श्रीशळलयाज्माशबऴेक
श्री. फाफावाशे फ ऩुयंदये
यामगड ऩाशुण्मा-यालऱमांनी पुरून गेरा. गडाची याजबफदी शत्तीघोडमांनी ल भेणे-ऩारख्मांनी

गजफजून लाशूं रागरी. याजबफदीलयची बव्म बव्म दक
ु ानांनी नटरेरी फाजायऩेठ आता अशधकच

थाट भांडून फवरी. केलढा ददभाख ! मा फाजायऩेठंतीर दक
ु ानांचीं जोतीं अगदी वयऱ वुतांत उबीं
शोतीं. त्मांची उं ची ऩुरूऴ ऩुरूऴ शोती अन ् त्मांची जडणघडणदश वामवंगीन शोती. दत
ु पाा अळी

घाटदाय जोतीं घारून त्मालय बव्म दक
ु ानं फांधरेरीं शोतीं. भधरा याजयस्तावुध्दा रांफ, रूंद, ऐवऩैव
शोता. गडालयती याजप्रावाद, याण्मांचे ल अष्टप्रधानांचे भशार, याजवबा, नगायखाना, भशाद्राय,

याजवेलकांचीं रशानभोठीं अवंख्म घयं , श्रीजगदीश्वयाचं भंददय, अश्वळाऱा, गजळाऱा, गोळाऱा इत्मादद
इभायती; अठया कायखाने, फाया भशार; त्मांलयीर अशधकामांची घयं , भाडमा, वोऩे, भनोये ; मांशळलाम
खाव वभायं बावाठी आरेल्मा वुभाये लीव शजाय ऩाशुण्मांवाठी उबायरेरे ळाशभमाने, भंडऩ, याशुटमा

इत्मादद बलबलध प्रकायच्मा लस्तूंनी यामगड शा खयोखय याजधानी म्शणून ळोबू रागरा. पाय वुंदय
ददवूं रागरा.
मा गडाचं रूऩ कांशी आगऱं च. चशू अंगारा शजाय शजाय शात खोर वयऱ ताळील कडे , जणू अखंड

एका दगडाच्मा ताठ शबंतीच. तं ऩाशा टकभक टोक ! डोकालूं नका ! डोऱे दपयतीर ! केलढी बीऴण
खोर दयी शी ! ऩाताऱच ! लरून जय भाणूव शनवटरा तय - ! ऩण मा टकभक टोकाचा उऩमोग
भुऱी भाणवांना लरून रोटू न दे ण्मावाठी कयीत ! स्लयाज्माळीं शयाभखोयी कयणाये दपतूय टकभक
टोकालरून ऩाताऱांत शबयकालरे जात. मा टकभक टोकाचा दयाया भशायाजांच्मा बलानीऩेषादश बमंकय
शोता.
अन ् तं थेट ऩूलर
े ा बलानी टोक. तं थेट ऩश्चिभेरा दशयकणी टोक. त्माच्माच ळेजायी तं श्रीगंदं

टोक. कैरावनाथाच्मा कैरावावायखंच यामगडचं शळखय आशे . कैरावालरून दशभ शनथऱत अवतो.
यामगडालरून आनंद शनथऱत शोता.

गंगावागय तराल, कुळालता तऱं , इतय स्लच्छ वुंदय टाकीं ऩाण्माने वभृध्द शोती. लाया बऱाऱत शोता
आश्चण भशाद्रायालय बगला झंडा अबलयत पडपडत शोता. याज्माशबऴेकाकरयता मेणामा ऩाशुण्मांची
आश्चण प्रजाजनांची मा भशाद्रायांतून यीघ रागरी शोती.

आईवाशे फ ऩांचाडाशून गडालयती याशालमाव आल्मा शोत्मा. आमुष्मांत अनेक त-शे च्मा प्रचंड

उरथाऩारथी ऩाशून, भानशवक कष्टांची वीभा ओरांडून त्मा मा शळखयालय मेऊन ऩोशोचल्मा शोत्मा.
त्मांचं ळयीय आता अगदी जीणा झारं शोतं. आमुष्माची लाट चारून त्मा आता दभल्मा शोत्मा.

आता एलढा एकच अभृतवोशऱा ऩाशण्मावाठी त्मांचे नेत्र खोऱं फरे शोते. शळलफाच्मा भस्तकालय छत्र
धयरेरं ऩाशालं, शळलफारा वोन्माच्मा शवंशावनालय फवरेरा ऩाशाला, लेदभंत्रांच्मा घोऴांत शळलफारा
अशबऴेक झारेरा ऩाशाला, त्माचा जमजमकाय झारेरा ऐकाला आश्चण डोऱे शभटालेत, फस्व ! एलढीच
आता आईवाशे फांच्मा ऩंचप्राणांची इच्छा शोती. आमुष्माच्मा व्रताचं तेलढं उद्याऩन ऩाशून खुळार ळांत
शचयशनद्रा घेण्मावाठी त्मांचीं गात्रं खोऱं फरी शोतीं.

आता याज्माशबऴेकाचा भुशूता अलघ्मा ऩंधया ददलवांलय मेऊन ठे ऩरा. काभाधाभांची गदी उडारी.

वयदाय, ऩेळले, वयकायकून, भुत्वद्दी, भशायाजांचे वला वखेवांगाती कभया फांधन
ू शारत झुरत शोते.
वला दे लदे लतांना वभायं बाची अषता गेरी. भशायाष्डाच्मा बाग्माच्मा, आनंदाच्मा, ऩयभोच्च वुखाच्मा
लैबलळारी वला ळुबळकुनांनो मा मा ! भशायाष्डाच्मा आश्चण बायतलऴााच्मा दे लदे लतांनो मा ! वशकुटु ं फ
वशऩरयलाय मा ! श्रीभन्भंगरभूशता भोये श्वया ऋश्चध्दशवध्दीच्मा नामका, बलघ्नशया, वलांआधी आऩण मा
! खंडेयामा, घृष्णे लया, ऩंढयीयामा अलघे अलघे मा ! शातचीं शजाय काभं टाकून लेगं लेगं मा !
भशायाज प्रताऩगडालय आरे. बाऱी भऱलट रेऊन ती अष्टबुजा आददळबि प्रवन्न श्चस्भत कयीत उबी
शोती. शतचा ऩयभबि ऩयभऩयाक्रभी शळलयाज शतच्माऩुढे शात जोडू न नम्र शोऊन आरा.
बलानीदे लीच्मा तेजस्ली प्रेयणेनेच शं स्लयाज्म शनभााण झारं शोतं. भशायाजांनी ल त्मांच्मा वैशनकांनी
बलानीचा जमजमकाय कयीत कयीतच आजलय प्रत्मेक कामााव शात रालरा ल बलजम शभऱलरे.
उभ्मा भशायाष्डाची शी कुरदे लता. भशायाष्डधभायश्चषका. भशायाजांनी शतरा दं डलत घातरं. नंतय
मथाबलशध ऴोडळोऩचायं शतची भशाऩूजा केरी. वला भणाचं वुलणाछत्र शतरा अऩाण केरं आश्चण
भस्तक चयणीं ठे बलरं.
गागाबट्टांनी भशायाजांच्मा याज्माशबऴेकबलधीवाठी स्लत् एक रशानवा ग्रंथच यामगडालय शरशून

तमाय केरा शोता. „याजाशबऴेकप्रमोग‟ शं मा ग्रंथाचं नांल. याज्माशबऴेकबलशध कवाकवा कयालमाचा,
कोणकोणते धाशभाक वंस्काय ल वभायं ब कयालमाचे लगैये गोष्टींची तऩळीरलाय ळास्त्रीम भादशती
गागाबट्टांनी अत्मंत दषताऩूलक
ा अभ्मावरी शोती. त्मानुवाय आता धाशभाक बलधींव प्रायं ब शोणाय
शोता. यामगडच्मा भशाद्रायालय तोयण चढरं. नगाये , शळंगं, चौघडे कडकडू ं रागरे. श्रीगणयामाची

प्रशतष्ठाऩना झारी. तांदऱ
ु ांत कुंकू शभवऱरं गेरं. स्लश्चस्तक शचन्शं उभटरीं. गागाबट्टांनी गणयामाव
आलाशन केरं. श्रीभन्भशागणाशधऩतमेनभ्! एकेका बलधीव प्रायं ब झारा. ऩदशरा बलधी भशायाजांचं

भंजीफंधन ! भशायाजांची भुंज व्शामची यादशरी शोती, म्शणजे केरेरीच नव्शती ! कायण जयी बोवरे
षबत्रमकुरोत्ऩन्न शोते. तयी त्मांचे वंस्काय रुद्ऱ झारे शोते. भुंजीशळलाम ब्राम्शणारा ब्राम्शणत्ल
आश्चण षबत्रमारा षबत्रमत्ल प्राद्ऱ शोत नाशी, म्शणून याज्माशबऴेकाऩूली भशायाजांची भुंज शोणं जरूय
शोतं. गागाबट्टांनी भुंजीची शतशथ ज्मेष्ठ ळुध्द चतुथी शी शनश्चित केरी शोती. भुंजीवाठी दे लदे लकाची
प्राणप्रशतष्ठा, कुरधभाकुराचायादद बलशध झारे.
भुंजीच्मा दव
ु माच ददलळीं (दद. ३० भे) वोमयाफाई याणीवाशे फांचा भशायाजांळीं वभंत्रक बललाश झारा.

रग्नांत थाट-वभायं ब भात्र भुऱीच कयण्मांत आरा नाशीं. नंतय वकलायफाईवाशे फ ल ऩुतऱाफाईवाशे फ
मांचींशी भशायाजांळीं रग्नं झारीं. भुंजीप्रभाणेच आऩल्मा आई-लदडरांच्मा रग्नारा शजय याशण्माचं
गभतीदाय बाग्म भुरांना राबरं !
एकेका ददलळीं एकेक बलशध शोत शोते. ऋश्चत्लजलणान - ऩुण्माशलाचनऩूलक
ा मसाव प्रायं ब करून

बलनामकळांशत कयण्मांत आरी. नषत्रळांती, गृशळांशत, ऐंदद्रमळांशत, ऩौयं दयीळांशत लगैये बलशध ऩाय ऩडरे.
भशायाज मा कारांत व्रतस्थ शोते. दग्ु धऩान ल पराशाय करून ते अशतळम श्रध्दे ने प्रत्मेक धाशभाक
बलधी मथावांग कयीत शोते.

ज्मेष्ठ ळुध्द एकादळीव (दद. ४ जून) भशायाजांची वुलणातुरा ल इतय अनेक प्रकायच्मा तुरा
कयण्माचं ठयरं शोतं. वोऱा भशादानांऩैकी तुऱादान शं एक आशे . मा ददलळीं भशायाजांची वुलणातुऱा
कयण्मांत आरी. तयाजूच्मा एका ऩायडमांत भशायाज फवरे. दव
ु मांत वोन्माचे शोन घारण्मांत मेत

शोते. ब्राम्शण भंत्र म्शणत शोते. ऩायडीं वभबाय झारी. भशायाजांची तुऱा झारी. एकूण वतया शजाय
शोन रागरे. म्शणजे भशायाजांचं लजन ऩक्के दोन भण (१६० ऩंड) शोतं. मा ऩायडमांत भशायाजांनी
शोनांची फयीच भोठी जादा यक्कभ ओतरी ल मा वला धनाचा दानधभा केरा. वोन्माशळलाम चांदी,
तांफं, काऩूय, वाखय, रोणी, पऱं , भवारे लगैये अनेक ऩदाथांनी भशायाजांची तुऱा कयण्मांत आरी ल ते
वला ऩदाथा दान कयण्मांत आरे.
ज्मेष्ठ ळुध्द १२ चा ददलव उजाडरा. यामगडालयचा आनंद आश्चण गोड गडफड शळगेरा ऩोशोचरी.
यामगड म्शणजे स्लगीम नगयी ळोबूं रागरी. ददलव वंऩून यात्र झाल्माचं बान तयी कोणारा यादशरं
अवेर का ? अंधाय लगऱरा तय यामगडालयची यात्र ददलवावायखीच शोती ! याजभंडऱांतीर वला
रोकांना काभंधाभं इतकीं शोतीं की, लेऱ ऩुयत नव्शता. दव
ु माच ददलळीं वूमोदमाव तीन घटका

अलधी अवतांना म्शणजे (ऩशाटे ऩांच लाजता) उऴ्कारीं भशायाजांच्मा याज्मायोशणाचा भुशूता शोता.
शा ऩशाटे चा भुशूतच
ा भशायाजांना „राबत‟ शोता म्शणून गागाबट्टांनी तो शनश्चित केरा शोता.

याज्माशबऴेक वभायं बांतीर प्रत्मेक बलशध अत्मंत अभ्मावऩूलक
ा , ळास्त्रीम शचदकत्वेने गागाबट्टांनी
ठयबलरेरा शोता ल ते अत्मंत वाषेऩाने तो ऩाय ऩाडीत शोते.
भोठी ऩशाट झारी. दीऩज्मोत उजऱल्मा. चौघडा दणाणूं रागरा. आकाळांत ळुध्द द्रादळीचा चंद्र ल
तायकाभंडऱ ढगांच्मा दाटींतून डोकालत शोतं. भंगर लाद्यांचे शननाद यामगडालय कंदरे. वला
स्त्रीऩुरूऴांची वभायं बावाठी ऩशाटे च्मा अंधायांत - छे - भळारींच्मा ल शचयागदानांच्मा वुंदय केळयी
उजेडांत गदी उडारी. कल्ऩनाच कया, वह्याद्रीच्मा उं च उं च शळखयांच्मा दाटींत, एका उत्तुंग शळखयालय,
ऩशाटे च्मा काऱोखांत वशस्रालशध ददले तेजाऱत आशे त, लाद्यांचे प्रशतध्लशन बलतीच्मा दमाखोमांत

शननादत आशे त, कवं ददवत अवेर तं दृश्म ? गरूडाच्मा उं च घयटमांत आज गोड तायांफऱ उडारी
शोती. शळंगांच्मा ररकामा उठत शोत्मा. आज याजा शळलाजी याजयाजेश्वय छत्रऩशत शोणाय शोता.
याजभंददयांत गागाबट्टांच्मा, फाऱं बट्ट याजोऩाध्मामांच्मा ल इतय बलद्रानांच्मा भुखांतून लेदभंत्रांचा
उच्चयलाने घोऴ वुरू झारा. भशायाज ल याजकुरांतीर वला भंडऱी रलकय उठू न धाशभाक बलधींवाठी
शवध्द झारी. फाऱं बट्टांच्मा ऩौयोदशत्माखारी भशायाजांनी कुरदे लतांची ऩूजा केरी. त्मांनी कुरगुरू
म्शणून फाऱं बट्टांचीदश ऩाद्यऩूजा केरी.
गागाबट्टांनी अशबऴेकप्रमोगाव प्रायं ब केरा. ते ल इतय भशाऩंदडत भंत्रघोऴ करूं रागरे.
ऩंचाभृतस्नान ल ळुध्दोदकस्नान भशायाजांना ल भशायाणीवाशे फांना घारण्मांत आरं. नंतय अशबऴेक
वुरू झारा. गंगा, मभुना, शवंधु लगैये वद्ऱगंगांच्मा धाया भशायाजांच्मा भस्तकालरून, बारप्रदे ळालरून,
अंगाखांद्यालरून घऱघऱूं रागल्मा. केलढा अऩूला मोग ! मुगानुमुगे ळेकडो थोय बायतीम याजांना

स्नान घारणामा गंगामभुनांना आता अवा कोणी याजाच बेटत नव्शता. वगऱे नष्ट झारे शोते.
उयरे शोते ते वुरतानांचे गुराभ झारे शोते. याज्मंच उयरीं नाशीत, तय भग अशबऴेक कुठरे ? ऩण
दश्चषणाऩथांत शा एक स्लतंत्र याज्मवंस्थाऩक, प्रताऩलंत याजा झारा. वद्ऱगंगा आनंददत झाल्मा. मा
नद्यांच्मा नांलांचा उल्रेख भंत्रांतून झारा, तेव्शां भशायाजांनाशी केलढी धन्मता लाटरी अवेर ! गंगे च
मभुने चैल गोदालरय, वयस्लशत ! नभादे शवंधु कालेरय - मांतीर एकदश नदी स्लयाज्मांत नव्शती ! वलाजणी स्लयाज्माच्मा फाशे रून लाशत शोत्मा !
भशायाजांच्मा भस्तकालरून ओवंडतांना मा वद्ऱगंगा भशायाजांना काम म्शणाल्मा अवतीर ? खयं च,
काम म्शणाल्मा अवतीर ? - शे याजा तूं आम्शांरा इतक्मा प्रेभाने तुझ्मा याज्माशबऴेकारा फोरालून
आणरेव; पाय आनंददत झारं आम्शी. आम्शी भाशे यीं आरं. ऩण याजा, तूं आम्शांरा कामभचं भुि
केव्शा कयणाय ? आम्शी ऩायतंत्र्मांत आशंत ये !

अन ् भग याजानेदश भुक्मा फोरांनी मा वद्ऱगंगांना लचन ददरे अवेर की, भातांनो, भी तुम्शांरा भुि
कयीन ! भरा आमुष्म अऩुयं ऩडरं, तय भाझा भुरगा आश्चण भाझे लायवदाय शं कामा कयतीर !

भाझ्मा मा याज्माचा जन्भशे तूच तो आशे - तीथााची ल षेत्रांची भुिता ! तुम्शी शनधाास्त अवा !
वद्ऱगंगा शऴाबये खऱाऱल्मा. वभुद्रोदकस्नान झारं. उष्णोदकाने स्नानं झारीं. लेदभंत्रांच्मा प्रचंड
घोऴांत अभृताशबऴेक ऩूणा झारा. उष्णोदकाचे करळ भशायाजांच्मा भस्तकालय रयते शोऊं रागरे.
भंगर लाद्यं लाजूं रागरीं. ऩुढच्मा अशतभशत्त्लाच्मा उत्तयाधााची गडफड वुरू झारी. ऩूलााधा म्शणजे
अशबऴेक. उत्तयाधा म्शणजे शवंशावनायोशण.

अशबऴेक झाल्मालय रगेच याजायाणींना वुलाशवनींनी ओलाऱरं. कांळाच्मा ऩात्रांत बयरेल्मा तुऩांत
भशायाजांनी आऩरं भुखालरोकन केरं. नंतय ळुबलस्त्रं ल अरंकाय धायण केरे. लस्त्रारंकाय अत्मंत
भौल्मलान ् अप्रशतभ शोते.
लस्त्रबूऴणं धायण केल्मालय भशायाजांनी आऩल्मा ढारतरलायीची ल धनुष्मफाणांची ऩूजा केरी ल तीं
ळस्त्रं धायण केरीं. आता भशायाज शवंशावनायोशणावाठी शनघारे. याणी ल याजऩुत्रावश त्मांनी
कुरदे लतांना नभस्काय केरा. फाऱं बट्टांना, गागाबट्टांना, ब्रम्शलृंदांना ल लडीरधामा भंडऱींना
नभस्काय केरा आश्चण ते आईवाशे फांव नभस्काय कयालमाव आरे.
नंतय कोदं डधायी भशायाज याजवबेकडे शनघारे. वुलणादंड घेतरेरे प्रशतशायी, अष्टप्रधान ल शचटणीव
मांच्मावश भशायाज याजवबंत प्रलेळरे. याजवबंत उत्वुक भनाने उभ्मा अवरेल्मा शजायो रोकांचीं
रृदमं आनंदाने बरून आरीं.
गागाबट्टांनी धाशभाक बलशध केरे. वला याजशचन्शं ल याज्मशचन्शं शवंशावनाबलती झऱकत शोतीं.
वोन्माचे अनेक बारे रखरखत शोते. त्मांतीर एका बाल्माच्मा टोकालय वोन्माचा एक वुंदय तयाजू
झुरत शोता. दोन बाल्मांच्मा टोकांलय भोठमा दांतांचे वुलणाभत्स्म रटकालरे शोते. कांशी बाल्मांना
अश्वऩुच्छं फांधरेरीं शोतीं ल तीं बुयबुयत शोतीं. अष्टप्रधान आऩआऩल्मा जागीं उबे यादशरे. याजवबंत
प्राचीन बायतीम वंस्कृ तीचा पाय वुंदय अबलष्काय झारेरा ददवत शोता. तवेच भुघरी वंस्कृ तीचे
नभुनेदश तेथे झऱकत शोते. बाल्मांच्मा टोकांलय फवबलरेरीं वला शचन्शं भुघरी शोतीं. शवंशावनालय
अवरेल्मा अष्टस्तंबाच्मा वुलणाभंडऩीचा डौर ऩूणऩ
ा णे इस्राभी शोता. एकूण याजवबेवश शवंशावनाचा
थाट अत्मंत अप्रशतभ शोता. आणखी एक रृदमस्ऩळी गोष्ट म्शणजे शवंशावनाच्मा अगदी वभोय
अवरेल्मा बव्म प्रलेळद्रायाकडे नजय टाकरी की, दळान घडत शोतं ऩूलश्चा षशतजालयीर तोयणा आश्चण
याजगड दकल्ल्मांचे !

