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பதிப்புரை 

வீர சாவர்க்கரின் * எரிமலை ” யைப் படித்து அனுபவித்த தமிழ் 

மக்களுக்கு ௮வர் எழுதிய இந்த தாலைப் பெருமையோடு சமர்ப் 

பிக்கிரோம், ் 

இர் நாலை மேலோட்டமாகப் படித்தால் இது மராட்டியர் சரித் 

தரமோ என்று எண்ணத் தோன்றும், இந்து சாம்ராஜ்யத்தை 

ஏற்படுத்துவதில் முன்னணியில் நின்றவர்கள் மராட்டியர்தான் 

என்பதை மனத்தில் சொண்டு இந்த நாலைப் பார்க்க வேண்டும். 

மற்ற இந்துக்களுக்கு உரிய பங்கை வீர சாவர்க்கர் தராமல் 

இல்லை. 

இக் தாலின் பல பகுதிகள் இன்றைய நிலையில் பொருத்தமற்றன 

போலத் தோன்றலாம், ஆனால், வரலாற்று மூகறமையேோடு 

கோக்கினால் இந்தப் புத்தகம் அழியா இடம் பெறுவதுதான் 
என்பது தெளிவாகும், : 

_ இக் தாலை வரலாற்று நுட்பத்தோடு ஆவேசம் பொங்கும் வகை 

யில்: ஆசிரியர் எழுதி மிருக கிறார். 

மூலத்துக்கு ஏற்ற மொழி பெயர்ப்பு, தமிழில் ஆக்க உதவிய 
நண்பர் * அயிநவம் ' அவர்களுக்கு எங்கள் கன்றி உரியது. 

ஆ பபா பவானி பிரசுரம்



a



முன்னுரை 

தமிழ் தாட்டு மக்களிடையே நாள்தோறும் ஹிந்து உணர்ச்சி 

ஒங்க வருகிறது. தமது ஹிந்துத்துவத்தைப் பாதுகாத்து, விருத்த 

செய்து, பலப்படுத்துவதால்தான் தமது சமூகம், நாடு இவைகளின் 

எதிர்கால வாழ்வு நிலைத்துத் தழைக்க முடியும் என்பதை. ஐவ் 

வொரு தமிழனும் உணருகிருன். ஆதலால் சரித்திரத்தின் 
அநேக தாற்றாண்டுகளில் அவ்வப்போது: ஹிந்து ஜாதியார் 

டுதாகுத்து நாட்டிய சாம்ராஜ்யங்களின் உண்மையான தத்துவத் 

தையும், ரகசியத்தையும், விவரங்களையும் அறிய இயற்கையாகவே 

ஆவல் தோன்றுகிறது. இம் மொழிபெயர்ப்பின் கருத்து இப் 

பேராவலுக்குக் கலப்பற்ற உணவு அளிப்பதுவே யாகும். 

நமது சமூகத்தின் சரித்திரத்தில் இதுவரை தோன்றியுள்ள 

மகத்தான ஹிந்து சாம்ராஜ்யங்களில் முதன்மை பெற்றதும், 
கடைசியில் தோன்றியதுமான மராட்டிய ஹிந்து சாம். ராஜ்ய இதி 

காசமானது உண்மையான தமிழனுக்கு ஒப்பற்ற இனிமையை 

யும், உறுதியான மனோபலத்தையும் தெதெளிவான யோசனை 

களையும், லட்சியத்தையும் அளிக்க வல்லது, ஒரு சமூகமே ஆயுதக் 
தாம்கி, மனித உரிமைகளிலும் நியாயத்திலும் திடமான கருத் 
தமைத்து, தமது விடுதலைக்கும் சுயேச்சைக்கும் ஓய்வின்றிப் போர் 
செய்து வந்த அவ் வற்புத காலத்தில் தலைமுறை தோறும் ஆயிரக் 
கணக்கான போர். வீரர்களும், அரசியல் நிபுணர்களும், ராஜ்ய 

கர்த்தாக்களும், முனிவர்களும், கவிகளும் தோன்றி, ஒப்புயர்வற்ற 

லட்சியம் வாய்ந்த தமது உன்னத இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு, ஆத்ம 

தியாகம் செய்த இம் மராட்டிய இதிகாச வானில் இன்றும் தமிழர் 

உட்பட ஹிந்து மக்கள் யாவருக்கும் வழி காட்டும் சோதிகள் பல 

உள்ளன. ஹிந்து ஸ்வராஜ்யத்தை நாட்டிய சத்ரபதி சிவாஜியார், 

ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தைத் தொகுத்த பாஜீ ராவ், ௮ன்னிய 

ஆட்சியை உடைத் தெறிந்த ஆண் தகை பாவூஸாஹம், தியாக 

மூர்த்தி இளங்காளை ஜன்கோஜீ, அரசியல் அறிவின் கடலான



vi 

நானா, திச்கு விஜய விக ரமாதித்பரான மஹாததீ, ஹிந்து தரும 
வேள்விச் சுடரான ராமதாணர், கவியரசு மோரோபந்த் முதலி 
யோர் கமக்கு என்றும் தவறாத தெய்வீக வழிகாட்டிகளாகவே 
விளங்கி வருவார்கள். 

உலகாளும் ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தை. வாழ்த்தி, எதிர்கால ஹிந்து 
சக்கரவர்த்தியை வரவேற்கும் இசை பொருந்திய பாட்டு ஒன்றை 
யும் அமைத்துள்ளோம் ; 

இத்தகைய யுத்த காவியத்தை மொழிபெயர்ப்பது ௬லபமான 
வேலையன்று; எனினும் மூலப் பிரதியில் காணும் விவரங்களில் 
ஒன்மேனும் விடப்படவில்லை ; அதில் காணாத சரக்கு லவலேசமும் 
சேர்க்கப்படவும் இல்லை. யாவரும் அறியவல்ல எளிய நடையையே 
கையாண்டுள்ளோம்; எனினும் மூலப் பிரதியில் காணும் நடையின் 
அழகையும் அமைத்துள்ளோம். 

ஆயினும் இம் மொழிபெயர்ப்பில் காணும் பல குறைகளையும் 
அறிவோம். மராட்டியப் பெயர்ச் சொற்களைத் தமிழில் எழுதுவ 
திலும், ஆம்காக்குத் தோன்றும் சமஸ்கிருத, ஹிந்தி, மராட்டிய 
மேற் கோள்களை மொழிபெயர்ப்பதிலும் உள்ள கனத்தையும் 
அறிவோம். ஆங்கிலத்தில் மூல நூல் இருபது ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னரே எழுதப்பட்டிருந்தும் இந் நாள் வரை அதைத் தமிழ்ப் 
படுத்தா திருக்கும் நம்மவரின் பெருங் குறையைக் கவனிக்கும் 
போது, இம் மொழிபெயர்ப்பில் காணும் பல குழைக @H tb 
பாராட்டத் தக்கனவல்ல என்பதைத் தமிழ்ச் சகோதரர்கள் 
அறிவார்கள். 

கயத்தார்] * அபிதவம் ?:



முதல் பாகம் 

ஆராய்ச்சிக் காலத்திய சரித்திரம் 

“ தரும சட்சணத்தின் பொருட்டுத் தியாக 

விரதம் பூண்டிருக்கிறோம். '' 

திவாஜி



ஹிந்து ஸாம்ராஜ்யம் 
(அபிதவம்) 

ப்ரளயம் பொங்கும் அந்தப் போதினில் வேதம் புரத்தாய், 

இமையோர் அமுதுகடைதற்கு மேரு ச௬ுமந்தாய், 

களிஹே, எயிறுமிசை காசினிதாங்க யுவந்தாய், 

ஹித்துராஷ்ட்ர ஸாம்ராஜ்யத்துக்கே ஜய ஜய ஜயம் 
கூறுவமே. 

தன்னிகரில்லை என்ரோங்கிய இரணியன் மார்பு பிளந்தாய், 

தானவன் &ழுறத்தாழ்த்திட தகைமை புசித்தாய், 
மன்னச் மதத்தை மடக்கிட மழுவும் தெரித்தாய், 

ஹித்துராஷ்ட்ர ஸாம்ராஜ்யத்துக்கே ஜய ஜய ஜயம் 

கூறுவமே. 

கோதண்ட மேத்தி இலங்கையர் கோன் இனம் அழித்தாய், 

தைஎனும் விறல் தாணதை காண்டிவத் இசைத்தாய், 

ஏதிலர் யாவரும் ஹித்து தெறிதழுவ அஹிம்சை யுரைத்தாய், 
ஹித்துராஷ்ட்ர ஸாம்ராஜ்யத்துக்கே ஜய ஜய ஜயம் 

கூறுவமே. 

சண்ட மாருத துரங்கம வேகம தாலே, 

அண்டம் குலுங்க, அதீதி மிலேச்சர் ஒடுங்க, 

பண்டை விஜய கரவாளம் எடுத்துடன் வருக, 

ஹித்துராஷ்ட்ர ஸாம்ராஜ்யத்துக்கே ஜய ஜய ஜயம் 

கூறுவமே. 

அறம் அழித்து அயலார்மறம் ஓங்கிய காலம், 

அவரை அழித்து நமதாட்சியை தாட்டுவம் என்றீர், 

விறல் பரதருக்கு வீண்வறி தேதென் றநுரைத்தீர், 

ஹிந்துராஷ்ட்ர ஸாம்ராஜ்யத்துக்கே ஜய ஐய ஜயம் 

கூறுவமே, 

வருக, தமிழர் முருகாட்சியே, ஆத்திர எழிலே, 

ராஜ புத்ர மராட்டிய எக்கயர் அடலே, 

இக்விஜய விக்ரமாதித்யர் தொழும் அடல் ஏறே, 

ஹிந்துராஷ்ட்ர ஸாம்ராஜ்யத்துக்கே ஜய ஜய ஜயம் 
கூறுவமே,



  
MHS தாமோதர சாவர்க்கர்



7. புதிய சகாப்தம் 

“ஸ்வதர்ம ராஜ்ய விருத்தி செய்வதற் 
கென்றே ஸத் புத்திரனாகிய நீ பிறத்துள்ளாய்.”' 

(ஷாஹஜி சிவாஜிக்கு எழுதிய கடிதம்) 

இ. ம. 7697-வ.து வருஷம் இவாஜி பிறந்தார். அவர் பிறப் 
பினால் ஒரு விசேஷ காலத்தின் ஆரம்பமாக இருக்க 

அந்த வருஷத்துக்கு அதிர்ஷ்டம் வாய்த்தது, அவருக்கு 

முன்னால் முகம்மதியப் படைகளை எதிர்த்து ஹிச்து சமூகத். 
தின் மரியாதையைக் காப்பதன் பொருட்டு நூற்றுக் 
கணக்கான வீச புருஷர்கள் போர் புரிக்து பிராணத் Sur 
கம் செய்தஇருக்தரர்கள். ரணகளத்திலே. உயிர் wh gD 

தோல்வி யடைந்த அ௮ச்த வீரர்களைப்போல் சிவாஜியும் 
யுத்தம் செய்தார். ஆனால், ௮வர் ஓவ்வொரு யுத்தத்திலும் 
வெற்றியடைந்து ஜயகோஷம் புரிவதற்குப் பிறச்தவர். 
ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் பலம் அதிகரித்து வரவும், ஹிச் 
துக் கொடியானது மேன்மையி லிருச்.து மேன்மைக்கே 
உயர்ச்து சென்றது. ஒன்றின் பின் ஒன்முய்க் கரரிய 
சத்திகள் பலித் தன. இவ்விதம் ஏறக்குறைய நூறு வருட 

காலம் சடச்தது. கஜினி முகமதுவின் வீரப் படை 
காட்டிய முகமதிய வெற்றியானது எதிர்க்க முடியரத 
ஒரு சக்தியுடன் காளுக்கு கான் ஒங்கி வளரவும் ஹிச்.துஸ் 
தானம் முழுவதும் அதில் ஒடுங்கி விட்டது. இதற்கு 
அடக்கிக் குன்றாமல் தலை கிமிர்ச்து கின்று, “இதுவரை 
வச்தது போதும், இணி இத்துடன் கில் '' என்று கண்டிப் 
பான கட்டளையிட்ட முதல் வீர புருஷரே சிவாஜி. அவர் 
தோன்றுவதற்கு முன்னால்--௮தாவது ௫, பி, 1687ம் 
வருஷத்துக்கு முன்னால்-- ஹிமாசலம் முதல் கடல் வரை 
யில் எங்கெங்கு ஹிக்.து.சேனைகளும் முகமதிய சேனைகளும் 
கைகலக்தனவோ, ௮ங்கவ் கெல்லாம் ஏதேதோ காரணவ் 
களினால் ஹிச்துச்கள் தோல்வி யடைவது கிச்சயமாக 
இருந்தது, தம் தலைவர் தவறியதாலேலா அன்றி
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இறக்ததாலேோ, ௮அமைச்சரேச அல்லது படைத் தலைவரே௪ 
வஞ்சகம் புரிர்ததாலோ, இத்தியாதி எதேதோ கரரணவஅ் 
களினால் ஒவ்வொரு போர்முனையிலும் ஹிச்துக் கொடி 
தாழ்ந்து கொண்டே வந்தது. தீஹீச் அடைத்த மடி.வு, 
ஜயபாலர் புரிர்த போர்கள், ௮னங்க பாலர் நின்ற கிலைமை, 
பிருதிவி ராஜரின் வீழ்ச, காலிங்கர், சிக்ரி, சேவஇரி, ௮ல் 
லது தலைக்கோட்டை ரணகளங்களில் நடர்த விபத்துக்கள் 

_ இவைகளை எல்லாம் கினைத்துப் பார்த்சால் மேற்சொன்ன 
வற்றின் உண்மை விளக்கும். ஆனால், தாழ்வடைத்த 
ஹிச்துக்களின் விதியை இவரஜி தமது வீரக் கரத்தில் 
எடுத்துக்கெொண்டார். எதிரிகளை முூன்பேசரலவே உக 
கிரத்துடன் எஇிர்த்து அவர் ஹிக்துல் கொடியை அன்று 
முதல் தாழ்விலிருக்து வெற்றிக்கு உயர்த்தி வர்தார. 
அதன் பிறகு ஒருகாலும் ஹிக்துக்கொடி eu Bucs 
பிறைக்கு வணங்க வேண்டி. ஏற்படவில்லை. 

இ. பி, 7627-வது வருஷத்துச் Gu பிற்பாடு 
எவ்வெப்போது ஹிந்துப் படைகளும் முகமதியப் 
படைகளும் கைகலக்தனவோ, ஹிமாலயம் paw 
கடல் வரையில் எங்கெல் கெல்லாம் ஹிச்துக்களும் முகமதி 
யர்களும் போர் புரிர்தார்களோ, அன்று முதல் அங்கள் 
கெல்லாம் ஒவ்வோர் இடத்திலும் ஒவ்வொரு தடவை 
யிலும் ஹிச்துக்கள் வெற்றி பெறுவது நிச்சயமாய் இருக் 
தது. எவ்வளவு. வலிவு இருந்தலும், எவ்வளவு உரக 
் அல்லாஹ௰ அக்பர்” என்று வாய்வலிக்கக் கத்தினாலும், 
ஒவ்வொரு யுத்தத்திலும் முகமதியர்கள் தோல்வியடைக்து 
மண்ணைக் கவ்வ வேண்டியது உறுதியாகி வந்தது, 
அல்லாஹ-௰ அ௮க்பரீ--ஆண்டவர் வெற்றி பெறுவாராக/ 
ஆண்டவசே வெற்றி பெற்முர். ஆனால் வெற்றியடைச்த 
௮ ஆண்டவர் ஹிந்து ஆண்டவரே. இ, பி, 27027-வது 
வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு ஆண்டவர் ஹிக்துப் படையின் 
கட்டியில் சேர்ச்துவிட்டார்; விக்ரக சிச்ெகம் செய் 
பவரை. எ$ர்த்து, விக்ரக ஆசாதனை புரியும் ஹிச்துக் 
கட்சியாரிடம் சேர்ச்துவிட்டார். ஸிங்க்ஹ.த் கைப்ப ற்றிய 
தையும், பவன் இந்து காத்ததையும், கேரவிர்த சிங்கு, 
பக்தா பஹதூர், சத்ரஸால், பாஜிராவ், கரனா, பாது,
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லல்ஹார் ராவ், பரகூராம் பர்த், ரணஜித் சிங்கு, இன்னும் 
கணகூல்லாத மராட்டிய, ராஜபுத்திர, €க்கெயப் படைத 
தலைவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வோர் இடத்திலும் 
மூகமதியர்களைச் சின்னாபின்னமாக முறியடித்த வரலாறு 
களையும் கினைத்துப் பசர்த தால் இசன் உண்மை விளங்கும். 
ஹிக்து மக்களின் அதிர்ஷ்டம் தாழ்வி லிருக்து வெற்றிக்குத் 
திரும்பியதின் காரணம், சிவாஜியும் ௮வரது குருவாகிய 

ஸ்ரீ ராமதாஸரும் ஈமது ௪ழுகத்தின் முன்பு சாட்டிய 
உயர்ந்த தரும தேசிய லட்சியமேயன் நி ௮வர்கள் போர்க். 
களத்தில் காட்டிய புதிய தர்திர வழிகளும், புது யுத்த ஆயு 
தங்களும் ஆகும். ஹிச்து ஜா.தியாரின் தேசிய வாழ்வின் ஒளி 
குன்சியபோதுமஹாரசாஷ்டி ர தருமமானதுஎப்படி அதைச் 
துலங்கச் செய்ததோ ௮தேபோல் ஹிந்துக்கள் ௮து வரை 
அறிச்திருச்த யூத்த சாஸ்திரத்துக்கு மராட்டியரின் போர் 
முறையும் ஓர் ஒப்பற்ற முன்னேற்றமே ஆகும், 

இர்த மகத்தான லட்சியம்தான் ஹிந்து பத பாது 
ஷுஹீ--௮தாவது சுதந்திர ஹிச்து சாம்ராஜ்ய ஸ்தாபனம், 
இதுதசன் - ஹிக்து விடுதலைப் போரின் தலைவர்களுக்கு 
நம்பிக்கையும் உற்சாகத்தையும் பலத்தையும் ஊட்டியது, 
மூகமதியரைக் கரட்டிலும் உயர்ச்த வலுவை மராட்டியப் 
படைகளுக்் களித்துக் கடைசியில் ஹிச்துக்களுக்கு ஜய 
மாலை சூட்டிய ௮தஇ௫சயப் போர்முறையானது கெரரில்லா 
போர் முறை--விஸ்மயப் போர்முறை, 

Qos உயாக்த லட்சியத்தின் உணர்ச்சியை கரம் ௮வச் 
கள் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் செய்து வந்த முயற்கி 

களில் காண்டுமேம். அவர்களின் பல விதமான கரரியவ் 
களின்ஈடுவே, லட்சியத்தில் ஒற்றுமையும், ௮அக்கறையிலும், 
இரத்தைபிலும் உறவும் தோன்றி, ஸ்வதர்ம ஸ்வதே௪ 
மேன்மையே தமது வாழ்க்கையின் சோக்கம் என்ற 

உணர்சியை உண்டாக்கின. இக்த உயர்க்த லட்சயத்துக் 
காகவன்மோே அவர்களது முன்னோர்களான முனிவர்களும் 
போர் வீரர்களும் மகத்தான தியாகம் செய்திருக்தார்கள், 
Q's உணசச்சியின் ஆவேசமானது அவர்களது 
வெற்றியை டில்லி நகரின் வாயிலிலும், வடக்கே Reg 
கதக் கரையிலும், தெற்கே கடல் வரையிலும் சாட்டியது.
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இச்த லட்சியமே அவர்களது வீரச் செயல்களின் சரித்: 
தரத்தை மகத்தான தேசிய இதிகாசமாக மாற்றியது, 

நரம் பகைவரிடம் தோல்வியுற்று, sos கொடி. தாழ்க்து, 
ஒடி.க்.து ஈமது பகைவர் வெற்றி பெற்ற வரலாறு உரைக் 
கும் சோகப் பாட்டுகளைக் காட்டிலும் குதாகலத்தையும் 

உணர்ச்சியையும் அளிக்கும் வீர கானங்களை ஹிந்துத் 

தாய்மரர்கள் தத்தம் குழந்தைகளுக்குப் பாட முடிந்தது. 

