रिवाजी सगभश्वराहून पार्टकडे 
निघून गेल्याचं रेकून त्या मूख सूर्य॑राजाने आपणास कोणी शत्रु उरला नाहीं 
असें समजून व युद्धाचा प्रसंग नाही अस पाहून िहाप्रमाणे पराक्रमी, जगद्रय 
अशा गोढ्ठा स्षाटेस्या निररनिराव्या सनानायकांस आपापल्या घी जाण्यास 
मनुक्ा दिटी, 

अथ पटटीवनाक्तणे पराचत्तः शिवो यदा । 
सूयंराजः समाद सेनां नाभूत् प्रभुस्तदा ॥ ५५ ॥ 

५५ मग पाटीहून नेन्ां शिवाजी त्वरित परतला, तेव्हा सुयराजास्न आपले 
बन्य जमवितां आरं नाह. 

अमुना हेत॒ना नृनं दुमनाः स दिजोत्तमाः। 
प्रभावदीपरिचृढो न सधे निदधे मनः ॥ ५६ 

५६ या कारणामुटे खरखर खिन्न होऊन, हे पडितानो, स्या प्रभावदलीच्या 
राजान युद्ध करण्याची इच्छा केटी नारद. 

विष्वकसेनावतारेण नेकसेनिकवरतिंना । 
दप्ययेदिटदोःस्तभदाद्ये दंभापहारिणा ॥ ५७ ॥ 
दीणेदिद्धी्रसेन्येन वज्रपरतिममूर्तिना । 
अतीवाव्यक्तम॑वेण स्वतन्ेणानुमाविना ॥ ५८ ॥ 
दुभ्राह्यविदिषडुगंग्राहिणा दटवादिना । 
चद्रराजभुजच्छेद कारिणाफजलारिणा ॥ ५९ ॥ 

( ३२० | 



दिवभास्त अध्याय २१ वा 

विरच्य विपुर वैरं पलायनपरं मनः । 
चकार सूयेराजो यत्तन्न चिलकरं मम ॥ ६०॥ 

५७-६० विष्णुचा अवतार, अनेक पेनिकांच। अधिपति, गर्धिष्ठ भाार्दल 
शहाचा स्वबाहुबलाविषर्यीचा ग्वं हरण करणारा, दिष्ीपतीच्या सैन्याचा 
चुराडा करणारा, त्रच्रसारखा देह असटेला, अव्यत गुम मसल्त कराणारा, 
स्वतल, सामथ्यंवान, शत्रुचे अजिक्य दुगं जिकणारा, टी, चद्रराव मोप्याचा 
भुजच्छेद करणारा, मफजललानास ठार मारणारा अशा हिवाजीशीं मोदः वैर 
मांद्भन सूर्यरजाने पदन जाण्याचा विचार केला यांत मला कांहीं माश्र्यैकारक 
वारत नाही. 

अथोन्नतानतरिखाशतसकुटितांतरम् । 
तरुकोररस्विष्घूकधूत्कारगिताम् ॥ ६१॥ 
महोरगविनिमैक्तानेकनिमोंकभास्वराम् । 
अपारविरपिनातविर पव्याप्तपुष्कराम् । ६२॥ 
उपकंटनरन्नैकनीटकंटमनोहराम् । 
नीडांतरोरपतत्कीरां किकीदिविकृतस्वराम् ॥ ६३ ॥ 
परिश्छिषए्ाचटतरामंभोधरघराक्तिम् 

प्रतिक्षणोच्चरच्छाखामगांदोलितपट्वाम् ॥ ६४ ॥ 

स्तन्धरोमसमारब्धघधेरस्वरघोपशाम् । 
स॒गादनवती मादयदिभसंनिभसेरिभाम् । ६५॥ 
घनकमारकुजां तनिंद्राणव्याघ्रपुंगवाम् । 
अभीकानेकभस्टरकङतवस्मीकदारणाम् ॥ ६६ ॥ 
विसकटामपि कुटैरुत्कटेः कृतसंकराम् । 
विन् खभटशयुगारः स शृगारपुराटवीम् ॥ ६७! 
विविधास्क॑दनाकांक्षी सूयेराजमपद्ुतम् । 
निरशाम्यानीकसहितो विमनस्कं इवाभवत् ॥ ६८ ॥ 