उऴ्कार झारा. तोयणागडाच्मा भागे ऩूलाा उजऱूं रागरी. वूमोदमाव तीन घटका उयल्मा. भशायाज
शवंशावनाच्मा वभोय आरे. त्मांनी आऩरा उजला गुडघा बूभीलय टे कबलरा ल भस्तक रललून
शवंशावनाव लंदन केरं. नंतय ते ऩूलााशबभुख उबे यादशरे. नगाये , चौघडे , शळंगं, कणे, शरग्मा, ळशाजणे,
कारूवनमा, ताळे, भपे इत्मादद तभाभ लाद्यांचे तापे आश्चण तोपाफंदक
ु ा कान टलकारून वुवज्ज

झाल्मा. वलांचं डोऱे भशायाजांच्मा भूतीलय श्चखऱरे. दशं दली स्लयाज्माचा तो वुलणााचा, अभृताचा,
कौस्तुबाचा, ऩयभोच्च वौबाग्मषण उगलरा. भुशूतााची घटका फुडारी. गागाबट्टांनी ल इतय ऩंदडतांनी
ऩयभोच्च स्लयांत लेदभंत्र म्शणण्माव प्रायं ब केरा अन ् त्मा प्रचंड लेदघोऴांत भशायाज शवंशावनारा

ऩदस्ऩळा न शोऊं दे तां शवंशावनालय स्थानाऩन्न झारे ! आश्चण एकच भशाकल्रोऱ उडारा ! चौघडे ,
ताळे, नौफती इत्मादद तभाभ लाद्यांनी एकच धुभधडाका उडबलरा. तोपा-फंदक
ु ांनी दाशी ददळा एकदभ
दणाणून वोडल्मा. याजवबंतीर वशस्त्रलशध वबाजनांनी वोन्मारूप्मांच्मा पुरांची, वुगंधी पुरांची,
अषतांची, राह्यांची भशायाजांलय अबलयत लृबष्ट केरी. शजायो कंठांतून एकच एक गजाना उठरी,
शळलाजीभशायाज की जम ! शळलाजीभशायाज की जम ! शळलाजीभशायाज की जम ! टाऱी कडाडरी.
नृत्मांगना नाचूं रागल्मा. गामक गाऊं रागरे. लाद्यं लाजूं रागरीं. कबल, बाट, चायण स्तुशतगीते
गाऊं रागरे. तोपा-फंदक
ु ांची वयफत्ती वतत चारू यादशरी. स्लयाज्मांतीर वला दकल्रोदकल्रीं माचलेऱीं
तोपांचा दणदणाट वुरू झारा. वायं स्लयाज्म आनंदाने धुद
ं झारं. त्मा जमजमकायाने ददल्रीच्मा

कानठऱमा फवल्मा ! बलजाऩूय फधीय झारं ! दपयं ग्मांची झोऩ उडारी ! रूभळाभऩालेतो दख्खनच्मा
दौरतीच्मा नौफती ऐकूं गेल्मा. याजवबा दे शबान बलवयरी शोती. कोणत्मा ळब्दांत वांगूं शं वायं ?
आनंदनाभ वंलत्वये , ळाशरलाशन ळके १५९६, ज्मेष्ठ ळुध्द १३, ळशनलायीं, उऴ्कारीं ऩांच लाजतां
भशायाज शळलाजीयाजे शवंशावनाधीश्वय झारे !
रगेच वोऱा वुलाशवनी ल वोऱा कुभारयका शातांत ऩंचायत्मांचीं ताटं घेऊन शवंशावनाऩाळी आल्मा.
त्मांनी भशायाजांना कुंकुभशतरक रालून ओलाशऱरं. वुलाशवनींच्मा ल कुभारयकांच्मा रूऩाने जणू
अलघ्मा स्त्रीजातीने भशायाजांना ओलाऱरं ल आऩरा आदय, प्रेभ, कौतुक, कृ तसता आश्चण आळीलााद
व्मि केरा. मा वुलाशवनींना ल फाशरकांना भशायाजांनी लस्त्रं ल अरंकाय ददरे. नंतय, भोत्मांची
झारय रालरेरं, यत्नजडीत याजछत्र गागाबट्टांनी शातांत घेतरं ल भशायाजांच्मा भस्तकालय धयरं !
आश्चण गागाबट्टांनी उच्च स्लयांत घोऴणा केरी की, भशायाज शळलाजीयाजे आज छत्रऩशत झारे !
छत्रऩशत ! याजा शळलछत्रऩशत ! षबत्रमकुरालतंव भशायाज शवंशावनाधीश्वय याजा शळलछत्रऩशत की जम
! जम ! जम !

शळलयाजाशबऴेक
---श्री. आप्ऩा ऩयफ
१८ ऑगस्ट १६६६ योजी आग्रमाशून शनवटरेरे शळलयाम १३ वप्टं फय १६६६ योजी दकल्रे याजगडालय ऩोशोचरे.
म्शणजेच शळलयामांना मा प्रलावाव वुभाये २५ ददलव रागरे. तदनंतय जेधे ळकालरीनुवाय मुलयाज ळंबाजी
२० नोव्शं फय १६६६ योजी दकल्रे याजगडालय आरे.

छत्रऩती ळाशू मांच्मा भातोश्री भशायाणी मेवफ
ू ाईवाशे फ मांची ददल्रीशून वुटका झाल्मालय भशायाष्डात मेण्माचा
भागा ल कारालधी माचा एक कागद उऩरब्ध आशे . त्मालरून त्मा १२ एबप्रर १७१५रा इं द्रप्रस्थ मेथून

शनघाल्मा. त्मा ८ भे १७१५रा ताऩी तीयी ऩोशचल्मा. मा दठकाणी शी नंद दळाबलण्माचे कायण म्शणजे

वन्भाशनत मेवफ
ू ाईवाशे फांच्मा वुटकेनंतयचा प्रलावाचा कारालधी ल आऩत्काऱी शळलयामानी वुटका करून
घेतल्मानंतयचा प्रलावाचा कारालधी ल आऩत्काऱी शळलयामानी वुटका करून घेतल्मानंतयचा प्रलावाचा

कारालधी मातीर तुरनात्भक वाम्म, मालरून त्माकाऱी इं द्रप्रस्थ ते ऩुणे-वाताया प्रलाव कोणत्मा भागााने शोई
ल त्माव दकती ददलव रागत ते वभजते.

शळलयाम आ माशून आल्मालय भातोश्री आऊवाशे फाव आनंद झारा. दकल्रे याजगडाव आनंद झारा.

प्रस्थाबऩत याज्माव आनंद झारा. शा आनंद दीघाकाऱातीत शोता. दडवंफय १६६९ औयं गजेफावी झारेरा तश

तुटरा. माच वुभायाव दकल्रे याजगडालरून याजधानी दकल्रे यामगडालय नेण्माचे ठयरे अवाले. वन १६७०ची
वुरूलात शी भंगरी वत्तेलयीर आक्रभणाने झारी. २४ पेब्रुलायी १६७० योजी छत्रऩती याजायाभ भशायाजांचा

जन्भ झारा. माच अलधीत जुनी याजधानी वोडताना भालऱातीर लतनदायाव आश्चण ळावकीम ल रष्कयी

अशधकाऱ्माव बोजनाव फोरबलल्माची एक कथा शळलददश्चग्लजम फखय वांगते ती वंमबु िक लाटते. की कथा
अळी - ‘ऩुढे प्रमोजन वयकायात जाशरे. त्मात तभाभ भंडऱी, ब्राह्मण आदी करून वला भानकयीव

ऩदाशधकायीव अभीय, उभयाल, वयदायवुध्दा जभा जारे. त्माजरा बोजनाव वांशगतरे, ते वभमी कायबायी माणी
भोठा चलयं ग शोता, त्माजलयी कचेयीत गादी ठे लून, काशी उं च जागा कयबलरी. नंतय दत
ु पाा भंडऱी फवरी.

त्मात भोशीते, भशादडक, शळके, शनंफाऱकय, घाडगे, जाधल, आदीकरून जभा झारे शोते. त्माणी, भशायाजांची जागा
उं च करून गादी धातरी शे ऩाशून ईऴाा लाटरी की, आता आम्शा भयाठमात वभ्म, थोय, भोठे ऩणा शळलाजी

याजांकडे आरा. आम्शी कदीभ(जुन)े तारेलाय, याजे, भोचेराचे अशधकायी अवता, मांच्मा फाऩानी दौरताफादकय
फादळशाचे भुराचे श्चखजभतीनी तिानय फवरे. भोचेरे शजयतीची उडारी, ती कानू धरून बलजाऩुयकयाकडे

आरे. ते वभमी भोचेरे घेऊन बेटणे, लागणे जारे, तेव्शा आम्शी वलाानी भनी बलचाय केरा, कोणाचेशी फये

अवो, मा भोचेरा बलळी आऩण करश कयाला, तयी तंटा कोणीकडे जाईर? अवो. प्रवंगी ऩाशता मेईर. अवे
अवता अभमाादऩणानी उं च स्थऱी फवणाय. आम्शी वेलकबाली दाखबलणाय. त्माव आम्शाव मा कचेयीत

फवालमाची गयज काम ?’’ म्शणोन फोरोन उठोन चारीरे. ते वभमी कायबायी माणी वभजूत केरी की,
आम्शी भेजलानी केरी, मांत आम्शाव धणी, तुभचा आभचा स्नेश, तुम्शाव तेशी भारक, तुम्शी करश

लाढबलण्मात नीच नाशी. भशायाजाव कऱल्मालयी दोऴ ठे बलतीर. तुम्शाव बलचायालमाव शचंता काम आशे ? लेगऱे
लाटे नी ऩुवाले, वांगतीर त्माप्रभाणे कयाले, चौघात अळा कयण्माने धणीनाशी, अवे रोक म्शणतीर. तेव्शा

भारकीचे कयणे त्माजरा मेईर. भग आऩणावशी वंकट ऩडे र. माजकयीता बलचायानी कयाले. फोरोन भंडऱी

फवबलरी. ऩुढे उऩश्रुशत भशायाजांचे कानी गेरी त्मालरून भशायाज बलचायात ऩडरे. माव उऩाम काम कयाला?’’
त्मानंतय कायबायी मांची लेगऱारी फोरणी जाशरी, तळीच ऩदाशधकायी मांचीशी फोरणी जाशरी. त्मात

खुऴाभती रोक फोरणी ऐदकरी, भशायाज धणी आशे त. जो भारक उं च स्थानी फवरा, म्शणून शचंता काम

आशे ? कोणी फयाफयीचे आशे त, त्मांचा वत्काय याशीरा ऩाशीजे. त्मांचा बलचाय भान-भशत्त्लात कभी काम ऩडे र?
भग रूवालमाचे काम कायण? अवे ऩमााम फोरण्मात आरे. ऩयं तु तथ्म अवाले, मा कयण्मात वलाानी लागाले,

अवा शनिम शोईना. तेव्शा फाऱाजी फालाव एकांती बलचायीतो जशारे. त्मालरून शचटणीवानी बलनंती केरी की,
‘भशायाज धणी वलााव अवता, आऩरारे भताशबभानानी आऩरी गणना कयीत नाशीत. मा, जयफ

अवल्माशळलाम, शे वुयऱीत लागणाय नाशीत. तेव्शा दोन ऩोटाळी धरून, जयफ कोणाव द्याली, शरके कोणत्मा

यीतीने कयाले, त्मांचीच वल्रा घेऊन, त्मांचेच शातून फंदोफस्त कयाला. दोन वयदाय तवे यादशरे, म्शणोन शचंता
नाशी. भागे-ऩुढे त्मांचा बलचाय शोईर. याशण्मात दकती वयकायची आशे की वयकायची गणना कयीत नाशीत,

अवे आडभाडू वयदाय भशायाजांचे वेलेत आशे त. आऩण गैयचीरीनी लागरो अवता, भशायाजाव वभजून काम
कयतीर न कऱे , अळी शबती ऩोटी याशती उद्राव केल्मात रौकीक नाशी.’’ मा प्रभाणे बलनंती केल्मालरून
भशायाज वुप्रवन्न जाशरे. दठक आशे उत्तय केरे.

शळयके, भोदशते, भशाडीक, घोयऩडे , शनंफाऱकय भंडऱीव आश्चणरे, बलचारयरे. त्माणी वांशगतरे की, ”आऩण फशुत
वल्रा चांगरी बलचारयरी. त्माव तुम्शी दौरताफादे च्मा ऩादळशाऩावोन मा प्रांती रौदककाव आरा. तत्ऩूली
आभचे लडीर ऩाच-चायळे लऴे शजयतीची काभे काजे करून दकताफ भेऱबलरे. दौरती भेऱबलल्मा आभचे

प्रायब्धे न यादशल्मा, म्शणोन अभमााद लताणूक कळी ऩाशालेर? मास्तल तुम्शीच बलचाय करून वांगणे ते वांगा.

तेव्शा भशायाजानी उत्तय केरे की, ज्माव प्रशतबष्ठतऩणे याशाणे, त्माणी कचेयीचे वभमी मेऊ नमे. कायण ऩडे र ते
वभमी फोरालून घेऊ. उगाच फाखेडा भाजलण्माचे कायण नाशी. ज्माव फखेडा कयण्माची इच्छाच अवेर

त्माणी मा वभमी शनधून जाले, याशू नमे.’’ त्मालरून ज्माव आऩरे भशत्त्लाची प्रौढी भनात शोती, त्माणी उत्तय
ददरे की, भशायाज आसा करयतात ती नीटच आशे . ज्माजरा काभ अवेर, मेणे प्राद्ऱ, तेव्शा बेटीचा वभम
कोणता तो वांगाला. त्माप्रभाणे मेण्माजाण्माव नीट मेतीर-जातीर. त्मालरून त्माजरा उत्तय ददल्शे की,

तुम्शावारयखे चाय फखेडेखोय शभऱारे, म्शणजे अवाच प्रकाय शोणाय. तुभची गयज आम्शी ठे बलतो, म्शणून अळी
फोरणी ऐकाली, नाशीतयी अथा दकती? तुभचे काभकाज अवेर, तुम्शाव कचेयीत न मालमाचे, तयी कायकून

कायबायी माव ऩाठबलत जाले. तुम्शी कचेयीव ऩरयशछन्न मेऊ नमे, आश्चण अळी फोरणी फोरू नमे. अवा शनफंध
ठरून, बलडे -ऩानवुऩायी दे ऊन, कचेयी फयखाव जारी.

नंतय फाऱाजी आलजीव भशायाजानी बलचारयरे, ‘‘ऩुढे मोजना कोणते प्रकाये कयालमाची, ती वांगा. त्मालरून
बलनंती कयीते जारे की, भशायाज मा नालाव छत्रशवंशावन ऩादशजे!

शळलयामानी याजाशबऴेकाचा जो शनणाम घेतरा, त्मारा अनेक कायणे आशे त. त्मातीर लयीर उताऱ्मातीर
कायण फये च वंमबु िक लाटते. तत्कारीन भालऱातीर वभाजश्चस्थती आश्चण रोकांची प्रलृत्ती ऩाशता

शळलददश्चग्लजम फखयीतीर लयीर घटना वत्म भानणे मोग्म शोम. वांप्रत शळलयामांचे जे स्थान भशायाष्डात

आशे . तेलढे भशत्त्ल तत्कारीन भालऱात शळलयामाना राबरे नाशी. शळलयामांच्मा अष्ट यासीऩैकी कोणीशी
भालऱातीर याल घयाण्माऩैकी नव्शते. शे एक उदाशयण बलचाय कयण्माव ऩुये आशे .

शळलयामाना याजाशबऴेकाचे भशत्त्ल ऩटल्मालय याजधानीव मोग्म दकल्रा ळोधणे आलश्क लाटरे. वन १६४२

ऩावून १६७० ऩमंत याजधानी अवरेरा दकल्रे याजगड शळलयामानी वोडण्माचे ठयबलरे. त्मारा अनेक कायणे
आशे त. ऩण त्मातीर भशत्त्लाची म्शणजे

१) आददरळाशी आश्चण भंगरी भोदशभा दकल्रे याजगडच्माच योखाने झाल्मा.

२) चढत्मा लाढत्मा स्लयाज्म वंलधानाव दकल्रे याजगडची बूभी वंकुशचत शोती.

३) दकल्रे याजगड बोलतारच्मा भालऱातीर लतनदायांचे प्रेभ स्लयाज्माऩेषा आऩल्मा लतनालय अशधक शोते.
४) दकल्रे याजगड दे ळालय अवल्माभुऱे आददरळाशी ल भंगरी घोडदऱाव ल ऩामदऱाव त्मांच्मा
ऩामथ्माऩमंत मेणे वुरब शोत शोते.

५) दकल्रे याजगड चशुअग
ं ाने भोकऱा शोता आश्चण बलस्तृत शोता. त्माभुऱे वंयश्चषत याखणे काशीवे कदठण
शोते.

दकल्रे यामयी शळलयामानी याजधानी म्शणून शनलडरा. वन १६७० ते १६७४ मा कारालधीत दकल्रे यामयीचा

दकल्रे यामगड झारा. दकल्रे यामगडालय शळलयाम आरे. त्मारा अनेक कायणे आशे त. ऩण त्मातीर भशत्त्लाची
म्शणजे

१) दकल्रे यामगड कोकणात शोता. वह्यादद्रची १००भीटय शबंत ओरांडल्माशळलाम दकल्रे यामगडाव लेढा
घारणे ळक्म नव्शते.

२) स्लयाज्माच्मा आशथाक स्थैमाावाठी ऩश्चिभ दकनाऱ्मालयीर व्माऩायालय ऩकड याखणे आलश्मक शोते.

३) शळके, वालंत, दऱली, वुल,े भोये शे दकल्रे यामगडाबोलतीरीचे लतनदाय शळलयामाना ळयण आरेरे शोते.
४) दकल्रे यामगड शनवगात: फेराग, उत्तुंग, बलस्तृत आणी काऱ नदीच्मा खोऱ्माने वंयश्चषत शोता.

५) आयभाय, फंदये , घाट आश्चण कोकणातीर उत्ऩादने मालय शनमंत्रण याखण्माव कोकणात स्लयाज्माच्मा
भध्मबागी दकल्रे यामगड शोता.

शळलयामानी दकल्रे यामगडालय कोणत्मा लास्तु उबायल्मा शोत्मा. त्मा वभकारीन शळरारेखालरून,

उत्तयकारीन फखयीलरून ल वभकारीन शळरारेखालरून, उत्तयकारीन फखयीलरून ल वभकारीन अलळेऴांलरून
आऩणाव वभजते. त्माऩैकी फारेदकल्ल्माचा बलचाय मा रेखाऩुयता भी भांडीत आशे .

फारेदकल्ल्माच्मा ऩूलक
े डीर दयलाजाव ‘नगायखाना’ म्शणतात. त्मातून प्रलेळ केल्मालय बलस्तृत ऩटांगण

रागते तो ‘ददलाण-इ-आभ’. दश्चषणेकडे दोन इभायतीचे अलळेऴ ददवतात. त्माऩैकी छोटी बलद्रतवबा ल भोठी

न्मामवबा. ऩश्चिभेकडे ऩूलााशबभुख शवंशावनाची जागा. उत्तय-ऩूल-ा दश्चषण तटफंदीरगत वशचलारम. उत्तये कडीर

ददं डी, चतुथा श्रेणीतीर रोकांवाठी ल न्मामारमात मे-जा कयणाऱ्मावाठी. ददलाण-ई-आभ भधीर ईळान्मेकडीर
खडक, यामयीचा दकल्रे यामगड कयताना केरेल्मा लास्तूऩज
ू नाचा.

ददलाण-ई-आभ भधून आत गेल्मालय उत्तये व तटफंदीरगत दे लघय. शवंशावनाच्मा भागे ळस्त्रागाय ल लस्त्रागाय.
त्माच्मा भागीर आमताकृ ती चौथया म्शणजे ददलाण-इ-खाव. त्माच्मादश भागे दय्ु मभ प्रकायच्मा वंऩत्तीची

कोठाये . नंतय उत्तये कडे जभीनी खारी कोऴागाय. त्माच्मारगत शळलयामांच्मा भशाराचा वज्जा. वज्जातून

प्रलेळकेल्मालय दफ्तयखाना. भध्मबागी शळलयामांचे शनलावस्थान. लामव्मेव कोऩऱ्मात स्नानगृश. शे स्थऱदळान
दळाबलण्माचे कायण म्शणजे याजाशबऴेक वभमी मा जागांचा लाऩय शनयशनयाऱमा भंगरप्रवंगी कयण्मात आरा.
शळलयाजाशबऴेक बलधी गागाबट्टानी शळलयामांचे तत्कारीन ऩुयोशीत फाऱं बट्ट मांच्माकडू न कयलून घेतरा.

मालरून दोन गोष्टी ददवून मेतात. गागाबट्ट ऩूजाबलधीचे वला वादशत्म आऩणावच शभऱाले. म्शणून रारची
नव्शते. दव
ु ये म्शणजे शळलयामांचे ऩयं ऩयागत ऩुयोदशत प्रबाकयबट्ट मांचे याजाशबऴेकाआधी शनधन झारे.

अवूनशी त्मांचे उत्तयाशधकायी दत्तकऩुत्र फाऱं बट्ट माना त्मानी डालररे नाशी. याजाशबऴेक वभमी दकल्रे

यामगडालय उऩश्चस्थत अवरेल्मा ब्रह्मलृद
ं ालरून भुख्म ऩुयोदशत गागाबट्टानी वलााना वाभालून घेतरे. वला काशी
आऩल्माच ताटात ओढू न घेतरे नाशी. गागाबट्टाचे घयाणे भूऱ दश्चषणेतीर अवूनशी ऩैठणचे अनंतदे ल बट्ट
शे त्मांचे गुरूफंधू शोते. त्माभुऱे ते अधून भधून ऩैठणाव मेत अवत. गागाबट्टाचा कोकणच्मा वाभाश्चजक
लादाळीशी ऩूली फयाच वंफध
ं आरा शोता. ळंडे-गोऱक मांच्मालयीर ग्राभण्म शनणामात त्मांचा प्रथभ वंफध
ं

आढऱतो. त्मानंतय गागाबट्ट कोकणात वन १६६३ भध्मे आरे. तेव्शा वन १६६४च्मा वुयलातीव श्मेनली
जातीच्मा बांडणाचा शनणाम त्माने अनेक काशळस्थ ल भशायाष्डातीर ऩंडीत, उऩाध्माम इत्माददकांची

शळलाजीभशायांच्मा बलनंतीलरून याजाऩूयात वबा करून ददरा. तो दे ताना इं दयू शून आधायग्रंथ मेईऩमंत तयी
त्मांचे लास्तव्म भशायाष्डातच शोते. फयोफय अनंतदे लबट्टशी शोते. त्मानंतय कामस्थ प्रबूफ
ं ाफत शनणाम

गागाबट्टानी वन १६६९ ते १६७२ भध्मे ददरे. कामस्थधभाप्रददऩ ग्रंथ शरशून त्मांच्मा ऴोडळ वंस्कायांच्मा
अशधकायांचे बलस्तृत बललेचन केरे. मादश शनणामात अनंतदे ल बट्टस्लाभींचा वंफध
ं अवल्माचा यघुनाथ

ऩंडीतयालानी उल्रेख केरा आशे . गागाबट्ट ल शळलयामांची वन १६६३ भध्मे चांगरी ओऱख शोती. त्मांच्मा

श्मेनली जाशतशनणामाव शळलप्रळस्ती जोडण्माइतका शळलाजीयाजांबलऴमी त्माना आदय लाटू रागरा शोता. मात
ळंका नाशी. भशायाजांचा दशं दध
ं काय रोऩ, भशायाजांचा उऩनमन वंस्काय, भशायाजांच्मा शातून मुध्दात
ु भाावस्

घडरेरी ब्रह्मशत्मादोऴ, माभुऱे शळलयामांच्मा षबत्रमत्लाव फाधा मेते. माफाफत उल्रेख डाग यश्चजस्टय भधीर,
फंगयु
् ुल्माचा डच लखायलारा अब्राशभ माने आऩल्मा ऩत्रात केरा आशे .