இக்த லட்சியத்தினால்தான். 

இ. பி, 76:27-வது வருஷம் சிவாஜி பிறக்தார். பாலீயப் 

பருவத்தி லிருக்தே ஹிர்து சமூகத்தின் ராஜிய அடிமைத் 
தனத்தை உணர்ந்து துடி.த்தார் என்று அவர் சரித்திரத்தை 

எழுதிய பழைய சரித்திரக்காசர்களிட மிருந்து அறி: 

இரோம். அயல் காட்டார் தமது தெய்வ ஆலயங்களை 

இடித்து மிதித்து வருவதையும், புராதன மேன்மை 
தங்கிய தமது தரும ஸ்தாபனங்களை எல்லரம் அவமதித்து 

௮௬த்தம் செய்வதையும் கண்டு sar பதைபதைத்தார். 

ஜீஜாபாய் என்ற அவரது வீரத் தாயார் ஈமது ஹிந்து. 

சமூகத்தின் மகிமைகளையும் ஸீ. இருஷ்ணர், ஸ்ரீ சாமர், 
அர்ஜுானர், பீமா, ௮பிமன்ய, ஹரிச்சக் தரர் முதலியோரின் 
பராக்ரமச் செயல்களையும் எடுத்துரைத்து ௮வரது வீர 
உணர்ச்சிகளை வளர்த்தார். ௮வர் ௬வரசத்த காற்றிலேயே 

மன வெழுச்சுயும் அவாவும் கிரம்பி இருக்தன. ஹிக்து 

உலகத்தை ரட்சிக்கும் ௮வதார புருஷன் வருகையைம் 
பற்றிப் பேச்சாக இருந்தது. அவர்களது முன்னோர்கள் 

தேவர்களிடம் கேருக்கு கேர் பேசிய மகரிஷிகள் 
௮ல்லவச7 அவர்களது தருமத்தைக் காப்பதற்காக Har 
வப்போது அவதாரம் செய்வதாய் ஸ்ரீ இருஷ்ண பகவான் 
வாக்குறுதி கொடுத்திருக்க வில்லையா? தமது குலத்தின் 

பரம்பரை வரலசறு அறிந்து கரட்டின் விடுதலையை: 

தரட்டும் ஆண்தகை தமது-குலத்திலே தோன்ற வேண்: 

டும் என்ற ஈம்பிக்கை அவருக்கு உண்டாயிற்று. ் 

ஆ/ தமது வருகையைப்பற்றி முன்னை முனிவர்கள் 
உரைத்த தெல்லாம் உண்மையாக கடக்குமா 2? பகவச 
னுடைய கருவியா யிருக்து தமது சமூகத்தையும் தருமத்தை: 

யும் பாதுகாப்பதே தமது பிறப்பின் ரசசியமர யிருக்குமச2
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௮து அவ்விதம் இருர்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு 
விஷயம் உறுதியாயிற்று. அவருடைய கடமை தெளிவா 
யிற்று. தமது தெய்வங்களின் ஆலயங்களை இடி.த்.து, 
தமது சமூகத்தின் அரசியல் சுதந்திரத்தை உடைதீ்தெறிக்த 
அயல் காட்டு எஜமானனை அண்டிப் பிழைக்கும் அடிமை 
மின் இழிவான அற்ப ௬௧ வாழ்வுக்கு அவர் ஒரு sarge 
இணங்க மாட்டார். என்ன ஆபத்து நேர்ந்தாலும் ௪ 
என்ன துன்பம் சேரிட்டாலும் சரி, தமது தருமத்துக்கும் 
தமது முன்னோரின் புசாதன மேன்மைக்கும் தளராத 
உறுதியுடன் போர் புரிவதென்று உறுதி கொண்டாச். 
தாம் வெற்றி பெற்றுப் பகைவரை யழிப்பதென்று பகவா 
னுக்கு இச்சை யிருக்குமானால், பண்டைக் காலத்தில் 

விக்கிரமா தித்தியரும் சாலிவாகனரும் செய்ததுபோல் 
கானும் மகத்தான மேன்மை தக்ிய ஹிச்து சாம் ராஜ 
யத்தை சாட முவகென் று நிச்சயம் செய்துகொண்டார். 
தலைமுறை தலைமுறையாகத் தமது ஜாதியார் அத்தகைய 
சசம்். ராஜ்யத்தைப் பற்றி யன்றோ கனவு கண்டு ஏய் 
வச்தரர்கள் 7 தமது மதத்து முனிவர்களும் பெரியோர் 
ge அத்தகைய சாம்ராஜ்யத்துக்காக வன்றோ பிரார்தீ 

செய்து வந்தார்கள் 2 

  

2. ஹிந்து ஸ்வராஜ்யம் 

“ஹிந்து ஸ்வராஜ்யம்--”” 

(சிவாஜியின் கடிதம்) 

Bis இளக்காளை எதிர்த்து நின்றார். 7649-வ.து வருஷம் 
Sept சுல்தானுக்கு சம்பிக்கைத் துரோகம் செய்த 

தாகத் தன் மேல் குற்றம் சாட்டிய ஹிச்து அதிகாரிக்கு 
பகவரன் ஒருவருக்கே ௮ன்றி சுல்தான் முதலிய எவர்களி 
த்தும் பக்தியும் விசுவாசமும் பாராட்டுவது தகாது
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என்ற உயர்ச்த நீதியை எடுத்துரைத்தார். தமக்கு யூத்த 
முறை போதித்த குருவாகிய தாதாஜீ காண்ட தேவுடனும் 
மற்றும் பல கண்பச்களுடனும், ஸஎஹ்யாத்ரி மலை யுச்சி 
யிலே பகவான் முன்னிலையில் அவச் கடைசி வரையில் 
போச் புரிக்து ஹிர்்து ௬யராஜ்யத்தை--௮தரவ.து ஹிகச்துஸ் 
தானத்திலே சுதக்திர ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தை--நரட்டுவ 
தென்று சபதம் எடுத்துக் கொள்ள வில்லையா? “பகவான் 
மது கட்சியில் இருக்கிறார் ! ௮வசே வெற்றி பெறுவாச்!!" 

ஒரு நூறு வருஷங்களுக்கு மேலாக மகசராஸஷ்டி ர 
மக்களின் முயற்சிகளிலும் வாழ்க்கையிலும் ஊறித் ததும்பி 
நின்ற ஆவேச உணர்ச்சியை இவசஜி எழுதிய *' ஹிந்து 
ஸ்வராஜ்யம் 1 என்ற வார்த்தையி விருக்கே தெளிவாக 
அறியலாம். ஆரம்பத்தி லிருக்தே மசராட்டியக் கலகத்தின் 
கோக்கம் ஓர் ஊரைப்பற்றியதோ அல்லது ஓர் ஆளைப் 
பற்றியதோ அன்று. ஹிச்து தரும பாதுகாப்புக்காக, 
அன்னியர்களான முகமதியரின் ஆட்சியைக் கவிழ்த்து, 
வலுவள்ள சுதந்திர ஹிக்து ஏகரஇபத்தியத்தை கிலைகாட்டு 
வதே ௮க்த ஹிந்து இயக்கத்தின் லட்சியமாக இருச்தது. 

இத்தகைய தேய உணர்ச்சியும் உற்சாகமும் மராம் 
டியத் தலைவர்களிடம் மட்டுமன்றி அவர் படைகளிலும் 
நாட்டிலும் உள்ள சாதாரண மக்களிடத்திலும் நிரம்பி 

யிருக் தன. சிவாஜியின் மூயற்சிகளில் உள்ள தேசியக் 
கருத்தை ஜனங்கள் சன்றாக உணர்க்தார்கள் | ஹிக்துக் 
களின் விடுதலையை கரட்டத் தோன்றிய ௮வதார புருஷர் 
என்று அவரைக் கொண்டாடினார்கள். 

முகமதிய ஆட்சியால் லாபம் அடையக்கூடிய 
ஹிச்துக்களில் சிலர் தமது அற்ப ச௬ுயகலத்தைக் கருதி 
மூகமதியச் கட்டுயில் தயங்கி நின்ருர்கள். முகமதியப் 
பாதுஷாவை எதிர்த்துக் இளம்பி ஹிந்து ஜனங்கள் படப் 
பெறலாம் என்று அவர்களால் சம்ப முடியவில்லை. 
அனுபவம் இல்லாத இளகவ் காளையான சிவரஜியைத் தலைவ 
சாக ஏற்றுக்கொள்ள ௮வர்கள் தயங்இஞாச்கள். 

தக்காணம் முழுவது மன்றி வடகாடு முழுவதிலும், 
மேலும் மராட்டியச்களாலன்றி ஹிந்து மக்கள் எல்லேச 
சாலும் சிவாஜி கொண்டாடப்பட்டாச். தாய்காடு, சமூகம்.
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இவைகளின் ரரஜிய சுதந்திரத்தை காட்டி, புனிதமாகிய 

தங்களுடைய மதத்தைக் காக்க வந்த வீரபுருஷர் என்று 

அவரைக் கொண்டாடினார்கள். ஹிச்து நரட்டில் உள்ள 

தகரம், ஜில்லா, மாகரணம் ஓவ்வென்றிலும் சிவாஜி, 

சாம்தரஸ் முதலியோர் ஏற்று நடத்திய கரரியங்களின் 

உட்கருத்தை ஹிந்து மக்கள் யாவரும் ஐயமில்லாமல் 

அறிந்து கொண்டாடி. வாழ்த்தினார்கள் என்பது ௮க்காலத் 

தில் எழுதப்பட்ட சரித்திர இலக்கிய நூல்களிலிருக்து 

தெளிவாக விளங்குகிறது. சிவாஜியின் தலைமையின் $£ழ் 

மராட்டியர்கள் எழுந்து வருவதும், Maw Suu பிறைக் 

கொடி. துண்டுபட்டுப் பிளந்து மண்ணில் சாய்வதும், 

௮ந்த இடத்தில் மராட்டியரது தெய்விகமான காவிவர்ணக் 

கொடி. வெற்றியுடன் ஹிச்துஸ்தானம் முழுவதிலும் பரந் 

தெழுவதும் கண்டு ஹிச்து மக்கள் யாவரும் மனம் களித் 

தார்கள். 

இதற்கு உதாரணமாகச் சவனூர் ஜில்லா ஹிச்து மக் 

கள் முகமதிய ஆட்சியைத் தாங்க முடியாமல் சிவாஜிக்கு 

எழுதிய கடிதத்தைச் சொல்லலாம்.  ** ௮அயலாசின் 

கொடுங்கோல் ஆட்சியிலே சாங்கள் ஸிகவும் வருச்.துகின் 

ரோம். இவர்கள் ஈமது தருமத்தையே அழித்து வருகிருர் 

கள். ஹிர்து சரும ரட்சகரே / வருவீர். கரஸ்திக Quer 

ரின் கொடுங்கோல் ஆட்சியை அழிக்க வசத புண்ணிய 

புருஷசே ! வருவீர். உங்களிடம் அன்பு பாராட்டி, 2 fal 

களைப் படை எடுப்புடன் இங்கு வரவேண்டு மென்று 

அழைத்த காரணத்தினால் முகமதியச் சேனாபதி யூஸப்பும் 

அவனது இப்பாய்களும் எங்களை மிகத் துன்புறு த்துகிறார் 

கள். எங்களை எமது வீடுகளில் கைதிகளாக்கி, எமது 

வாயில்களில் காவல் வைத்து 8ீர், உணவு ஒன்றும் வராமல் 

தடுத்துப் பட்டினியோட முயலுூருர்கள். ஆதலால் 

ஹிந்து சமுகத்துக்கு விடுதலை ௮ளிக்க வக்த வள்ளலே ॥/ 

இரவைப் பகலாகூக் கடி.தே இங்கு வருவீர். 

மஹாராஷ்டி.ரத்துக்கு வெளியே உள்ள ஹிக்து மக் 

களின் இத்தகைய உருக்கமான வேண்டுகோளைக் கேட்டு 

இவொஜி வாளா இருக்கவில்லை என்று சொல்ல வேண்டுமா? 

ர்த்தி பொருந்திய மராட்டியத் தலைவரான ஹம்பிர்ராவ்
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௮வ்விடத்துக்குச் துரிதமாகச் சென்று, பல போர்க்களவ் 
களில் பீஜபூர் படைகளைக் தாக்கிச் சன்னா பின்னப் படுத்தி 
முகமதியச் கொடுங்கோல் ஆட்சியை ௮ச் சாட்டினின்று 
அறவே ௮கற்.றிஞர். 

பூனா, ஸபா கொண்ட தமது சிறு ஜா௫ரைச் Sr 
படுத்தி, சிவாஜி தமது பதினான்காம் பிராயத்தில் அச்தப் 
பன்னிரண்டு மாவளாக்களையும் (ஜில்லாக்களையும்) ஒழுங்கு 
படுத்தி, தமது சிறு படையைத் திரட்டி, கோரணா முதலிய 
முக்கியக் கோட்டைகளைக் தச் தரமாகவும் தைரியமாகவும் 
தாக்கிக் கைப்பற்றினார். அ௮ப்ஸல்கான் தலைமையின்சழ் 
வச்த பீஜபூர் படைகளின் மீது உறுதியான வெற்றியை 
கரட்டினதும், இவாஜி முகலாயருடன் நேருக்கு நேர் 
போருக்கு வந்தார், தந்திரத்தினுலும் சாகசத்தினாலும் 
முகலாய சேனைத் தலைவர் பலரைப் பலதடவை பயமுறுத் 
தினார். ௮து கண்டு ஒளரமங்க?ப்புக்குக் இலி பிடிக்கவே 
அவர் இவருடன் பேரர் புரிவதை கிறுத்தி, எதேனும் 
தர்திரம் செய்து இவரைத் தன் வலைக்குள் சிக்க வைக்க 
வேண்டும் என்று சூழ்ச்சி செய்தார். ஆனால் அந்தத் 
தர்திரச் சூழ்ச்சிகளினால் சிவாஜி எமாறக் கூடியவரல்ல, 
அவர் ஒளரங்க €ப்பைக் காட்டிலும் பெரிய ஆள். அவர் 
ஆக்ராவில் செய்த வஞ்சகத் தந்திரங்களை எல்லசம் உடைத் 
தெறிச்.து, சஇறையிணின்றும் தம்பி ராயகட்டுக்குச் ௬௧ 
மாகத் திரும்பி வச்தார். முகலாயருடன் மீண்டும் பேசர் 
புரிய ஆரம்பித்துச் இங்கஹத்தை மீண்டும் கைப்பற்றினார். 
மராட்டியதீ தலைவரில் பலர் முகமதியப் படைகளை ஓவ் 
வொரு தடவையும் முறியடித்து வெற்றி பெற்முர்கள். 
கடைசியில் ஹிக்து தருமத்தையும் ஹிக்து காகரிகத்தையும் 
பாதுகாக்கும் ஹிச்து சத்ரபதி என்ற பட்டத்துடன் 
தாம் முடி. சூடுவது யுக்தம் என்றும், ஈன்று என்றும் 
சிவாஜிக்குத் தோன்றியது. விஜய safes வீழ்ச்சியி 
லிருக்.து ௮ச்சாள் வரையில் ஹிச்து மன்னர் எவருக்கும் 
சத்ரபதி என்று சுதந்தி மன்னரரக முடிசூட்டிக் 
கொள்ளச் தைரியம் வரவில்லை, படைத் இறனில் ஹிந்துக் 
கள் முகமதியர்களுக்குச் சற்றும் இளைத்தவர்களல்லச் 
என்பதை சிவாஜியின் மகுடாபிஷேகம் ஜயச்திரிபற
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உறுதியாக்கிற்று. அதற்குப் பின்னர் ஒவ்வொரு போர்க் 
களத்திலும் முகமதியர் ஹிச்துப் படை எதிரே கிற்க முடி. 
யாமல் மடிச்து மாய்ந்து வந்தனர். 

இதன் பலன்களைக் கண்டு மசாட்டியர்களுக்கு ஆச் 
சரியம் உண்டாயிற்று. ஹிச்து விடுதலைப் போரின் குருவும் 
தீர்க்கதரிசியுமான ரரமதாஸர் மறைபொருள் கொண்ட 
தமது பாட்டு ஒன் றில் தாம் கனவில் கண்டதெல்லாம் 
வெற்றியுடன் உண்மையாகப் பலித்தது கண்டு களிப்பு 
உன் antes யிருக்கிருர், 

** கரரிருளில் கனவு சண்டேன். என் கனவுகள் எல் 
TLD பலித்தன. ஹிர்துஸ்தானம் விழித்தெழுந்து சுதந்திரம் 

அடைக்தது; விழித்தெழுக்து தன்னையும் தன் தெய் 
வத்தையும் பழித்தவர்களை க தாழ்த்திவிட்டது. உண்மையில் 
இது தெய்விகமும் மஒழ்ச்சியும் கொண்ட காடே, இக் 
காட்டின் சன்மையைப் பகவான் தன்னதே யென்று கருதி 
விட்டார். ஒளரவ்களப்பு தாழ்ச்துவிட்டான். கில் குலைச் 
தவர் cures ஓங்கினார். ஓங்கெயவர் தாழ்ந்து. மெலிக் 
தனர். அதிகம் சொல்லுவானேன் 7 சடக்ததைப் ure gs 
தாலே உண்மை விளங்குகிறது. 

ஹிச்துஸ்தானம் தெய்விகமும் குதகலமும் பொருச்தி 
வதே, இப்போது ராஜ தருமத்தால் தருமமும், பலத்தால் 
நீதியும் நிலைகின்று வருவதால், ஹிக்து காட்டிலுள்ள தீர்த் 
தங்களி னின்றும் ௮௬த்தம் நீங்கிட்டது. இணி காம் 
தைரியமாக ners, ஜபதப தர்ம காரியங்களைச் செய்ய 
லாம்," 

ஒரு & 56 Br ஹிந்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தபோது, 
ிவரஜிக்குத் தாம் ஒரு தெய்விகக் காரியத்தைச் செய்து 

வருவதரயும், பகவானது Garg Gor ps தாம் தரும 
யூத்தம் செய்வதாயும் தோன்றியது. இக்த உணர்சி 
உண்டானவுடன் ௮வர் தமது ராஜ்யத்தை குருவான சரம 
தாஸ் ஸ்வாமியின் பாதங்களில் அர்ப்பணம் செய்தார். 
௮தேே உணசச்சி சாமதரஸருக்கும் இருந்தது. அர்ப்பணம் 
செய்யப்பட்ட ராஜ்ய த்தைச் சிஷ்யரிடமே திருப்பித் த்ர்து, 
*இச்த ராஜ்யத்தை மாந்தரது கன்மைக்காகவும் usar 
TS மடமைக்காகவுமே கடத்துவது உன் பொறுப்பு.



10 ஹித்து பத பாதுஷாஹிீ 

ஆட்சியைத் தருமகரரியமாக கடத்துவாயாக '” என்று 
பின்னும் சொன்னார், “ராஜ்யம் ஏவாஜியினது அன்று) 
(நாட்டு) மக்களதே யாகும்.” 