६१-६.८ जीत शंकडां उचसखल धंडीची गदी हाती, लिच्यांतील स्चडाच्या 
दो्खीमर््ये बलेटीं घुषडे धूत्कार करीत होती, जी भोठमोज्या नागांच्या अनेक 
कार्तीनीं चकाकत होती, जींतीट अखख्य बृश्चाच्या खांयानीं आकाश व्यापून 
टाकटे होते, जी कटेस नाचणान्या अनेकं मोरांच्यायोगे मनोहर दिसत हात्ती, 
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जिच्थामधील धरय्यांतून पोपट उडत होते, जीत तास ( पश्ची ) ओरडत होते, 
जिने गडाच्या तटासर वेष्ट होते, जी मेषसमूहाप्रमाणे दिसत होती, लि््यां- 
तील वृक्षांचे षष्छव क्षणोक्षणीं उल्या मारणास्य्रा वानरांच्यायोगे हर्त होते, 
जीत रानङकर घरषर धीष करीत होते, जीमर्यं लांडगे व मत्त हत्ती्चारसे गवे 
होते, जीमधील दाट वेद््च्या बेटांमध्ये मोठमढे व।घ निजरे होते, जीमध्यं 
अनेक निर्भय कोद वारक उकरीत होते, जी भयेकर भसूनषि उच उंच क्षोप- 
व्यांनीं ( घरानीं ) गजबजलेरी हातीं अशा त्या यृगारपूरच्या श्चाडीत शिरणारा, 
निरनिराग्या प्रकारं इले करू इच्छिणारा, उत्तम योध्या कलामभूत मघा तो 
रिवाजी पूरा पट्न गेखा ह रेकून सेन्यासह विन्न स्ञाला,. 

अथ प्रस [प] न्नाभयदायकेन 

दुदौन्तद पोपदसायकेन । 
उपेत्य शगारपुरं शिवेन 
भुजस्मयावेशभ्रता व्यलोकि ॥ ६९. ॥ 

६९ शरणागतांना अमय देणारा, गर्विष्ठंचा गवं नहीसा करणारा बराणच, 
बाहूबलाचा अभिमान बाल्गणारा मसरा शित्राजी शगार चुराजवन येऊन तं 
व्यानं षाषिले. 

न॒वाह्ययानस्थित एव तूणं 
स्वसेनिकेस्ततक्चषणमेव पूणम् । 
प्रविदय गगारपुर प्रपदयन् 
स्वमप्यमंस्तेष परेरधुष्बम् ॥ ७० ॥ 

७० आपल्या सैनिकांनीं तक्का2 व्यापरेल्या ल्या रंगारपुरांत पालर्खीत बस्- 
नच त्वेरने प्रवेश कर्न ते पहात सघताना मापणहि श्रं म्जिक्य आहं 
असं त्यास वाट्टे. 

अजय्यमन्येरिति विश्वुतं यत् 
स भूपतिर्वैरिनृपासनं तत् । 
स्पृशन् भरो स्वेन पदा तदानीं 
अमानि रोकेन महाभिमानी ॥ ७१ ॥ 

७१ शाश्रृश्च अजिंक्य अशी स्याची ख्याति होती, त्या शवुराजाच्या सिंहास- 
नास स्याने स।पल्या पायनं छाथ मारली ल्यवेन्धीं तो लोकांस महागर्विष्वाय्ला, 
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आदाय तस्मादभयं द्रढीयः 
समीयुषा पौरजनेन भूयः । 
परविदय शगार पुरं प्रभूय 
प्रभूतदगारपदं व्यधायि ॥ ७२॥ 

७२. त्वाभ्यापासून पके भभयदान  वेऊन जमलेस्या पोरजनन 
दंगारपुरात पुनः प्रवेश करून, समय (समृद्ध) होऊन स्याच्च पुष्कठ भुंगाराचें 
स्थान केठे 

अथ कतिपयसेनिकायुयातं 
प्रतिनृपमाद्यु दि गतमेव यातम् । 
विभुवनजननजित्वर प्रतापः 
स बत निहंतुमपल्रपामवापत् ॥ ७२ ॥ 

७३ नंतर कां थोढ्या सैनिकांसह शीघ्र दिगंताघ पठन गेलेल्या शचः 
राजास मारण्याची, ज्याचा प्रताप त्रिभुव्नांतीक खोकाञ्च र्जकणारा आहे मगा 
शिवाज्ीस, लाज वारी. 

इत्यनुपुराणे षयेवंशे कषीन्द्रपरमानन्दभकाशितायां 
रतसाहरूयां संहितायां स्वपरपवेशो 

नामाध्यायः ।॥ ३१॥ 

[ ३२३ | 



अध्याय ३२ वां 
------

-~- 4
-2८

-२ 

कर्वीद्र उवाच 
अथ दाहसुतः प्रभावलीविषयं सवेमपि स्वतेजसा । 
अकरोन्निजपाणिवसिनं नयवतम प्रतनं प्रवतेयन् ॥ १ ॥ 
कर्वीद्र म्हणालाः-- 

१ नेतर शिवारजानिं जुन राजनीतिमाग चाद करून सर्वच प्रभावली प्रांत 
ह्वपराक्रमाने आपल्या हस्तगत केला. 