शळलयामांच्मा ऩदयी अवरेरे कऱ्शाडे ल ळृग
ं ायऩुयचे ऩंडीत मा कामााव अनुकूर शोते. गागाबट्टांवी लाद

घारण्माइतऩत त्मा काऱी कोणी बलद्रान ब्राह्मण नव्शता. मावाठीच याजाशबऴेकवभमी गागाबट्टांची भुख्म
ऩुयोशीत म्शणून शनमुिी झारी. त्मानीशी इतय ब्रह्मलृद
ं ाव वन्भाशनत केरे. छत्रशवंशावनाच्मा धभाशवध्द

प्रशतष्ठेचे दशं दली याज्मवंस्थेरा वांस्कृ शतक, याजकीम, नैशतक आश्चण वाभाश्चजक श्रेष्ठ दजाा ल स्थैमा प्राद्ऱ शोण्माचे
वाभान्म उदद्दष्ट मा याजाशबऴेकाभागे शोते. त्माजफयोफय लणााश्रभधभााच्मा आचाय लैशळष्टमाभुऱे वोवाव्मा

रागणाऱ्मा अडचणी दयू शोणाय शोत्मा. शळलयामांचे याज्म म्शणजे त्मानी वंऩाददरेरी रशानभोठी जशाशगय

वभजरी जात शोती. अवे रशानभोठे जशाशगयदाय फये च शोते. याज्मातीर वुवत्र
ू ता आरी नव्शती. शळस्तीने

कायबाय चारण्मात अडचणी शोत्मा. याजा मा ळब्दाने याज्मवंस्थेचा प्रशतशनधी म्शणून जो वशज आदय दकंला

ऩूज्मबाल उत्ऩन्न व्शालमाव ऩादशजे शोता, तो शोत नवे. याजाशबऴेक बलधीने भात्र भशायाजांना

लणााश्रभधभाऩध्दतीप्रभाणे आऩोआऩच श्रेष्ठ स्थान प्राद्ऱ शोऊन छत्रचाभयमुि अशधकायाने भशायाजाव लेगऱे
स्थान ल शनयाऱी कताफगायी व्मि शोणाय शोती. काजकायबायातीर दव
ु यी भोठी अडचण म्शणजे ब्राह्मण

गुन्शे गायांच्मा ळावनाफाफतचे ऩयालरंबफत्ल. कोणताशी लाद ब्राह्मणानी उऩश्चस्थत केरा तय शळलाजी भशायाजाना
शनणाम घेण्मारा रूढीने भान्मता नव्शती. ब्रह्मलृद
ं ाव जभलून दकंला काशळस्थ ब्राह्मणांकडू न दकंला ऩैठण मेथीर
धभाऩीठाकडू न वला ब्राह्मणलाद वोडलाले रागत. मात फयाच कारालधी जात अवे. तत्वंफध
ं ीच्मा आसा

ऩंडीतयालांच्मा नालाने काढाव्मा रागत. इतय जभातीभध्मे त्माभुऱे अवूमा शनभााण शोई. त्मांचेलय त्माभुऱे
अन्माम शोई. याजशनष्ठेभऱ
ु े यघुनाथ ऩंडीताव इतय ब्राह्मणांकडू न द्रे ऴ वोवाला रागे. त्माचा शे ला ते कयीत.
वायांळ, अशबबऴि याजा म्शणून प्रशतष्ठा नवल्माने शळलाजी याजाना वाभाश्चजक ल धाशभाक फाफतीत वत्ता

नव्शती. शा रूढीचा दं डक याजकायणाक आडला मेउ रागरा. अळा ऩरयश्चस्थतीत उबायरेरे याज्म लाढत्मा तेढीने
रमाव जाण्माची धास्ती लाटू रागरी. प्रजेराशी शाच जाच जाणलत शोता. ऩयं तु मा भंडऱीना दयू

कयण्माऩशरकडे त्माव शळषा कयण्माचा अशधकाय शळलयामाना नव्शता. इतय जातीमाना कडक ळावन

तात्काऱ शभऱत अवे. छत्रशवंशावनाची प्राणप्रशतष्ठा करून अशधकाय याज्मशभऱबलण्माखेयीज श्रेष्ठ जातीतीर
गुन्शे गायाना ळावन कयण्माचा अन्म उऩाम याशीरा नव्शता. शी याजप्रशतष्ठा झाल्मानंतय भात्र शळलयामानी
आऩल्मा न्मामाशधळांकडू न दकंला वयकायकुनांकडू न चौकळी कयलून अथला जातीने चौकळी करून कडक

ळावन दे ण्माव भागे-ऩुढे ऩादशरे नाशी. याजाशबऴेक शोताच अलघ्मा ऩंधया ददलवातच शळलाजीभशायाजानी
जातीधभााच्मा व्मलस्थेफद्दर आसाऩत्रे आऩल्मा नालाने काढरी.

गागाबट्ट दश्चषणेत आरे. तत्ऩूली त्मांच्मा भनात मा याजाशबऴेकाचा बलचाय आरेरा नवाला. नाशीतय ते

प्रमोगाच्मा तमायीने आर अवते. वन १६७३च्मा ऩालवाऱमानंतय ते काळीषेत्राशून प्रलावाव शनघारे. नाशळक
- त्र्मंफकेश्वयाव वन १६७४ प्रायं बी ऩोशचून नंतय ते आऩल्मा गुरूफंधूकडे ऩैठणाव गेरे. तेथून यामगडाव

आरे. याजाशबऴेकाचा शनणाम घेऊन ऩुन्शा अनंतदे लबट्ट माजकडे ऩैठण मेथे गेर.े तेथे ऩुयातन ग्रंथाधाये

‘याजाशबऴेकप्रमोग’ ल ‘तुरा ऩुरूऴदानबलधी’ मा दोन ऩोथ्मा तमाय केल्मा. ऩयत यामगडाव आरे. गागाबट्टांचे
शे ऩुनयागभन पेब्रुलायीच्मा ळेलटाव झारे. इतक्मात काळीफाईवाशे फांचे शनधन झारे. तळाशी वुतकात ल

द:ु खात याजाशबऴेकाची शवध्दता चाररी शोती. मा दठकाणी भशायाजांचे भनवंतर
ु न ध्मानात घेण्माजोगे आशे .
भागे ५वष्टंफय१६५९ यासी वईफाईव दे लासा जारी. तयीशी १० नोव्शं फय १६५९ श्चस्थय भनाने अपझरखान

भारयरा. श्रीभद्भगलद्गीतेतीर श्चस्थतप्रसाचे शे रषण शोम! इं ग्रज दब
ु ाष्मा दकल्रे यामगडालय २९ भाचारा आरा.
तेथे २ एबप्ररऩमंत यादशरा. त्मारा गडालय याशूनशी शवंशावन तमाय शोत अवल्माचे, जूनभध्मे याज्माशबऴेक
अवल्माचे, नलीन ळक वुरू शोणाय अवल्माचे त्मारा शनश्चित वभजू ळकरे नाशी. कायण तो आऩल्मा

शरखाणात स्ऩष्ट शरशीतो की, शळलयाम स्लत: दकंला दव
ु या याजऩुत्र की जो शनजाभळाशीचा त्मांच्मा कैदे त

आशे . त्मारा याजाशबऴेक कयणाय आशे त. शी गुद्ऱता याखणे याजदकमदृष्टमा आश्चण बलळेऴत: इस्राभी वत्तांच्मा
मा फाफतीतीर बलचाय केल्माव आलश्मक शोते. याजाशबऴेकाची तमायी कयण्माव भाचाऩल
ू ी वुयलात झारी
शोती. नद्यांची ल वागयांची जरे जभबलण्माव शळलयामानी आऩरे रोक यलाना केरे शोते. याज्मातीर ल

दयू लयच्मा शनयशनयाऱमा ळाखांच्मा ब्राह्मणांना शनभंत्रणे ऩाठबलरी शोती. कराकुवयीचे वुलणाशवंशावन घडबलरे

जात शोते. याजाशबऴेकलीधी चातुभाावाऩूलीच उयकून घेणे आलश्मक अवल्माभुऱे अगदी ळेलटचाच भुशूता धयणे
प्राद्ऱ झारे. भशायाजांचा व्रतफंध ल ऩत्नीळी वभत्रंक ऩुन्शा बललाश कयणे शे बलधी भध्मंतयीच्मा कारालधीत

उयकून घेणे ळक्म शोते. मुलयाज वंबाजी याजांचे व्रतफंधनशी ळक्म शोते. ऩयं तु कौटु ं बफक ल याजकीम अडचणी
शनभााण झाल्माने ते लीशध तशकूफ ठे लून ळेलटच्मा ददलळी कयलून घेतरे. २४ पेब्रुलायीरा नेवयीच्मा श्चखंडीत
वेनाऩती प्रताऩयाल काभी आरे. १६भाचारा यासी काळीफाईवाशे फांचे शनधन झारे. २८ भाचाऩमंत वुतक

ऩाऱरे. ८ एबप्रररा शं वाजी भोदशतेरा शं फीययाल दकताफत दे लन
ू वेनातऩीऩद ददरे. २४ एबप्रररा केऱं जा कोट
घेतरा. १५भे नंतय दकल्रे प्रताऩगडालय श्रीबलानी भातेव छत्र अबऩाण्माव गेर.े २१ भे योजी दकल्रे

यामगडालय आरे. २३ भे योजी दोन यासीळी ऩुन्शी वभंत्रक बललाश झारे. ळंबाजी १७ लऴााचा अवल्माभुऱे

धभाळास्त्राभुवाय त्माव व्रतफंधनाबलना मुलयाज म्शणून ऩटफंधन कयण्माव अडथऱा नव्शता. भात्र शं फीययालाव
माच वुभायाव प्रतफंधनबलधी कयलून वेनाऩतीव ऩटफंधन अडचणीतून शनलायरे.

गागाबट्टानी वला लीधी बोवल्मांचे कुरोऩाध्मे ल ऩुयोशीत प्रबाकयबट्टाचे दत्तक शचयं जील फाऱं बट्ट मांच्मा
शाते कयबलरा. फाऱं बट्ट्च्माच्मा वशाय्माव वला लेदांचे ल ळास्त्राचे ऩदढक ब्राह्मण ददरेरे शोते. दान ल

बोजनाथा वशस्त्र ब्राह्मण आणरे शोते. मस ळाऱा ल याजवबा मात रागणाऱ्मा ब्राह्मणावच पि दकल्रे

यामगडालय नेरे शोते. फाकीचे ऩाचडात ठे लरे शोते. गागाबट्ट शनशभात ऩोथीनुवाय भागादळान कयीत शोते.
२९ भे १६७४ ळुक्रलाय योजी जेधे ळकालरीतीर उल्रेख की, ज्मेष्ठ ळुध्द ४ घटी ५ याजश्रींची भुज
ं झारी.
माच ददलळी अऩयाण्श कारी प्रामश्चित लीधी झारे. शे न्री ऑश्चक्झंडन शरशीतो की, मा ददलळी शळलयामांची

वुलणातर
ु ा झारी. तीरा १६००० शोन रागरे. ते शोन आरेल्मा ब्राह्मणांऩक
ै ी वभायं बात कामायत अवणाऱ्मा
ब्राह्मणावच लाटरे. लंगयु
् ुल्माचा डच लखायलारा शरशीतो दक, दकल्रे यामगडच्मा ऩरयवयात ११००० ब्राह्मण
ऩुरूऴ, स्त्रीम ल भुरे जभरी शोती. त्माना ४ जूनरा १७००० शोनांची दश्चषणा लाटरी. शळलयामांच्मा शातून

कऱत-नकऱत घडरेल्मा ऩाऩषारनाथा नंतय वोने, रूऩे, तांफ,े जस्त, शळवे, रोखंड, शरनन काऩड, भीठ, वुकाभेला,
जामऩत्री, भवारे, रोणी, वाखय, पऱे , खाद्यऩदाथा, ऩाने इत्मादींची तुरा झारी. शी तुरा मुध्दप्रवंगी ब्रह्मशत्मा,
स्त्रीशत्मा, फारशत्मा, गौशत्मा इत्मादी ऩाऩषारनाथा करून दान केरी.

गागाबट्टानी भौजीफंधन आश्चण तुराऩूरूऴदानादी लीशध एकाच ददलळी केरे. उळीया भुज
ं झाल्माफद्दर

प्रामश्चित म्शणून तुरादान लीशध आणी ब्रह्मशत्मादी भशत्ऩाऩांच्मा षारनाथा तुरा ऩुरूऴदानबलधी केरे. मा

बलधीत ल याजाशबऴेकबलधीत एका यात्रीचा खंड याखरा. मा लीशधतील वला श्चजन्नव याजाशबऴेकानंतय पि
प्रत्मष मसमागादद कभे कयणाऱ्मा ब्राह्मणानाच लाटरे. त्माभुऱेच नामकादद तांबत्रक नाखूऴ झारे. लयची

दश्चषणा द्यालमाची त्मात जाऩकादद ब्राह्मणांची गणना द्रायऩाऱ, अंध लगैये रोकात केरी. व्रतफंध ल दानबलधी
मांचा वंफध
ं प्रत्मष याजाशबऴेक वंफध
ं ाळी नव्शता. अल्ऩकारालशधभुऱे तो उयकाला रागरा.

३० भे १६७४ ज्मेष्ठ ळशनलायी वभंत्रक बललाश केरा. अवे ळकालल्मा वांगतात. मालरून ऩट्टयासी आश्चण एक
यासी मांच्माळी भंत्रमुि बललाश झारा. नंतय ८ जूनरा चौथ्मा यासीळी बललाश झाल्माचे शे न्री शरशीतो. २७ भे
च्मा शे न्रीच्मा ऩत्रात दोन फामकांळी रग्नबलधी व्शालमाचा अवा उल्रेख करून ८ जूनरा चौथ्मा यासीळी

बललाश झारा अवा उल्रेख शे न्री कयतो. लास्तबलक शळलयामांच्मा दकल्रे यामगडालयीर अंभरात वकलायफाई,

ऩुतऱाफाई, काळीफाई ल वोमयाफाई मा चाय याण्मांचा उल्रेख आढऱतो. शे न्रीच्मा शरखाणानुवाय २७ भेच्मा
उल्रेखात दोन ल ८ जूनच्मा उल्रेखात एक अळा तीनच याण्मांचा उल्रेख आढऱतो. भग शे न्री ८ ज़ूनरा

चौथी याणी अवा उल्रेख कयत अवताना, १६ भाचारा शनधन ऩालरेल्मा काळीफाईना तो शतवऱ्मा क्रभांकालय
भोजून त्मारा चाय याण्मा भादशत अवल्माचे दळाबलत आशे . ३० भे ळशनलाय प्रथभ ददन. रग्नबलधी वभंत्रक

झाल्माने लैददक ऩध्दतीप्रभाणे याजाशबऴेकबलधी वऩत्नीक कयण्माव ळास्त्रानुवाय भोकऱीक झारी. भशायाजानी
आयं बी वंकल्ऩ वोडू न प्रथभ गणेळऩूजन, करळवंस्थाऩन, ऩुण्माशलचन, मजभानाव अशबबऴंचन,

ऴोडळभातृकाऩूजन, नांदीश्राध्द, ऩुयोदशतलयण, यिवूत्रकंकण, ऩट्टफंधन, इत्मादी बलधी झारे. नंतय

ऋश्चत्लगलयणाबलना बलनामक ळांती शोभावदशत झारी. फशर ददरा. ळेलटी आचामाारा दानलस्त्रे ल इतय

ऋश्चत्लळाना मथाळिी दश्चषणा ददल्मालय बलनामकांबफकमोरूत्तय ऩूजा झारी. आचामांव नभस्काय करून बलबूशत
रालल्मालय आश्चण बलवृज्म केरा.

३१ भे यबललाय दद्रतीम ददन: ऩूलया ात्री भशायाजानी आलश्मक परळाकाशाय, बूळय्मा ल ब्रह्मचमा ऩाऱरे.

ऐद्रीळांतीचे कामा ठयरे शोते. त्माप्रभाणे करयण्माभाण याजाशबऴेकांगत्लेन ऐदद्रळांती करयण्मे अवा वंकल्ऩ
वोडू न कामाायंब केरा. एद्रीळांती लीधी वुरू झारा. प्रथभ कुंडात अश्चग्नप्रशतष्ठा झारी. इं द्राणीचे ऩूजन,

चतुष्कुंबस्थाऩन ल त्माव फरीदान दे ऊन ऐन्द्रीळांतीबलधी ऩूणा झारा. आचामा ल ऋश्चत्लग माना मथाळिी
दशयण्मदश्चषणा ददरी. ऐळानमाग झाल्मालय मा ददलवाचा लीधीकामावभायं ब वंऩरा.

१ जून वोभलाय तृतीम ददन: शतवऱ्मा ददलवाच्मा कामाक्रभारा एदद्रळांत्मत्लेन ग्रशमसं करयष्मं, मा वंकल्ऩाने
आयं ब झारा. ग्रश मसानंतय नषत्रशोभ केरा. घेनळ
ु ख
ं ादद दश्चषणा ग्रशमसाफद्दर ल घृतादद दश्चषणा
नषत्रशोभफद्दर ददल्मानंतय ब्राम्शण बोजन झारे.

२ जून भंगऱलाय चतुथा ददन: भंगऱलाय ल नलभी गे दोन्शीशी मोग याजाशबऴेकाच्मा कोणत्माशी कामाारा
शनबऴध्द अवल्माभुऱे लज्मा केरे.

३ जून फुधलाय ऩंचभ ददन : ऩाचव्मा ददलवाचे कामाशी ऐद्रीळंत्मत्लेन नषत्रमस करयण्मे, मा वंकल्ऩाने वुरू
झारे. उत्तयऩूजनानंतय आचामाारा प्रशतभा द्यालमाच्मा त्मा ददल्मा.

४ जून गुरूलाय: ऴष्ठभ ददन: यात्री शनऋशतमाग. मा मागात इतय माग द्रव्मात ऩक्ल ल अऩक्ल भांव, भत्स्म,
वूया मांचेशी फशरदान झारे. कृ ष्णलस्त्र धायण करून शा बलधी केरा. कृ ष्णऩुष्ऩगंधानीच ऩूजा केरी. शे कामा
उयकल्मानंतय स्नान करून ळुभ्रलस्त्र ऩरयधान करून ऩुण्मशलाचन झारे. गामी दश्चषणा दे ऊन कमा वंऩरे.

५ जून ळुक्रलाय वद्ऱभददन: प्रथभ ऐश्चन्द्रळांतीचे भुख्म कामा वंऩबलरे. अमुत, वशस्त्र दकंला ळत ब्राह्मणबोजन
झारे. ल कभावऩ
ं ण
ू त
ा ा लाचरी. शे वला बलधी वऩत्नीकच झारे.

नंतय भुख्मा याज्माशबऴेकबलधीव प्रायं ब झारा. ळुक्रलायी २२ घटीका ३५ ऩऱे द्रादळी शोती. त्रमोदळीचा भुशूता
अवल्माने वामंकाऱऩावून ऩशाटे ऩमंत शा धाशभाक बलधी चाररा. याजाशबऴेक शवंशावनायोशण, याजदळान अवे

तीन वभायं ब त्रमोदळीव झारे. त्रमोदळी ळशनलायी १९ घदटका ४९ ऩऱे ऩमंत शोती.
ळुक्रलायी वामंकाऱी प्रथभ गणेळऩूजन, स्लश्चस्तलाचन, भातृका ऩूजन, फवोध्दायाऩूजन, नांदीश्राध्द, नायामणऩूजन,
आज्मशोभ केरा. आज्माशुशत ददल्मानंतय याजाशबऴेकबलधीव प्रायं ब झारा. मजभान वऩत्नीक आल्मानंतय

भंडऩऩूजा झारी. भशालेदीबोलती प्रत्मेक ददळेव चाय चाय कुंब स्थाबऩरे. ऩूलव
े वुलणाकुंब. दश्चषणेव यजत

कुंब. ऩश्चिभेव ताम्रकुंब. उत्तये व भृण्भम कुंब ठे लून त्मातीर एकेकांत घृत, दग्ु ध, दशध ल जर बयरे. ऩूलच्
े मा
इतय कुंबात पि भधु ल इतयात जर बयरे. ते कुंब ऩल्रलऩुष्ऩानी वुळोशबत करून त्मांच्मा गऱमाव

लस्त्रलेष्टन करून ठे बलरे. औदं फ
ु य ळाखांची आवंदी केरी शोती. ती स्थाबऩरी. त्माशळलाम अनेक नद्यांच्मा ल
वागयाच्मा ऩाण्माचे कुंब आश्चण यत्न, गंध, ऩुष्ऩ, पर इत्मादी औऴधीऩूणा जरांचे कुंब जलऱ ठे बलरे. नंतय
भशादे लीलय अग्नीची ल ग्रशांची प्रशतष्ठा केरी. भृदांची ल कुंबाचीशी बलधीऩूणा प्रशतष्ठा केली. त्मा नंतय

वलाप्रधान शोभ केरा. मा शोभाचे प्रवंगी वला लेदीम ल ळखीम ब्राह्मणानी लेदभंत्राचा घोऴ केरा. जाऩकानी जऩ
ल द्राय ऩाऱानी जमघोऴ त्माचलेऱी केरा. मा वलांच्मा जागा नेभन
ू ददल्मा शोत्मा. कोणी कोणते भंत्र

म्शणालमाचे तेशी ठयलून ददरे शोते. अळा तऱ्शे ने ऩूणााशूती ददल्मा. नंतय मजभान अशबऴेक ळाऱे त गेरे.
वुगध
ं ी तेर ल चूणा मानी उष्णोदकानी मजभानाचे वभंत्र स्नान झारे. नंतय मजभान ळुल्कलस्त्र ल

गंधाभुरेऩन करून लेदभंत्र भंगर घोऴणात भंडऩात आरे. लेदीलय प्रशतबष्ठत केरेल्मा आवंददलय दोन गुडघे
ठे लून तऱऩाम रागू न दे ता बलधीऩूलक
ा आयोशण केरे. नंतय याजे माव अशबऴेकाव वुयलात झारी. तेथे

आचामा वांलत्वय ऩुयोदशतानी वभंत्र अशबबऴंचन केरे. नंतय आवंदीखारी उतरून अश्चग्नवशभऩ मेऊन प्राथाना
केरी. तेथून अशबऴेक ळाऱे तीर वुलणाशवंशावनालय आयोशण केरे. आळम शा की आवंदीलय इं द्र म्शणून

केरेल्मा अशबऴेकाने प्रशतइं द्र झारेरा याजा शवंशावनस्थ केल्मालय इतय ब्राह्मणाभात्मादद भंडऱीनी त्माव

आऩरा याजा भानून तेथून ऩुन्शा भंगर घोऴात अशबऴेक ळाऱे त नेण्माकयीता ते त्मांचे वभीऩ आरे. तेथून

ब्राह्मणाभात्मादद याजे मांचा शात धरून भशते षत्राम भशते अशधऩत्माम भशते जानयाज्मामैऴ लो बयता याजा
वोभो उस्भांक ब्राह्मणाना याजा! अवे फोरत ऩुन्शा वभंत्रघोऴात शनयशनयाऱमा उदकानी अशबबऴंचन

कयण्माकयीत अशबऴेक ळाऱे त घेऊन गेर.े तेथे शनयशनयाऱमा कुंबातीर उदकानी मथाक्रभे अशबबऴंचन

कयताना त्मा वलाानी ऩुन्शा शळलाजी याजांच्मा भाताबऩत्मांच्मा नालावश वंफोधून. इभं दे ला अवऩत्न वुलध्म
भशते षत्राम भशते ज्मेष्ठाम भशते याजातयास्मंदद्रमाम.. बलऴ एल लोभी याजा वोभो अस्भांक ब्राह्मणाना
याजा..... अवा घोऴ केरा. नंतय इतय अनेकबलध भंत्रघोऴात ल लाद्यघोऴात अशबबऴंचन झारे.