ச௪த்ரசாலின் வீரச்செயல்களைப் புகழ்ச்து பாடும் 
சதரப்ரசாஷ் என்ற சரித்திர நூலின் ஆசிரியர் பிறவியில் 
ஒரு பச்தேளா ஹிந்து ஆவர். உயர்ந்த தே௫யக் கவியான. 
பூஷணரும் பிறவியில் மராட்டியர்அல்லச். ஆயினும் 
இவர்கள் இவாஜி முதல் பாஜிராவ் வரையில் உள்ள 
மராட்டியப் போர் வீரர்களின் வெற்றிகளால் பெருமை 
யடைந்து, ஹிக்துஸ்தானம் முழுவதும் சற்றி, தூங்கும் 
ஹிந்து மக்களைத் தட்டி, எழுப்பி, ஹிக்து விடுதலைப்போரில் 
சேரும்படி.த் தூண்டி, சிவாஜி முதலியோரின் வீரச்செயல் 
களை எவ்வளவு அழகாகப் பாடியிருக்இருர்கள்! ௮வை 
களில் இரண்டெசன்று கூறுவோம்: “சிவாஜி பிறந்திரா 
விட்டால் காசியின் கலை அழிந்திருக்கும்) மதுரைக்கோவில் 
மசூதியாக மாறியிருக்கும்) நாம் அனைவரும் சன்னத்துச் 
செய்து முகமதியரா யிருப்போம்$; அவர் ஹிந்து மொழிகளை 

யும், ஹிந்து திலகத்தையும், ஹிந்து ஸ்மிருதி, புரர்ண, வேத, 
விதிகளையும் ரட்சித்தார்; அவரால் ராஜபுத்திரர் குலங்களும், 
தலை நகரங்களும் ரட்டுக்கப்பட்டன? நமது விசேஷ குணங்களை 
யும் தருமத்தையும் காத்தருளினார்? பூஷண கவியாகய 
தான் மராட்டிய மக்களின் மகுமையைத் தேசந்தோறும் 
சென்று பாடிவருவேன். ஷாஹஜியின் சத்புத்திரரான சிவ 
ராஜர் கையில் கத்தி எடுத்து, டில்லியின் படையைத் 

தடுத்து, ஹிந்துக்களின் பாதுகாப்புக்காக ஒரு பெரிய 
மதிலைத் தொகுத்துள்ளார்.” ் 

இவ்விதம் மராட்டியரது யுத்தகானம் ஸஹ்யாத்ரி 
உச்சியிலிருக்து இளம்பி, ஹிந்து தருமத்தையும் ஹிந்து சாம் 

சாஜ்யத்தையும்பற்றிப் பறைசாற்றி, மஹாராஷ்டி ரத்துக்கு 

வெளிப்புறமுள்ள ஹிக்து மக்களையும் தட்டி. யெழுப்பி) 
மராட்டியர் புரியும் போரின் உயர்ந்த லட்சியம் ஹிச்து மக் 
களையும் ஹிக்து காட்டையும் அன்னியர் ஆட்சியாக 
அடிமைத்தனத்தி லிருக்து மீட்பதேயாகும் என்ற செய் 
தியை அவர்களுக்குத் தெளிவுறக் காட்டியது.
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** LisarGar, எமது கடைப் போருக்காகக் இளம்பு: 
இரோம். எமது லட்சியம் தருமமானது என்று ௮றி 

வீர். உமது தெய்விக அருள் ஒளியில் போருக்கு முற்பட்டு 
வெற்றியை நரடுகிமேம். உமது இருபைக்குப் பாரத்இரரி 
களசரய் (இருப்பேசமாக. தெய்விக லட்சியத்தில் சேவை 
செய்வோமாக. அபாயத்தைக்கண்டு அஞ்சாத கெஞ்சின் 
உறுதியை அருள்வீராக. தருமச்துக்காகப் போராடி. 
உயிர் துறக்கும் உன்னத மார்க்கத்தைப் போப்பீராக 177? 

இ, ப, 1680-a gi வருஷம் சிவாஜி இறச்தார். இ. பி 

7781-வது வருஷம் ரசாமதாஸர் இறச்தசர். இருவரும் ௮கே.௧ 
காரியங்களைச் செய்இருக்சனர். எனினும் இன்னும் 
செய்யவேண்டிய வேலை அதிகமசகவே இருந்தது. ௮வர் 
கள் இறக்தும் அவர்களுடைய இயக்கம் நின்றுவிடவில்லை, 
௮ச்த இயக்கத்தின் சோக்கம் தனிப்பட்ட ஆளைப்பற்திய 
தன்று. அதன் லட்சியம் தேச வாழ்க்கையில். வேருன் றி 
பிருக்தது. இக்த விஷயத்தை இதைப் படிக்கும் வாசகர்கள் 
அ.றிர்துகொள்வார்களாக,. இவாஜி, ராமதாஸ் இவர்களைப் 
upp மஹாராஸ்டிரத்துக்கு வெளியே உள்ளவர்களுக் 
குத் தெரியும் என்றாலும் அவர்களுக்கு மராட்டியரது பிற் 
BT VE சரித்திரம் சரிவரத் தெரியாததனால் சல தப்பு எண் 

ணங்கள் உண்டா யிருக்கின்றன. சிவாஜி, ராமதாஸர் 
இருவர்தான் முதன் முதலாகவோ அல்லது கடை: 
யாகவே ஹிந்து சாம்ராஜ்ய ஸ்தாபன த்தைப்பற்றிய 
லட்சியம்கொண்டவர்கள் என்றும், இிவாஜியின் பிறப்பி 
லிருந்து மசாட்டியரது உண்மைச் சரித்திசம் தொடங்கி. 
சிவாஜி இறச்ததம் அதுவும் முடிந்து விடுகறதென்றும், 
அவருக்குப் பிற்பாடு ஈடர்ததெல்லாம் சுயச்ல துஷ்டர்கள் 
செய்துவந்த சூழ்ச்சியும் துர்விஷயங்களும் நிறைந்த சரித்: 
இிரமாகும் என்றும் கினைப்பார்களானால் HB முற்றிலும் 

த வருதும். 

இவாொஜியும், சாமதாளரும் தொடங்கிய இயக்கம். 
அவர்களோடு கின்றுவிடாமல், அவர்களுக்குப் பிறகும்:
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அகேக ஆண்டுகள் வரையில் நடந்துவக்து, அவர்களைப் 
பேசல் இறமையும் தேசபக்தியும் நிறைந்த போர்த் தலைவர் 

களும், வீரர்களும், பிராணத்தியாகிகளும் LD Pe கணக் 
காகத் தோன்றி, ஹிந்து சாம்ராஜ்ய ஸ் தாபனத்துக்காகப் 
போர் பல புரிச், சிவாஜியும் திருப்தி யடையும்படியான 
பல வெற்றிகளை காட்டினார்கள், சிவாஜி, ராமதாஸர் இவச் 
களது மகிமைக்கு இதுவே அத்தரட்சியாகும். சிவாஜி 

முடி. Geos அவரிடம் பெருத்த மாகாணம் ஓன் 
௮ம் இல்லை எனினும், ௮வரது மகுடசபிஷேகமே ஒரு 
பெரிய தேய வெற்றியாகும், அவருக்கப்பால் வந்த 
வீரர்கள் சகோயா தாதாவின் தலைமையின்€ழ் லாகூருக் 
குள் பிரவேசித்து, இந்து ஈஇக்கரையில் மராட்டியப் 
படையை ஈடத்தியபோது, பரதகண்டமே அவரது ஆட்சி 
பின்€ழ் இருக்தக. இது ஒப்பற்ற பராக்கரமச் செயலாகு 
மன்னோ? சிவாஜி யிருச்த போது ஒளசங்க?ப் உயிருடன் 
தான் இருக்தார். ஒளாங்களப்பையும் அவரது வஞ்சகப் 
பேராசைகளையும் ஆமத் தகர் மயரனத்திலே புதைத்தது 
சிவாஜியல்ல) சிவாஜியின் மராட்டிய சமூகம் தரன், 
சசயகட்டிலே Lape s சிறு விதையரனது ஒரு பிரம் 
மசண்ட சாம்ராஜ்ய விருட்சமாக வளர்க்தது. அது வித்து 
விட்டு வளராமல் மண்ணொடு மண்ணாக மறைந்துபோகும் 
விகை போன்றதன்.ர. சிவாஜி ராயகட்டில் ௮ரசு புரிச் 
சர். ஆனால் ௮வரது மராட்டிய மக்கள் டில்லியில் தட் 
இயை நாட்டும் நான் கடி.தே நெருங்கி வந்தது. தீனாஜி, 
ஸத்தாஜி, பாலாஜி, ure, நானா, பரவு, மல்ஹாரி சாவ், 

தத்தாஜி மாதவரசவ், பரசுராம்பந்த், நரனா, பாபு- இவச் 
கள் எல்லாரும் சிவாஜியின் உயர்ச்த லட்சியத்துக்காகப் 
பாடுபட்டுப் பேோர்புரியாமல் இருக்தார்களானால், சிவாஜி 
டின் பரரக்கிரமத் தினால் சாஇக்கப்பட்ட தெல்லாம் பட் 
வாத்தன், பச்தேளா காடுகளைப்போன்ற ஒரு சிறு சாஜ்ய 
மசகவே இருந்திருக்குமே யல்லாமல் ஒப்பற்ற ஹிக்து சரம் 
சசஞ்பத்தை காட்டியிருக்க முடியுமா 7 

சிவாஜியின் மகிமைக்குக் காரணம் அவரது மக்கள் 
அவரது மகிமைக்குப் பாத்திரர்களா யிருக்.த, ௮வர் விரும் 
Qu உயர்ந்த லட்சியத்தைக் கடைப்பிடித்து, கிலைசாட்டி,
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அவரது ஆசைக் கனவை மெபய்ப்படுத்தியதுதான். சிவாஜி 
யின் மரணத்துக்குப் றே மஹாராஷ்டிர சாம்ராஜ்ய 
சரித்திரம் தொடங்குகிறது, ௮வர் ஸ்தாபித்ததெல்லாம் 
ஒரு சி.று ஹிச்து ரரஜ்யமே. ஆனால் ௮ இிலிருக்து ஒப்பற்ற 
ஹிக்து சாம்ராஜ்யம் பிறந்தது, இது சிவாஜி பிறச்த பிறகே 
ஆயிற்று. கதர்இர சரம்ராஜ்யத்தை காட்டவல்ல சக்தியை 
தேச மக்களிடம் எழுப்பித் திடீரென்று இவாஜி மறைந்த 
பின்னசே ஹிச்து சாம்ரஜ்ப இதிகாசம் ஆரம்பமாகிறது, 

  

4. ஆத்மத் தியாகம் செய்த அரசர் 

* தருமத்துக்காக உயிர் ஈலோம் '" 

(சாமதாஸர்) 

(0 ஹாராஷ்டி.ர தருமத்தினுடைய ஆழத்தையும், அது 
ஹிந்து சமூகத்துக்குப் புத்துயிர் கொடுத்ததன் பலத்தை 

யும், ஒளரங்கசீப் சோதித்துப் பார்.த்ததனால் அவருக்கே 
கேடு விகசைந்தது. மற்ற இயக்கங்களைப்போல் இவரதஜி 
ஆரம்பித்த இயக்கமும் sar இறச்ததனாலும், அவரது 
மகன் ஸம்பாஜி வீரராயினும் இறனற்று இருக ததனாலும், . 
மாய்ச்துவிடும் என்று எண்ணி ஒளரங்க?ப் தமக்குத் 
தருந்த - சமயம் வாய்க்ததென்று சக்தோஷப்பட்டசர். 
காபூல் மு,தல் வன்காளம் வரையில் பரக்திருக்த தமது ராஜ் 
யத்தின் திரவிய ஆதரவினால் அவர் மூன்று லட்சம் 
கொண்ட பெரும் படையைச் சேகரித்துத் தக்கசணத்தின் 
மீது படையெடுத்து வந்தார். அவ்வளவு பெரிய 
சேனையை எதிர்க்கும்படி. சிவாஜிக்குக்கூட ஏற்பட்டிருந்த 
தில்லை, இச்த விஷயத்தில் ஒளரங்கசீப் செய்சதில் தவ 
ரொன்றும் இல்லை, இத்தசைய பிரம்மாண்டப் படையினால்
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அவன் மஹாசாஷ்டிர காட்டைக்காட்டிலும் பத்து மடக்கு 
பெரியதாயும் ஒழுங்குபட்டதுமான ராஜ்யத்தையே 
பொடியாக்கி யிருக்கலாம், இர்த தூார்ப்பாக்கயெ கில்மை 

பீரில் மரசட்டியரது தலைவரான ஸம்பரஜியேச ஒரு பெருஞ் 
சமூகத்தை நடத்தத் திறனற்றவரச யிருக்ததுமன் நி, இற் 
றின்ப லோலராயும், குடியில் பிரியம்வைதத மூர்க்கராயும் 
இருச்தார். 

ஆனால், இத்தகைய இழி குணமுள்ள ஸம்பாஜியும் 
தமது கடைசி காலத்தில் சிவாஜிக்குத் தகுச்த மகனாயும், 
அவச் இளம்பிய தேசிய இயக்கத்துக்குத் தகுச்த தலைவ 
சாயும் இருக்கும் தகுதியைக் காட்டினார், பயல்கரமான 
பகைவர் முனனார் அவர் ஆதரவற்ற கைதியாய் நின்ற 
போதும் தலை கிமிரந்து கின்று உயிர்ப் பிச்சைக்காகத் 
தமது மதத்தைக் கைவிட மறுத்தார்;உயிர் பேசவதானாலும் 
இஸ்லாம் மதத்தைத் தமுவம.றுத்துத் தமது முன்னோரின் 
தருமத்தையே தழுவி உறுதியடன் கின் ற, மூகமதிய ௪ திரி 
கள் சொல்லிய ஒவ்வொரு மதத் துவேஷத்துக்கும் இழி 
வரைக்கும் எதிர்த்து வாதாடினார். இத்த மராட்டியச் ௪ம் 
கத்தை காய்போல் அடக்க முடியாது என்று சண்ட 
ஒளரங்களிப் அந்தக் காப்பீருக்கு (சாஸ்தகருக்கு) மரண 
தண்டனை விதித்தார். ஆனால், சிவாஜியின் மகனிடம் இச்சு 
மிரட்டுகள் பலிக்கவில்லை. garg சண்களிரண்டும் 
தோண்டி யெடுக்கப்பட்டன) காய்ச்சிய இருப்பு ஈட்டிகள் 
அவரது கணகள் இருக்த இடத்தைத் துளைத்தன; அவரது 
கரவைச் துண்டு துண்டாக வெட்டிஞார்கள். ஆனால், இக்தச் 
சித்திவதைகளால் பிரரணச் இயாகியான அவ் வரசர் 
பயக்து பணியவில்லை. கடைசியில் முகமதிய மதப் பித்துக்கு 
இரையாக ௮வரது இரம் வீழ்ச்தது. ஆனால், ௮வர் ௮தனால் 
.ஹிநீது ஜாதிக்கே அழிவற்ற மேன்மையை காட்டி விட் 
டர். தமது இர்தப் பூண ஆத்மத் தியாகத்தினால் ஸம்பாஜி 
ஹிச்து சமூகத்துக்குப் புத்துயிரனிக்கும் மஹாராஷ்டிர 
தருமத்தின் லட்சியத்தை உறுதி செய்துவிட்டார். கொள் 
சைக் கூட்டத்தாரின் தலைவன் ௮ததகைய சமயத்தில் வேறு 
விதமாகவன்றோ செய்திருப்பான்? Gare) சேர்த்து 
வைத்த தரவியமெல்லாம் போய்விட்டது. அவரது
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பொக்கெம் காலியாஇவிட்டது. ௮வரது கோட்டைகள் 
99482 அழிக்கப்பட்டன. garg தலை நகரமே 
அ௮ண்ணியப் பகைவர் கையில் வீழ்ச்தது, ஸம்பாஜியால் 
இச்த ஆபத்துக்களில் ஒன்றையேனும் தடுக்க முடியவில்லை. 
சிவாஜி இரட்டியிருர் த செல்வத்தை அவரால் காப்பாற்ற 
முடியவில்லை. எணினும் தமது ஓப்பற்ற ஆத்மத்தியாகத் 
தினால் சிவாஜியின் ஆத்மார்த்த தேசிய பொக்கெத்தை 
ஸம்பாஜி கிரப்பிவிட்டார். அவரது வீர ரத்தத்தினால் 
வளர்க்க ஹிச்து விடுதலைப் போர் ஒப்பற்ற ஆச்ம பலத்தை 
யடைந்தது, 

  

௮. மராட்டியர் தமது அரசர் கொலைக்கு 

வஞ்சம் தீர்த்த வரலரறு — 

இறப்ப தாயினும் நாம் பகைவரை விடர்மல் 
கெர்ன்றே வரவேண்டும். இவ்விதம் பகைவரைத் 
தாக்க யழிப்பதால், தமது ராஜ்யத்தை நாம் மீள 
வும் பெறுவோம் '' 

(சாமதாணர்) 

Gos wer கொலையுண்டதின் வஞ்சத்தைத் இர்க்க 
மராட்டிய மக்கள் படையெடுப்பு ஆரம்பித்தார்கள். 

அவரது உயர்ச்த Bsns தியாகத்தினால் ௮வரது தூர் 
கடத்தைகளை யெல்லாம் மறக்துபோயினர்.பணம் இல்லாம 
அம் வகை தெரியாமலும் இருக்தும், அவர்கள் தம.து தேச 
FS HI 80S சாட்டுவதாகச சபதம் கூறினார்கள். தமது 
தலைவரும் சிவாஜியின் இரண்டசவது புத்திரருமான ராஜு 
சரம் தலைமையின்&ழ்க் கூடி ஹிக்து மதம், ஹிர்து ராஜ்யம்
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இவைகளின் பாதுகாப்புக்காகப் போர் புரிக்து இறப்பதாக: 
ஆனையிட்டார்கள். *தருமத்துக்காக உயிர் ஈவோரம், 

இறப்பதானாலும் நாம் பகைவரை விடாமல் கொன்றே வர 
வேண்டும். இவ்விதம் பகைவரைத் தாக்கி யழித்து நமது 
ராஜ்யத்தை மீண்டும் பெறுவோம். மராட்டிய மக்கள் ௮ணை 
வரையும் திரட்டிக் கூட்டி, ராஷ்டிர தருமத்தை எடுத்துரைப் 
பீர், இவ்விதம் செய்யாவிடில் நமது முன்னோர்கள் நம்மைக் 
கண்டு பரிகாசம் செய்து சிரிக்க மாட்டார்களா ?”' என்ற 
சசமதாஸரின் பாட்டு ௮வர் இறர்த பின்னும் மறக்கப் 
படசமல் ஒரு ஜனசமூகமே சம்பித் தழுவும் தருமமாயிற்று. 
முகமதியப் பகைவருக்கு எதிரே படையெடுத்துக் கிளம்பி 
யது ஒரு முமுச் சமூகமேயாகம். ராஜாராம், கிலோமே௪ 
ரேஷ்வார், பிரஹ்லாத் கிராஜி, ராமச்சந்திர பர்த், சல்கர் 
ஜிமல்ஹார்,பரகரரம் தீரியம்பக்,ஸக்தாஜி கோர்படே,தனாஜீ 
ஜாதவ், கண்டேராவ் தாபாடே, பர்தர்பானர், கிம்பால்கச் 
Gourds, பர்ஸோஜி, பிராமணர்கள், மராட்டியர்கள், 
பிரபுக்கள், அரசர்கள், சூடியானவர்கள் எல்லோரும். 
ஒருங்கே படையெடுத்துக் கிளம்பினார்கள். 

இக்தச் சமயத்தில் தக்காணம் முழுவதும் ஒளரக்க: 
சீப் கையில் விழுர்திருக்தது. கோட்டை கெொத்தளவ் 
களஞுடனும், சிவாஜியின் தலை ஈகருடனும், மஹாசாஷ்டிரம் 
முழுதும் முகம்மதியப் படைத் தலைவர் கையில் ௮கப்பட்டுப் 
பதைத்து வந்தது. இவரஜியும் அவரது வீர புருஷர்களும் 
பேசர் புரிந்து இறக்ததெல்லாம் வீண் ஆனது போல்: 
தோன்றிற்று. ஆனால், கேசட்டைகளும் தலை ஈகரவ்களும் 
போனதால் என்ன? சுதந்திரம் பெற உறுதி கொண்ட 
மக்களின் பலத்த கோட்டை ௮வர்களது இதயத்திலன்றோ 
உள்ளது. ௮சன் கொடியே ௮தன் உயர்ந்த லக்ஷியம். 
அதன் கொடி எங்கெங்கெல்லாம் பறககுமோ ௮க்கெப் 
கெல்லசம் அவர்களது தலை நகரம் இருக்கும், “மஹா 
சாஷ்டிரம் முழுதும் தோற்றாலும் சென்னைக்கு யுத்தத்தை. 
எடுத்துச் செல்வோம், ராயகட் . விழுக்தாலும் சரி, 
௬தக் சர ஹிந்து சாம்ராஜ்யக் கொடியை செஞ்சியில் 
காட்டுவோம். ஆனால் யு.த்தத்தைமட்டும் கைவிட மாட் 
டோம்.'' இவ்விதமான தளராத உறுதியடன் இருபது
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ஆண்டுகளுக்கு மேல் தளரங்க?ப்பின் பலத்த படைகளை 
மராட்டியர் எதிர்த்து வரவே, அவர் எமாற்றத்தால் 
மனம் உடைந்து சிச்தை கலங்கி, 1707-வ.து வருஷம் 
ஆமத் சகரில் தேகம் தளர்ச்து உயிரையும் கக்க நேர்ச்தது.. 