पटुसगरकमेकमेटं प्रथितं तय॑वबकभास्करं रिवः । 
खुमातिं सपदि प्रभावरीविषयाध्यक्षपदे न्ययोजयत् ॥ २॥ 

२ जोराच्या-वेगाच्या युद्धात निष्णात, प्रख्यात, शहाण्या अशा च्यनक 
भास्करास्च शिवाजीनें लगेच प्रभावी प्रांताचा अधिकारी नेमे, 

हतराजपुरध्रियं रुषा जितदगारपुरं तथोजसा । 
परसेनिकपुंगवाः शातं रातमेतं शारणेषिणोऽनमत ॥ ३ ॥ 

र कोधानं राजापूरची सपातति हरण करणान्या व बरन इुगारपूर् जक- 
णाच्या द्या शिवाजी रानुकडीख रकड रारणेच्छु श्रेष्ठ सैनिक प्रणाम 
करू छागले. 

अथ तस्य पुरस्य रक्षणे क्षणमालक्ष्य सदे राव्तिनम् । 
स गिरिं प्रथितं प्रतीत इत्यभिधानेन समन्वितं व्यधात् ॥ ४॥। 

४ मग त्या नगराच्या ( बृगापूरच्या ) रक्षणाशार्ढी जवव्टच भघ्लेला प्रह्यात 
गड क्षणभर पाहून त्याने त्याचं ' प्रतीतगड ˆ अस नांव ठेवले. 

अथ चद्रमृणालचंद्विकाभिदिकाचदनचपकादिभिः। 
उपनीय मुदे तपतुना स भरशामोद श्रता न्यषेन्यत ॥ ५॥ 

५ चंद्र, कमठर्ततु, चांदणे, दंव, चदन, चापा इत्यादीच्यायोगें आनद 
देऊन मत्यत सुखावहं अशा भ्रीष्म कऋतूने त्याची षेवा केटी. 

धितकेसरकांडपारटीसुमनोदं मनिषगवाहिना । 
अपि विष्टपजित्वरेषुणा तयुनाहारि शिवस्य नो मनः ॥ ६ ॥ 

[ ३२४ | 



शिवभारत अध्यायरैरवा 

£ आश्रया असलेल्या बकुढी व पाडली यांच्या फुलांच्या बाणांचा भाता 
धारण करणान्या व ञ्याचे षाण जगास जिकणरि महेत अशा कोमल मदनान- 
सुद्धां रिवाजीचं मन हरण कें नाही ( तों मदनवश ्षाला ना ). 

तपतातितरां तपागमे तपनेनाद्यु कदुष्णतां गताः। 

सरितस्ततसत्वसंश्रयं दधुरंतः सिलं सुशीतलं ॥ ७ ॥ 
७ ग्रीष्म टतु आला अघ्षतां अतिक्षय तपिणोव्या सूर्याच्या योगे कोमर 

क्ाटेस्या पाण्याच्या खाली न्यां चांगले शीतल पाणी होते (व.) जनाव 
त्या म।श्रयावर तेथ होती. 

प्रतिवासरकरिपितांभसः सरसीः पंकनिषण्णसारसाः । 
विरमज्छषकच्छपावरीर्विदधे तीवतरातपस्तपः ॥ ८ ॥ 

८ अतिश्चय कडकं ऊन्ह अस्णाव्या ग्रीष्म ऋतूने प्रत्येक दिव्ञी तखावां- 
तील पणी मारवून टाकल्यामुढं (कमी कमी केद्यामुढे ) सारसपक्षी चख - 
लात बसु लागले आणे मासे ब कांस्वै यांचे थवेच्या थवे मरू लागले. 

प्रतिफुलशि्सषपारलीपरसोरभ्यभरता नभस्वता । 
स्मरतापमबीभरन्मनः सुधियां निर्विषयात्मनामपि ॥ ९. ॥ 

९ फुललेस्या शिरीष व पाडढी यांच्या छताच्या सुगंघानें सुगधित स्षाटेल्या 
वायुच्यायोे विरक्त व विद्वान लोकांच्या मनासबुद्धां कामञ्वराची बाघ म्नाली। 

५ + ॥॥ रः + 

[ ३२५ ] 
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