मा अशबबऴंचनात वला लणाानी एकबत्रत बाग घेतरा शोता. नंतय ऩुत्रलंती वुलाशवनीनी ओलाशऱरे. ऩुन्शा स्नान
झारे. कांस्म ऩात्रातीर घृतात भुखालरोन केल्मानंतय ब्राह्मणाव दश्चषणा ल अभात्माव गो-अश्व-बूशभ-वुलणाादद
अबऩभीत दे ऊन लस्त्रांरक
ं ाय रेऊन याजे भंडऩात आरे. तेथून गागाबट्टांफयोफय यथाजलऱ गेरे. यथबलऴमक
वभंत्रक लीशधनंतय यथालय वबलध ध्लज ल छत्र स्थाबऩरे. अश्वबलऴमक भंत्रांनत
ं य याजे भंडऩातीर लेदीलय
मेऊन तेथ वुलणाावनालय आरूढ शोऊन अषक्रीडे नत
ं य ळमनगृशात गेरे. दे लाब्राह्मणांचा प्रशतशनधी म्शणून
गागाबट्ट यथात प्रथभ फवरे. नंतय त्मानी शळलयामाना तो यथ ऩृथ्ली श्चजंकण्मावाठी ददरा.

६ जून ळशनलाय अष्टभददन ऩशाटे भशायाज वूमोदमाऩूली ताव-वव्ला ताव ज्मा लेऱेरा गगााचामांचा भुशुता

म्शणून वंफोधतात. त्मा लेऱेव शवंशावनायोशण बलधी झारा. म्शणूनच जेधे ळकलाशरने नंद केरी की, ज्मेष्ठ
ळुध्द १२ ळुक्रलाय घदट २१ऩऱे ३४ बलष्कंभ ३८-४० वी ४२ तीन घदटका यात्र उयरी तेव्शा याजश्री शवलाजी
याजे बोवरे शवव्शावनी फैवरे. छ१० यबलरालर वु॥ खभव वफैन अरप. ऩशाटे भशायाज वबाभंडऩातीर

शवंशावनाजलऱ आरे. त्मालय लृऴभाजाायदद्रबऩ शवंशव्माघ्रचभे घारून ते आच्छाददत केरे शोते. वबाभंडऩात
अभात्म, ऩौय, नैगभ, ऩंडीत, लाणी आदद रोक उबे शोते. त्माना दळान ददरे. तेव्शा वांलत्वय ऩुयोदशतानी

शळलयामांचा भातृबऩतृ लेळऩयं ऩये त उल्रेख करून त्मा वला भंडऱीना तो षबत्रम याजा अशबबऴि कल्माचे

घोबऴत केरे. तेव्शा ब्राह्मण ऩुयोदशताभात्म लगैयेनी याजारा प्रणाभऩूलक
ा नजयनजयाणा ददरे. शळलयामानीदश

त्माव लस्त्रे, वुलणा, बूशभ लगैये भशादाने ददरी. नंतय वळय धेनु घेऊन भंडऩाव प्रदश्चषणी घातरी. गागाबट्टाव
नभस्काय केरा. वलत्व धेनच
ू ी ऩूजा केरी. अश्वांची ल गजांची वभत्र ऩूजा केरी. गजालय फवून नगयाव

प्रदश्चषणा घारून दे लारमात जाऊन दे लांची ऩूजा केरी. ल स्लगृशात गेरे. वुलणााददक केतळा लगैये अभात्माव
दान ददरे. मेथे धाशभाक बलधी वंऩरा.

भंचकायोशण आश्चण शवंशवनायोशण
शळलायाजाशबऴके वभमीचे भंचकायोशण आश्चण शवंशावनायोशण शे दोन्शी शनधी शनयशनयाऱे आशे त.
भंचक म्शणजे चौयं ग आश्चण शवंशावन म्शणजे याजदयफायांतीर उच्चावन. शळलयाजाशबऴेक वभमीचे
वला भंगर धाशभाक बलशध भंचकालय झारे. याजाशबऴेकदश भंचकालय झारा आश्चण ळुबभुशूताालय

शळलयामांनी आयोशण केरं; आश्चण ऩुनि शवंशवनालरून अलयोशण केरं. नंतय धभाळास्त्रानुवाय कांशी
रौदकक कामाक्रभ झारे. शं वला इं ग्रजी कारगणनेअनुवाय ळुक्रलाय ५ जून १६७४ योजीं प्रथभ
ऐन्द्रीळांतीचे भुख्म कामा वंऩबलरं. अमुक, वशस्त्र दकंला ळत ब्राह्मणबोजन झारं ल कभा वंऩूणत
ा ा
लाचरी. शे वला बलधी वऩश्चत्नकच झारे. नंतय भुख्म याजाशबऴेकबलधीव प्रायं ब झारा. ळुक्रलायी २२
घदटका ३५ ऩऱं द्रादळी शोती. त्रमोदळीचा भुशूता अवल्माने वामंकाऱऩावून ऩशाटे ऩमंत शा धाशभाक
बलधी चाररा. याजाशबऴेक, शवंशावनायोशण ल याजदळान अवे तीन वभायं ब त्रमोदळीव झारे.

त्रमोदळी ळशनलाय ६ जून १६७४ योजी घदटका ४९ ऩऱे ऩमंत शोती. म्शणजेच ळुक्रलाय ५ जूनचा वूमा
उगलल्मानंतय वयावयी दऩ
ु ायी ३ लाजेऩमंत द्रादळी शोती. दऩ
ु ायी ३ नंतय त्रमोदळी रागरी. ती

वयावयी ५ जूनच्मा यात्रौ ११ लाजेऩमंत ल ऩुढे शी शोती. ती वयावयी ६ जूनच्मा दऩ
ु ायी ३ लाजेऩमंत
त्रमोदळी शोती. भुशूता कारालधी ४८ शभशनटांचा म्शणजे दोन घटकांचा अवतो. शळलयाजाशबऴेकाचा
भुशूता २ घटकांचा शोता.

१) श्रीशळलयाजाशबऴेक प्रमोग - गागाबट्ट.
२) याजधभाकौस्तुब् - अनंतदे ल
३) श्रीशवध्दांतबलजम ग्रंथांतीर याज्माशबऴेक प्रमोग. ऩरयशळष्ट - प्रकाळक भशादे ल गणेळ डंगये .

४) श्रीयाज्मशबऴेक ऩध्दती - उका व्माव.
५) याज्मशबऴेक - वंऩादक काशळनाथ रक्ष्भण उपा बाऊवाशे फ रेरे.
६) श्रीभंत भशायाज प्रताऩशवंशयाज गामकलाड याज्माशबऴेक ग्रंथ.
७) श्रीभुकूटाशबऴेक भशोत्वल् - नायामणळास्त्री.
शे वात ग्रंथ याजाशबऴेक बलशधची भादशती दे णाये भुदद्रत स्लरूऩांत उऩरब्ध आशे त.
माशळलाम अभुदद्रत ऩोथ्मांतीर याजाशबऴेक प्रकयणं ऩुढीर प्रभाणं आशे त १) नीरकंठबट्टाच्मा नीशतमुस्ल मांतीर याजाशबऴेक प्रकयण.
२) अनंतदे लाची याजाशबऴेक ऩध्दशत.
३) टोडयानंदातीर „याज्माशबऴेक‟.
४) ददनक्रयोद्योतांतीर „याजाशबऴेक ऩध्दशत‟.
५) अनंताचा „याजाशबऴेक‟.
६) शळलबलश्वकभाामाची „याज्माशबऴेक ऩध्दशत‟.
७) कभराकयबट्टाची „याज्माशबऴेक ऩध्दशत‟.
८) यघुनाथ भाधलाची „याज्माशबऴेक ऩध्दशत‟.
शीं आठ „याजाशबऴेक‟ प्रकयणं आशे त. मांतीर कांशी प्रतींलयी „याज्माशबऴेक‟ म्शणून उल्रेख अवरा
तयीं ऩोथींतीर ळब्दप्रमोग „याजाशबऴेक‟ अवाच आशे .
अनंतदे लबट्टाच्मा प्रमोगाखेयीज उऩरब्ध झारेरे इतय प्रमोग रशान अवून त्मांतीर बलशध एकाच
ददलवाचा आशे . शवंशावनायोशणाची ऩूलत
ा मायी कयण्माच्मा उद्दे ळाने ती यचना आशे . अळा कामाारा
भयाठी इशतशावांत „भंचकायोशण‟ म्शणून वंफोधरे आशे .
गागाबट्टांच्मा ल अनंतदे लबट्टांच्मा याुाजशबऴेकबलशध प्रमोगांतीर तऩशळरांत फयं च वाम्म आशे .
कदाशचत ् मा गुरूफंधन
ू ीं शा प्रमोग एकत्र फवून तमाय केरा अवाला अवं बाऴेच्मा ल प्रमोगाच्मा
वायखेऩणालरून लाटतं. भात्र अनंतदे लबट्टांनी शा बलस्ताय आऩल्मा „याजधभाकौस्तुब‟ मांत

प्रकयणलायीनं बलबागरा अवून त्माची बलऴमलायीनं भांडणी केरी आशे . उरट गागाबट्टांनी आऩल्मा
„श्रीशळलयाजाशबऴेक प्रमोग‟ मांत त्मांतीर शनयशनयाऱे बलधी ददनलायीनं वात ददलवांत जवे कयालमाचे
शोते, तवे शळलाजी भशायाजांच्मा भुख्म ऩुयोदशतांच्मा भागादळानाथा शरशून काढरेरे आशे त.

अनंतदे लबट्टांचे याजाशबऴेकाच्मा ऩौयाश्चणक भंत्रांचे स्लतंत्र प्रकयण आशे . ऩयं तु त्मांतीर कांशीदश
गागाबट्टांनी न घेतल्माभुऱं “श्रीशळलयाजाशबऴेकप्रमोग्” ऩूणऩ
ा णे लैददक आशे .

गागाबट्टकृ त श्रीशळलयाजाशबऴेकप्रमोग् ऩोथींत ज्मेष्ठ ळुध्द ६ ळशनलाय ळके १५९६ : ३० भे १६७४
योजी झारेल्मा ऩदशल्मा ददलवाच्मा बलधींत शळलयामांचा उल्रेख ऩुढीर प्रभाणे आरेरा आशे .अशतवृष्टो द्रे ष्टमा मोऽस्भान्द्रे बष्ट मं च लमं दद्रष्भ् । शळललभाण् च दातु्।
ऩुनि ज्मेष्ठ ळुध्द ७ यबललाय ळके १५९६ : ३१ भे १६७४ योजी झारेल्मा दव
ु ऱ्मा ददलवीच्मा बलधींत
शळलयामांचा उल्रेख ऩुढीर प्रभाणे आरा आशे . ब्रह्मचारयणं शळललभाण् काभाशबभं याजा याजाशबऴेकं
वंलध्दा म लैश्रलणाम यासे नभ्।
मालरून गागाबट्टकृ त श्रीशळलयाजा-शबऴेकप्रमोग् शी ऩोथी गागाबट्टानीं श्रीशळलयामांच्मा याजाशबऴेक
कामाावाठींच तमाय केरेरी शोती.
ळके १५९६ आनंद वंलछये जेस्ष्ट ळुध १२ ळुक्रलाय घटी २१ ऩऱे ३४ बल ३८/४० भी ४२ तीन
घदटका यात्र उयरी तेव्शां याजश्री शवलाजी याजे बोवरे शवंव्शावनी फैवरे. छ. १० यबफलरलर वु॥
खभव वफैन अरप. अवे जेधे ळकालरी वांगते.
ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वये जेष्ठ ळु. ॥ द्रादवी याज्माशबऴेक शवव्शावनारूढ जारे. अवे शळलाऩूय
दद्ऱयांतीर मादी वांगते.
ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वये जेष्ठ ळु ॥ १२ ळुक्रलायवय २९॥०३४ बलष्कंब ३८॥-४-शव ४२ तीन
घदटका यात्री उयरी तेव्शा शवलाजी याजे शवंशावनी फैवरे. छ १० यौफरै वु॥ खभव वफैन अरप.
अवं शळलाऩूयकय दे ळऩांडे लशीतीर ळकालरी वांगते.
ळाशरलाशन ळके १५९६ ज्मेष्ठ भावीं, ळुध्द १३ भुशुता ऩादशरा. अवे शळलचरयत्र आद्य फखयकाय
वबावद वांगतो.

ळकालरीतीर नंदी शवंशावनायोशणाचा भुशुतक
ा ार शनयशळात कयतात. ळकालरींतीर नंद वूमोदमात ्

शतशथगणननं ददरी आशे . ऩंचांगांत दश ऩध्दशत श्चस्लकायरेरी अवते. ज्मोशतऴळास्त्रानुवाय भुशूता चंद्र वूमा मांच्मा याळी नषत्राच्मा गतीलरून भोजतात ल दळाबलतात. भध्मयात्रीनंतय ३ लाजल्माऩावून ५
लाजेऩमंत ब्राह्म भुशूता अवतो; आश्चण ५ लाजल्माऩावून वूमोदमाऩमंत गगााचामांचा भुशूता अवते.
शतनवांजेरा गोयज भुशूता अवतो. ऩण ळुबकामाास्तल ळुबभुशूता ज्मोशतऴ ळास्त्रानुवाय काढाला
रागतो.

ऩऱ - २४ वेकंद. अडीच ऩऱे - शभनीट. वाठ ऩऱे - घटका. अडीच घटका - ताव. ६० घटका ददलव. प्रशय - तीन ताव. आठ प्रशय - ददलव. भुशूता - ४८ शभशनटे कारालधी.

शळलयाजाशबऴेक बलशध ळुक्रलायी वकाऱीं ल वामंकाऱी झारा ; ल तो यात्रबय चाररा. ळशनलाय ऩशाटे
शवंशावनायोशण बलशध झारा. लयीर स्ऩष्टीकयणानं इशतशाव रेखकांच्मा रदशण्मांत द्रादळी आश्चण
त्रमोदळी ल ळुक्रलाय ल ळशनलाय मांचा घोटाऱा कां शोत आशे ; शे कऱे र. लास्तबलक शा कारदळान
ऩध्दतीचा पयक आशे . भूऱ प्रवंगाच्मा काराचा नाशी.
ळके १५९६ आनंद वंलत्वये ज्मेष्ठ ळुध्द द्रादळी ळुक्रलाय ५ जून १६७४. वकाऱी ऐन्द्रीळांशत
उयकल्मानंतय वामंकाऱी, त्रमोदळीव याजाशबऴेकबलधीव प्रायं ब झारा. प्रथभ गणेळ ऩूजन,

स्लाश्चस्तलचन, भातृकाऩूजन, लवोध्दायाऩूजन झाल्मानलय नांदीश्राध्द, नायामणऩूजन ल आज्म शोभ
केरा. आज्माशुशत ददल्मानंतय याजाशबऴेकबलधीव प्रायं ब झारा. जमभान वऩत्नीक आल्मानंतय

भंडऩऩूजा झारी. भशालेदीबंलती प्रत्मेक ददळेव चाय चाय कुंब स्थाबऩरे. ऩूलेव वुलणाकुंब, दश्चषणेव
यजतकुंब, ऩश्चिभेव ताम्र कुंब ल उत्तये व भातीचे कुंब ठे लून त्मांतीर एकेकांत घृत, दग्ु ध, दशध ल

जर बयरं. ऩूलच्
े मा इतय कुंबांत पि भधु ल इतयांत जर बयरं. ते कुंब ऩल्रलऩुष्ऩांनीं वुळोशबत
करून त्मांच्मा गऱमाव लस्त्रलेष्टन करून ठे बलरं. औदं फ
ु यळाखांची आवंदी केरी शोती, ती स्थाबऩरी.

त्माशळलाम अनेक नद्यांच्मा ल वागायांच्मा ऩाण्मांचे कुंब ल यत्न, गंध, ऩुष्ऩ, पर इत्मादी औऴधीऩूणा
जरांचे कुंब जलऱ ठे बलरे. नंतय भशालेदीलय अग्नीची ल ग्रशांची प्रशतष्ठा केरी. भृदांची ल कुंबाचीदश
बलधीऩूणा प्रशतष्ठा केरी. त्मानंतय वलाप्रधान शोभ केरा. मा शोभाचे प्रवंगी वला लेदीम ल ळाखीम
ब्राह्मणांनी लेदभंत्राचा घोऴ केरा. जाऩकानीं जऩ ल द्रायऩाऱांनी द्रायजऩ (जमघोऴ) त्माचलेऱीं केरा.
मा वलांच्मा जागा प्रथभ नेभून ददल्मा शोत्मा ल कोणी कोणते भंत्र म्शणालमाचे तंदश ठयलून ददरं
शोतं. अळा तऱ्शे नं ऩूलााशुशत ददल्मा. नंतय मजभान अशबऴेकळाऱं त गेरे. वुगंधी तैरं ल चूणे मांनीं
ल उष्णोदकानीं मजभानांचे वभंत्र स्नान झारं. नंतय मजभान ळुक्र लस्त्र गंधाभाल्मादद रेऊन

ऩीठालय आरे. शनयशनयाऱमा भृदा भंत्रघोऴांत त्मांव तेथं राबलल्मा. नंतय ऩंचाभृत स्नान घातरं.
ऩुन्शां मजभान ळुक्र लस्त्रगंधानुरेऩन करून लेदभंत्र भंगरघोऴांत भंडऩांत आरे. लेदीलय प्रशतबष्ठत
केरेल्मा आवंदीलय दोन गुडघे ठे लून (तऱऩाम रागूं न दे तां) बलधीऩूलक
ा आयोशण केरे. शे बलधीमुि
भंचकायोशण शोते. नंतय याजे मांव अशबऴेकाव वुरूलात झारी. तेथं आचामा वांलत्वयऩुयोशीतांनी
वभंत्र अशबबऴंचन केरं. नंतय आवंदीखारी उतरून अश्चग्नवभीऩ मेऊन प्राथाना केरी. तेथन
ू
आशबऴेकळारंतीर वुलणाशवंशावनालय आयोशण केरं. शं बलधीमुि शवंशावनायोशण शोतं. आळम शा
कीं, आवंदीलय इं द्र म्शणून केरेल्मा अशबऴेकाने प्रशत इं द्र झारेरा याजा शवंशावनास्थ केल्मानंतय इतय
ब्राह्मणाभात्मादद भंडऱीनीं त्मांव आऩरा याजा भानून तेथन
ू ऩुन्शा भंगरघोऴांत अशबऴेकळारंत
नेण्माकरयतां ते त्मांचे वभीऩ आरे. तेथन
ू ब्राह्मणाभात्मानीं याजे मांचा शात धरून ल भशते षत्राम भशते अशधऩत्माम भशते जानयाज्मामैऴ लो बयता याजा वभोऽस्भाकं ब्राह्मणानां याजा!

अवं फोरत ऩुन्शां वभंत्रघोऴांत शनयशनयाऱमा उदकांनी अशबबऴंचन कयण्माकरयतां अशबऴेकळारंत
घेऊन गेरे. तेथं शनयशनयाऱमा कुंबांतीर उदकांनी मथाक्रभं अशबबऴंचन करयतांना त्मा वलाानीं ऩुन्शा
शळलाजीभशायाजांना त्मांच्मा भाताबऩत्माच्मा नांलवश वंफोधून इभं दे ला अवऩत्नं वुलध्मं भशते षत्राम भशते ज्मेष्ठाम भशते याजालयाजस्मंदद्रमाम .... बलऴएऴ लोभी
याजा वोभो अस्भाकं ब्राह्मणानां याजा.....
अवा घोऴ केरा. नंतय इतय अनेकबलध भंत्रघोऴांत अशबबऴंचन झारे.
मा अशबबऴंचनांत वला लणांनी एकबत्रत बाग घेतरा शोता. नंतय ऩुत्रलंती वुलाशवनींनी ओलाशऱरं.
ऩुन्शा स्नान झारं. कास्मऩत्रांतीर घृतांत भुखालरोकन केल्मानंतय ब्राह्मणांव दश्चषणा ल अभात्माव
गो-अश्व-बूशभ-वुलणाादद अऩरयशभत दे ऊन लस्त्रारंकाय रेऊन याजे भंडऩांत आरे. तेथन
ू आचामांफयोफय
यथाजलऱ गेरे. यथबलऴमक वभंत्र बलधीनंतय, स्थालय वबलध ध्लज ल छत्र स्थाबऩरं. अश्वबलऴमक
भंत्रांनंतय फवून तो चारबलरा. नंतय भंबत्रत धनु धायण कयणं लगैये बलशध वंऩल्मालय यथ ऩयत
आणरा. अश्वबलऴमक भंत्रानंतय याजे भंडऩांतीर लेदीलय मेऊन तेथं वुलणाावनालय आरूढ शोऊन
अषक्रीडे नंतय ळमनगृशांत गेरे.
फशुदा मा वभमाव ळुक्रलाय यात्रीचा दव
ु या प्रशय वंऩरा शोता. म्शणजे यात्रीचे फाया लाजरे शोते.
त्रमोदळी शतथी चारूच शोती.

ळुक्रलाय यात्रीचा चौथा प्रशय चारू झारा. त्रमोदळी शतथी चारूच शोती. ब्राह्मभुशूताालय म्शणजे ३
लाजता -

ऩशाटे भशायाज वबाभंडऩांतीर शवंशावनाजलऱ आरे. त्मालय “लृऴभाजााचदद्रबऩशवंशाव्माघ्रचभे” घारून
ते आच्छाददत केरे शोते. भधुकाादद भंत्र ल भंगरलाद्यघोऴांत शवंशावनालय आरूढ झारे. दयफायांत
अथला वबाभंडऩांत अभात्मा, ऩौय, नैगभ, ऩंदडत, लाश्चण आदी रोक उबे शोते. त्मांना दळान ददरं.
तेव्शां वांलत्वयऩुयोदशतांनीं शळलयामांचा भातृबऩतृलंळऩयं ऩयं त उल्रेख करून जभरेल्मा त्मा वला
भंडऱीनां “तो षबत्रम याजा अशबबऴि केल्माचे” घोबऴत केरे. तेव्शां ब्राह्मणऩुयोदशताभात्म लगैयेनीं
याजांना प्रणाभऩूलक
ा नजयनजयाणे ददरे. शळलयामांनीदश त्मांव लस्त्रं, वुलणा, बुशभ लगैये भशादानं ददरीं.
नंतय वळव धनु घेऊन भंडऩाव प्रदश्चषणा घातरी. गुरूंव नभन केरं. वलत्व धेनूंची ऩूजा केरी.
अश्वांची ल गजांची वभंत्र ऩूजा केरी. गजालय फवून नगयाव प्रदश्चषणा घारून दे लारमांत जाऊन
दे लाची ऩूजा केरी ल स्लगृशांत गेरे..... मेथं धाशभाक बलशध वंऩरा.