இச்,த நீண்ட யுத்தத்தில் அவர்களுக்கு அனுகூலத்தை 
யளித்தது அவர்களுடைய கனிமீகாவா என்னும் மராட்டி, 
யப் போர் முறையின் அற்புதத் தர்திரங்களே. இணையற்ற 
தலைமையின்&ழ் மின்னல் வேகத்துடனும், தளரரத 
திரத்துடனும் மராட்டியப் போர் வீரர்கள் கூடிக் 
கலைத்தும், முன்சென்று பின் வரக்ஓயும், பாப்க்து தாக்கப் 
பின்பு விலகியும், படையெடுத்து எதிரிகளைப் பலக்கத் தாக்இ 
ஒடி. மறைக்தும் இவ்விதமாகப் போர் புரியவே, முகலாயர் 
பிரமையடைந்து ஒவ்வொரு போர்க் களத்திலும் தோல்வி 
YPM மராட்டியரைக் கைப்பற்ற முடியாமல் தவித்து 
நின்றார்கள், ஸுல்பிகர்கான, அலிமஸ்தன்கான், ஹிம்மத் 
கரன், காஸம் முதலிய புகழ்பெற்ற முகமதியப் படைத் 
தலைவச்களெல்லோரும் ஒருவர் தவருமல் தோல்வியுற்ற, 
தரழ்வடைச்தோ, கைப்பற்றப்பட்டோ, கொலையுண்டோ, 
போனார்கள். தனாஜீ, ஸந்தாஜி முதலிய மராட்டியப் 
படைத் தலைவர்கள் செஞ்சு, காவிரிப் பாக்கம், துக்தாரி 
மூதலிய பல போர் முனைகளிலும் முகமதியச் சேனைகளைச் 
சின்னாபின்னமாய்க் துகளாச்சி, மஹாராஷ்டி ரத்தை 
மீண்டும் ஜயிக்க வேண்டும் என்ற ஒள ரங்கப்பின் 
கெடிய பேராசையைக் குலைத்தழித்து காச௪மாக்இஞார்கள். 
மூகலாயச் சக்இரவர்த்தியின் கூடாரத்துள்ளும் புகுந்து 
அகத முகலாயச் சங்கத்தை அதன் குகையிலேயே கைப் 
பற்றியிருப்பார்கள். முகலாயரது தங்கக் கூடா மெல்லாம் 
வெற்றி பெற்ற மராட்டியர் கையில் வீழ்ச்தபோது, 
தற்செயலாக வெளியே பேோயிருக்ததால் அதிர்ஷ்ட 
வசமாய் ௮க்த முகலாய மன்னர் உயிருடன் தப்பினார், ' 

அக்காலத்திய மராட்டியத் தலைவர்களுடைய தேச 
ஆவேசத்தை விளக்க ஓர் உதாரணமே போகும். (sor 
யர் கட்சியில் சேர்ர்து செஞ்சி முற்றுகைக்கு உதவி 
புரிக்துவக்த சல மராட்டியப் பிரபுக்களைத் தமது கட்டுயில் 
கொண்டுவரச் சகண்டேபல்லால் முயற்சியெடுத்து வக்தாச், 

2
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நாகோஜி ராஜேவை மராட்டியர் கட்சியில் சேர்க்க ரகசிய 
ஏற்பரடுகள் நடந்து வர்தன, அவர் மட்டும் சசஜாராமின் 

கட்சியில் சேர்ந்தால், செஞ்சியில் முகமதியச் சேனைகளை 
எவ்வளவு ௬லபமாக வென்று அழித்துவிடலாம் என்றும், 
தமது சுதேசத்தையும் முன்னோர்களின் தருமத்தையும் 
பாதுகாப்பதற்கு. மராட்டியர் செய்யும் முயற்சிகளில் 
ஒத்துழைப்பது ௮வரது கடமையாகும் என்றும் அவருக்கு 
எடுத்து விளச்கப்பட்டது. இச்த வேண்டுகோள் வீணாக 
வில்லை. உடனே தமது ஐயாயிரம் வீரர்களுடன் நாகோஜி 
சரஜே மூகமதியக் கட்சியிவிருச் து விலகி மராட்டியச் 

கட்டியில் சேரந்துவிட்டரர். அதன் பிறகு முகலரயரது 
உத்தியோகத்தில் இன்னமும் தயங்கி கின்ற ஷிர்கரவையும் 
தூண்டுவதற்ஞுக் கண்டோபல்லால் கிச்௪யித்் தரர். ஆனால், 
ரரஜுராமின் அபாயத்தை அறிவித்ததும், ஷிர்கா சீறி 
விமுச்து தடுக்காசப் பே௫ுனார், * ராஜாராம் மட்டுமன்றி 
போன்ஸ்லே கூடும்பமே இவ்வுலகிணனின்று ஒழிந்து பேசவ 
தானாலும் எனக்கு அக்கறை என்ன? ஷிர்கா வம்௪த்தவச் 
களை ஸம்பாஜி கண்ட இடத்திலெல்லாம் கொலை செய்யவில் 
லையா? ஷிர்காண என்றாலே பாவக் கொலை என்று ஆ௫விட 
வில்லைய?”" அதற்குக் காண்டோபல்லால் உருக்கமாகப் 
பதில் உரைத்தார், *கேயரே,கேளுக்கள். நீர் சொல்லுவது 
முற்றிலும் உண்மையே. ஆனால் அதே ஸம்பாஜி என் 
குலத்தவர்களில் மூவரை யானையின் அடியின் Bip 
மிதித்துக் கொலை செய்வித்ததும் உண்மை யன்றோ? 
இப்போது ஈம்மவர்க்குள் உள்ள சில்லறைக் குடும்பச் 
சச்சரவுகளைப் பாராட்டலாமா? காம் இப்போது பேச் 

புரிவது போன்ஸ்லே குலத்தையோ அன்றி வேறு 
குலத்தையே அல்லது மனிதரையேோச உயர்த்துவதற்காக 
வன்று. ஹிந்து சாம்ராஜ்ய ரட்சணத்துக்காகவே.. 
ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்துக்காகவே நாம் போர் புசிகேரோம் '” 

ஷிர்க்காவரல் இந்தத் தேசிய உணாச்ிக்கூ இணங்கசமல் 
இருக்க முடியவில்லை. தமக்கும் தம் குடும்பத்திற்கும் 
இழைக்கப் பட்ட அநீதிகளை யெல்லாம் மறச்து மன்னித்து 
முகலாயரிட மிருந்து ரரஜாசாமைத் தப்புவிக்க உதவி செய் 
agri வாக்களித்து, முகலாய காட்டிணின்றும் ராஜா 

ரசம் தப்பி வெற்றியுடன் மஹாராஷ்டிரத்துக்குத்



மஹாராஷ்டிர மண்டலம் 19 

இரும்பி வந்தபோது பல அ௮ரிப உதவிகளையும் 
யுரிக்தார். 

இவ்விதம் சிவாஜி காலத்தில் மட்டும் அல்லசமல் 
அதற்குப் பிற்பாடும் மராட்டிய மக்களிடம் உயர்ந்த 
தேசிய ஆவேசம் ஒங்கி கின்றது. அ௮யலாரும் மிலேச்சரு 
மான பகைவர்களது கொடுமையி ஸனின்றும் ஹிர்து தரு 
மத்தைக் காத்து ஹிச்து ஜாதியின் ௮ர௫ியல் சுதக்திரத்தை 
மீண்டும் பெற்றுயரா்த்தும் தெய்விக போதனை ௮வர்களி 
டம் ததும்பி கின்றது, அத்தகைய பகைவருடன் போச் 
புரிந்து வெற்றி பெறுவது வெறும் கொள்ளைக் கூட்டத் 
தாரால் முடியாத கரரியம், இக்திய/வில் ௮துவரையில் 
ஒரு ஜாதியாரும் ௮த்தகைய அ௮பசயத்திணின்று தப்பியது 
இடையாது, அத்தகைய அ௮பாயத்தினணின்று காட்டைக் 
காத்த தேச பக்தர் எல்லோருக்கும் உறுதியையும் தைரி 
யத்தையும் அளித்தது அவர்களது உயர்க்த சமூக ஆத் 
மாச்த்த லட்செயமே. 

  

6. மஹாராஷ்டிர மண்டலம் 

“ கையில் ஏற்கெனவே இருப்பதைக் காப் 
பாற்றி, அதை மேன்மேலும் விருத்தி செய்து, 
மஹாராஷ்டிர ராரா ஜ் ய த் த எவ்விடத்திலும் 

தாட்டுவீராக! '” 

(சாமதாளர்) 

றி, தக்களுக்கு விசோதமான துரசசைக ளெல்லாம் 
Peru Ga, ஒளரங்கசப் சோகத்துடன் ஏக்க 

இறக்தார். மராட்டியரோ காண்டேஷ், கோண்டவன், 
ரர், குஜராத் முதலிய முகலாய மாகரணங்களுள்
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புகுந்து காடெங்கும் போர் புரிந்து வச்தார்கள், ஷாஹ-௪ 
வும் விடுதலை யடைந்தார். மஹாராஸ்.டி. ரத்திலே ஸ்வராஜ். 
யத்துக்கும், கதந்திர மற்ற மைசூர், இருவாக்கூர் ராஜ்பவ் 
களிலும் மற்றும் தக்காணகது அறு ச௬பாக்களிலும் 
செளதாயி, ஸஎர்தேசமுகி வரிகளை வளுூலிப்பதற்கும்,, 
உள்ள உரிமைகளை முகலாயச் சக்ரவர்த்தி மராட்டியர் 
களுக்கு அளித்துவிட்டார். இச்தக் கரரணங்களால் 
மசாட்டியர்களது பலம் அதிகரித்தது. தம்முள் உள்ள. 
சில்லறைச் சச்சரவுகளை அடக்கத் தமதுகாட்டில் ஒழுங்கு 
கசட்ட மராட்டியருக்குச் சற்று ஐய்வுகாலம் இடைத்த.து.. 
அவர்கள் இடையே குறைகள் பல இருக்கும், ஒற்றுமை 
யும் வலுவும் வீரமும் சிதறவில்லை. மஹாசாஷ்டிர மண். 
டலம் தோன்றி ஹிக்து சரம் ராஜ்யத்தை ஹிக்துஸ்தானம். 
முழுவதிலும் கிலை கிறுத்தியது. 

மஹாராஷ்டிர மண்டலத்தில் மேற்கூறிய குறைகள் 
இருக்துவச்தகன. மற்ற ஹிந்து மக்களுடன் மசாட்டியர் 
களும் பொதுவாகக் கொண்ட தேயத் திட்டவ்களினால் 
இக் சூறைகளில் பல ஏற்பட கேரிட்டது. இவைகளைப் 
பற்றிப் பின்னால் எடுத்துரைப்போம். இப்பொழுது ஒன்று 
மட்டும் செசல்வோம்--இக் குறைகளை காம் உணரசமல் 
இருக்கவில்லை. மராட்டிய மக்களிடம் தேசிய உணர்ச்டு 
யைத் தோற்றுவித்து ஹிச்து விடுதலைப் போரில் கடுமை 
யான முயற்சி செய்து வெற்றி பெறத் தூண்டி௰ உயர்த்த 
தேசிய லட்சியங்கள் நிரம்பி யிருச்த அக்காலத்திலும் ௮ம் 
மக்களில் சிலரிடம் ௬யகலம், இழிவான சோக்கம், ௮டக்க 
மற்ற பேராசை இவைகள் இருந்தன என்பதை நசம் 

_ மறைத்து ஒளிக்க வில்லை, இக் குறைகள் இல்லாதிருச் 
தால் மராட்டியர் மணித வர்க்கத்தில் சேராமல் தெய்வவ் 
களாகவன்றோ விளங்கி யிருப்பார்கள். இப்போது orb 
இக்கு ஆராய்ச்சி செய்வது ஹிச்து இயக்கத்தின் பொது 
வான விஷயங்களைப் பற்றியதே யன்றி ஆங்காங்கு 
கடர்த சிறு விஷயங்களைப் பற்.றியதன்று. ஆதலால். 
மராட்டியருள் சற்சிலரிடம் அவ்வப்போது கசூறைகள் 
தோன்திய போதிலும், ௮வர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட உன் 
னதமான காரியத்தின் சிறப்பையும், அவர்கள் செய்த ௮ரிய,
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இயாகத்தின் உயர்வையும், அவர்கள் அடைந்த வெற்றி 
மின் ௮ளவையும் ஆசசய்ச்து பார்த்தால் தேசபக்தி யுள்ள 
ஒவ்வொரு ஹிந்துவும் அவர்களை மெச்சிப் பாராட்ட 
வேண்டி. யிருக்கிறது. தேசிய இயக்கத்தை நடத்திய 
Ys காலத்துத் தலைவர்களின் சொற்களையும் செயல்களை 
யூம் சூறைகூற முடியாத சாட்சயத்தையும் ஆதாரமாகக் 
காட்டி. இக்த உண்மையை இச் சிறு புத்தகத்தில் விளக்கு 
மேவோம். 

மஹாராஷ்டிரத்திலே ஒழுங்கை கரட்டியதும், 
பாலாஜீ விஸ்வகாதருக்கு டில்லி ராஜாங்க விவகாரங்களி 
லும் தலையிட முடிந்தது. மராட்டி யருக்கோ முகமதியரிட 
மிருந்து அபாயம் ஒன்றும் கேரிடக் கூடியதா யில்லை. 
கலகம் செய்யும் தமது சேனைத் தலைவர்களிட மிருக்தும் 
மக்திரிமார்களிட மிருந்தும் தம்மைக் கரப்பாற்றும்படி. 
மூகமதியச் சக்ரவர்த்தியே மாசட்டியர்களைக் கெஞ்சிக் 
கேட்டுக்கொண்டார். மராட்டியரின் விடுதலைப் போரி 
னால் முகமதிய ஏகாதிபத்தியம் ௮வ்வளவு தூரம் ஒடுவ்க 
உடைக்து விட்டது. 7778-வ.து வருஷத்தில் 50,000 போர் 
வீரர்களைக் கொண்ட படையுடன் பாலாஜீ விஸ்வகா தரும், 
தாபாடோவும் டில்லிமீது படை யெடுத்து, சையது ௪ 
தரர்களின் உரிமைகளுக்கு ஆதரவு அளித்தார்கள். 
எனென்றுல் தக்காணம் முழுவதிலும் செளத், ஸர்தேஷ் 
மூடி வரிகளை விதித்து வளுல் செய்யும் உரிமையை ஸையது 
சகோதரர்கள் மராட்டியர்களுக்கு அளித்திருக்தார்கள். 
HAMID AHS முகமதஇயர்களுக்கு ஐம்பதிஞயிரம் 
படை கொண்ட ஹிந்துக்கள் வருவது பிடிக்கவில்லை. 
ஆகையால் மராட்டியர் ஸ்வரரஜ்யத்துக்கும் சொத்துக் 
கும் உரிமைகளை முகலாயச் சக்ரவர்த்தி யிடமிருந்து 
பெறுவாரேல், அவர்களை வழிமறித்து அவர்களது தலை 
வரைக் கொலை செய்யவும் சதியாலோசனை செய்திருக் 
தார்கள், மரரட்டிய வீரர்களுக்கு இது தெரிச்தவடன் 
பானு என்பவர் தமது தலைவரின் உயிரைக் காக்க முன் 
வக்து ௮வ௫யமானால் தமது உயிரையும் பலி கொடுக்கதீ 
தயாராக விருக்தார், ஆதலால் பாலாஜீ பீஷ்வா முகலாயச் 
சக்ரவர்த்தியிட மிருந்து என்னத்துக்களைப் , பெற்றவுடன்
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சகசிய வழியாக மராட்டியப் படையிடத்துக்குத் இரும்பி' 
வருவது என்றும், பானு அவரைப் பேரல் மாறுவேடம் 
தரித்து தகுக்த மரியாதைய ன் வழக்கமசன பசதையிலே 
பாலாஜியின் பல்லக்இல் சவாரி செய்வது என்றும் ஏற்பாடு 
ஆயிற்று, பீஷ்வாவின் பல்லக்லைப் பார்த்ததும் மதவெறி 
பிடித்த முகமதிய வஞ்சகக் கூட்டம் அதைச் தாரக்இ 
அங்கு ass இல மசாட்டி.யர்களைக் துண்டுபடுத்தி, 
பானுவை உண்மையான பாலாஜீ என்று ஈம்பி அவரையும் 
வெட்டி வீழ்த்தினார்கள். ஆனால் மூகலாயச சக்ரவர்த 

டமிருர்து வரங்கிெய ராஜாங்க தஸ்தாவேஜுாஈகளுடன் 
பாலாஜீ மராட்டிய படையைச் செளக்கெயமாக அடைக் 
தார். தேசு ஈன்மையின் பொருட்டுச் செய்யப்படும் மக் 
களின் இத்தகைய ஆதம தஇயாகத்தினால் தேச சரித்திரத். 
அக்கு இதிகாச மகிமை ஏற்படுகிறது. இத்தகைய Sur 
கங்களில் சலவற்றையே காம் ஆங்காங்கு உதாரணமாக 
எடுத்துச் சொல்வோம். ௮வைகளிலிருக்தே இக்த இயக் 
கத்தின் உயர்ச்த லட்சியம் தெளிவுற விளங்கும் என்று 
Bit SC apd. 

  

7... பாஜிராவ் தோன்றியது 

“ஹிந்து சுதந்திரப் போரைச் ௬தந்திர மஹா 
ரர்ஷ்டிரமே நடத்த வேண்டும் '" 

“அரசருக்கும், தருமத்துக்கும் விடுதலை 
வாளெடுத்துப் போர் புரியும் சுதந்திர வீரனே என் 
பின் வரட்டும். எம்மைக் கட்டிய விலங்குகளை 
உடைத் தெறித்து அடிமைத் தளத்தின் துன்ப. 
sér Qua Puuger பொருட்டு உயர் ஈவதற்கும் 
தயாராக இருக்கிரரம். அதனால் எமது மக்கன்
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அடிமைகளா யில்லாமல் சுயேச்சையுடன் விளங்கு 
வார்கள்; திமிர்பிடித்த துஷ்டர்கள் தாழ்ந்து மெலி 
வார்கள்; அவர்களது கொடுங்கோ லாட்சியும் 

உடைத்து ஒழியும்--நமது வாளின் ஒவ்வோர் அடி. 
யிலும் சுதந்திரம் ஒலிக்கும். விடுதலைக்காகப் Gurr 
புசிவ இன்றேல், வீணே வாழ்ந்திடாமல் இறம்பதுவே 
மேலாகும்.'' 

/0_ல்லியிலிருச்.து திரும்பிய பிறகு 17,90-வ.து வருஷம் 
பாலாஜி விஸ்வசாதர் இறக்தார், அவரது புத்திரரான 

பாஜிராவ் மஹாராஷ்டிர மண்டலத்துக்குத் தலைவரானாச். 
ஷாஹுு மஹசரசாஷ்டி ரத்தின் அரசராக இருக்.து வந்தரச். 
சிவாஜி பிறந்ததற்குப் பிற்பாடு மராட்டியச் சரித இரத்தல் 
நடச்௪ விசேஷச் செய்தி பாஜி ராவ் ௮ரசியல் காட்சியில் 
தோன் நியதே. அனேக பெரிய ராஜிய விஷயங்களில் ௮வர் 
கிச்சயமும், நிர்வரகமும் செய்ய வேண்டி. WHE SB. மஹச 
சாஷ்டிரத்தின் சாஜிய சுதந்திரம் சாட்டப்பட்டு, மராட்டிய 
மக்கள் உயர்ந்த ஒழுங்கும் வலிவும் பெற்றுச் சுதக்திரத் 
துடன் தமது தேசத்தையும். தருமத்தையும் பாதுகாக்க 
முடிக்திருக்தது. மராட்டியர்கள் டில்லி ௮ரசியல் 

ம் வகரரங்களில் தலையிடாமல் மஹாசரஸ்டி.ரத்தில் 
மாத்திரம் முயற்சிகள் செய்து வத்தார்களானால், தாங்கள் 
பாடுபட்டுப் பெற்ற பலன்களை அமைதியுடன் சல கரல 
மேனும் அனுபவிப்பதற்காகவே--மராட்டியத் தலைவர் 
களில் சிலர் இவ்வித மனப்பான்மையுள்ளவர்களாய் 
ஷுஹும சதரபதிபிடம் போதனை செய்தார்கள். இதை 
காட்டு மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி மஹாராஸஷ்டி ரத்தின் 
எல்லைக்கு வெளியே ஹிகச்து விடுதலைப் பேசரை கடத்தி 
விடுவது கூடாது என்று சொல்லி யிருக்தரலும், அவர்கள் 
தமது கிலைமையில் திருப்தி யடைச்து அத்துடன் வாளர 
பிருச் திருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது, ௮ஃதின்றி 
அயலார் மஹாராஸஷ்டி.ரத்தில் பிரவே௫க்காமல் தடுத்து, 
மரசட்டியர் தமது கரரியங்களை மட்டும் கவணித்து, வெளி 
விஷயங்களில் தலையிடாமல் அமைதியுஉன் இருக்க முடியு 
மானால் அப்படி யிருப்பது சரியசசூமா? சென்ற இசண்டு 
மூன்று தலை முறையாக அவர்கள் போர் புரிக்து ரத்தம் 
சிக்தியதெல்லாம் எதற்காக? வெறும் அமைதிக்கும்
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சுகச்துக்குமாகவன்று, மேலும் மஹாராஷ்டி.ரத்துக்கு 
வெளியே உள்ள ஷிர்து சகோதரர்களின் துன்பப் 
களைக் கண்டு வாளாவிருக்து ௬௧மர யிருப்பதில் ௮மைதி 
யிருக்குமானால் ௮தில் என்ன மேன்மை யிருக்கிறது 7 
சிவாஜியும் அவரது வீர புருஷர்களும் விரும்பிப் போ.ற்.றிய 
லட்சியம் கேவலம் மஹாராஷ்டிர ரரஜ்யம் மட்டும் 

அன்றே--! ஹிக்து ஸ்வராஜ்யமன்றோ ? 

அன்னியர் கொடுங்கோ லாட்சியிலிருரக்து மஹா 

சாஷ்டி.ர மக்கள் விடுதலை பெற்றிருக்தும், இச்தியாவின் 
மற்றப் பாகங்களி லிருந்த கோடிக்கணக்கான ஹிந்து 
சகோதரர்களின் கத யென்ன? ்” தருமத்தின் பொருட்டு 
உயிர் ஈவோம்'' என்று வலியுறுத்தி, “தீர்த்த க்ஷேத்திரங்க 
ளெல்லாம் அசுத்தம் அடைந்தனவே ”' என்று சசமதாளச் 
புலம்பவில்லைய ? காட விசுவதரதர் ஆலயத்தின்மீது 
துருக்கர் பிறை வெற்றியுடன். பறச்துகொண்் டிருக்கும் 
போது மராட்டியர் ஸ்வகரம ரட்௪ணம் புரிச்துவிட்டதாய்ச் 
திருப்தியடைய முடியமா டில்லியில் யு.திஷ்டிரரின் ஹிக்து 
சிக்காதனத்தின் மீது அயலான் அமர்க்திருக்கும்பொழு.து, 
சிவாஜி. கனவு, கண்ட ஹிந்து ஸ்வரரஜ்யம், ஹிர்து சாம் 
சசஜ்யம் பூரணமரகி விடுமா? மராட்டியர் பண்டரிபுரத்த 

லிருக்து அருக்கச் பிறையைத் துரத்து, சாஸிக் க்ஷேத்தி 
சத்தை மத வெறி பிடித்த முகமதியர் அஷணையிலிருக்தும் 
கரப்பராற்றினாச்கள். ஆனால் கரச, குரு க்ஷேத்திரம், ஹரித் 
வாரம், சசமேசுவரம், கங்கா சாகரம் இவைகளின் கிலை்மை 
என்ன? ௮வைகள் 'பண்டரிபுரத்தைப் பேசலும் காஸிக் 
கைப் பேசலும் புனிதமான க்ஷேத்திரங்கள் அ௮ல்லவச 7 
அவர்களது முன்னோர்களின் சாம்பல் Car sree 
மட்டும் ௮ன்றிக் கங்கையிலும் A Ops BHF aH. அவர்களது 
தெய்வாலயங்கள் ஹிமாலயத்தி லிருக்.து ரசமேசுவரம் 
வசையிலும், துவா ரகையி AG BI ஜகன்னாதம் வரையிலும் 
பரவியிருந்தன. சரமதசஸர் பாடியபடி. துருக்கர் பிறையின் 
கிழல் விழுமளவும் கங்கை யமுனையில் உள்ள ஜலம் ௮சத்தி 
யடைச்துஸ்கரன பானங்களுக்குத் 86 Bu Cp See 
82 இப்போது முகமதியர்கள் பலாட்டியர்களா:் இருக்கி மூர் 

_ கள், தன்னைக் காத்துக்கொள்ள வல்ல ஹிந்து ஒருவனும்
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இல்லையே?” என்று ராமதாஸர் மனம் கெரந்து, *தருமத்துக் 
காக உயிர் ஈவோம், இறப்பதாயினும் நாம் பகைவரை 
விடாமல் கொன்றே வரவேண்டும். இவ்விதம் பகைவரைத் 

தாக் அழித்து நமது ராஜ்யத்தை மீண்டும் பெறுவோம் '”, 

என்று மராட்டியருக்குப் போதித்தார். ஆனால், முகமதியக் 
கொடுங்கேசலாட்சி முறிபடலாயிற்று 2? ஹிச்துஸ்தான 
மெல்கும் ராஜிய மத விஷயங்களில் அடிமைத்தனம் நீலகி 
விட்டதா? மஹாராஷ்டி.ரத்தில் மட்டுமன்றி ஹிச்துஸ் 
தானம் முழுவதிலும் முகமதிய ஏகாதிபத்தியமும் 
பலமும் ஒடுவ்இனாலன் றி ஹிந்து தருமமோ ஹிச்து 
சாஜ்யமோ செழித்து கிற்க முடியாது, முகமதிய BGs 
கத்தின்€ழ் alles பூமியில் ஒரு ear ௮ங்குலமேனும் 
அடங்க யிருக்கும் வரையில் சிவாஜி, ராமதாஸ்ர் இவர்க 
ளுடைய cures லட்சியம் பலிக்காமல் வீண் கனவு 
,களரகவே யிருக்கும், மேலும் சுதந்திரப் போரில் ௮க்த 
ஜம்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக ஆயிரக் கணக்கான 
மக்கள் செய்திருக்க ஆத்மத் தியாகமும் வீண் என்றே 
கருதப்படும், “இழிவான அடிமைத்தனத்தில் ஹிந்து 
காட்டையும் ஹிச்து சமூகத்தையும் கட்டியிருக்கும் 
விலங்குகள் உடைந்து, ஹிச்து மக்கள் யாவரும் தமது மத 

ஆராதனைகளைத் தைரியமாக நடத்தச் சக்தி பெற்று மகத் 
தசன வலுவுள்ள ஹிந்து சாம். ராஜ்யத்தை காட்டும் காள் 
வரையில் வெளி யெடுத்த வரளை உறையுள் போடுவதில்லை 
என்று உரக்கக் கூறிய வீரமக்களே / காசி வி௬வகாதச் 
ஆலயம் இடிக்கப்பட்டு அதன் மீது ஒரு முகமதிய மசூதி 
தோன்றும் போதும், தடங்கலின் றி ௮யலானின் சூதிரைப் 
படைகள் புணிதமாகய இச்து ஈதியைத் தாண்டி. வரும் 
போதும், ஹிர்துக் கடல்களில் ௮ன்னியர் கப்பல்களின் 
மீது பகைவரது கொடி தஇிமிருடன் பறக்கும்போதும் 
கீங்கள் சபதத்துடன் வெளியே யெடுத்த வாளை உறையுள் 
தள்ளி ௮ற்ப சுகங்கருதி ௮மைதி நாடுவது தகுமா? அற்ப 
௬யஈல லாபக்களைக் கருதாது, ஹிந்து தருமத்தையும் 
Hig ஸ்வரரஜ்யத்தையும் ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தையும் 
ஸ்தாபிப்பதற் கென்றே இச்த இயக்கம் தெரடங்கிற்று 
என்பது உண்மையானால்,--மசாட்டிய மக்களே! நூற்றுக் 
கணக்காகவும் ஆயிரக் கணக்காகவும் முன்வந்து, உமது
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தெய்விகம் பொருக்திய காவி வருணக்கொடியை ஈருமதை,, 
சாம்பல், யமுனை, க்கை, இந்து, பிரம புத்திரா 
இவைகளுக் கப்பாலும், கடல் வசையும் எடுத்துச் 
செல்லுங்கள். ரசமதரஸர் உபதேசிததபடி. தளராமல் 
மேன்மேலும் முயலுங்கள், “பகவானிடம் நம்பிக்கை. 
"வைத்து பகைவரை எதிர்த்துக் செம்பி, தரும ஸ்தாபனத். 
தின் பொருட்டு நாடெங்கும் கொத்தளிப்புப் பரவ வேண்டும்'” 
இவ்விதமாக ௮க்காலத்தில் மஹாராஷ்டிரப் போர் வீரர் 
கள், ராஜ த௫்திரிகள், முனிவர்கள், இலக்கிய நிபுணர்கள் 
யரவரும் தம்முள் யோசித்தார்கள். பாஜிராவ், சிவாஜி 
அப்பா, பிரமேக்திரஸ்வாமி, இக்ித், மதுரா பரய் ஆக்கசே 
இன்னும் பல தலைவர்களது கருத்து இவ்விதமசகவே யிருச் 
தீது. மரரட்டியாது வீரச் செயல்கள் இன்னமும் பரவ 
வேண்டும் என்பது அவர்களது சோரசக்கம், அதுதாண் 
நியாயமும் தீருமமுமானது 7; ௮வ௫யமான து. மஹாசராஷ் 
டிரம் விரும்பினாலும் தணித்து வாழ முடியுமா? ஹிந்து 
மக்களின் ௬௧௪ துக்கம், வடக்கே இந்து முதல் தெற்கே 
கடல் வரையில் உள்ள இச்தியரவின் மற்றப் பாகங்களில்: 
உள்ள ஹிச்து சகோதரசர்சளின் சுகதுக்கல்களைப் பொறுத் 

திருக்க து. 

மூன் கரலத்தில் ஹிந்து மக்கள் தத்தம் மாகாணம்: 
களின் நன்மையை மட்டும் தணித்துக் கருதியதால்தரணன் 
ஹிந்து சமூகத்துக்கும், ஹிந்து ஜா.திக்கும் அதோகதி கேச 
மாயிற்று என்னும் உண்மை மரரட்டிய ரரஜதர்இிரிகளின் 
அண்ணறிவுக்குப் புலப்பட ாமலில்லை. முடியுமானால் ௮இல: 
ஹிந்து கிலைமைக்கே மூயற்சி செய்வதென்று இர்மானித் 
தார்கள், இவ்விதமே சாதிர்ஷா இச்சியொவின்மீத படை 
யெடுத்தபோது பாஜிராவ் பல ஹிச்து அரசர்களுக்கு 
எழுதியஞப்பினஞர். தேச பக்தி ஆவேசத்துக்காக மட்டு 
மனிதச் தமது ரரஜ்யச் செல்வங்களைக் காத்து விருத்தி செய்: 
வதற்காகவும் மராட்டியர்கள் ௬தச்் தரப் போரைப் பூசண 
மாக கடத்தி ௮௫ல ஹிசர்து மக்களை யொருக்கே கட்டுப் 
படுத்தும் மகத்தான பலமுள்ள ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தை 
கரட்டும் வரையில் ஓய்வின் றிப் பேசர்புரிவது ௮வ௫யமாய் 
இருச்சது. தமது சமூக மக்கள் ௮யலானின் ஆதிக்கத்தில்:
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அடங்கிக் சூன்றி வரும்போது உண்மையான ஹிச்.து. 
அமைதியுடன் தனது லட்செயெத்தையடைய முடியுமாம் 
இக்தக் காரணங்களினால் டில்லியையும் ஆளாமல் தைச 
ரசவில் ஆட்டிபுரிய முடியாது என்று தலைவர்களுக்கு... 
மட்டுமன்றி மராட்டியப் படைகளில்இருக்த வீரர்களுக் 
கும் தெளிவாயிற்று, மராட்டிய மண்டலத்தின் தலைவர் 
கள் எல்லோரும் ஒருங்கே ஷூரஹ-ுவின் தலைமையின்$&ழ்க். 
கூடித் தமது வெளிகாட்டு ௮ரசியல் கியமத்தைத் Sr 
மாணிக்கலானார்கள். அப்போது பாஜிராவ் இவ்விதமே 
பே௫ஞர். அவருக்குத் தமது மக்களின் கருத்தும் ௮வாவும் 
தெரியும். தம.து வரர்த்தைகளில் ஜனங்கள் வைத்திருக்கும் 
மதிப்பும் அதிகசரமும், வெளிகாட்டு ௮ரசியல் விஷயங் 
களில் மராட்டியர் தலையிடும் பிரச்சனையில் உள்ள நுட்ப 
மும் ௮வர் ௮றியாதவ ரல்லர், '* டில்லிக்கு முற்படுங்கள்... 
டி.ல்லியைக் கைப்பற்றி முகமதிய ராஜாக்கத்தின் வேர் 
களையே அ௮றுத்திடுவோம். இதில் ஏன் தயங்க வேண்டும் 2 : 
ஹிந்து வீரமக்களே! முன்செல்லுங்கள், (ஹிந்து சாம் 
சாஜ்ய காலம் வக்துவிட்ட.து. துருக்கர் பலத்தை ஆழம் 
பார்த்துள்ள எனக்கு இச்த கம்பிக்கை பூரணமச இருக்- 

இறது. சதரபதியே/ பணமோ ஆட்களேச நீர் கொடுக்க. 

வேண்டாம். இதற்கு அனுமதி தந்து எனக்கு BAR Md. 
இதோ சான் கிளம்பி கேரே சென்று துருக்க ராஜ்யத்தின் 
வேர்களையும் இளைகளையும் அறுத்துத்தள்ளி வீழ்த்து: 

இழேறன்.” 

போர் வீரனின் சொல்வன்மைக்கு வசப்படசதவரும் 
உண்டோ? பாஜிராவின் வீர வார்த்தைகளால் உணர்ச்சி 
பெற்ற ஷுாஹு சதரபதியின் நாடிகளில் ௮ன்று சிவாஜி: 
யின் ரத்தம் ஊறித் ததும்பியது போலும். “எமது மக்களின் 
வீரசிகாமணியே, சென்றுவருவீர். எமது படைகளைக் 
கூட்டி. விரும்பிய இடமெல்லாம் சென்று திக்கு விஜயம் 
செய்து வருவீராக. டில்லியில் மாத்திரமன் நி ஹிமயமலை- 
யின் உச்சியிலும் இன்னர் கண்டிலும் ஈமது தெய்விகம் 

பொருக்திய கனகாம்பர வருணக்கொடியை வெற்றியுடன். 
காட்டி வாரும்''--ஷரஹு பேசிய இத்தக் கொடி. தங்கத்: 
தினாலும் வெள்ளியினாலும் அ௮லவ்கரிக்கப்பட்டதன்று..
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உலகைக் துறக்த சன்னியாசிகள் உடுக்கும் காவிஉடையே 
ஹிச்துக் கொடியாகும். துறவின் உறுதியும், பகவத் 
யகீதியும், மாச்தரிடம் தயையும் விளக்கும். காவி வர்ண 
ஆடை. இத்தக் கொடியையே மராட்டியர் பின்பற்றிச் 
சென்றார்கள். அன்னியர் ஆட்சியினின்றும் alles சமூ 
கத்துக்கு விடுதலையை நாட்டி. ஹிந்து தருமத்தைப் பாது 
கரக்கும் புனிதமான லட்சியத்தை என்றும் ஞாபகப் 
படுத்துவதற்காகவே அவர்களுக்கு ௮க்கொடி. வழங்கப் 
பட்டது. பவரணியே அவர்களது வீரவாள்; கசவியே 
(பகவர) அவர்களது வெற்றிக் கொடி; gos ews gs Bu 
ar ரராமதாஸர்; அதன்$ழ்ப் போசர்பூரிக்து அதை ஸஹ் 
வசதீரி மலையுச்சியில் காட்டியவர் சிவாஜி; இப்போதோ 
'இன்னச் கண்ட்வரையில் அதை ஜயகோஷத்துடன் தாய் 
இச் செல்வதசக ஷாஹ்ுவும் அவரது வீரர்களும் 
'திர்மானித்தார்கள், 

அத்துடன் சபை கலைந்தது, அன்று முதல் மஹ 
சாஷ்டிர மண்டலத்தின் வரலாறு ௮ூல ஹிகு.துஸ்தானத் 
இன் வரலாருக மாறியது. 

  

8. டில்லியின்மீது படையெடுப்பு 

“அடே, இதென்ன யோத்து நிற்கிறீர்கள்? 
வேகமாய்ச் சென்று தாக்குவோம் வாருங்கள். 