मेथलय गागाबटकृ त श्रीशळलयाजाशबऴेक प्रमोग् मा ऩोथीतीर धाशभाक बलशध वंऩरा. ऩोथीअनुवाय
याजाशबऴेक बलशध वात ददलव चारू शोता.
ळके १५९६ आनंदनाभ वलंत्वये ज्मेष्ठ ळुध्द त्रमोदळी ळशनलाय ६ जून १६७४. वकाऱी ७ - ८ च्मा
वुभायाव शळलाजीभशायाजांनी ऩदशरा दयफाय बयलून ल शवंशावनालय ऩुन्शा आयोशण करून वलांव
दळान ददरं.
१) औदं फ
ु यळाखांची आवंदी केरी शोती. २) लेदीलय प्रशतबष्ठत केरेल्मा आवंदीलय दोन गुडघे ठे लून
(तऱऩाम रागूं न दे तां) बलधीऩूलक
ा आयोशण केरे. ३) आवंदीखारी उतरून अश्चग्नवभीऩ मेऊन
प्राथाना केरी. ४) आळम शा कीं, आवंदीलय इं द्र म्शणून केरेल्मा अशबऴेकानं प्रशत इं द्र झारेरा
याजा.....
शी औ ंदफ
ु यळाखांची आवंदी म्शणजे भंचक शोम.
१) तेथन
ू अशबऴेकळारंतीर वुलणा शवंशावनालय आयोशण केरं.शे वुलणाशवंशावन म्शणजे भंचक शोम.
१) अश्वबलऴमक भंत्रांनंतय याजे भंडऩांतीर लेदीलय मेऊन तेथं वुलणाावनालय आरूढ शोऊन....शं
वुलणाावन म्शणजे भचक शोम.
१) ऩशाटे भशायाज वबाभंडऩांतीर शवंशावनजलऱ आरे.शं शवंशावन म्शणजे याजदयफायांतीर
उच्चावन शोम.
२) भधुऩकाादद भंत्र ल भंगरलाद्य घोऴांत शवंशावनालय आरूढ झारे.
१) वकाऱीं ७ - ८ च्मा वुभायाव शळलाजीभशायाजांनी ऩदशरा दयफाय बयलून ल शवंशावन ऩुन्शा
आयोशण करून वलांव दळान ददरं.शे शवंशावन म्शणजे याजदयफायांतीर उच्चावन शोम.
स्थान शनदे ळ
भंडऩ - दकल्रे यामगडच्मा फारेदकल्ल्मातीर भोकऱमा उघडमा दयफाय प्रांगणालय घातरेरा भंडऩ.
भशालेदी - दकल्रे यामगड शनशभाती वभमीं प्रथभ ऩूजाबलशध केरेल्मा उत्तुच्च खडक, ऩुढे फारेदकल्रा
शनशभातानां भशायाजांच्मा लास्तव्म भशाराच्मा ईळान्म ददळेव आरा. तो दयफाय प्रांगणांत तवाच
याखरा. त्मारा चशुंफाजूनीं वाकारून त्मा व्मावऩीठालय भशालेदी केरी.

अशबऴेकळारा - भशायाजांच्मा लास्तव्म भशाराच्मा लामव्म ददळेव अवरेरे स्नानगृश.
ऩीठ - ईळान्म ददळेव अवरेल्मा त्मा खडकालयीर व्मावऩीठ.
ळमनगृश - भशायाजांच्मा लास्तव्म भशारांतीर ळमनकषा.
वबाभंडऩ - भंत्रगृशावभोयीर भंडऩ.

भंडऩाव प्रदश्चषणा - भंडऩांत उऩश्चस्थत अवरेल्मा आशश्रतांचे आऩण यषणकते अवल्माचे
शळलयामांनी दळाबलरं.
नगयाव प्रदश्चषणा - याजगडनगयांतीर यमतेचे ल स्थालय - जंगभ भारभत्तेचे आऩण यषणकते
अवल्माचे शळलयामांनी दळाबलरे.
दे लारम - दकल्रे यामगडालयीर दै लत भंददयं .
स्लगृश - फारेदकल्ल्मांतीर शळलयामांचा भशार.
(इशतशाव वंळोधक श्री. ला. वी. फंन्द्रे वंऩादीत गागाबट्ट बलयशचत „श्रीयाजाशबऴेप्रमोग्‟ मा
ऩोथीलरून उऩयोि शरखान वंकशरत केरेरं आशे .)

शळलयाजाशबऴेक वभमाव उऩश्चस्थत ब्रह्मलृंद
शळलकारीन शनदे शळत उऩरब्ध शनयशनयाऱमा ऐशतशाशवक शरश्चखत वाधनांतून शळलयाजाशबऴेक प्रवंगी
२ शजाय ते २० शजाय फटु - स्त्री - ऩुरूऴ ब्रह्मलृंद दकल्रे यामगडच्मा आवभंतांत जभरा शोता.
मांतीर अशतळमोबि नाकारून आश्चण ऩजान्म काऱाचे ददलव रक्ष्मांत घेऊन आश्चण तत्कारीन
लशातुकीच्मा वाधनांचा अबाल रक्ष्मांत घेऊन शी ब्रह्मलृंद फटु - स्त्री - ऩुरूऴ वंख्मा २ शजाय
अवाली.
शळलयामांच्मा अष्टप्रधान भंडऱांतीर न्मामाधीळ शनयाजी यालजी माच्मा शाताखारी कृ ष्णाजी अनंत
दशये ऩायखी उपा वबावद म्शणजे न्मामारमांतीर दपमाादीची दखर करून घेणाया कायकून इवली वन
१६६८ ऩावून कामायत शोता. शा आद्य शळलचरयत्र फखय रेखक लास्तबलक दकल्रे यामगडलयीर
घटनांचा प्रत्मषदळी वाषीदाय आशे . त्मानं शरदशरेल्मा „वबावद फखय‟ मा आद्य शळलचरयत्रांतगात
कऱत - नकऱत कांशी शरखाणांत त्माची बलस्भृशत जाणलते. तो आऩल्मा फखयींत वांगतो उऩाध्मे प्रबाकय बटाचे ऩुत्र फाऱं बट कुरगुरू ल बट गोवाली, लयकट श्रेष्ठ बट ल वत्ऩुरूऴ अनुबष्ठत
(म्शणजे बलशधऩूलक
ा धभाकृत्म कयणाये ) मांची वलांची ऩूजा मथाबलधी अरंकाय, लस्त्रे दे ऊन (केरी).
वलांव नभन करून (शळलयाम) अशबऴेकाव वुलणा चौकी (चौयं गा)लय फवरे.
कागदींऩत्रीं स्लश्चस्तश्री (याजाशबऴेक) ळक, शवंशावनालय फवरे त्मा ददलवाऩावून शनमत (शनमशभत)
चारबलरा. ऩन्नाव वशस्त्र ब्राह्मण लैददक शभऱारे, मा लेगऱे तऩोशनधी ल वत्ऩुरूऴ, वंन्मावी, अशतथी,
भानबाल, जटाधायी, जोउरपे (शळधा) चारबलरे. शनयोऩ दे तां ऩात्र ऩाशून द्रव्म, अरंकाय, बूऴणं, लस्त्रं
अभमााद ददधरीं.

त्माऩैकीं ळुशचष्भंत शनयशनयाऱमा ळुशचबूत
ा कामाास्तल ऩांचळं स्त्री - ऩुरूऴ ब्रह्मलृंद दकल्रे यामगडलय
आरा शोता.
दकल्रे यामगडलय ऩूजा - ऩाठादद शनत्म कामाास्तल कामभस्लरूऩी लास्तव्माव अवरेरी ब्राह्मण कुटु ं फे
याजऩथालयीर „शुजूयफाजाय‟ अंती उजलीकडीर आग्नेम ददळेव ब्राह्मण लवाशतींतीर घयांघयांत याशत
शोतीं. तवंच ळावकीम ब्राह्मण वल्रागाय, शुजूयफाजाय भशाजन फाफाजीनाईक ऩुंडे कुटु ं बफम इत्मादद
ज्मेष्ठ - श्रेष्ठ ब्राह्मण दकल्रे यामगडलयीर फारेदकल्ल्माच्मा आग्नेम आवभंतांतीर लाडे वभूशांत

ऩबलत्र जराळम „कुळालता‟ तीथा शोता. नाशळक वदृश्म कुळालता तीथा जराळमाच्मा कांठालयीर आश्चण
त्मा जेष्ठ - श्रेष्ठ ब्रह्मलृंदांच्मा „लाडे ‟ ऩरयवयांतीर „त्मा‟ शळलदै लताव „लाडे श्वय‟ नाभाशबधान शोतं.
शळलयामांचे याजऩुयोदशत प्रबाकय बट्ट आऩल्मा धभाऩत्नीवश दकल्रे यामगडलयीर ऩबलत्र कुळालता
शतथााच्मा कांठालयीर श्रीदे ललाडे श्वय भंददयाच्मा लामव्म ददळेकडीर लाडमांत याशात शोते. त्मांच्मा
ऩडरेल्मा घयाची घयठा म्शजे ओवाड जागा वांप्रतदश दृश्मभान आशे .
प्रबाकय बट्ट. ळके १५४०च्मा ऩत्रांत मांचाम प्रथभ उल्रेख त्मांजकडे जभीन चारबलण्माफद्दरचा
आशे . त्मालेऱीं ते आलीकडे याशत अवत. ऩुढे ळशाजीयाजे मांचे फयोफय प्रबाकय बट्ट कनााटकांत
गेरे. तेथं ळशाजीयाजांकडे बलद्रान रोक मेत. त्मांच्मा दाद रालून त्मांच्मा मोग्म ऩयाभळा घेणे. शं
काभ त्मांचेकडे शोते. ळशाजीयाजे मानां स्लप्नांत दृष्टांत झारा. तं स्लप्न त्मानीं प्रबाकय बट्ट मांव
वांशगतरे. त्मांच्मा अनुभोदनानं ळशाजीयाजानीं शळलयामांची यलानगी ऩुण्माकडे केरी. प्रबाकय बट्ट
शळलयामांवोफत ऩुण्माव आरे.
प्रबाकय बट्ट इवली वन १६७० ऩमंत दकल्रे याजगडलय लास्तव्माव शोते. दकल्रे याजगडलय ते
ऩद्मालती भाचीलय दे ली ऩद्मालती भंददयाच्मा उत्तये व ल ऩद्मालती तरालाच्मा ऩश्चिभेव वांप्रत जो
उत्वखनीत घयाचा चौथया ददवतो, तेथं याशात शोते. शळलयामांचे ऩुयोदशत अवल्माभुऱं श्रीदे ली
ऩद्मालती, श्रीभशादे ल ल ददलाण-इ-आभ रगतच्मा दे लघयांतीर ऩूजा-अचाा, अशबऴेक, कथा-दकतान
कयण्माव त्मानां वोशमस्कय शोतं.
वन १६७१ नंतय दकल्रे यामयीचा दकल्रे यामगड आकायाव आल्मालय वला ळावकीम, रष्कयी,
भजारवी अशधकाऱ्मांवभलेत ऩुयोदशत प्रबाकय बट्ट दकल्रे यामगडलय आरे आश्चण उऩयोि लास्तुंत
लास्तव्माव यादशरे. याजधानी फनररेल्मा दकल्रे यामगडलय ऩूजाऩाठाचा व्माऩ बलस्तृत झारा शोता.
याजलाडमांतीर „बलानीशुडा‟ श्रीदे लीभदशऴावुयभददा नी शळकााई भंददय, श्रीदे ललाडे श्वय, श्रीदे लजगददश्वय
आदद दै नंददन ऩूजेची दठकाणं दयू दयू शोती. लाधाक्मप्राद्ऱ प्रबाकय बट्टानां तीं काभं आतां

आटोऩण्मावायखी नव्शती. प्रबाकय बट्ट बलना अऩत्म शोते. त्मानीं फाऱं बटांना शाताखारी घेतरं.

तरूण फाऱं बट्ट त्माच तोराभोराचे शोते. ते काभाचा व्माऩ वांबाऱू रागरे. ते प्रबाकय बट्ट मांचे
उत्तयाशधकायी झारे. इवली वन १६७३ भध्मं एक ददलवीं दकल्रे यामगडलय प्रबाकय बट्ट मांचे
शनधन झारे. त्मांची धभाऩत्नी फाऱं बट्टांची धभाभाता झारी. आऩल्मा ऩुढीर चयीताथााची वोम
कामदे ळीय अवाली, म्शणून द्ु खातून वालयल्मालय, इवलीवन १६७४ भध्मे शळलयाजाशबऴेक वभायं ब
वंऩल्मालय भीशत वातलाशन ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वय आऴाढ ळुध्द एकादळी मा ददलवीं

शळलयाजाशबऴेक वभमाव उऩश्चस्थत ब्रह्मलृंदऩैकी कांशी ब्रह्मलृंद फोरालून दत्तक बलधान ऩत्र शरशून

घेतरे; ल त्मांच्मा वाषी घेतल्मा. फाऱं बट नक्की प्रबाकय बट्टांच्मा शाताखारी कधी आरे, शं ऩुढीर
फखयींतीर उल्रेखाच्मा आधायं ठयबलतां मेते.
वबावद फखयकाय म्शणतो - ऩुढं वुले याज्म कयीत शोते. त्मांजलय (इवली वन १६६१ भध्मं
शळलयाम) चारून गरं. ळृंगायऩूय घेतरं. वुले ऩऱोन दे ळांतयाव गेरे. त्मांचे कायबायी शळके शोते.
त्मांचे ऩुत्र फाऱं बट ल गोबलंदबट उऩाध्मेऩण चारबलत शोते.
शचटणीव फखयकाय वांगतो - याजाऩूयची स्लायी शोऊन दे ळ - दग
ु ा पत्ते करून (इवली वन १६६१)
भध्मं शळलयाम याजगडाव आरे. प्रबाकय उऩाध्मे मांचे ऩुत्र फाऱं बट ल गोबलंदबट जलऱ ठे ऊन
उऩाशधक ऩयं ऩयागत त्मांचे स्लाशधन केरं.
मालरून वूमया ाल वुले मांचे ळृंगायऩूय याज्म श्चजंकल्मानंतय त्मांचे ददलाण बऩराजी शळके शळलयामांकडे
लदकरीव आरे. त्मालेऱीं ल नंतय त्मांच्मा प्रातांतीर कोकणांतीर कांशी ब्राह्र शळलयामांकडे आश्रमाथा
आरे ल याशीरे. त्मांतच „फाऱं बट‟ कोकणांतून आरे. दकल्रे याजगडालय प्रबाकय बट्ट मांच्मा

शाताखारीं फाऱं बट ऩूजाऩाठादद शनत्मकयु
् ाव याशीरे. गोबलंदबटशी आरे, ऩण ते ऩुढे कनााटकांत

गेरे. फखयींतून जयी मा दोघांचा प्रबाकयबट्ट मांचे ऩुत्र म्शणून उल्रेख केरेरा अवरा तयी ऩुढीर
दत्तक बलधान ऩत्रानुवाय ते दोघेशी औयव ऩुत्र नव्शे त. प्रबाकय बट्ट मांचे फाऱं बट औयव ऩुत्र
अवल्माव दत्तकऩत्राची आलश्मकता नव्शती. लदडरांच्मा शनधनोत्तय आऩल्मा जन्भजात भातेचे
ऩारनऩोऴण कयण्माचं धभाकताव्म फाऱं बटानीं टाऱरे नवते. ऩयं तु दकल्रे यामगडलीयर उऩश्चस्थत
कांशी ब्रह्मलृदांच्मा वल्ल्मानुवाय प्रबाकय बट्ट मांच्मा धभाऩत्नीने कामदे ळीय धभाफंधन फाऱं बटाव
घारून घेतरे. शतनं दत्तकऩात्र करून घेतरं.
भाझ्माभतं फाऱं बट कोकणांतीरच अवालेत. कायण बीऱं बट, ऩीरंबट, दादं बट अळीं ब्राह्मणांची नांले
शळलकाऱांत कोकण दकनायऩट्टीलयीर गांलातूनच प्रचरीत शोती.
नंतय ळके १५९५ चे वारी गागाबटजी ल शळष्ट वंबबलत दशा - लीव ब्राह्मण - ऩंदडत, तवे लैददक
धभााचे ठामी ऩयभ कुळर, चतुयस्त्र अवे ऩांच - ऩंचलीव वभागभं घेऊन, गागाबटजी वाताया

भुक्काभी आरे. (२७ जुरै १६७३ योजीं शळलवैन्मानं वाताया श्चजंकरा शोता. १३ ऑक्टोफय १६७३
योजीं शळलयाम दकल्रे वातायालय आरे.)
श्रीशळलददश्चग्लजम फखयींतीर उऩयोि उल्रेख आऩणांव शळलयाजाशबऴेक वभमींच्मा उऩश्चस्थत
उच्चऩदस्थ ऩंदडत ब्राह्मणांची वंख्मा वांगतो. ज्माअथी गागाबट्ट त्मानां आऩल्मा वोफत घेऊन
आरे, त्मालरून त्मा लैददक ऩंदडतांचे श्रेष्ठत्ल वभजते.
शळलयाजाशबऴेक प्रवंगी २ शजाय ते २० शजाय ब्रह्मलृंद दकल्रे यामगडच्मा आवभंतांत जभरा शोता.
त्माऩैकी शनयशनयाऱमा लैददकळास्त्रांच्मा शनदान १ शजाय ब्राह्मणांव दकल्रे यामगडलय मसमागादद
प्रवंगी वाभालून घेतरं गेरं. फाकीचे ब्राह्मण दान घेण्मावाठीं ल आशळलाचने दे ण्मावाठीं
वशकुटु ं फवशऩरयलाय ऩाचाड मेथे घयांघयांतून भुक्काभाव शोते.
खारीर दत्तकबलधानऩत्रालयीर वाषींच्मा आधायं शळलयाजाशबऴेक वभमीं उऩश्चस्थत ब्रह्मलृंदाऩैकी
शनदान वोऱा नांले शनश्चित कयतां मेतात.
भरा त्मा १६ नांलांच्मा आधायं ब्राह्मण वभाजांतीर भुख्म ल वूक्ष्भ ऩोटबेद कयतां आरेरे नाशीत.
कोणाव तवे कयतां आल्माव कोणकोणत्मा ळाखेचे ब्राह्मण शळलयाजाशबऴेकाव उऩश्चस्थत शोते; शं
अंळत् सात शोईर. तवंच शळलयामानीं भशायाष्डांतीर वभस्त ब्रह्मलृंद एक भानरा शोता, शं दश
रक्ष्मांत मेईर. बलदबााऩावून तंजालय ल कोकणांतीर ळृंगायऩूय मा आवभंतांतून ब्रह्मलृंद दकल्रे
यामगडलय याजाशबऴेकाव आरा शोता.
श्रीनृऩवातलाशन ळके १५९६, आनंदनाभ वंलत्वये , ज्मेष्ठ ळुध्द द्रादळी ळुक्रलाय, घटी २१ ऩरे ३४ बल.
३८-४० वी ४२ तीन घदटका यात्र उयरी तेव्शा याजश्री शळलाजीयाजे शवंशवनी फैवरे.
श्रीनृऩवातलाशन ळके १५९६, आनंद नाभ वंलत्वय, आऴाढ ळुध्द एकादळी योजी याजऩुयोदशत प्रबाकय
बट्ट मांच्मा धभाऩत्नीने फाऱं बट मारा दत्तक घेतरं.
त्मालय वाषी आशे त, त्मा मेणेप्रभाणे १) ळाभबट आयलीकय २) भशादे लबट आयलीकय ३) बलश्वनाथबट टोके ४) फाऱकृ ष्णबट टोके ५)
खंडबटगुरू ६) अनंतबटगुरू ७) ळंबुबट गौतभ ८) यत्नेश्वय शनलावकय ९) धेनु जोळी १०) कोनेय
जोळी ११) गागाबट १२) जमया १३) केळलबट ळृंगायऩूयकय १४) भुकूद जलदा १५) भशादे लबट ऩोटे
१६) शोशवंग नयशवंशबट

लयीर १६ नांलाऩैकी भी घेतरेरा भागोला ळाभबट आयलीकय भल्शायबट ल याभेश्वयबट शे आली, दे ऊऱगांल, दशं गणी, ऩेडगांल, लडगांल ल शळयाऩूय मा फाफाजी बोवरे
ऩाटीर (शळलयामांचे ऩणजोफा) मांच्मा गांलचे कुऱकणी ल जोळी. याभेश्वयबटांचे ऩुत्र प्रबाकयबट ल
भल्शायबटांचे ऩुत्र रक्ष्भणबट. ऩयत रक्ष्भणबटांचे ऩुत्र भल्शायबट. याभेश्वयबटानी फाफाजी, भल्शोजी
ल बलठाजी, याशाजी मा तीन बऩढमा ऩादशल्मा. मालरून ते दीघीमुबऴ शोते. ऩुढे भल्शायबट ल
प्रबाकयबट ळशाजीयाजांवोफत कनााटकांत गेरे. प्रबाकयबट शळलयामांवोफत भशायाष्डांत आरे. दकल्रे
याजगडलय शळलयामांचे कुरोऩाध्माम झारे. भल्शायबटांचे फंधु ळाभबट आयलीकय. ऩुढे
याजायाभभशायाजांवोफत तंजालयरा गेरे. ऩुढे ऩन्शाऱमांव यादशरे. कोल्शाऩूय घयाण्माचे याजोऩाध्माम
झारे.
बलश्वनाथबट टोके ळशाजीयाुाजंच्मा ऩदयीं अवरेरे ल याधाभाधलबलराव चंऩूंच नभूद केरेर बलश्वनाथट ठोकेकय.
दे ळस्थ ब्राह्मण. ळाशाजायाजांचे भजीप्रभाणे चारण्मांत चतुय म्शणून जमयाभ कली माचे लणान
कयतो.
अनंतबटगुरू शचटणीव फखयींतीर करभ २६१ माजलरून केळल ऩंदडत ल बारचंद्रबट ऩुयोदशत शे फाऱाजी
आलजींचे गुरूस्थान ल वोभनाथबट कात्रे त्मांचेच आलडीत. मांव १० शजाय रूऩरे ल ऩारख्मा दे ऊन
फालाव (गागाबट) ल ऩैठणकय (अनंतबटगुरू् मांव आणालमाव यलाना केरं. त्मानीं जाऊन

भशायाजांचा उद्योग भनोयथ त्मांव वभजालून त्मांव ल ऩैठणकय ऩंदडताव एक लाक्मता केरी, आश्चण
उदमऩूय, जमऩूय मेथे याजाशबऴेक बलधी शोतो. त्माप्रभाणं कयालेवे शवध्द करून घेऊन यामगडी आरे.
अनंतबट गागाबटांचे गुरूफंध.ु त्मानीं „याजाशबऴेक ऩध्दती‟ ल „याजाशबऴेक‟ शे ग्रंथ यशचरे.
कोनेय जोळी भयाठी वाम्राज्माची छोटी फखय : शळयके माणीं बलचाय केरा कीं, मा करळानं याज्माव फुडबलरे.
माशव नेऊन भायाले. म्शणोन ऩंचलीव शजाय शळभ भेऱबलवे. शे लताभान कोन्शे यऩंत (कोनेय जोळी)

कफजीकडीर कायबायी माणी कफजीव श्रुत केरे.
मालरून ऩुढे कोनेय जोळी शे कली करळाचे आश्रीत शोते.
गागाबट याभकृ ष्णबटाचे ऩुत्र ददनकय उपा ददलाकय मानां बलश्वेश्वयबट नांलाचा ऩुत्र झारा. माराच गागाबट
म्शणतात.
मानीं „ददनकयोध्दोत‟, „याजाशबऴेकप्रमोग‟, „कामस्थधभाप्रदीऩ‟ शे ग्रंथ यशचरे. गागाबटानीं वंन्माव
घेतरा शोता. वंन्माव घेतल्मालय त्मानीं „शळलाकोदम‟ शा ग्रंथ शरशीरा.
जमयाभ नाशळक प्रांतातीर भाकाडे म दकल्ल्माच्मा ऩामथ्मावी माचे भूऱगांल. त्माच्मा आईचे नांल „गंगाला‟.
लदडराचे नांल „गंबीययाल‟ उऩनाभ „बऩंडमे‟. ळशाजीयाजांनी फंगऱू य प्रांती भुख्म ठाणे केल्मालय
जमयाभ कली त्मांच्माऩावीं आश्रमाथा याशीरा.
मानं „याधाभाधलबलरावचंऩू‟ ल „ऩणाारऩलातग्रशणाख्मान‟ मांची यचना केरी.
केळलबट केळलबट भूऱ ळृंगायऩूयचे यशाणाये शोते. ते शळलयामांकडे इवली वन १६७०ऩूली यघुनाथ ऩंदडतयाल
मांच्मा आश्रमानं „उऩाध्माम‟ म्शणून मेऊन यादशरे शोते. केळलबट शे याभामण - भशाबायताची
प्रलचने आऊवाशे फ, शळलयासी ल मेवूफाई इत्मादीवाठीं कयीत.
मानीं „याजायाभचरयतभ ्‟ ल „दण्डनीशतप्रकयणभ ्‟ शे ग्रंथ यचरे.
शोशवंग नयशवंशबट लेदभूती नयशवंशबट बफन याभचंद्रबट भंगऱलेढेकय शे शवंशावनारूढं भशायाजांचा दानाचा दे काय वुरू
शोता. त्मालेऱी उऩश्चस्थत शोते. शे थोय बरे ब्राह्मण दे खोन मांव दकत्मेक दानद्रव्म भशायाज दे त
शोते. ऩयं तु त्मांनीं तं भान्म केरं नाशीं. तेव्शां याजश्रीनीं काम शे तू आशे , म्शणून ऩुशळरं. ते वभमीं
नयशवंशबटानीं बलनंती केरी कीं, आऩणाव आददरळाशाने जे इनाभ ददरं आशं . (तं भशायाजांनी
दाबोऱ श्चजंकल्मालय अभानत केरेरं आशे .) तं कयाय करून लृत्तीऩत्रे करून घ्माले. ते गोष्टी
(भशायाज) घ्माले. शवंशावने अवतां भान्म करून शस्तोदक ते षणी ददल्शे . त्माप्रभाणे चारत आशे .
नयशवंशबट शे तपा खेड, भाभरे दाबोऱ मेथीर उऩाध्मे ल ज्मोशतऴी शोते.
भाझ्मा शातावीं अवरेल्मा अल्ऩ - स्लल्ऩ शळलकाऱातीर ऐशतवाशीक वाधनांच्मा भाध्मभांतून अळा

प्रकायं दकल्रे यामगडलय शळलयाजाशबऴेक वभमाव उऩश्चस्थत अवरेल्मा ब्रह्मलृंदांची मादी फनलीत
आशे .