ஹித்து பத பாதுஷாஹீ (ஹிந்து சாம்ராஜ்யம்) 
நெருங்கிவிட்டது !'' (பாஜிராவ்) 

பருகச் தலைவரரன இவாஜியின் உயர்ந்த லட்சியத்தை 
யும், ஐதிகங்களையும், ௮ரசியல் கியதிகளையும், யூத்த 

,தர்இரங்களையும் பாஜிராவும் ௮வரது வீரமக்களும்
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முற்திலும் ௮றிக்து உணர்க்திருக் தார்கள் என்பது அவள் 
ஷாஹுவின் முன்னிலையில் மராட்டியத் தலைவர்களுக்குக்- 

கூறிய வரச்த்தைகளி லிருக்து ஈன்சூ புலப்படும், பல: 
கஷ்டங்கள் இருந்தும் பொருட்படுத்தமல் துணிக்து 
சிவாஜி ஹிச்து. விடுதலைப் போரைத் தெற்கில் பரவச்செய்ய 
ழூயன் றதையும், தற்போது அவ்வளவு கஷ்டங்கள் இல்லா 
இருந்தும் மராட்டியர் வடக்கே சென்று uss Carag. 
புரிக்திடாமல் தயங்கு வாளா விருப்பதையும் ஒப்பிட்டுக்: 
கூறினர். மேலும்,௮வர் கிஜாம், பங்கஷ். முதலிய முகலாயச் 
சேனாதிபதிகளின் எதிர கடத்திய படையெடுப்புக் 
களிலும் ௮வரது அறிவும் கருத்தும் விளங்குகின்றன. 
முகமதிய சேனாதிப திகளிலும், ராஜதந் திரிகளிலும் மூக்இ: 
யத்துவமும் பலமும் பொருக்திய நிஜூமைக் கவிழ்த்து. 
வதே ௮வரது முதல் காரியமாக இருச்தது, 

cre சபையில் சொல்வன்மை காட்டுவதில் மட்டு; 
மன்றிப் போர்க்களத்தில் வீரங்காட்டுவதிலும் பாஜிராவ். 
சிவாஜிக்குச் தீகுக்த சிஷ்யராக இருக்தார். 7--9-277.27-ல்' 
கடுமழைழயில் பாஜிராவ் சேனையுடன் கிளம்பினார் ; ; 
ஒளரங்கபாத்தை அடைந்து கிஜாமுக்குச் சேர்ந்த ஜால்னா 
விலும் அதைச் சு.ற்றியிருக் த. ஜில்லாக்களிலும் யூத்த வரி. 
விதித்தார். நகிஜுமின் படைகள் இவாஸ்கான் தலைமையின் 
கீழ் அவரை எதிர்க்க முன்வந்தன. அவர்களுடன் போர்: 
புரிக்த மாதிரியே பாஜிராவ் திடீசென்று மஹுூருக்குச் 
சென்று அங்கிருந்து ஒளரங்கபாத்துக்கு வந்து Yo CEM, 
பளுவான யத்தவரி விதிப்பதாக அறிவித்தார். ௮க்ககரைக்- 
காப்பாற்றும் பொருட்டு கிஜாம் இவாஸ்கானைச் சேர முன் 

வச்தார். _தீம் தந்திரம் பலித்து கிஜாம் மூற்.றிலும் எமாறி 

யதைக் கண்ட பாஜிராவ் காண்டேஷை விட்டு குஜராத்துக் 
குள் புக்கது ,அவ்இருந்த முகலாய ராஜப் பிரதிகிதியிடம். 
தாம் கிஜாமின் உத்தரவின்படி, ௮ம்மாகாணத்தின் மீது. 
படையெடுத்து வச்திருப்பதாக உறுதியுடன் சொன்னார். 
ஒள.ரங்கபசத்தைக் கசப்பாற்ற இடி. வந்த சிஜாமுக்கு இது 
தெரிகத்ததும் கோபம் பொங்கி வர்தது, மராட்டிய யுத்த 
தந்திரங்களைக் கொண்டே பாஜிராவை வெல்ல வேண்டும். 
என்று விரும்பிப் பூனமீது படையெடுத்து, பாஜிராவிண்:
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கரடுகளில் கொள்ளையடிக்க முற்பட்டான். ஆனால் இதை 

யெல்லாம் பாஜிராவ் எதிர்பாராமல் இருக்கவில்லை. இதற்கு 
முன்னரே குஜராத்தை விட்டு மின்னல் வேகத்துடன் 
நிஜாமின் ராஜ்யத்துக்குள் புகுக்து விட்டார். 

பெரிய தச் இரத்தைச் சாதப்பதாரய் எண்ணி நிஜாம் 
பூனாவின் மீது: படையெடுத்து வர்துகொண் டிருக்கும் 

போதுதான் பாஜிரசவின் காடுகளைக் கொள்ளையடிக்க முடி. 
யும் முன்பே அவரே தம் சாட்டில் புகுச்து கொள்ளையடித் 
இருந்ததை ௮.றிச்து மனம் கொந்தார். ஆதலால் பூனா மீது 
படையெடுப்பதை விட்டுப் பாஜிராவைச் ச௪ச்திக்சக் கோதா 
வரிக் கரை வழியே துரிதத்துடன் வக்தான். இதற்குள் 
நிஜாமின் படைகள் களைத்து ஓய்ச்து விட்டார்கள். இதை 
யறிந்த பாஜிராவ் அவர்களைச் சண்டைக்கு இழுக்க 

எண்ணி, பால்கேத் என்னும் இடத்துக்கு அருகே, தாம் 
பகைவருக்கு என்று கிச்சயித்திருக்த ஸ்தானத்தில் 
கிஜூமைத் தூண்டி. கிற்கச் செய்து ௮வர்களின்மீது 
இடீரென்று பாய்ந்தார். பெரிய துப்பாக்கெளும், பீரங்கி 
களும் இருக்தும் நிஜாம் மசாட்டியரைத் தள்ளமுடி.யாமல் 

அகப்பட்டுக்கொண்டார். பாஜிராவின் ெசொற்படி. 
அடக்க கடக்க ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளாவிடில் தம் 
சேனை முழுதும் அழிக்துவிடும் என்று கண்டு கொண் 
டார்; அவ்விதமே பரஜிரரவின் கட்டளைப்படி, ஷுஹ்-ச 

. ஒருவரையே மராட்டியர்களது ௮ரசராக அ௮வ்கேரித்து, 
செளத், ஸர்தேஷ்முகி வரிகளின் பழைய பாக்களை 
-யெல்லரம் கொடுத்துத் தமது சாட்டில் மராட்டிய வரி 
உத்தியோகஸ்தர்களை மீண்டும் சியமிப்பதாக ஒத்துக் 
கொண்டார். 

மராட்டியப் போச் முறையின் சறச்த உதாரணமாக 
இக்தப் படையெடுப்பைச் சொல்லலாம். இதனால் பிற் 
காலத்திய மராட்டியப் படைத்தலைவர்கள் இவாஜியின் 
பாடங்களை மறக்காமல் அபிவிருத்தி செய்து பல பெரிய 
போர்முனைகளிலும் பயிற்சிசெய்து வெற்றி சாட்டினார்கள் 
என்றும் விளங்குகிறது. 

தக்காணத்து முகலாய ராஜப்பிரதிகிஇியைப் போல் 
மரளவ மாகாணத்து முகலாய ராஜப் பிர திரி தியம்
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மரரட்டியரிடம் தோல்வியடைந்தரர், 1698-ம் வருஷம் 
உடரஜிபவரச் மாளவத்தின் மீது படையெடுத்து மாண்டு 
வில் படை கிறுத்திய நான் முதல், மராட்டியர் பலதடவை 
பல பக்கங்களிவிருந்தும் ௮கத மாகாணத்தில் இருக்கும் 
முகலாயப் படைகளைத் தாக்கி வச்தரச்சள். ௮க்த 
மாகரணத்து ஹிந்து மக்கள் முகமதியக் கொடுங்கேசல் 
ஆட்சியாலும் மத அ௮டக்குமுறைகளாசலும் துன்புற்று வச் 
தீரர்கள். ஹிர்து விடுதலைப் போருக்கு முன்னர் ஹிச்துஸ் 
தானம் எங்கும் கொக்தளித்துஹிர்து ததசிய உணர்ச்சியில் 
அவர்களில்.பலர் ஊறித் ததும்பினர், மாளவத்திலே ஹிக்து 
சரம் ரரஜ்யத்தை காட்டுவதில் அவர்களில் அகேகருக்கு 
உற்சாகமும் ஆவேசமும் இருக்தது. மராட்டியரது பலம் 
நரடோறும் அதிகரித்து வருவதையும் அவர்களுடைய 
கரரியங்களிலே மீறித் ததும்பும் ஹிந்து ஏகாதிபத்திய 

- லட்சியத்தையும் ௮றிச்து மாளவ காட்டுத் தாகூர்கள், மத 
குருக்கள், கனவான்கள் முதலிய ஜனத்தலைவர்களும் 
அன்னிய ஆட்சியினின்றும் தங்களது சாடு விடுதலைபெற 
உதவும் வழி ௮.து ஒன்றே என்று மக்களுக்கு உணர்த்தி 
வத்தசர்கள். 

அதிர்ஷ்டவசமாக மாளவ காட்டில் அதிகச் செல்வாக் 
குள்ள அரசர் ஹிந்து சரம் ராஜ்யத்தில் .ஐவேசம் 

கொண்டவரா. ௮வர்சான். ஜயபூர் அரசரான ஸவாயி 
ஜயூங்கு. சத ரசாலின் உயர்ச்த தேசிய ௮றிவு ஜயிங்குக் 
கும் இருந்தது. அவபல்காட்டுப் பகைவரிட மிருக்து தமது 
இறு ராஜ்யத்தின் சதக் தரத்தைக் காக்க முடியாது என்று 
கண்டதும், ச௪த்ரசாரல், ஹிக்து அல்லாத டில்லி முகமதிய: 
பாதுஷாவுக்கு அடங்கி உடப்பதால் பல செல்வங்களுடன் 
இன்பமசக வாழலாம் என்றறிக்தும் அதை மதியரமல் 
மறுத்து, மராட்டியபேனும், ராஜபுத்திசேனும், சக்க 
சேனும் யாராயிருந்தசலும் ஹிநர்துவானால் சரி, ௮ச்த 
ஹிர்துச் சகீரவர்த்திக்கு்ண வணங்கி கிற்பதுவே உத்தம 
மாகும் என்று தீச்மாணித்து அடல ஹிக்து சாம்ராஜ்ய 
மூயற்சியில் ஈடுபட்டவர். 

ஜய௫ிங்கு மாளவத்தில் கொடுமைகளால் துன்புற்ற 
அஜிச்து மக்களின் கன்மையைக் கருதிப் போசராடுபவர் 2
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அதிகமரன வரிப் பளுவால் வருந்தும் விவசாயிகள், கிலச் 
௬வான்கள், முகமதிய ஆட்சியால் தாங்கமுடியாத தாழ்ச்சி 
யும் ௮வமரியாதையுமடைந்த தாகூர்கள், மதகுருக்கள் 
இவர்களுக்கெல்லசம் ௮வர் கல்ல பேரதனை செய்தார்; மூக: 
மதியரிடமிருக்.து. தங்கள் காட்டு விடுதலையைக் காத்து. 
Msg சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தரபிக்கும்படி மராட்டியருக்கு 
அழைப்பு அனுப்பும்படி. வற்புறுத்திசை; அக்காலத்தில் 
ஆண்டுவச்த ஹிக்து ராஜ்யங்களில் மஹாராஷ்டிர மண் 

டலம் ஒன்றே ருடன் கின்று போசர்புரிச்.து முகலாயரை 
௧௬க்கி ஹிந்து மக்களின் பலச்சையம் ஒற்றுமையையும் 
அதிகரிக்க வல்லத என்பதைச் சிறக்த தேசபக்தரரன அந்த 

சரஜபுத்திர வீரர் கண்டுகொண்டசர். தம்மால் முகலாயக் 
கொடுங்கோவி னின்றும் ஹிக்து மக்களை விடுதலை செய்ய 
முடியாவிட்டால், தம் ௬யகல ஆசைகளையும், அசக்காரத் 
தையும், பொரறாமையையும் அறவே துறர்து விட்டு ௮க் 
காரியத்தைச் செய்ய வல்ல ௪க்தியுள்ளவர்களுக்கு அப் 
பெருங்காரியத்தில் உதவிபுரிவேத உத்தம வழியாகும். 
என்று ஐய௫ங்கு துணிகச்தார். 

இக்த யோசனையைச் செல்வாக்குள்ள தாகூர் நந்த. 
லால் மாண்டவிமுற்றிலும் ஆமோதித்தார். 'மிலேச்சரைகத் 
துத்தி ஹிந்து மதத்தின் மேன்மையைக் காக்கும்: 
பெசருட்டு, மால்வா ஹிந்து மக்களின் சார்பாக அவர்கள் 
மசாட்டியருக்கு ௮ ழைப்பு அனுப்பினார்கள். மராட்டி. 
யரும் தமது மாளவ ிர்து சகேகேோசதரர்களது: 
வேண்டுகோளுக்கு உடனே சம்மதிக்கவே, பாஜிராவின் 
சகோதரரான Aur அப்பசவின் தலைமையின் ழ். 
மராட்டியப் படைத் தலைவர்கள் மாளவத்தை காரற்புறமும் 
தாக்கி வந்தார்கள். முகலாயப் பிரதிகிதி தம் படைகள் 
யாவையும் கூட்டினார். ஆனால், மராட்டியர் அசைவதரகக் 
கரணோம்--௪மயம் பார்த்துத் இடீரென்று முகமதியரைத் 
தசக்இ தேவாஸ் என்ற இடச்தில் கடக்த போரில் முகமதிய 
சாஜப்பிரதிகிதியைக் கொளன்றுவிட்டார்கள். 

ஆனால், ௮வ்வளவு ௬லபமாக அந்தக் கொழுச்த 
மாகாணத்தைக் கைவிட முகலரயச் ௪க்ரவர்த்திக்கு மனம் 
வரவில்லை--மராட்டியரிடம் போர் புரிந்து வரும்படி. ஒரு:



டில்லியின் மீது: படையெடுப்பு 83 

ys cre பிரதிகிதியை அனுப்பினார். மசாட்டியரிடம் 

அன்பு பாராட்டிய மாளவ ஹிந்துக்கள் மராட்டியர் 
படைகளில் சேர்ச்துகொண்டார்கள். முகலாய ராஜப் 
பிரதிநிதி பல யோசனைகள் செய்து தமது பெரிய சேனை 
பின் உதவியரல் மாண்டவகரட், கணவாய் முதலிய இடக் 

களில் மராட்டியரை அழிக்க முயன்றார். ஆனால், மாளவ 
ஹிச்து மக்களின் உதவியால் மராட்டியர்கள் அவரை 
முற்றிலும் எமசற்றி விட்டார்கள். மல்ஹாச்சாவ், பிலாஜி, 

சிமாஜி அப்பா இவர்களின் தலைமையின்&€ழ் முகலாயப் 
படையைச் இன்னாபின்ன மாக்டுக் கலைத்து, திரல் என்ற 
இடத்தில் ஈடக்த பயங்கரப் போரில் முகமதியரை bree 
as Sul cor gi ரரஜப் பிரதிநிதியையும் கொன்று 

விட்டார்கள். 

இக்த இரண்டாவது ஜயத்தை யறிந்ததும் மாளவ 

காட்டு ஹிக்து மக்களுக்குக் கங்னுகரை யில்லாத மஒழ்ச்சி 
உண்டாயிற்று. சென்ற விடமெல்லாம் மராட்டியருக்கு 
வாழ்த்தும் வரவேற்பும் கொடுக்கப்பட்டன. தோல்வி 
யிலும் துன்பத்திலும் ௮கேக நூற்றாண்டுகளைக் கழித்து 
வந்த ஹிந்து மக்கள் ஹிச்துக் கொடி வெற்றி பெற்று 
ஒங்குவதைக் கண்டு உள்ளத்தில் ஆவேசம் கொண்டு 
தேய உற்சாகத்திலும் சமூகக் கொண்டாட்டத்திலும் 
பரவசமானார்கள். 

புனிதமான லட்சியத்தின் பொருட்டுப் போர்புரிக்த 
வீரர்களையும் வெற்றி காட்டிய மராட்டியர்களையும் 
வாழ்த்திக் கொண்டாடி. எழுதிய கடி.தமொன்றில் ஜய 
சிங்கு எழுதுஇருர் : 

**விரர்களாகய உங்களுக்கு எமது மனமார்ந்த 
வதந்தனங்களை அளிக்கிறேன். நீங்கள் நாட்டிய 
வெற்றி மேன்மை தங்கியதே--அயலானை வெளியே 

அரத்தி மாளவ ஹித்து மக்களுக்கு விடுதலை 
யளித்து ஹிந்து தரும சமூக மரியா) தழை 
மேன்மைப் படுத்தினீர்கள்”' ் 

உடனே மராட்டியர்கள் ஒழுங்கை கிலைகிறுத்தி, 
முகலாய உத்தியோகஸ்தர்களை யகற்றி, மஹசரரரஷ்டி. ர 
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ஏகசதிபத்தியத்தில் ஒரு பாகமாக ௮க்த மாகாணத்தை 
நிர்வாகம் செய்யவும் ஆரம்பித்தார்கள். 

ஆனால், டில்லி முகலாய மன்னோ ஆசை யின்னமும் 
விடாமல் முகமதுகான் பங்கஷ் என்ற புது ராஜப் பிரதி 
கிதியை அனுப்பினார். அவன் ஒரு ரோஹில்ல பட்டா 
ணியன் ;) வீ ரமுள்ளவன்; தனது போர் வீரத்தினால் 
டயூத்த சங்கம் * என்று முகமதியர்களிடமிருக்து ர்த்தி 
பெற்றவன். டில்லி முகமதிய மன்னர் ௮வனைப் பந்தேளா 
தலைவரான சத்ரசாலின் வலிமையை யடக்கி கசக்கவும், 
பிறகு மாளவ காட்டி. லிருந்து மராட்டியபரை வெளியே 

துரத்தவும் அனுப்பினார். 
முகமதுகான் பக்கஷ் முறைப்படி பந்தேள ராஜ 

புத்தரரை எதிர்த்தான். அவர்களோ தங்களது ர்த்தி 
பொருக்திய தலைவரான சத்ரசாலின் தலைமையின் $ழ்ப் 
போர் புரிந்து முகமதிய ஆட்சியை யகற்றிச் சதக்திர 
அரசியல் வாழ்வை யடைந்நதிருக்தார்கள், ச௪த்ரசால் 
இவாஜியைக் கொண்டாடுபவர்) அவரது பெயரைக் 
கேட்ட மாத்திரத்தில் ஆவேசமடைபவர்; தமது இளமைப் 
பருவத்திலேயே சிவரஜியையச் தலைவராகவும் குரு 
வசகவும் கொண்டவர்; அதிலிருக்தே தமது குரு வரக்கின் 
படி. ஹிந்து விடுதலை இயக்கத்தை பண்டில்கண்டில் 
நாட்டி. ௮ச்த மாகசணத்தை ௮யலார் ஆட்டியினின்றும் 

விடுவித்த, ஹிர்து சருமத்தையும் ஹிந்து தேசத்தையும் 
பசதுகாக்க வெகுபாடுபட்டு வெற்றியடைச் தவர்--ஆத 

லால் ௮வரை ஹிந்துமக்கள் யாவரும் *! ஹிர்து சாம் 
ராஜ்ய கேடயம் '' என்று கொண்டாடி. வாழ்த்திஞர்கள். 

இப்போது அவர் முதுமைப் பருவத்தை யடைக் 
இருக்தார். பிரளயம்போல் பொங்கி அளவற்ற, படை 
யுடன் ரோஹில்லப் பட்டாணியர் தமது சிறு ஹிந்து 
ராஜ்யத்தைக் கவிழ்த்திட வர்ததைக் கண்டார். சிவாஜி, 
ராமதாஸர், பிராண சாதப் பிரபு இவர்களது ஹிந்து சாம் 
ரசஜ்ய லட்டியத்தின் உணர்ச்சியில் வளர்ந்த முதிய ஹிக்து 
பேசர் வீரரான சத்ரசால் மராட்டிய மண்டலத் தலைவ 
ராய் சிவாஜியின் பலத்தையும் தெய்விகச் சோதியையும் 
விளக்கி கின்ற பாஜிராவுக்கு எழுதினார். ச,தரசால் ஹிக்து
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வராண ஐ.தகக் கோட்பாடுகளைக் காட்டி உதவி புரியும் 
படி. எழுதிய அந்தச் சோக ரஸம் ததும்பிய கடிதத்தைக் 
கண்டதும் ஒவ்வொரு ஹிச்துவின் உள்ளத்திலும் ஹிந்து 
சாரம் ரரஜ்ய ஆவேசமும் ஹிச்து சகோதர உணர்ச்சியும் 
Qurae pp. 

“பாஜி, வருவீராக. மஹாவிஷ்ணு கஜேக்தரரசைக் 
காத்தருளியதுபோல் நீரும் வர்து.என்னை இக்த வஞ்சகப் 
பகைவனிட மிருந்து காப்பாற்றுவீராக.'” 

இவ்விதம் சிவாஜியின் முதிய ஈண்பரும் சுஷ்யருமான 
சத ரசரல் முகமதியர் படையெடுத்து வந்தபோது மசாட் 
டி.யரிடம் உதவி கேட்டதும், பாஜிராவ் ஒரு கணமேனும் 
தரமதியாமல் மல்ஹாச்ராவ், பிலாஜி ஜாதவ், இன்னும் 
பன்னிஈண்டு சேனாதிபதிகளோடும் 700900 படையுடனும் 
துரிதமாக வந்து தாமுராஹே என்ற இடத்தில் ௪தரசாலைச் 

சந்தித்து, பச்தேள ராஜபுத்திரப் படையில் எஞ்சி கின்ற 
வர்களையும் சேர்த்துக்கொண்டு மழைக் காலத்தையும் 
பொருட்படுத்தசமல் புறப்பட்டார். 

சத்ரசாலை ௮வரது தலை ககரத்தினின்றும் துரத்தி, 
அவரது இறு ஹிந்து ராஜ்யத்தைச் சுலபமரகக் கைப்பற் 
நியதால், முகமதுகாண் கர்வம் மேலிட்டு மழைக் காலத் 
இல் ஓய்வு எடுக்க விரும்பினான். இவ்விதம் இவன் மதி 
மயங்கி இருக்கும்போது ஹிச்து வீரப் படைகளேோச 
கொடிய மழையையும், பிரவேடிக்க முடியாத காடுகளை 
யும், தாண்ட முடியாத மலைகளையும் சற்றேனும் பொருட் 
படுத்தாமல் வக்து திடீரென்று முகமதுகான் பவ்கஷ்மீது 
பாய்த்து 7799-வது வருஷம் ஜயத்பூரில் ௮வனைக் கெட்டி. 
யாகப் பிடித்துவிட்டார்கள். மராட்டியரால் கைப்பற்றப் 
பட்டு அடியுண்டு தோல்வியுற்று ௮ந்த * முகமதிய யூத்த 
திக்கம் * ஏக்கமடைநக்து தன்னுயிர் மிஞ்சினுல் போதும் 
என்று பண்டல்கண்டையும் மால்வாவையும் வெற்றி 
பெற்ற ஹிந்துக்களின் கையில் விட்டு மானக் கேடான 
'இறிவுடன் போர்க்களத் இனின்றும் முதுகுகாட்டி. ஓடிப் 
போயிற்று, அ௮ச்த முதிய பந்தேள அரசரும் குதூகலத் 
துடன் தமது தலைககரில் மீண்டும் பிரவேசித்தார். குடிகள்
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யாவரும் gyanr wBpéAuyrm வரவேற்முர்கள். 
மராட்டிய பீரங்ககள் ௮வருக்கு ஜஐயகோஷம் புரிக சன. 

மராட்டியரிடம் Boor us Sey கொண்டு அந்த முதிய 
வீரர் பாஜிராவைத் தமது மூன்றும் புத்திராக ஸ்வீகாரம் 
செய்துகொண்டார். அவர் இறக்த பிற்பாடு அவரது 
ஸ்வீகாரச்தின்படி. ௮வரது ராஜ்யத்தில் மூன் ஜில் ஒருபங்கு 
பாஜிராவுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இதிலிருக்தே ur 
கள் செய்த காரியங்களின் உயாசக்த எண்ணங்கள் விளங்கு 

இன்றன. இதிலிருந்தே பாஜிராவ் ENS Bi ஹிந்துக்கள் 
தமது சொந்த சுயரலங்களைக் கருதாமல் தமது பொது 
வான ஹிந்து உறவையும் சமூகத்தையும் மதத்தையுமே 
கருதியவர்களாய் gras சுதசதிரத்தையும் ஹிச்து சாம் 
ராஜ்யத்தையும் oer. முயன்று வரதது வெளிப் 
படையாக விளங்குகிறது. 

இவ்விதம். மூன்றாவது முகமதிய ராஜப் பிரதிகிதி 
மால்வா, பண்டில்கண்ட் காடுகளிலிருக்.து ஓடிப்போன 
தரல் அச் காடுகளில் மஹாராஷ்டிர ஆதிக்கம் ஏற்பட்டது. 
மராட்டியர் கையில் அக் கரடுகளின் யுத்த மர்மஸ்தானப் 
கள் அ௮அகப்படவே அவர்களால் அவ்கிருக்து ஹிக்து விடு 
தலைப் போசை முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதான ஸ்தர 
னத்துக்கே எடுத்துச் சென்று ஜயகேரஷம் புரிய முடிக் 

த்து. 
இவ்வாறு மால்வச, பண்டில்கண்ட் காடுகளில் படை 

பெடுப்புக்கள் நடக்கும்போது குஜராத்திலும் மஹாராஷ் 
டிரப் படைகளும் ராஜதக்திரங்களும் மகத்தசன வெற்றி 
பெற்றன. பிலாஜி காயக்வாட், கண்டாஜி பந்தே, இன் 

னும் Pore! அப்பா இவர்கள் GR SS gue or முகலச 
யப் படைகளை நொறுக்கி வந்தார்கள். அதனால் முகலாய 
சரஜப் பிரதிகிதி மராட்டியருக்குச் செளகத், -ஸர்தேஷ்முட 
செலுத்தும்படி. இணங்க வேண்டி. ஏற்பட்டது, இச்த 
இழிவான உடன்படிக்கையால் ஆத்திரல் கொண்ட முக 
OT LIE சக்ரவர்த்தி மரரட்டியரைக் கசூஜராத்திலிருக்.து 
துரத்தும்படி. அபய சிங்கை அனுப்பினாச். அபய எங்கோ 
ஜய சிவ்கைப் போலிசரரமல் ௬ய கலத்தையம் ௬ மேன்மை 
யையும் கருதியவன். இதனால் ௮வன் ஹிந்து ௬தந்திரப்
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போரை நடத்துவதற்கு மற்ற ஹிந்து அரசர்களைக் காட்டி 
லும் தனக்கு விசேஷ உரிமை ஏதொன்றும் இல்லை என் 
பதை உணரவில்லை, ஹிக்துக்களுள் மஹாராஷ்டிர 
மண்டலமே இச்த உன்னத காரியத்தை நடத்தச் ௪க்தி 
வுள்ளது. ஆனால், சுயாபிமானத்தினால் இக.த உண்மையை 
அறியமுடியாத அ௮பய இங்கு குஜராத்தில் மராட்டியரை 
எதிர்க்கவும் முற்பட்டுச் சமரசப் பேச்சு கடத்தும் 
பரவளனையில் பிலாஜி காயகவாடை டஉசகூர ககருக்கு 
அழைக்தான். ௮க் ஈகோ ஹிந்துக்களுக்கு ஒரு புண்ணிய 
ஸ். தலமரயிருக் தபடி.யால் பிலாஜி காயக்வாடுக்குக் கெட்ட 

சந்தேகங்கள் உண்டாகவில்லை -ராஜபுத்தூரகைய தான் 
கொடுத்த ௪பத வார்த்தைகளையும் பாராமல் ௮பய சங்கு 
அக்கு வந்த பிலாஜியைக் கொன்றுவிட்டான். ஆனால் 
தான் செய்தது பெரும் பாவமன்றிப் பெருக் தவறுமாக 
விட்டதென்று உடனே சண்டுணர்ச்தான். 

ஏனெனில், ஆங்கசங்கே தலைவர்களில் ஒவ்வொருவச் 
கொலையண்டதனால் மராட்டிய மக்கள் பயந்து அடங்க 
மாட்டார்கள்; ௮வர்கள் இளம் பிராயத்திலிருக்தே யுத்தம் 
மரணம் இவைகளுடன் பழகியவர்கள் ) தலைமுறை தலை 
முறையாக புத்த கூடாரத்தில் வளர்ந்தவர்கள். 

பண்டில்கண்டிலும், மால்வாவிலும் போல் குஜராத்தி 
அம் ஹிச்து மக்கள் மராட்டியரை வரவேற்று ஆதரவு 
அளித்துப் பல முறை ௮வர்களது Dare po Curr 
புரிந்து வச்தார்கள். சூ ஜராத்திலுள்ள கேசளி, பில், 
வாகிரி' முதலிய ஹிர்துப் பட்டாள வகுப்புக்கள் தாம் 
கொண்டாடி. வக்த பிலாஜி கொலையுண்டதால் இற்றவ் 
கொண்டு அதன் வஞ்சக் தீர்க்கக் கருதி முகலாயப் படை 
களைத் தாக்கினார்கள். காற்புறமிருக்தும் மசாட்டி.யர்களும்: 
வக்தார்கள். 1722-வ.து வருஷம் பரோடசவைக் கைப்பற்றி 
அதை ௮ம் மகாணத்துத் தலைககராக்கி ௮பய சிங்கு ௮ங்கே 
கிற்கமுடியாமல் செய்துவிட்டாச்கள். தாமாஜி காயகவாட் 
என்பவர் ஜோ,க்பூரையே தாக்கி வென்று, அபய சங்கை 
அவனது ஊருக்கே துரத்தி யனுப்பி வெகு வேகத்துடன் 
இரும்பிவக்து, ஆமதாபாத்தையே கைப்பற்றி விட்டார்.
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அதனால் முகலாய ராஜப் பிரதிகிதியால் குஜராத்துக்குத் 
இரும்பமுடியாமல் போய்விட்டது. மேலும் அப்படிச் 
இரும்புவது அ௮னாவசியமும் ஆ௫டவிட்டது. எனென்றால், 
அகத மாகாணம் முழுவதுமே 1745-வது வருஷம் 
முகம்மதிய ஏகாதிபத்தியத்திலிருக்து தப்பிவிட்ட.து. 

  

9. ஹிந்துக் கடல்களினின்றும் 

அயலாரைத் துரத்தியது 

கடற் படை தனிப்பட்டதொரு ராஜ்ய அங்க 
மசகும். பலத்த கப்பற் படையுள் ௨ ளோே 
சமுத்திரத்துக்கு எஜமானனாவான். இயற்கையான 
கட்ற் கோட்டைகள் இருந்தும், நாம் புதிய ஜல 
துர்க்கங்களைக் கட்டிப் பகைவரை வென்றும்.” 

(ராமச்சந்திர பந்த் அமாத்ப) 

இவ்விதம் ஹிந்து சுதக்திரத்துக்காக மராட்டியர்கள் 
முகலாய நஈரட்டில் புகுந்து அதன் பிரதான ஸ்தலங்களில் 
போர் புரிக து வருங்காலத்தில் மேலைகாட்டிலிருக்து வரும் 

அயலார் ஆதிக்கத்தி விருந்து ஹிந்துஸ்தானத்துக் கடல் 
களையும் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டிய முயற்சிகளையும் 
செய்து வந்தார்கள். தமது காட்டிலே எஜமானர்களாம். 
ஸ்தாபித்துக்கொண்ட முகமதியரைப்போல் ஐரோப்பாவி 

லிருந்து வச்த மேலைகாட்டு வியாபாரிகளிடமிருக்தும் ஹிக்து 
சரம் சாஜ்யத்துக்குக் கேடு விளையும் என்பதை அவர்கள் 
ஆதியிலேயே அறிக் இருக் தார்கள்.மேற்குக் கசை ஈரடுகளில் 
ஐசோப்பியரின் பேரசசையை அடக்க யழிப்பதற்கு 
மேவண்டிய ஏற்பாடுகளைச் சிவாஜியும் ௮வர் காலத்துத்
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தலைவர்களும் செய்தார்கள். மராட்டிய ராஜாங்கத்தின் 
கட்டளைப்படி பெசதுஜன அறிவிப்புக்காகச் சிறந்த 
மராட்டியத் தலைவரும் ௮ரசியல் நிபுணருமான ராமச்சக் திர 
பந்த் எழுதிய * ராஜ நீ.தி'' என்ற ௮ரிய நூலில் காணும் 
விதிகளிலும் திட்டங்களிலும் சிவாஜி முதலியோரது 
கருத்து ஈன்கு விளங்குகிறது. அக்காலத்தில் எவ்வளவு 
முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும் ஹிச்துக் கடற்கரைகளை 
அயலாரது அ.இக்கத்தினின்றும் விடுவிக்க சிவாஜி 
முயன்ருர். பலத்த மராட்டியக் கப்பல் படையைத் 
தொகுத்து ஜலதுர்ச்கவ் (கடல் கோட்டை) களைக் கட்டி. 
அவைகளின் பரதுகாப்புக்கு வேண்டிய சேனைகளையும் 
பீரக்கெளையும் வைத்தார். ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு 
மேலாக இக்த ஜலதுர்க்கக்கள் ஹிக்துக் கடல்களைக் 
காத்துதவின. 

ராஜாராம் காலத்தில் ஓளரங்க?ப்பின் படைகள் 
தக்காணம் முழுவதிலும் வழிக்தோடியபோது மராட்டியர் 
கசடுகளில் ஒழுங்கு குலைந்து எங்கும் கலவரமும் கூழப்பமு 
மரக விருந்தது. ஹிந்து கரடுகளும் தலைவர்களும் தணித் 
தணியே தங்களாலான வழிகளில் எஇரிகளை எதிர்த்துப் 
போர் புரிந்து வந்தார்கள். ௮ப்போது முகலாயரைக் கடற் 
கரையி லிருக்து துரத்தவேண்டிய பொறுப்பு கானோேஜி 
ஆங்கே, கூஜார் முதலிய இறந்த மராட்டியக் கப்பற் 
படைத் தலைவர்களினமீது வீழ்ர்தது. ௮வச்களில் ஓவ் 
வொருவரும் தத்தம் கடமைகளைச் செவ்வனே செய்து 
வந்தார்கள். ஆங்கிலேயர்கள், போசத்துசர்கள், டச்சுக் 
கச.ரர்கள், அன்றி ஸித்திகள், முகலாயர்கள் இவர்கள் 
எல்லோரும் தணித் தனியாகவும் சமயம் வாய்த்தபோது 
ஒன்ருகச் சேோச்தும் தனே தினே உயர்ச்து வரும் மராட்டி 
யக் கப்பற்படையின் பலத்தை கிர்மூலம் செய்ய மூயன் 
மூர்கள். ஆனால், அதெல்லாம் வீணாயிற்று. பம்பாய்க்குத் 
தெற்கே பதினாறு மைல் தூரத்திலுள்ள கானேரி என்னும் 
தீவு மராட்டியக் கப்பற்படைத் தலைவரான கரனோஜி 
ஆங்கரேவின் கையில் அ௮கப்பட்டபடியால் ஆங்கிலேய 
GEG HSS கஷ்டம் உண்டாயிற்று. ஜன்ஜிரா சாட்டு 
ஸித்தி முகமதியர்களும், மசாட்டியருக்கு முன்னமே
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மேற்குக் கரைகளில் அதிகாரத்தை ஸ்தாபித்துச் கொண்ட 
போர்த்துசேரும் முறியடிந்து அழிவுற்றால், எஞ்சி கின்ற 
தம்மை மராட்டியச் கப்பற்படைத தலைவர் பொடியாக்கி 
ஊதிவிடுவார் என்று ஆங்கிலேயர் அறிந்தார்கள். 

இக்த எதிரிகளிட மிருக்து தமது கப்பற்படை ஸ்தலம் 
களைக் காப்பதற்காகக் கானோஜி ஆங்கே ஒரு பெரிய 
படையை நியமித்தார். அதன் செலவுக்காக அரபிக் 
கடலில் வாத்தகம் உடத்தும் கப்பல்களிட மிருக்து செளத் 
வரி வசூலிக்க வேண்டியிருந்தது. ஹிச்துக் கடல்களில் 
WIT yuh Sor எஜமானச்களாய் இருக்கவேண்டும் 
என்று அவர்கள் கருதினார்கள். ஆகையால் தமது உத்தரவு 
பெற்டே பெரறுமலோ தமது கடல்களில் பிரயாணம் செய் 
யும் அயலாரிடமிருக்து செளத் வரி வசூலிப்பது முற்றிலும் 
நியாயமானது என்றே அவர்களுக்குச் தோன்றியது. 
ஆனால், ஆங்கிலேயரும் மற்ற ஐரோப்பியர்களும் இதற்கு 
இணங்காமல் எ திர்த்தசர்கள். இவர்களுக்கு ஒரு பாடக் கற் 
665 கானோஜி அவர்களது கப்பல்களையும் ௮வைகளில் 
உள்ள சரக்குகளையும் மணிதர்களையும் கைப்பற்றிப் பிரதிக் 
இரயம் கொடுத்தாலன்றி விடமுடியாது என்று தெரி 
வித்தார். 176-வது வருஷம் சார்லஸ்பூன் என்பவர் 
பம்பாய் கவர்னர் ஆனதும் ஆங்களேவின் படை ஸ். தாபனவ் 
களை அழிப்பதாக நிச்சயித்து ஏற்பாடுகள் : செய்து 
பெருமையடித்தார். ஒரு பெரிய கப்பற்படை இளம்பி 
மராட்டியக் துறைமுகமான விஜயதுர்க்கச்தைத் தாக் 
இற்று. ஆவ்கலேயா றிக் கொதித்தார்கள். அவர்கள் 
தங்களது பேரர்க் கப்பல்களுக்கு வைத்த பெயர்களி 
லிருந்தே அவர்கள் மராட்டியரமீது வைத்திருக்த துவேஷம் 
தெரியவரும். ஐன்றின் பெயர் 'வேட்டைக்கரரன்” 
(Hunter); QarQencr gm *பருக்து ' (11௨௭1); மூன் ருவதின் 
பெயர் * வஞ்சம்? (௭6); கான்கசவதோ (போர் 
தொடங்குவதன் முன்பே) * வெற்றி! (7400), இக்த 
பயல்கரக் கப்பற் படைக்கு உதவியாகச் சேனைகளையும் 
அனுப்பினார்கள். மராட்டியக் கோட்டைகளைத் தாக்கு 
வதற்கு அதில் பொறுக்குத்தரமான ஆங்கிலேயப் போச் 
வீரர்கள் ஆயிரக்கணக்கில். இருக் தார்கள். 77-4-7717 இல்
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இவர்கள் விஜயதுர்ச்கம் என்ற கோட்டையின்மீது கூண்டு 

களைப் பொழிக்தார்கள். ஆனால், தம.து கரரி.பம் ௮வ்வளவு 

௬லபமான தன்று என்றும் மராட்டியக் கோட்டைகள் 

மெழுகனால் கட்டப்பட்டவை யல்ல என்றும் தெரித்து 

கெரண்டார்கள். அக்தப் பீரங்கெளின் எதிரே மசாட்டியக் 

கேரட்டைகளும் கோட்டைப் படைகளும் கேசட்டைச 

௬வர்களின்பின் வீரத்துடன் உறுதியாக நின்றுகொண்டு 

ஆங்கிலேயரின் வீண் முயற்சிகளைக் கண்டு ஏளனம் 

செய்தார்கள். இது கண்டு கொத்து ஆங்கிலேயர் YT OR 

தாண்டி. மதிலேற முயன்றார்கள். ஆனால், மராட்டியரோ 

அவர்களை உடனே சிதறவடித்துக் தோல்வியுடன் திருப்பி 

யனுப்பிவிட்டரர்கள், வகையில்லாமல் போய்விடவே 

ஆங்கிலேயர் பின்வாங்க ஆரம்பித்தார்கள். இதைக் 

கண்டதும் மராட்டியர்கள் அவர்களின்மீது சூண்டுமாகி 

பொழியவே, அவர்கள் வந்ததைக் காட்டிலும் ௮தஇக 

வேகத்துடனே ஐடி.ப்போஞனார்கள், 

கானேரியை அடுத்த வருஷம் பூன் தாக்கினான். ஆனால், 
மராட்டியர்கள் ௮வனைப் பெருத்த ஈஷ்டத்துடன் துரத்தி 

விட்டசாகள். ௮இலிருக்து தனக்தோறும் மசாட்டியரசல் 

இச்தியாவில் உள்ள ஆங்கிலேய அ௮திகாரத்தக்கே பெருத்த 

ஆபத்து அதிகரித்சது, இதையறிக்த ஆங்கல “rrr 

கம்மோடோர் மத்தேயு என்ற இறந்த கப்பல் படைத் 

தலைவனை கான்கு போர்க் கப்பல்கள் பொருந்திய பிரத்தி 

யேகமான வியூகத்துடன் அனுப்பினார், எப்படியாவது 

வெற்றி பெற வேண்டும் என்றெண்ணிப் போர்த்துசீசசை 

யும் தம்முடன் சேரும்படி. ஆங்கிலேயர் அழைக்க, yar 
களும் இணங்க, இருவரும் சேர்க்து மராட்டியரைத் தாக்கி 