ऩदशरा श्रीशळलयाजाशबऴेक
वौ. शळल्ऩा ऩयफ - प्रधान
ळके 1577 भन्भथ वंलछयी याजश्री शवलाजी याणे मानी ऩौऴ चतुदातीव जाऊन जालरी घेतरी. ळके
1578, दभ
ु ुखा वंलछय लैळाखभावी याजश्री शवलजी याजे मानी यामयी घेतरी वभागने कान्शोजी जेधे

दे ळभुख तारुका बोय ल फांदर ल शवशरंफकय दे ळभुख ल भालऱचा जभाल शोता, शे फतयाऊ ल फाराजी
नाइक शवशरंफकय माणी भध्मस्ती करुन चंदययाऊ दकशरमाखारी उतयरे , अवे जेधे ळकालरी वांगते.
ळके 1577 भन्भथ वलछयी ऩौष्म ळुध चतुदाव याजश्री शवलाजी जाऊन जाऊरी घेतरी चंदययाऊ
ऩऱोन याइयीव गेरे, तेथे याजश्री स्लाभीनी दकरीमाव लेढा घातरा फयोफय कान्शोजी नाईक ल जभाल
ल लयकडा दे ळभुखांचा जभाल शोता ते वभई शै फतयाऊ शवशरंफकय दे ळभुख तारुका गुंजणभालऱ
मांणी भध्मस्ती करुन चंदययाऊव बेटबलरे. अवे जेधे मांचा कयीना वांगतो.
31 दडवंफय 1655 भशायाज दकल्रे ऩुयंदयालरुन जालऱीलय शनघारे. भंगऱलाय ददनांक 15 ज़ानेलायी
1656 भशायाजांनी जालऱी घेतरी. 30 भाचा 1656 ऩमंत भशायाज जालऱी भुरुखांत शोते. 15 एबप्रर
1656 ते 14 भे 1656 मा कारालधीत भशायाजांनी यामयी घेतरा. जालऱी भुरुखालय भशायाज चारून
आरे त्मारा शनयशनयाऱी कायणे आशे त. त्माफाफत भोये घयाण्माची फखय वांगते भशायाजांनी
चंद्रयालाव शरदशरे “तुम्शी भुस्तपद याजे म्शणबलतां, याजे आम्शी आम्शांव श्रीळंबूने याज्म ददधरे आशे , तय तुम्शी याजे
न म्शणाले. आभचे नोकय शोऊन आऩरा भुरुक खाऊन शाभयाशा चाकयी कयाली. नाशीतय फदपैर
करुन पंद कयार, तय जालरी भारुन तुम्शाव कैद करुन ठे लू”
उत्तयादाखर चंद्रयालाने भशायाजांव शरदशरे की, “तुम्शी कार याजे जाशरा. तुम्शांव याज्म कोणे
ददधरे? भुस्तपद याजा आऩरे घयी म्शटरीमालय कोण भाशनतो? मेता जालरी जाता गोलरी ऩुढे एक
भनुष्म जीलंत जाणाय नाशी. तुम्शांभध्मे ऩुरुऴाथा अवरा तय, उदईक मार तय आजच माले - आम्शी
कंकणचे याजे अवून आभचा याजा श्रीभशाफरेश्वय. त्माचे कृ ऩेने याज्म करयतो आम्शा श्रीचे कृ ऩेने
ऩादळाशाने याजे दकताफ, भोयचरे, शवंशावन भेशये फान शोऊन ददधरे. आम्शी दाईभदायी दयबऩढी याज्म
जालरीचे कयतो. तुम्शी आम्शांवी खटऩट कयार तय ऩष्ट वभजून कयणे आणखी लयकड भजकूय
तुम्शांव आशे . मेथे उऩाम कयार तय तो अऩाम शोईर. मळ घेता अऩमळाव ऩात्र शोऊन जार.”

चंद्रयाल भोऱ्माचे उत्तय ऐकून वंतद्ऱ झारेल्मा भशायाजांनी भोऱ्मांना अखेयचे ऩत्र शरदशरे.
“जालरी खारी कयोन, याजे न म्शणोन, भोयचेर दयू करुन, शात रुभारे फांधून बेटीव मेऊन शुजूयाची
काशी चाकयी कयणे. इतकीमालय फदपैरी केरीमा भायरे जार” म्शणून चंद्रयालाने भशायाजांव

आव्शानात्भक शरदशरे. “दारूगोऱी भशझूद आशे . काशी फेजफाफाव खुते घारून शरदशरे ते काशवमाव
ल्माशाबलते थोय वभथा अवो”
आश्चण म्शणूनच भशायाजांनी जालऱीलय स्लायी केरी.
भोये कुरोत्ऩन्न जालऱीतीर “आद्य चंद्रयाल” याजाबलऴमी भोये मांचा फखयकाय वांगतो -”एकलचनी
चंद्रालय शुजूय. तेव्शा चंद्रयाल आडे र शळऩाई, आजदादे घयचा याऊत भदााना,” “चंद्रयामाचे याज्म धभाारा

जालरीकय याज्म कयीत अवता याजीमातीर दशस्वे एक दशवीमाची शळफंदी ऩामेशावभ, एक दशवीमाची
अन्नछत्रे ल धभा खैयात एका दशवीमाची खाजगी खचा, तोवीखाना, ऩागा, वुयतखाना, अददरखाना
लगैये, एक दशवा दे लस्थरी दे ल, शळलारमे, भाशाफरेश्वयी ऩंचगंगा चंद्रयामाशी फांधल्मा. ऐळा वात
शळलऩुऱ्मा चंद्रयामाशी आऩरे लंळऩयं ऩया जेथन
ू जालरीचे याज्म जारे, तेथन
ू वंऩेर तेथलय दे लस्थरी
फाकी चारबलरी. ऐवे धभायाजे भोये जाशरे”
भौमा - भोयमा (श्रीगणऩशत) - भुचकुंद ऋुबऴ- भोये शा जालऱी भुरुखाचा आद्य आधाय आशे . दकल्रे
यामयी ते दकल्रे खेऱणा आश्चण कोमना कांठ ते वांप्रतचा भुंफई-गोला भशाभागा शा जालऱीचा आद्य
भुरुख आशे . त्मा भुरुखांत 1) शळलथय - मळलंतयाल 2) जोय - शणभंतयाल 3) जांबऱी - गोबलंदयाल
4) भदशऩतगड - दौरतयाल 5) केलनाऱे ल लाकण - फागयाल 6) आटे गांल तयपेतीर दे लऱी - वूमया ाल
7) दे लऱी - शबकाजीयाल 8) खेऱणा - ळंकययाल शे आठ अनशबबऴि भोये घयाण्मांतीर आद्य याजे
शोते.
वाबलत्री नदीच्मा उगभाऩावून भुखाऩमंत भोये घयाण्माने भशाफरेश्वय, ऩलात, चकदे ल, घोनवऩूय, तऱदे ल,
गाऱदे ल, धायदे ल, भोऱे श्वय, फाणकोट इत्मादी फाया शळलऩुऱ्मा शनभााण केल्मा. जालऱीप्रांतात
जांबूऱखोये , जोयखोये , शळलथयखोये , कांदाटखोये , ताजभशार, फाभणोरी, चतुफट
े , वोरवखोये , इ. 18 भशार
शोते. जालऱी भुरखात ऩायघाट, कंडे नऱी घाट, यडतंडी घाट, ढलऱाघाट, शातरोटचा घाट, वाऩऱाश्चखंड,
कालल्मा-फालल्मा, अन्नछत्राची नाऱ, फोयाटमाची नाऱ, लयं धा-घाट, आंफेनऱीघाट इ. वुभाये 60-62 घाट
शोते. जालऱी भुरखात दकल्रे यामगड, शरंगाणा, चंद्रगड, खेऱणा, कांगोयी, कालऱमा, भकयं दगड,
वोनगड, चांबायगड, भदशऩतगड, प्रताऩगड (बोयप्मा), यवाऱगड, वुभायगड, जननीदग
ु ,ा लावोटा इ.
दकल्रे शोते.

दकल्रे भदशऩतगडचा दौरतयाल शा चंद्रयाल बफरुद धायण करुन शोता. तो शनऩुत्रक शनधन ऩालल्मालय
त्माची धभाऩत्नी भाणकाई दशने शळलथयचा मळलंतयाल भोये मारा दत्तक घेऊन आऩल्मा घयाण्मात
चंद्रयाल बफरूद याखरे. शाच मळलंतयाल शळलयामांळी गैयलतान कयता उयरा म्शणून शळलयामांनी

जालऱी भुरुखालय स्लायी केरी आश्चण म्शणूनच तो बलस्तीणा भुरुख श्चजंकल्मालय तो श्चस्थयस्थालय
कयण्माव शळलयामांना एलढा प्रदीघा कारालधी रागरा. वकऱकऱे कृत “शळलकाव्म” मा ऩोथीतीर वगा
5 भधीर श्लोक 53 वांगतो की, “शळलयामांनी वह्याद्री ऩामथ्माचा भुरुखात प्रलेळ करुन तेथे गुद्ऱऩणे ल
घाईघाईने (ुंगंधला ऩध्दती) ”जमश्री”नालाच्मा तरुणीचे ऩाश्चणग्रशण दश तरुणी ळंकययाम भोये
कुरोत्ऩन्न, बलचायलंत उऩकुऱ, “बलचाये ” घयाण्मातीर शोती. दशचे भाशे यचे नाल “जमश्री” आश्चण
वावयचे नाल “रक्ष्भीफाई” अवे शोते मारा इशतशावाची वाष आशे ”
ऩुढे वगा 6 भधीर श्लोक क्र. 1 वांगतो की यासी जमश्रीवदशत शळलाजीयाजे स्लस्तमन करुन भंगर
लाद्य घोऴात स्लत:चे नगयाकडे शनघारे. त्माच वगाात उल्रेख आशे की, शळलयामांना गजदानाची
इच्छा झारी वकऱकऱ ब्राशभण माने चंद्रभारा नदीच्मा दकनायी मसभंडऩ उबायरा मसाचे लेऱी
इन्द्रादद दे लतांना आलाशन केरे. वंक्राती “प्रथभ ददलळी” ऩुण्माशलाचन, दव
ु ये ददलळी धनदान ल

मसवभाद्ऱीच्मा लेऱी ब्राह्मणांनी शळलाजी याजांव वुलणाकुंबात बयरेल्मा गंगोदकाने “याजाशबऴेक”
केरा ल दान केल्माचे उल्रेख आशे त.
मालरुन शळलयामांनी भोये उऩकुऱ बलचाये कुरोत्ऩन्न शळलयासी जमश्री उपा रक्ष्भीफाई दशच्मावश
आऩणांव जालऱीभध्मे 14 जानेलायी 1656 योजी भकयवंक्रभणच्मा भुशूताालय याजाशबऴेक बलधी वुरु
करुन ऩंदडत वकऱकऱे ब्राह्मण गुरुच्मा शस्ते याजाशबऴेक कयलून घेतरा आश्चण जालऱी भुरखात

घोबऴत केरे. की माऩुढे जालऱी भुरखाचे याजे चंद्रयाल भोये नवून शळलाजी भशायाज याजे आशे त. मा
याजाशबऴेकाने जालऱीच्मा प्रजाजनांव भशायाजांनी वत्ताफदर झाल्माचे दळालून ददरे. त्माभुऱेच
भोऱ्मांचे वेनाऩती भुयायफाजी आऩल्मा चाय फंधव
ु श आश्चण तान्शाजी भारुवये आऩल्मा वूमााजी
फंधव
ू श तवेच काशी भयाठा घयाणी आऩल्मा वैन्मावश शळलवैन्मात वाभीर झारी.
दकल्रे यामगडालय भयाठी वाम्राज्माची भुशूतभ
ा ेढ योलण्माऩूली शळलाजी भशायाजांनी जालऱी भुरुखाचे

अशधऩत्म प्रस्थाबऩत कयण्मावाठी आऩरा ऩदशरा „श्रीशळलयाजाशबऴेक‟ वंऩन्न ल बलस्तीणा जालऱीचा
याज्मकताा चंद्रयाल मारा नभलून त्माचे याज्म श्चजंकल्मालय 1656 भध्मे भकयवंक्रभणाच्मा काऱात
कयलून घेतरेरा ददवतो.

शळलयाजाशबऴेक कायण, कामा, बाल
वौ. शळल्ऩा ऩयफ - प्रधान
कायण शळलचरयत्राचा अभ्माव कयताना अनेक नाटमभम प्रवंग आऩल्मावभोय मेतात. त्माऩैकी भशत्त्लाचा
प्रवंग म्शणजे आग्राबेट प्रत्मष कऱीकाऱाच्मा कयार दाढे तून भशायाज कवे फचालरे ? शे त्मा

जगदद्नमंत्मा ऩयभेश्वयाराच ठालूक शळलयामांचा धूतऩ
ा णा, वाशव, धाडव, वंकटकाऱी ळांतऩणे बलचाय
करून भागा काढण्माची प्रलृत्ती मा वलांचाच कव मा प्रवंगाने रालरा ल भशायाज आश्चण नंतय
मुलयाज वंबाजीयाजे भशायाष्डात दकल्रे याजगडी वुखरूऩ ऩालरे. इथे ऩोशोचल्मा नंतयच दकल्रे
याजगडालय घडरेरी दश कथा जी आऩल्मारा याजाशबऴेकाचे कायण वांगते.
शळलयाम ल वंबाजी याजे मांना याजगडी वुखरूऩ ऩाशून श्चजजाभातावाशे फ धन्म जाशल्मा. त्मांच्मा
उयालयचे भणाभणाचे ओझे षणाधाात नादशवे झारे. आऩल्मा ऩुत्र ल नातलाचे भृत्मूरा स्ऩळून
ा

आरेरे जीलन ऩुढे कुठरेशी वंकट न मेता व्मशतत व्शाले अळी प्राथाना त्मा भाऊरीने आऩल्मा
कुरदे लतेरा केरी. ल त्माच आनंदात एका भेजलानीचे दकल्रे याजगडालय आमोजन केरे.
आवभंतातल्मा भातब्फय लतनदायांना, याल भयाठमांना त्मा भेजलानीची आभंत्रणे, शनभंत्रणे गेरी. ल
भेजलानीच्मा ऩूतत
ा ेची शवध्दता वुरू झारी. दडवंफय १६६६ शा वुभाय शोता.
प्रत्मष भेजलानीचा ददलव उजाडरा. शळलाजी भशायाजांचे खाजगी शचटणीव फाऱाजी आलजी शचत्रे ल
इतय प्रधान भंडऱी दकल्रे याजगड ऩद्मालती भाचीलयीर ददलाण-इ-आभभध्मे भेजलानीच्मा फैठकीची
व्मलस्था ऩशात शोते. भुदऩाकखान्मात स्लत् श्चजजाभाता जातीुेने शजय याशून ऩदाथांची शवध्दता
कयलून घेत शोत्मा.

मा भेजलानीत ब्राम्शण, वला भानकयी, ऩदाशधकायी, अभीय-उभयाल, वयदाय मांना फोरालणे शोते.
त्माप्रभाणे एकेकाचे मेणे वुरू झारे. मावभमी कायबायी मांनी ऩंगतीच्मा भध्मबागी चौयं ग ठे लून
गादी घारून थोडे उच्चावन तमाय केरे. त्माच्मा दत
ु पाा इतय भंडऱीना फवण्माची चोख व्मलस्था
केरी. मादठकाणी आरेल्मा काशी वयदायांना ते उच्चावन फघून ईऴाा लाटरी की “आम्शी जुने

तारेलाय, याजे, अशधकायी अवतां शे (शळलाजी याजे) अभमाादऩणानी उं च स्थऱी फवणाय. आम्शी
वेलकबाली दाखबलणाय. आम्शांव मा कचेयीत फवालमाची गयज काम ?” अवे फोरून उठू न शनघून
गेरे. मा स्थऱी भशायाज ऩोशोचल्मालय त्मांनी इतयांवभलेत बोजन केरे ऩण त्मांच्मा कानी दश
उऩश्रूती गेरी शोती.

वला कामाक्रभ आटोऩल्मानंतय भशायाजांनी झाल्मा प्रवंगाची चौकळी केरी. ऩण त्मांना स्ऩष्टता
कऱे ना. तेव्शा त्मांनी त्मा प्रवंगी व्मलस्था ऩशाणाऱ्मा आऩल्मा खावगी शचटणीवांना मा गोष्टीफद्दर
भादशती बलचायरी. तेव्शा फाऱाजी म्शणारे, “भशायाज मा नालांव छत्रशवंशावन ऩादशजे. त्माशळलाम
याजे म्शणबलणे इष्ट नव्शे . स्लमंबू ऩदली अवाली. जो छत्रशवंशावनाधीव याजा अवतो, त्माव रोक
ईश्वयवदृळ भाशनतात.”
कामा ऩयळूयाभाने २१ लेऱा ऩृथ्ली शन्षबत्रम केरी अवे वांशगतरे जाते. त्माभुऱे जनभानवात काशी
गैयवभजशी रूजरे. काशी ऩुयाणांनी मा गोष्टीरा दज
ु याशी ददरा. त्माचफयोफय दे लशगयीच्मा ऩतनानंतय
भशायाष्डात दशं दच
ू ा याजा शोणाय नाशी अळा बलचायांचा रोकांलय ऩगडा शोता. ऩण मा वलांना
शळलयाजाशबऴेकाने चोख उत्तय ददरे.

भशायाष्डाभध्मे षात्रतेजाची कभतयता नव्शती. फाया भालऱात आश्चण वह्याद्रीच्मा ऩश्चिभ दकनायऩट्टीत
धैमळ
ा ीर - ळौमाळीर भाणवे कभी नव्शती. त्मांचा लचकशी कभी नव्शता. ऩण त्मा वलांना एकत्र
आणू ळकणाऱ्मांचीच कभतयता शोती. कायण भुख्म याल भयाठा जातच वंघटीत नव्शती. प्रत्मेक याल
भयाठा फाया भालऱांतीर आऩल्मा कुंऩणात ल आऩल्मा अशधकायी भुरखातीर भमाादंत याशून आऩरी
वत्ता गाजबलत शोता.

शळलयामांनी याजाशबऴेकाआधी अळा याल भयाठा जाती वाभ-दाभ-दं ड-बेद नीतीने लठणीलय आणल्मा
आश्चण याजाशबऴेकाच्मा भाध्मभातून त्मांच्मालय अंकुळ ठे लरा. ज्मा प्रादे शळक वत्ता त्मांना आडव्मा
आल्मा त्मांना त्मांनी लेऱप्रवंगी काऩून काढरे. नाभोशयभ केरे. ऩयं तु त्मांचे फुश्चध्दशनष्ठ वभाजांतीर
ळावकीम अशधकायी ऩायखून आऩल्मा जलऱ ठे लरे. तवेच रष्कयी अशधकायी ल मुध्दकुळर
मोद्धध्मांना कौर दे ऊन आऩरेवे केरे ल मा वला रोकांनी शळलयामांळी, स्लयाज्माळी आऩरे इभान
याखरे. अळा आशश्रत रोकांना याजाशबऴेकाभुऱे शचयळास्लत स्लरूऩाचा आत्भबलश्वाव शभऱारा.
याजाशबऴेकाच्मा भाध्मभातून शळलयामांनी अनेक गोष्टी वाधरेल्मा ददवून मेतात. स्लयाज्माळी
वंफंशधत अशधकाऱ्मांना आऩल्मा गुणांची कदय याजदयफायात केरी जाते. उच्च ऩद दे ताना आऩरी
जात, धभा मा गोष्टी ऩादशल्मा जात नाशीत, तय आऩरे धाडव, ळौमा मांचा बलचाय केरा जातो.
आऩल्मा लीयभयणाऱ्मा ऩिात आऩल्मा उलायीत कुटु ं फाची जफाफदायी याजवत्ता श्चस्लकायीर. मा वला
गोष्टींची खात्री भागची-ऩुढची उदाशयणे ऩाशून ऩटू रागरी. शळलयाजाशबऴेकाचा वूभुशूता भृगवाराळी
वंरग्न धयल्माभुऱे ळेतकयी ऩेळाच्मा कुणफी भयाठमात आश्चण दत
ू ये जनांत आश्चत्भमता शनभााण

झारी. प्रवंगी ळेतीलाडीव रागणाये वादशत्म, फैर, जभीन, फी-बफमाणे मावाठी याजाकडू न कजालाभ

शभऱत अवल्माभुऱे ळेतकयी वभाधानी झारा. फागाईतदायारा त्माच्मा उत्ऩन्नाचा मोग्म भोफदरा
शभऱत गेरा. काशी लेऱ फागाईतदायाचे त्माच्मा उत्ऩन्नाचा मोग्म भोफदरा शभऱत गेरा. काशी लेऱ
फागाईतदायाचे उत्ऩन्न प्रस्थाबऩत वयकायच मोग्म बालांत खये दी करू रागरे. जे कायाशगय शोते.
त्मांच्मालय फवलरेरी ऩट्टी त्मांनी उत्ऩाददत केरेल्मा भाराच्मा स्लरूऩात वयकायी अशधकायी
श्चस्लकारू रागरे. तवेच व्माऩाय उदीभ कयणाये रोक मांनाशी वंयषण शभऱारे. वह्याद्रीरगतच्मा
घाटाघाटातून दे ळ आश्चण कोकण माभध्मे चारत अवरेल्मा व्माऩायी भाराची लाशतूक वुखरूऩऩणे
शोऊ रागरी. वला व्मलशाय याजधानीतूनच शोत अवल्माने भ्रष्टाचायारा आऱा फवरा. फाजायऩेठा
वुयश्चषत झाल्मा माची वाष शळलयाजाशबऴेक वभमी बय दयफायात वन्भानाने उबे अवरेरे नैगभ
आश्चण लाणी दे तात. तळीच दकल्रे यामगडालयीर “न बूतो न बबलष्मशत” अळी शुजूय फाजायऩेठ

शनभााण झारी. फंदयाफंदयातून व्माऩाय ल लाशतूक वंयश्चषत ल वुयश्चषत शोण्मावाठी याज्मवंस्थेचे
आयभाय गस्त घारू रागरे. स्लयाज्म शे प्रत्मेकारा आऩरेवे लाटू रागरे.
बाल दशं द ू याजा झारा म्शणून रोकांभध्मे आत्भबलश्वाव लाढरा. आऩणांव मोग्म न्माम शभऱे र माची

खात्री लाटू रागरी. आऩल्मालय अन्माम, अत्माचाय शोणाय नाशी. माफद्दर बलश्वाव लाटू रागरा.
आऩल्मा धभााप्रभाणे चारीयीतीप्रभाणे आऩण आऩरे जीलन व्मतीत करू ळकू. शे वत्म दशं द ू याज्म

शनभााण झाल्माभुऱे रोकांना ऩटू रागरे. प्रवंगी स्थाशनक वयकायी अशधकाऱ्माकडू न आऩणांव न्माम
नाशी शभऱारा तय वयऱ याजदयफायात आऩरी लणी रागेर ल आऩणांव न्माम शभऱे र शे
तऱागाऱातीर रोकांनाशी ऩटरे. शळलयाजाशबऴेकानंतय आश्चण आधी जनवाभान्मातीर जे रोक
ऩदाशधकायी झारे. त्मालरून दश याजवत्ता गुणांची कदय कयणायी आशे . माफद्दर रोकांभध्मे
आत्भबलश्वाव शनभााण झारा.
बट, शबषू, फैयागी, गोवाली अळा कभाकांड कयणाऱ्मा माचकारा झारेरा याजा आऩल्माच धभााचा
अवल्माने त्मांच्मा याज्मात आऩल्मा उऩजीलीकेची ददात ऩडणाय नाशी अवे लाटरे. कली, ळाशीय
आश्चण धाशभाक ग्रंथ शनभााण कयणाये उच्चऩदस्थ ब्राम्शण तवेच ज्मोशतऴी ऩूजाऩाठ, दे लस्थऱांची
दे खबार कयणाये अशधकायी ब्राम्शण मांना याजाश्रम शभऱबलण्माफद्दर आता भ्रांत यादशरी नाशी. अवे
रोक दयफायाऩमंत जाऊन आऩल्मा धाशभाक वंस्थानातीर वण-उत्वल वाजये कयण्माकरयता जशभन
बफदागी शळलयामांच्मा दशं दध
ू भााबष्ठत दयफायातून वशजऩणे शभऱलू ळकत शोते. त्माभुऱे याजांचे ल
याज्मांचे ते ळुब शचंतू रागरे. दमाालदी रोकांना आऩल्माच धभााची याजवत्ता अवल्माभुऱे

स्लाशबभानाचे श्चजणे जगणे वशज ळक्म झारे. ळेतकयी लगाारा याजांच्मा कडक अनुळावनाभुऱे
आऩल्मा बय बऩकातून पौजपाटा जाणाय नाशी अगय उबे बऩक कोणी काऩून नेणाय नाशी. माफद्दर

खात्री लाटू रागरी. लाणी-उदीभी रोकांना आऩरा व्माऩायी भार घाट भारून कुणी रुटणाय नाशी
अवा बलश्वाव शळलयाजाशबऴेकाभुऱे शनभााण झारा.
शळलयामांनी नेशभीचे शे याज्म „श्रीं‟ चे ल जनतेचे भानरे. त्मात कुठे शी „भी‟ ऩणा आणरा नाशी
आश्चण म्शणूनच प्रत्मेकजण स्लयाज्मात स्ल-तंत्रता अनुबलू रागरा. प्रत्मेकारा शे याज्म आऩरे लाटू
रागरे. शळलयामांनी व्रतस्थऩणे कल्माणकायी शुकूभळाशी याज्मकायबायऩध्दती अलरंफरेरी शोती.
आश्चण म्शणूनच याभदाव स्लाभींनी शळलयामांना ददरेरी “श्रीभंत मोगी” दश उऩभा वाथा ठयते.

श्रीशळलयाजाशबऴेक वुभुशूता ऩाऊवाऱमांत कां धरयरा?
श्री. आप्ऩा ऩयफ

„वुभुशूत‟ वंफंधी चचाा कयण्माइतऩत भी कांशी कोणी ळास्त्री - ऩंदडत - ज्मोशतऴी नाशी. भाझ्मा मा

रेखाचं ळीऴाक भूरत् चूक आशे . कायण लास्तबलक ळतऩथ उऩशनऴदांतीर ऴडला ऋतल् वंलवयस्म
मा वंकेतानुवाय १) लवंत - चैत्र, लैळाख. २) ग्रीष्भ - ज्मेष्ठ, आऴाढ. ३) लऴाा - श्रालण, बाद्रऩद. ४)
ळयद - आश्चश्वन, काशताक. ५) शे भंत - भागाळीऴा, ऩौऴ. ६) शळशळय - भाघ, पाल्गुन. शा अनुक्रभ आशे .
तवंच प्राचीनतभ वाष ऩशातां कबल कारीदावाच्मा भेघदत
ू काव्मानुवाय “आऴाढस्म प्रथभ ददने” शी
ऩाऊवकाऱाची वुरूलात आशे . लऴाा ऋतुचा प्रथभ भदशना आऴाढ आशे . ऩयं तु आकाळ, तेज, लामु,

ऩृथ्ली, ऩाणी शीं ऩंचभशाबूतं वीभाभुि आशे त. म्शणूनच ऩृथ्लीलयीर उन्शाऱा - ऩाऊवाऱा - दशलाऱा
मा तीन ऋतूंच्मा वंलत्वयांतीर वीभा शनश्चित नाशीत. भात्र ळास्त्री - ऩंदडतानीं वंलत्वयांतीर फाया
भदशन्माऩैकीं मा तीन ऋतूंभध्मं चाय - चाय भदशन्मांची ठोकऱ भानानं बलबागणी केरेरी आशे .
श्रीशळलयाजाशबऴेकाचा ज्मेष्ठ ळुध्द द्रादळी शा वुभुशूता ळास्त्री - ऩंदडतानीं शनश्चित केरा शोता.

(वूमोदमानंतय ज्मेष्ठ ळुध्द त्रमोदळीव दयफाय बयलून “याजदळान” झारं) शळलकारीन ळास्त्री ऩंदडतानां चैत्र, लैळाख, ज्मेष्ठ, आऴाढ शे चाय भदशने ग्रीष्भ ऋतुचे आशे त, शं ळास्त्रानुवाय ठालुकी शोतं.
ऩण आऴाढ भदशन्मांत ऩजान्म काऱ वंबलतो शं शी त्मा ळास्त्री - ऩंदडतानां अनुबलानं ठालुकी शोतं.
कायण त्मांच्मा शमातीतीर कांशी ऩाऊवाऱे त्मांच्मा भाथ्मालरून गेरे शोते.
ळके १५९६ आनंद वंछय जेस्ष्ट ळुध १२ ळुक्रलाय घटी २१ ऩरे ३४ बल ३८/४० वी ४२ तीन घदटका
यात्र उयरी तेव्शा याजश्री शवलाजीयाजे बोवरे शवंव्शावनी फैवरे. छ १० यबफरलर वु॥ खभव वफैन
अरप. शी आशे जेधे ळकालरीतीर नंद.

ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वये जेष्ठ ळु॥ द्रादवी याज्माशबऴेक शवंव्शावनारूढ जारे - शी आशे
शळलाऩूय दद्ऱयांतीर मादीतीर नंद.
ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वये जेष्ट ळु॥ १२ ळुक्रलावय २१॥०३४ बलष्कंब ३८॥-४. शव ४२ तीन
घदटका यात्री उयरी तेव्शां शवलाजीयाजे शवंशावनी फैवरे. छ १० यौ।लर वु॥ खभव वफैन अरप. शी आशे शळलाऩूयकय दे ळऩांडे लशीतीर ळकालरीतीर नंद.
लास्तबलक ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वयाभध्मं धभाळास्त्रानुरूऩ वाडे तीन ळुब भुशूतााऩैकीं चैत्र ळुध्द
प्रशतऩदा ल अषम तृतीमा शे दोन ऩूणा भुशूता श्रीशळलयाजाशबऴेकाव वंबाव्म मेऊन गेरे. ऩण ते
ळुबभुशूता दशं दध
ु भााशबभानी धभाळीर शळलयामांनी रक्ष्मांत घेतरे नाशीत. माचे वंमुबिक कायण
शनमोश्चजत श्रीशळलयाजाशबऴेक ददन माभध्मं ददवतं.

इ.व. १६७३ भध्मं दकल्रे यामगडालय गेरेरा भुंफईकय इं ग्रजांचा लकीर टॉभव शनकल्व आऩल्मा
योजशनळीत ऩयतीच्मा प्रलावांत ददनांक ७ जून १६७३ योजीं शरशीतो - भी चौरकडे शनघारो. भेघांचा
गडगडाट शोऊन ऩाऊव कोऱल्माभुऱे नदीरा उताय नव्शता. यात्रबय यादशल्मालय ऩाणी ओवयरे.
मालरून जय १६७३ जून ७ योजी ऩाऊव आरा, तय जून १६७४ रा ऩाऊवाचा वंबल शोता.
४ एबप्रर १६७४ योजीं भुंफईकय इं ग्रजांचा लकीर नायामण ळेणली शा डे प्मुटी गव्शनायरा भुंफई मेथं
दकल्रे यामगडलरून कऱबलतो कीं, नव्मा लऴाायंबी जून भध्मं स्लत्रा याजाशबऴेक करून घेण्माच्मा
इयाद्यानं वोने ल दशये मांचे एक बव्म शवंशावन शळलाजीयाजे फनलीत आशे त.
मा उल्रेखांतीर “नव्मा लऴाायंबी” शा ळब्दप्रमोग बलचायांत घेण्माजोगा आशे . शळलयाम दशं द ु शोते.

त्मांच्मा धभाानुवाय २८ भाचा १६७४ योजीं ळके १५९६ आनंदनाभ वंलत्वयांतीर चैत्र ळुध्द प्रशतऩदा
शोती. नायामण ळेणलीदश दशं द ु शोता. त्मारा त्मा लऴंचा “गुढी ऩाडला” शोऊन गेरा, शं भाशीत शोतं.

तयीशी नायामण ळेणली ४ एबप्ररच्मा आऩल्मा ऩत्रांत “नव्मा लऴाायंबी” अवा उल्रेख कयतो. इतकंच
नव्शे तय तो आऩल्मा ऩत्रांत इवली वनाच्मा त्मा लऴााच्मा जून भदशन्मात श्रीशळलयाजाशबऴेक
अवल्माचे वांगतो. त्माभुऱं दशं दध
ु भाानुवाय दव
ु यं कारगणनेचे लऴा बलक्रभ वंलत माचा तो “नव्मा
लऴाायंबी” शा उल्रेख नाशी.

भग मा “नव्मा लऴाायंबी” ळब्दप्रमोगाचे तत्कारीन दख्खनभध्मं प्रचशरत अवरेल्मा दशजयी वुशूय ल
पवरी मा कारगभनेबलऴमीं स्ऩष्टीकयण दे ताना प्रशवध्द इशतशाव वंळोधक ग. श. खये . आऩल्मा
“वंळोधकाचा शभत्र” मा ग्रंथांत वांगतात दशजयी : दशजयत मा ळब्दाचा अयफीभध्मं “शनष्क्रभण” अवा अथा आशे . ज्मा ददलळीं भुशम्भद

ऩैगंफयानं भक्केतून भददनेव शनष्क्रभण केरे, त्मा ददलवाऩावून मा काराची गणना वुरू झारी. अवं
वभजत अवल्मानं माव दशजयत, दशजरयय्मश इत्मादी म्शणतात. मा प्रवंगाची गश्चणतागत तायीख
१५ जुरै ६२२ इवली शी अवून ऩयं ऩयागत तायीख १६ जुरै ६२२ इवली शी मेते. माचे लऴा ऩूणऩ
ा णे
चांद्रभानाचे अवल्माने एक लऴा कधी ३५४ तय कधीं ३५५ ददलवांचे शोते.
ळुशूय : माव वुशूय, वूय दकंला अयफी वन अथला भृगवार म्शणतात. माच्मा नांलाची व्मुत्ऩशत

शनिमाने वांगता मेत नाशी. ऩण अयफी बाऴेत ळुशूय शं ळशय मा भावलाची ळब्दाचं फशुलचन आशे .

तेव्शा त्माचा मौशगक अथा भदशन्मांचे (भदशन्माव भशत्त्ल अवरेरं) लऴा अवा शोईर. ऩण व्मलशायांत
तवं ददवत नाशी. उरट मांत भदशन्मांव भुऱींच भशत्त्ल नाशी. शं लऴा वौयभानाचं अथाात ् ३६५

ददलवांचे अवून माचा आयं ब दय लऴी वूमा भृगनषत्रांत शळयतांना शोतो. (जुनी ऩध्दत २३, २४ दकंला
२५ भे, नली ऩध्दत ५, ६, दकंला ७ जून) मांतीर भदशने दशजयी गणनंतीर अथाात चांद्र दकंला
भोशयभादद अवल्मानं माचा प्रत्मेक नलीन लऴाायंब दशजयी तायखांच्मा दृष्टीनं १०, ११ दकंला १२ ददलव
उळीया शोतो. उदाशयणाथा, एक वुशूय लऴा भोशयभ ऩदशरीव वुरू झारं तय त्माऩुढचे वुशूय लऴा ११, १२
दकंला १३ भोशयभरा वुरू शोईर......

शी कारगणना कोणी ल केव्शां वुरू केरी माबलऴमीं शनश्चित भादशती नाशी. ऩण दशचा आयं ब पवरी
गणनेच्मा तत्लालयच झारा अवल्माव दशचं ऩदशरे लऴा दशजयी ७४४ भोशयभ १ अथाात ् २६ भे १३४३
योजीं भृगनषत्रालय वुरू झारं अवरं ऩादशजे. भात्र मा लेऱीं दशचंशी ७४४ ले लऴा वुरू झारं अवं
गृशीत धयल्माने दशचं इवलीभध्मे रूऩांतय कयतानां दशच्मा लऴांत ५९९ दकंला ६०० शभऱलाले
रागतात. मालेऱीं भुशम्भद तुघ्रक ददल्रीव याज्म कयीत शोता ल त्माचा शनदान नाभधायी अभर
दश्चषणेलय चारू शोता. इकडे अराउद्दीन शवन फशभनी स्लतंत्र शोण्माची खटऩट कयीत शोता. तेव्शां
पवरी लऴा ज्माकरयतां ऩुढं वुरू कयण्मात आरं त्मावाठींच दश्चषणंत वुशूय वन वुरू झारा अवाला.
माचा उऩमोग जुन्मा वाधनाऩैकीं आददरळाशी, शनजाभळाशी ल थोडमा पयकानं पारूकी, पावी ल
भयाठी पभाानं, खुदाखतं ल शभवरी मांत वयवशा केरेरा आढऱतो. बलळेऴत् जशभनीचे इनाभ,
नोकयांचे लेतन ल फदरी, द्रव्म गोऱा कयण्माचे शक्क इत्मादद फाफतीत अथाात ् जशभनीचे ऩीक ल

त्माऩावून शभऱणाया ऩैवा मांचा जेथे जेथे वंफंध तेथं तेथं मा वनाचा शटकून उऩमोग केरा आशे .
थोडक्मांत वांगालमाचं तय रष्कयी शारचारी व्मशतरयि वला प्रकयणीं माचा शनदे ळ आढऱतो. माचा
उल्रेख कयण्माचा भूऱ ल खया शे तु लय वांशगतरेरे व्मलशाय, ळेलटच्मा बऩकांची काढणी - भऱणी,
पाऱाबयणी इत्मादी झाल्मालय चारू व्शाले अथाात ् जभीन रागणीच्मा दृष्टीनं नव्मा लऴााऩावून वुरू
व्शाले शा शोता. माभुऱंच पभाानांतून माच्मा प्रमोगाची वुरूलात “अझ ळुशूय वनश” अळा ळब्दानीं

करून अयफी अंकलाची ळब्दांत त्माचा शनदे ळ कयतात. ऩुढं मा प्रमोगाव भाभुरी स्लरूऩ मेऊन वुशूय

वनाचा उल्रेख कयणं शी एक रुढीच शोऊन फवरी. ऩण माचा भशवुराळीं घशनष्ठ वंफंध आशे शं
एका पारुकी पभाानांतीर “ळुशूय वनश अरपुल्भशवूशरमश” मा प्रमोगालरून स्ऩष्ट शोतं.
पवरी : पवर मा ळब्दाचा अथा शं गाभ; शं गाभ कळाचा तय बऩकांचा. अथाात ् जं लऴा बऩकांच्मा
शं गाभालय अलरंफून अवतं त्माव पवरी कार म्शणतात. बऩकं वूमााभुऱं ऩडरेल्मा ऩाऊवालय

अलरंफून अवल्मानं पवरी लऴा वाशश्चजकच वौय फनरं. दश्चषणेभध्मे पवरी लऴा म्शणजे ळुशूय
वनाचं एक रूऩांतयच आशे . शं ळुशूय वनाप्रभाणंच वूमा भृगनषत्रांत शळयतांच वुरू शोऊन ऩुन्शा

भृगनषत्र मेईऩमंत चारू यशातं. दश्चषणी पवरी लऴांत ५९० - ५९१ शभऱबलरे म्शणजे इवली लऴा
मेतं. माचा अथा अवा कीं, ळुशूय लऴा पवरींऩेषां नऊ लऴाानीं भागे आशे दकंला दोशंभध्मं नऊ लऴांचे

अंतय आशे . ळुशूय ल पवरी मांचे जोड उल्रेख आरे आशे त तेथं - तेथं शं अंतय शनयऩलाद आढऱतं.

उत्तयी पवरीत ५९२ - ५९३ शभऱबलरे अवतां इवली वन मेतो. त्माचा नललऴाायंब ऩंजाफ, फंगार ल
वंमुि प्रांत मांत ऩूश्चणाभांत आश्चश्वन कृ ष्ण १ मा शभतीव शोतो. पवरी दकंला ळुशूय भशायाष्डांत वौय

भृगनषत्रालय वुरू शोत अवल्मानं जुन्मा ऩध्दतीनं २४ दकंला २५ भे ददलळीं ल नव्मा ऩध्दतीप्रभाणं
४, ५ दकंला ६ जून ददलळीं माचे नलीन लऴा वुरू शोतं.
“आईन-इ-अकफयी” भध्मं शरदशरं आशे कीं, पवरी वौय लऴा अवून त्माचा बऩकाळीं वंफंध आशे .
दशजयी वनाचा शं गाभाळीं नीट दशळेफ न फवल्मानं जभीनधाया लवूर कयणे वुरब जाईना. मावाठीं
अकफयानं वौय दशजयी लऴा वुरू करून त्माचे नांल पस्री ठे बलरं. माची वुयलात अकफयाच्मा
याजाशबऴेकानंतय झारी अवरी तयी त्माची भोजणी अकफयाच्मा याजाशबऴेकाच्माशी ऩूलीऩावून कयाली
अळी त्मानं आसा ददरी शोती. अकफयाने दोन्शी कार १ भुशया भ ९६२ दशजयीऩावून भोजण्माव
वुरूलात केरी शोती. अकफयानंतय ८० लऴाानीं ळाशजशाननं दशजयी १०४४ भध्मं दश्चषणंतीर कांशी
प्रदे ळ श्चजंकल्मानंतय तेथं नलीन पवरी वन वुरू केरा. त्माचाशी आयं ब १०४४ भधून ८० लऴं कभी
करून ९६४ वारीं झारा.
ऩूली ळेतीलयीर धान्म रूऩानं शभऱणाया कय शी वयकायची उत्ऩन्नाची भुख्म फाफ शोती. बऩकं
ऩाऊवालय अलरंफून अवतात आश्चण ऩाऊव तय वूमाानं उत्ऩन्न केरेल्मा ऋतूंळी वंफंध्द अवतो.
तेव्शां बऩकं वशजच वूमााच्मा बावभान गतीळीं दकंला वौय लऴााळी शनगदडत आशे त. माभुऱे
चांद्रलऴााच्मा भानाने ठयबलरेरा भशवूरीचा कार बऩकं तमाय शोण्माच्मा भानानं अशधकाशधक अगोदय
मेऊं रागरा. अथाात ् बऩकं तमाय शोण्माऩूलंच धान्म रूऩानं कयलवूरी शोणं ळक्मच नव्शतं. म्शणून

बलळेऴत् कयलवुरीलयच कोणत्माशी त्मा कारीन वयकायचं जीलन अलरंफून अवल्माभुऱं भशवूराचे
फाफतींत प्रत्मेक वयकायरा चांद्रभान टाकून दे ऊन वौयभान स्लीकायणं बाग ऩडरं. माचा ऩरयणाभ
अवा झारा कीं, कोणताशी भुवरभानी दे ळ घेतरा तयी त्मांत दशजयी कारगणनेव केलऱ धाशभाक
दृष्टमा भशत्त्ल यादशरं अवून रोक व्मलशायांत कोणत्मा ना कोणत्मा रूऩांत वौय लऴाावच एकभेल

स्थान शभऱारे आशे . दशं दस्
ा ाऱांत वयााव प्रचायांत
ु थानांत वौयभान दकंला चांद्रवौयभान भुवरभानऩूलक

शोतंच; ऩण भुवरभान मेथं याज्मकते म्शणून नांद ू रागल्मालय त्मांनी मेथं ळुशूय, पवरी, बलरामती,
अभरी, इराशी इत्मादी तत्लत् एकच ऩण नाभरूऩात् शबन्न अवे अनेक कार वुरू केरे.

इशतशाव वंळोधक ग. श. खये मांचे शळलकारीन कारगणेचे शं स्ऩष्टीकयण ध्मानीं घेतल्मालय मा
रेखाचं भाझे ळीऴाक भूरत् मोग्म आशे , अवं भरा लाटतं.
मा कारगणनेच्मा गंधऱांतीर स्ऩष्टीकयण दे तानां “ळककते शळलयाम” रेखक बलजमयाल दे ळभुख
आऩल्मा ग्रंथांत वांगतात - याजाशबऴेक भुशूता ळोधतानां तत्कारीन मालनी रूढीचाशी बलचाय

वोमीवाठी केरा गेरा, शं उघड आशे . भुवरभानी पवरी १०८४ ले लऴा ददनांक २४ भे १६७४ योजी
रागत शोते. त्मा वुभायाव याजाशबऴेकाच्मा ऩूलीचे बलधी वुरू करून दशं द ु ऩध्दतीने ळुब भुशूताालय

याजाशबऴेक कयण्माचे ठयरे. याजाशबऴेकाचा अबलस्भयणीम प्रवंग दशं द ू - भुवरभान मा दोघांच्माशी
रक्ष्मांत कामभचा याशण्माच्मा दृष्टीने नव्मा पवरी वनाच्मा वुरूलातीरा शा बलधी झारा.

अकफयाचा भंत्री याजा तोडयभर, शनजाभळाशीचा भंत्री भशरक अंफय आश्चण शळलयामांचा भंत्री अण्णाजी
दत्तो शे शतघेशी जभीन भशवूराच्मा फाफतींतीर तस शोते. अण्णाजी दत्तो मानीं शळलकाऱांतीर
कागदऩत्रांतीर प्रचशरत “ळुशूय” वन, शळलकाऱांतीर जभीन भशवूराळीं वंफंधीत “पवरी” वन मांचा
“श्रीशळलळक” माच्माळीं वभन्लम वाधण्मावाठीं श्रीशळलयाजाशबऴेकाचा भुशूता काढरा अवाला.

शळलकारीन जनवाभान्मांच्मा भनांतीर “भृगवार” शी अण्णाजी दत्तो मानीं बलचायांत घेतरं.
श्रीशळलयाजाशबऴेक भुशूता मा फाफत “ळककते शळलयाम” ग्रंथांतीर उल्रेख - ळुक्रलाय, ज्मेष्ठ ळुध्द

द्रादळी ळके १५९६. ददनांक ५ जून १६७४ मा ददलळीं वकाऱी प्रथभ ऐश्चन्द्रळांतीचे कामा आटोऩरे
आश्चण त्मानंतय भुख्म याजाशबऴेक बलधीरा वुरूलात झारी. याजाशबऴेक बलधी ळुक्रलायी, वामंकाऱ
ऩावून तो ळशनलाय ऩशाटे ऩमंत चाररा. शवंशावनायोशणाचा भुशूता ळशनलाय ऩशाटे चा शोता......
आश्चण तो अभृत षण आरा. लेदभंत्रौच्चाय थांफरे, भुशूतााची घदटका फुडारी ल त्माचषणी

श्रीनृऩळाशरलाशन ळके १५९६, आनंदनाभ वंलत्वये , ज्मेष्ठ ळुध्द १२ ळुक्रलाय, घटी २१ ऩरे ३४ बल.
३८/४० वी ४२ तीन घदटका यात्र उयरी तेव्शां याजश्री शळलाजी याजे बोवरे शवंव्शावनी फैवरे. छ
१० यबफरलर वु॥ खभव वफैन अरप. शी नंद वूमोदमात ् शतथी गणनेने ददरी आशे . ऩंचांगानुवाय
वूमोदमानंतयच ऩुढीर शतथी ल लाय भोजतात. उरट इं ग्रजी तायीख ल लाय भात्र यात्री १२

लाजल्मानंतय फदरतो. त्माभुऱे रोदककात याजाशबऴेक भुशूता ळशनलाय ददनांक ६ जून १६७४ ज्मेष्ठ

ळुध्द त्रमोदळी अवा वभजरा जातो. लस्तुश्चस्थती अळी आशे की द्रादळी ळुक्रलायी २२ घटी ३५ ऩऱं

शोती. त्मानंतय त्रमोदळी ळशनलायी १९ घदटका ४९ ऩऱे शोती. म्शणजे शवंशावनायोशण द्रादळीरा तय

याजदळान वोशऱा त्रमोदळीरा झारा. वायांळ शवंशावनायोशण बलधी ळशनलाय ददनांक ६ जून १६७४
योजी वूमोदमाऩूली वुभाये १ ताव २० शभशनटे म्शणजे ऩशाटे ५ लाजण्माच्मा वुभायारा झारा. दशं द ू
ऩंचांगाप्रभाणं अथाातच वूमोदमाऩूली ळुक्रलायच वभजरा ऩादशजे.

शळलकाऱांत ऩूजा - ऩाठादद ब्राह्मण ल दै नंददन ऩंचांग वांगणाये ज्मोशतऴी- जोळी मानांच पि दशं द ू
वार गणना ऩध्दत सात शोती. याज्मकायबायांतीर ळेणली जाती आश्चण प्रबू जाती रेखशनक लगा
मादलोत्तय दख्खनभधीर भुवरभानी अंभराभुऱं व्मलशायावाठीं भुवरभानी कारगणना अंगीकायत

शोता. स्लयाज्माच्मा आशथाक श्चस्थयतेच्मा जभीन भशवूर बलऴमक एक भाध्मभांतीर भुवरभानी ल
दशं द ु वभन्लम वाधण्माकरयतां शळलयामानीं “श्रीनृऩशळलयाजाशबऴेक ळक” वुरू केरा. शळलळक कधीं
वुरू कयाला, शी भूऱ कल्ऩना शळलयामांची आशे . त्मावाठीं शळलयामानीं भंत्री भंडऱाळी बलचाय

बलशनभम केरा. शळलळक वुरू कयण्माचा भुशूता भात्र दकल्रे यामगडभधीर शळलभंडऱांतीर ब्राह्मण

ज्मोशतऴानीं शनश्चित केरा. फशुदा शळलकुरोऩाध्माम फाऱं बट मानीं श्रीशळलयाजाशबऴेक भुशूता शनश्चित
केरा आश्चण त्मा कामााची धुया लाशण्मावाठी गागाबट्ट मानां आभंबत्रत केरं.

“याजे शळलाजी मा नांलाव छत्र शवंशावन ऩादशजे” शी भूऱ कल्ऩना “श्रीशळलददश्चग्लजम” फखयींत
उद्धोबऴत केल्माप्रभाणं प्रबू कुरोत्ऩन्न फाऱाजी (फल्राऱ) आलजी शचत्रे शचटणलीव मांची आशे .
गागाबट्टानां जय अळी वूचना कयालमाची अवती तय काळीशून मेतानांच ते ऩूला तमायीशनळी आरे
अवते. ऩण ज्मा अथी “याजाशबऴेक प्रमोग्” ल “तुराऩुरूऴदान बलधी” मा ऩोथ्मा त्मानीं दश्चषणेत

आल्मानंतय शरदशल्मा, त्माअथी त्मांच्मा भनांत तळी वूचना कयण्माचा बलचाय शोता, अवं म्शणता
मेत नाशी. शळलाम तळी वूचना गागाबट्टानां कयालमाची अवती तय त्मांनी स्लत्चा दत
ू

स्लत्शूनच दकल्रे याजगडालय अथला दकल्रे यामगडालय ऩाठबलरा अवता, ऩण तवं घडरेरे नाशी.
शळलयामानींच गागाबट्टानां दकल्रे यामगडालय फोरालरे आशे . तेव्शां याजाशबऴेकाची भूऱ कल्ऩना
गागाबट्टानीं ददरी, अवं म्शणतां मेणाय नाशी.
इवली वन १६६७ भध्मं दकल्रे यामयी वंकश्चल्ऩत याजधानी म्शणून अभ्मावण्माव आश्चण फांधकाभ
भुशूतााचे ऩूजन कयण्माव शळलयाम दकल्रे यामयीलय आरेरे शोते. माच वारीं गागाबट्ट दकल्रे
यामयीलय आरे शोते. माची वाष “वह्यादद्रखण्ड ऩूलााधा - उत्तयाधा अथाात कोकणाख्मान” शी

शळलकारीन ऩोथी दे ते. शी ऩोथी शळलकारीन प्रलंग वंलत्वयांत म्शणजे इवली वन १६६७ भध्मे
यचरेरी आशे .
मा प्रथभ बेटींत शळलयामानीं आऩल्मा याजाशबऴेकबलधीचा कामाबाय गागाबट्टानां वांशगतरेरा नाशी.

मानंतय इवली वन १६७३च्मा अखेयीव गागाबट्ट भशायाष्डात आरे. गागाबट्ट नाशळकरा आरे
अवतानाच शळलयामानां त्मांच्मा आगभनाची लाताा ऩोशचरी. गागाबट्ट नाशळकशून अनंतदे ल

बट्टांकडे ऩैठणरा गेरे. तेथं त्मानां शळलयामांचे शनभंत्रण शभऱारे. शळलयामानीं गागाबट्टानां दकल्रे
यामगडी वन्भानऩूलक
ा आणण्मावाठी ऩारखी यलाना केरी शोती. याजाशबऴेकाच्मा वंदबाात
भशायाजांच्मा लतीने भशत्त्लऩूणा शारचारी फाऱाजी आलजी शचटणीवांनीच केरेल्मा ददवतात.
दकल्रे यामगडालय गागाबट्टांचे आगभन इवली वन १६७४च्मा जानेलायीभध्मे झारे. भशायाजांनी
वयकायकुनांवभलेत वाभोये जाऊन बेट - घेऊन वन्भानऩूलक
ा त्मांचे स्लागत केरं.

गागाबट्टांवभलेत आणखीशी शनलडक १० - १२ ब्राह्मण, शळष्ट, ऩंदडत दकल्रे यामगडी आरे. शतथी
शनिम करून गागाबट्ट ऩैठणरा ऩयतरे. कायण अशबऴेकाआड मेणाऱ्मा ळास्त्रीम अडचणीचा
ऩरयशाय भीभांवाळास्त्रानुवाय करून मा वला गोष्टी ळास्त्रीम चौकटीत फवबलणे ल त्मावाठी ळास्त्राथा
वांगणे शी वाभान्म गोष्ट नव्शती. त्मावाठीच गागाबट्ट आऩरे गुरूफंधू अनंतदे ल बट्ट शचतऱे
मांच्माकडे ऩैठणरा आरे. शतथे त्मांच्मा वशकामाानं त्मांनी “याजाशबऴेकप्रमोग्” ल “तुराऩुरूऴ
दानबलशध” मा ऩोथ्मा प्रचंड ऩरयश्रभऩूलक
ा शरशून काढल्मा. वला शवध्दता झाल्मालय ते ऩयत दकल्रे
यामगडालय आरे.

उऩयोि दोन्शी ऩरयच्छे द “ळककते शळलयाम” मा ग्रंथाभधून घेतरेरे आशे त.
गागाबट्टकृ त श्रीशळलयाजाशबऴेक प्रमोग् मा ऩोथींतीर उल्रेख - गागाबट्टानीं वला बलधी बोवरे
घयाण्माचे कुरोऩाध्माम ल ऩुयोदशत प्रबाकयबट्ट शनधन झआरेरे अवल्माभुऱं प्रबाकयबट्ट मांचे

उत्तयाशधकायी दत्तक शचयं जील फाऱं बट मांचे शातं कयबलरा. आऩण जलऱ भागादळान कयीत फवरे.
फांऱबटाच्मा वाह्याव वला लेदांचे ल ळाखांचे ऩदढक ब्राह्मण ददरे शोते. दान ल बोजनाथा वशस्त्र
ब्राह्मण आणरे शोते.
श्रीशळलयाजाशबऴेकाचा वंकश्चल्ऩत वुभुशूता वाधण्मावाठीं त्मा आधीचे आलश्मक बलधी ज्मेष्ठ ळुध्द

ऩंचभी ळुक्रलाय, २९ भे १६७४, ज्मेष्ठ ळुध्द ऴष्ठी ळशनलाय, ३० भे १६७४, ज्मेष्ठ ळुध्द वद्ऱभी यबललाय,
३१ भे १६७४, ज्मेष्ठ ळुध्द अष्टभी वोभलाय, १ जून १६७४, ज्मेष्ठ ळुध्द दळभी फुधलाय, ३ जून १६७४,
ज्मेष्ठ ळुध्द एकादळी गुरूलाय, ४ जून १६७४ मा ददलळीं कयण्मात आरे. ज्मेष्ठ ळुध्द नलभी
भंगऱलाय, २ जून १६७४ योजीं नलभी ल भंगऱलाय शे दोन्शीशी मोग याजाशबऴेकाच्मा कोणत्माशी
कामााव शनबऴध्द दकंला लजा अवल्माभुऱं शा ददलव बाकड वोडाला रागरा.
ज्मेष्ठ ळुध्द द्रादळी ळुक्रलाय, ५ जून १६७४ योजीं प्रथभ ऐश्चन्द्रळांतीचे भुख्म कामा वंऩबलरे. अमुत,
वशस्त्र दकंला ळत ब्राह्मणबोजन झारं ल कभावंऩूणत
ा ा लाचरी. शे वला बलधी वऩत्नीकच झारे.

नंतय भुख्म याजाशबऴेकबलधीव प्रायं ब झारा. ळुक्रलायी २२ घदटका ३५ ऩऱं द्रादळी शोती. द्रादळीचा
भुशूता अवल्मानं वामंकाऱऩावून ऩशाटे ऩमंत शा धाशभाक बलधी चाररा. याजाशबऴेक ल शवंशावनायोशण
द्रादळीव झारे याजदळान वभायं ब त्रमोदळीव झारा. त्रमोदळी ळशनलायी ६ जून १६७४ योजीं १९
घदटका ४९ ऩऱं ऩमंत शोती.
इं ग्रजी कार गणनेअनुवाय ळुक्रलाय ५ जून १६७४ योजीं यात्रौ फाया लाजल्मानंतय ळशनलाय ६ जून
१६७४ शा ददलव वुरू झारा; आश्चण दशं द ू कारगणनेअनुवाय वूमोदम झाल्मानंतय ळशनलायचा ददलव

वुरू झारा. म्शणजेच जेष्ठ ळुध्द त्रमोदळी ळशनलाय, ६ जून १६७४ योजीं वकाऱी ७ - ८च्मा वुभायाव
शळलाजीभशायाजानीं ऩदशरा दयफाय बयलून ल शवंशावनालय ऩुन्शा आयोशण करून वलांव दळान ददरे.
तत्कारीन वाया वभाज वभऩातऱीलय आणण्मावाठीं शळलयामानीं स्लत्रा याजाशबऴेक कयलून
घेतरा. तत्कारीन वाऱ्मा वभाजारा वभान न्माय्म शक्क शभऱाला म्शणून शळलयाम
वुलणाशवंशावनाशधबष्ठत झारे. तत्कारीन वाऱ्मा वभाजाची आशथाक घडी नीट फवाली म्शणून
शळलयामानीं “श्रीशळलळक” चारू केरा.
दशं दस्
ु थानांतीर भरा भादशत नाशीं. भशायाष्डांतीर भरा भादशत नाशीं. ऩण शळलकारीन स्लयाज्मांतीर
भालऱकोकणांतीर तऱागाऱांतीर कुणफी ळेतकयी ७ जून योजी “शभयग” ऩाऱतो. “भृग” नषत्राची

आठलण ठे लतो. आऩल्मा नांगयारा “पाऱ” रालतो. आऩल्मा ळेताच्मा तुकडमाची ऩूजा कयतो आश्चण
“वाशभष्ट” बोजन फनलून वण वाजया कयतो. घयांतीर शळल्रक धनधान्माची म्शणजे
धनरूऩीधान्मांतून ऩाऊवाऱमांतीर फेगभी करून, वलांचे दे काय दे ऊन, नलीन मेणाऱ्मा वुगीच्मा

धान्माची अऩेषा धरून उत्वादशत अवतो. तेच त्माचे नलीन लऴा अवते. कायण शळलकाऱांत आठ
भदशने तो भुरूखशगयी करून ऩजान्मकाऱच्मा चाय भदशन्मावाठी तो आऩल्मा गांली - आऩल्मा घयीं
आरेरा अवतो. कभये ची तयलाय वोडू न दे लघयांत तयलाय ठे लून तो आऩल्मा फामका-भुरांत, वगे वोमऱ्मांत आरेरा अवतो. आतां ऩाऊवाऱमाचे चाय भदशने तो आऩल्मा कुटु ं फात याशणाय अवतो.
दशं दस्
ु थानवायख्मा ळेतीप्रधान दे ळांत ळेतकयी शा याज्मवंस्थेचा अंतीभ भशत्त्लाचा घटक शोता. आठ
भदशने तो ळेतकयी याज्मवंस्थेवाठीं भुरुखशगयी करून “भृगवार” वुरूलातीरा ऩाऊवाऱमाचे चाय

भदशने तो आऩल्मा ळेतांत याफण्मावाठीं ऩयतत अवे. अळा लेऱीं याज्मवत्तेरा त्माचा भागीर दशळेफ
चुकता कयणं बाग ऩडे . तवंच तत्कारीन ळावन ळेतीच्मा उत्ऩन्नालय अलरंफून अवल्माभुऱं ऩुढीर
“भृगवार” ळेतवाया आकायणी कयण्माव वुरबता शोई. म्शणूनच अभरी, कटकी, फंगारी, बलरामती,
ळुशूय, पवरी, इराशी, श्रीशळलळक इत्मादद तत्लत् एकच ऩण नाभरूऩत् शबन्न अळा अनेक

कारगणना ऩध्दशत वुरू झाल्मा. उत्ऩन्नाची प्रभूख भाध्मभं फदरल्मालय आश्चण दशं दस्
ु थानालयीर
याज्मकते फदरल्मालय त्मा कारगणना ऩध्दशत फंद झाल्मा.

ळेतकयी लगााचे “भृगवार” प्रभाश्चणत धरून शळलयामानीं आऩरा “शळलळक” त्मा वभमाव वुरू केरा.
५ वप्टं फय १६७६ योजी प्रबालऱीच्मा वुबेदायाव ऩाठबलरेल्मा ऩत्राभध्मं शळलयाम त्मा ळेतकयी
लगााफद्दर वांगतात ....त्मा उऩयी यमेतीव तलाना कयाले आश्चण कीदा कयलाली शे गोस्टीव इराज वाशे फी (शळलयामानी)
तुज मेवा पभााबलरा आशे की कष्ट करून गालाचा गाल दपयाले ज्मा गालात जाले तेथीर कुरफी
(कुणफी) दकती आशे ती जे गोरा कयाले त्मात ज्मारा ते वेत कयालमा कुलत भाणुवफर आवेरी

त्मा भापीक त्मा ऩावी फैरदाणं वंच आवीरा तय फये त जारे. त्माचा तो कीदा कयीर. ज्मारा वेत
कयालमाव कुलत आशे . भाणूव आशे आश्चण त्मारा जोताव फैर नांगय ऩोटाव दाणे नाशी. त्मालीण
तो आडोन शनकाभी जारा अवेर तयी त्मारा योख ऩैके शाती घेऊन दोचो फैराचे ऩैके द्याले. फैर
घेलाले ल ऩोटाव खंदड दोन खंदड दाणे द्याले. जे वेत त्माच्माने कयलेर शततके कयलाले. ऩेस्तय
त्माऩावून फैराचे ल गल्माचे ऩैके लाढीददडी न करयता भुदरच उवनेच शऱु शऱु माचे तलानगी
भापीक घेत घेत उवूर घ्माला. जोलयी त्मारा तलानगी मेई तोलयी लागले. मा करभाव जयी दोन
राख रायीऩालेतो खचा करयवीर आश्चण कुणबफमा कुनब्माची खफय घेऊन त्मारा तलानगी (वाभथ्मा)
मे ती करून कीदा करयवीर आश्चण ऩडजभीन राऊन दस्त (वयकायी भशवूर) जाजती (जास्ती)
करून दे वीर तयी वाशे फा कफूर अवतीर. तैवेच कुरफी तयी आशे . ऩुढे कष्ट कयालमा उभेद धरयतो
आश्चण भागीर फाकीचे जशरत (जुरूभ) त्मालयी केरे आशे ते त्माऩावून घ्मालमा भलवय तयी काशी
नाशी. ते फाकीचे खंडले तो कुरफी भोडोन शनकाभ जारा मा उऩरय जाऊन ऩाशतो मेवी जे फाकी
यमेतीलयी आवेर ते कुराचे कुर भाप कयालमा खंडले तोकुफ करून ऩेस्तय वाशे फाव (शळलयामांव)
वभजालणे की मे यलेवीने कीदा (रालणी) कयऊन वाशे फांचा (शळलयामांचा) पामेदा केरा आशे आश्चण
आभकी मेक फाकी गैय उवरी भपरीव (गयीफ) कुराव भाप केरी आशे . मेवे वभजालणे. वाशे फ
(शळलयाम) ते भापीची वनद दे तीर. जे फाकी नपय शनवफत (भाणवाच्मा अंगची) आवरी ते
दशवेफीच उवूर घेत जाणे. फाकीदाय भाशार न कयणे. मे यलेवीने तुजरा ऩदनवी मेत (ऩदारा
मोग्म अवा उऩदे ळ) तऩशवरेकरून शा योखा शरशून ददधरा आवे. आकरेने ल तजलजीने वभोजन
माप्रभाणे कायफाय कयीत जाणे की तुझा काभगायऩणाचा भजया (भोफदरा) शोमे आश्चण वाशे फ
तुजलयी भेशयफान शोत ते कयणे. जाश्चणजे. याुा छ ६ भाशे यजफ.
ळेतकऱ्मांचा - काभकऱ्मांचा ऐवा याजा शोणे नाशी.
श्रीशळलळक चारू कयण्माभागं ळुशूय, दशजयी, मालनी गणना भागे ऩडाली, शा उद्दे ळ शोता. शळलयामानीं
आऩल्मा शमातींत माचा उऩमोग केरा. ळंबाजीयाजांच्मा शमातीत अश्चस्थयतेभुऱे ती प्रथा वुटरी

आश्चण केलऱ छत्रऩतींनी ददरेरी दानऩत्रं, इनाभऩत्रं ल तदनंतय ऩेळले लगैये दय्ु मभ अशधकाऱ्मांनी

ददरेरीं वंभशतऩत्रं मात भात्र श्रीशळलळक यादशरा. छत्रऩशत प्रताऩशवंश ऩदच्मुत शोई तं श्रीशळलळक
शोता. इशत. “वंळोधक शभत्र”
एकंदयीत वभकारीन कायकुनांच्मा भनांत श्रीशळलळक ठवरा नाशीं आश्चण उत्तयकारीन
याज्मकत्माानां श्रीशळलळकाचा अशबभान उयरा नाशी.
भशायाष्ड वयकायने ळाऱांच्मा उन्शाऱमाच्मा वुट्टीनंतय ज्मेष्ठ ळुध्द द्रादळी श्रीशळलळक ध्मानांत
घेऊन ळाऱा वुरू केल्मा तय चारणाय नाशीं कां?