னார்கள். 77:97-வ.து வருஷம் மராட்டியர்கள் இச்த இசண்டு 

ஐசோப்பிய வருப்பினர்களையும் தைரியமாக எதிர்த்து 

நின்று கிலச்திலும் கடலிலும் போர் புரிந்து கோட்டை 

மதிற் ௬வர்களை யேறித் தாண்டவக்த அவர்களைச் சிதற 

வடி.த்துத்- துரத்தினார்கள். இதைக் கண்டு சஏயாமல் Gurr 

வெறியில் கம்மோடோர் மத்தேயு தானாக முன்னே குதித் 
துப் பாயவும் அவனது தொடையில் மராட்டியவீரன் 
ஒருவன் கத்தியால் குத்தின். ஆனால், கம்மோடேசச்
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அஞ்சாமல் ge வீரனைப் பின்பற்றி ஓடித் துப்பாக்கியை 
அவனுக்கு கேராகப் பிடி தீ தரன். ஆனால், அதல் 
தோட்டா போட மறக்து விட்டது தெரிச்தது, கம்மோ 
டேசரைப் போலவே ௮வனது கூட்டாளிகளும் தோல்வி 
யுற்றார்கள். அவர்கள் கோட்டைச்௬வர் மீதேறித் 
தாண்ட முயன்றபோது மராட்டியர்கள் உறுதியுடனும் 
வன்மையடனும் எதிர்த்துச் தாக்கவும் ௮வர்கள் அலறிப் 
பின்வாங்க கேர்க்தது. இதற்குள் இன்னொரு மசாட்டியக் 
கப்பல் வியூகம் கிலத்தின்மீ இருந்த பேசர்த்துசேசேரைத் 
தாக்க ஆரம்பித்தது. போர்த்துசேருக்குக் இலி பிடித்ததும் 
அவச்கள் உயிர் தப்பினால் போதும் என்று ஒட்டம் பிடித் 
தீசர்ீகல். அதைப் பார்த்து ஆங்கிலேயரும் தங்களதுதுப் 
பசக்கிகளையும் தோட்டாக்களையும் வெற்றி பெற்ற மரசட் 
டியர் கையில் விட்டு ஒட்டமெடுத்தாச்கள். இரந்த ges 
கேடான இரண்டு தோல்விகளின் பொறுப்பை ஆங்கிலே 
யர் போர்த்துசேமீது சாட்ட, ௮தை யவர்கள் ஆங்கிலே 
யர்கள்மீது சட்ட, இப்படி விவாதம் ஈடக்து எஞ்சி கின்ற 
௪க்தியும் ' ஓழிச்து களைத்துவிட்டார்கள். மனஸ்தாபத் 
துடன் போர்த்துசேர் சாலுக்குத் திரும்பினார்கள். ஆக்க 
லேயரும் பம்பாய்க்கு திரும்பினார்கள். செளத் வரிக்காக 
மசாட்டியக் கப்பல் படைத் தலைவர்கள் கைப்பற்றி விடு 
வார்கள் என்ற பயத்தினால் வெகு கரன்வரை ஆங்கிலக் 
கம்பணியார் தமது வியாபாரக் கப்பல்களைப் போர்க் கப் 
பல்களின் பாதுகரப்பில்தசான் ௮னுப்ப வேண்டி. யிருக்தது. 
உடனே ஆக்ூலேயரின் *வெற்றி'யும் தோல்வியாகத் 
தாழ்ச்தது. “வஞ்சமும் ' வஞ்சம் தர்க்க முடியாமல் 
மரசட்டியச் கையில் அகப்பட, அவர்களும் அ௮தைம்: 
பிரதிக் இரயம் கொடுப்பதானால்தான் இருப்பிச் தருவோம் 
என்றார்கள், இ, பி, 7794-வது வருஷத்தில் டச்௬க்காரச் 
களுக்கும் இதே கதி கேர்ச்தது, எழு போர்க் கப்பல்கள், 
இரண்டு பீரங்கிக் கப்பல்கள், ஒரு பெரிய சேனை இவை 
களுடன் டச்சுக்காரர்கள் விஜயதுர்ச்கச்தைத் தாக்கினார் 
கள். ஆனளுல், அவர்களால் மராட்டியரது வலிவை ௮சைக்க 
முடியவில்லை. முதுமை யடைந்த வீர பலாட்டியரான 
ஆவங்கரேவை ஹிந்துக் கடல்களில் மடககுபவர் யாரும் 
இல்லை. கொங்கண காட்டில் முகமதிய சித்தியடனும்,
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தக்காணத்தில் கிஜாமுடனும், கூஜாசத் பண்டில்கண்ட் 
மாளவ நாடுகளில் முகலாயருடனும் தீராத கடும்போர் 
,கடத்திவச்த காலத்திலும் மராட்டியர் தமது வெற்றியை 
ஹிந்துக் கடல்களில் கிலைகிறுத்தியே வச்தார்கள். 

1789-வது வருஷம் கானேஜி ஆங்கே இறச்தார். 
அப்போதுதான் கொங்கணத்திலே மகான் ஒருவர் 
தோன்றி மராட்டியத தலைவர்களிடமும் மக்களிடமும் 
தேச சமூக உணர்ச்சியைக் குன்றாது வளர்த்து வந்தாச்.. 
அவர்தான் ஷாஹ், பாஜிராவ், மாஜி, ஆங்கசே முதலிய 
ஆயிரக் கணக்கான வீரர்களுக்குக் சகூருவான பிரமேக 
,தரஸ்வாமி, ௮வரிடம் உன்னதமான தேசியக் கொள்கை 
களும் உணர்ச்சியும் ததும்பின. ஜனங்களுக்கு ஸ்வதர்ம. 
ஸ்வராஜ்ய லட்சியங்களை எடுத்துச் செரல்லிவக்தசச், 
இளவயதில் கடுக் தவமியற்றி யோக சக்தி பெற்றவர் 7: 
வருஷத்தில் ஒரு மாதம் யோக சமசதியில் ஆழ்ந்து ௮௯. 
காலத்தில் நிலத்திலே மண்ணுக்குள் புதைக்கப்பட் டி.ருப் 
பார்; ராமதாஸர் போலவே பரத கண்டம் முழுவதும் 
௬ற்றி ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்தையும் பார்த்தவர் ; ஹிந்து. 
சமூகத்தின் ௮டிமைத்தனத்தை உணர்ந்தவர். அவரது 
தேசிய ஆவேசத்தைக் கிளப்பிவிட்டது ஐஞ்ஜிசா முகமதி 
யர் செய்த ஒரு தீச்செயலே. ஸித்இகள் மராட்டிய. 
சசஜ்யத்தின் கடும் பகைவர்கள் ; கொங்கணத்தில் மராட் 
டியா பலம் ௮இகரித்து வருவதால் தம.து ராஜ்ய மெல்லாம் 
கவிழ்க்துவிடு மென்று ஸித்திகள் ௮றிக்தரர்கள், ஆதலால்: 
மராட்டியருகீகு எதிராக ஆங்கிலேயர், டச்சுக்காரர், 
போர்த்துசேர் இவர்களுடன் சேர்ச்து மராட்டிய காட் 
டில் புகுச்து பலமுறை கொள்ளையடித்து வக் 2சர்கள். இது. 
மட்டுமன்றி, முகமதியச்களிடமே விசேஷமாய் விளங்கு. 
Gp மிலேச்சத் தன்மையுடன், மூற்றுக்காணக்கான 
பாலர் பாலிகைகளைப் பெற்ரோர்களிடமிருச்து களவாடிச் 
சென்று பலவச்தமாக முகமதிய மதத்தில் சேர்த்து, 
2% gi ஆலயக்களை மண்ணோடு மண்ணாக இடித்துத். 
தள்ளி, ஹிந்து மக்களுக்கு ௮சேக அட$தஇிகளை ஸித்திகள் 
இழைத்து வந்தார்கள். ஸ்வரமிஜி தவமும் சமாதியும் 
பயின்று வரத புனிதமான பர௬சாமர் ஆலயமும் ௮வச்
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களது மதவெறிக்குப் பலியாயிற்று, ஸிதீதிசள் ௮வ்வால 
பயத்தைக் துகள் துகளாக இடித்து ௮தில் இருக்த பொக் 
இஷத்தைக் கொள்ளையிட்டுக் கையில் அகப்பட்ட பிரசம 
ணர்களைச் இத்தரவதை செய்துவந்தராகள். அந்த அநீதி 
களால் பிரமேச்திரஸ்வாமியின் மனத்தில் தணிக்க மூடி. 
யாத தவக்கோபம் பொங்கிற்று, சாதாரணமாக ஹிக்து 

சரதுச்கள் எல்லாரிடத்திலும் சம பார்வை வைத்துக் 
கோபத்தை யகற்றுபவர்கள். அத்தகைய சூணம் இன்று 
இச்த அநீதிகளால் மாறிவிட்டது. ஹிக்து விடுதலைப் 

போரைத் தளராமல் கடத்தி ஹிச்து சுதந்திர லட்சியத் 

SECS தமது வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்வதாய் 

ஸ்வாமிஜி உறுதிகொண்டசர். அவர் மகத்தான செல் 
வரக்கு உள்ளவராதலால் ஸித்தியே ௮வரது பகையை 
வளர்க்க அஞ்சி ௮வர் இனித் துன்பம் இல்லாமல் பர௬ 
ரரமர் ஆலயத்தில் இருந்து வரலாம் என்றும் பிரார்இத் 
தரன். ஆனால், ஸ்வாமிஜி மறுத்து, “தெய்வங்களின் 
மீதும் ௮ந்தணர்களின்மீதும் நீ இழைத்துள்ள அநீதிகளுக் 
குப் பழிக்குப் பழி வாங்காமல் பேசகுமா?” என்றதுரைத் 
தரர். ஆங்கரே அவரைச் சமாதானப் படுத்த முயன்று 

கொங்கணத்தில் தங்கியிருக்கும்படி, வேண்டினார். ** வஞ் 
௪௧ அயலான் ஆட்9 புரியும் இச் காட்டில் கான் இணி 
வரழ முடியாது. இங்கு ஒரு துளிநீரேனும் பருகமாட் 

டன். சான் மீண்டும் கொங்கணத்துக்கு வரும்போது 
வஞ்சம் இரக்கும் ஹிச்துப் படையடனேதான் வரு 
வேன்'' என்றுரைத்து ௮வர் சாத்தாராவுக்குச் சென்றார். 
அன்று முதல் ஹிர்துக்களின் வஞ்சகப் பகைவர்களுக் 
கெதிராக, ௮இலும் ஜஞ்ஜிரா நாட்டு ஸித்திகளுக்கும் 
கோவாவின் போர்த்துசேருக்கும் எதிராக, மும்முரமா 
கப் பிரசாரம் செய்து வக்தார், ஹிநர்துஸ்தானத்தை அன் 
ணியரிட மிருந்து மீட்டு ஹிர்து தர்மத்துக்குப் போர் 
புரிச்து காஷ்மீரம்முதல் கன்னியாகுமரிவசை யள் ள 
ஹிக்து மக்களின் ௮ரசியல் சதக் தரத்தை காட்டுவதாகய 
மராட்டிய மனவுறுதியை மக்களிடம் வளர்த்து வக்தார் 
என்பது ௮வரது கடி.தங்களினால் விளங்கும், ் 

ஸித்திகள் இழைத்த அநீதிகளுக்கு வஞ்சம் தீர்க்க 
வேண்டுமென்று ஸ்வாமியின் சிஷ்யர்களான ஷாஹுவும்
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பாஜிராவும் இர்மாணித்தார்கள். உடனே மராட்டியத் 
தலைவர்கள் கொங்கணத்தில் ஸித்திகள்மீதும் போர்த்து 
இசர்மீதம் படை யெடுப்பதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை 

யும் சூழ்ச்கெளையும் செய்யத் செொடக்கினாச்கள், சே 
கரலத்தில் டில்லியி லிருந்து ஆர்க்கரடு வரையில் உள்ள 
௮கேக அரசர்களிடம் அவர்கள் போர் புரிய வேண்டி. 
பிருக்ததால் ஒரு தஞூச்த சமயத்துக்காகக் காத்திருச்தரர் 
கள். அப்போது ஸித்தியின் ராஜ்பதஇல் கலகம் உண்டசஇ 
ஒரு கட்டுத் தலைவன் ௮ரசை யேற்கவும் மற்றொரு கட்சித் 
தலைவன் மராட்டியரது உதவியை ஏற்கவும் வச்தனர். 
மராட்டிய பாட்ணிஸ் உடனே கல்வர வேற்று மராட்டிய 
சாஜியச் சூழ்ச்சி பலித்துவிட்டதை ஷாஹுவுக்குச் தெரி 
வித்தார். வெரு நாளாகக் காத்திருந்த இச்தச் செய்தியைக் . 
கேட்டவுடன் ௮ரசசர் குதூகலமடைத்து பாஜிரரவுக்குக் 
கடிதம் எழுதிக் கட்டளையும் பிறப்பித்தார். “* இச்தக் கடி. 
தம் முழுவதும் வரடப்பதற்காகத் தரசமதம் செய்ய வேண் 
டாம். உமது வீரக் குதிரையின் மீதேறி உடனே புறப் 
பட்டு வரவும், வரும்போது இதை வாதத்தால் போதும்.” 
7762-வது வருஷம் படைடையெயடுப்பு ஆரம்பித்தது. 
மராட்டியப் படைகள் எஹ்யாத்திரி மலையினின்று 
இறங்கி டாக கோஸலாலாக் கோட்டையைக் கைப்பற்றி 
ஸித்தியின் ஈரடுகளில் வெற்றியுடன் பிரவே௫த்து முகமதி 
யப் படைகளின்மீது கடுமையரன தோல்விகளைச் ௭மத்தின. 
உடனே பாஜிராவும் ராயகட்டைத் தாக்இ அதை மீண்டும் 
கைப்பற்றினார். புகழ் பெற்ற இக்தசக் கோட்டையே 
சிவாஜியின் சிங்காதன ஸ்தலம், இங்கேதான் சிவாஜி முடி. 
சூடினார். இக் கோட்டை ௬தக்இரப் போரின் ஆசம்பத்தி 
லிருந்து இன்றுவசை முகமதியர் கையில் இருக்து வந்தது, 
தமது பேரரசரின் தலைசகர் மீட்கப்பட்டதை யறிந்து 
மஹாராஷ்டி ரத்தி லுள்ள ஹிந்து மக்கள் எல்லோரும் 
குதூகலித்தாச்கள். கடலிலும் மராட்டியப் படை 
வெற்றியை காட்டிற்று, ஜஞ்ஜிராவின் ௮ருகே மானாஜி' 
ஆங்கே ஸித்தியின் கப்பற் படையைக் தாக்கி மகத்தரன 
வெற்றியை காட்டினார். ஆங்கிலேயரும் பயந்து முதவில் 
இசக௫ியமாகவும் பின்பு வெளிப்படையாகவும் ஆயுதவ் 
களைக் கொடுத்து ஸித்திக்கு உதவி புரிக்தார்கள், கடை௪
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பில் மராட்டியர் எதிரே போர் புரிவதற்குக் காப்டன் 
.ஹால்டேன் தலைமையின் கழ் ஒரு பெருத்த சேனையையும் 
அனுப்பினார்கள். ஆனால் கண்டீஜிகரஹா், கர்டே, 

மோதே, மோஹிதே முதலிய மராட்டியத் தலைவர்கள் 

போரைப் பலமாக கடச்திவர்தார்கள். மதுராபாய் 

ஆங்க்சே முதலிய மாதரடகளும் இதில் ஈடுபட் டிருந்தார் 

கள், இக்தப் புகழரசி பிரமேக்திர ஸ்வாமிக்கு எழுதிய 
கடி.தங்களால் அவரது தேடிய ஆர்வமும், அயலாரிட 

மிருந்து ஹிர்து காட்டை விடுவிக்கும் ஊக்கமும், எதிரி 

யின் கையிலிருந்த ஒவ்வொரு ககரின்மீதும் ஹிந்துக் 

கொடி வெற்றியுடன் பறக்து வருவதைக் கண்ட பெருமை 
யம் இனிது விளங்குகின்றன. 1786-வ.து வருஷம் சிமாஜி 
அப்பச இதில் கலந்துகொண்டு ரேவாஸ் என்னும் ௧௧ 

ரருகே கடக்த போரில் அபிஸீனியப் படைகளை முறி 

யடித்து வெற்றி காட்டினார். அபிஸீனியர் தலைவனை 
அரபியன் கொங்கணத்தில் ஹிச்துக்களின் பகைவனா யிருக் 

தான். இவன்தான் பரசுராமர் ஆலயத்தை இடித்துத் 

தரைமட்டம் ஆக்கயெவன். இந்தப் பாதகன் இப்போது 

தலை வெட்டுண்டு தனது பாவத்துக்கு உயிரை ஈடு கொடுத் 

தான். இவனுடன் அன்று போர்க்களத்தில் ௮ண்டேரி 

முகமதியர் தலைவனும் முகமதியர் கட்டியில் பதினோசாயி 

சம் பேர்களும் உயிர் துறக்தார்கள். 

தமது தருமத்துக்கு வஞ்சகம் புரிந்த எதிரிகளின்மீது 

தஞக்த வஞ்சம் தீர்த்து மகத்தான வெற்றியுடன் ஹிக்து 
சமூகத்தின். மரியாதையை தநிலைகிறுத்திய தமது பெருக் 

தலைவரைக் கொங்கணம், மஹாராஷ்டி ரம் முழுவதும் 
வாழ்த்தின். அரசரும் மட்டில்லாத மூழ்ச்சியடன் எழுதி 
யனுப்பிஞர் : “இராவணனைப் போல் இச்.த ஸாத்ஸித்தியும் 

ஓர் ௮ரக்கனே. இவனைக் கொன்றதால் நீர் ஸித்திகளையே 
கிர்மூலமாக்கி விட்டீர், உமது புகழ் எங்கும் பரவிற்று.” 
இளஞ் சிங்கமாகிய௮ப் படைத் தலைவரைத் தமது சபைக்கு 

அழைத்து அரசர் அவருக்கு மரியாதைகளும் வெகுமதி 
களும் அளித்தார். இப் படையெடுப்பின் முக்கிய கர்தீ 
தசவா Gasser பிரமேச்தி ஸ்வாமி) சில்லரைச் 
.சண்டைகளாலும் பொருாமையாலும் மராட்டியர் முயற்சி
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யில் சதளர்ச்சியடையும்போ தெல்லாம் சேசத்துக்கும் தரு 
மத்துக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அவர்களுக்கு 
எடுத்துக் காட்டி, அவர்கள் புரிந்து வரும் மகத்தான 
ஹிக்து விடுதலைப் போரின் உயர்க்த லட்சியங்களை கிளை 
ஒட்டி வந்தார். பிரமேக்திர ஸ்வாமி பகவானுக்கு ஈன்றி 
யறிவு பாடித் தமது மட்டற்ற மஇழ்ச்சியைத் தமது Anes 
சில்யனுக்குத் தெரிவித்து வாழ்த்துச் கூறினார். கு.தாகலத் 
தில் தமது முழு உணர்ச்சியையும் ௮வர் செசல்ல முடிய 
வில்லை, அவர் ஹிந்து தருமத்தைக் காத்துப் பரகூராமரின் 
புண்ணிய க்ஷேத்திரத்தை விடுவித்து வெற்றி காட்டி யவ 
சன்மோ? *சாமள நிறத்து அன்னியரை (போர்திதுசரை 
யும் சித்தியையும்) வென்று கொங்கணத்தில் தருமத்தைக் 
காத்தீர.”' 

இவ்விதமாக மராட்டியர் ஸித்தியை வென்று அவனது 
சிறு ராஜ்யத்தை ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து விட்டார் 
கள். இதனால் போர்த்துசேர் ஒண்டியாக மராட்டியர் 
எதிசே போர் புரிய கேர்ச்த.து. மசாட்டியரது ௮இகாரம் 
தொடங்கயெது முதல் இக்தியாவில் போர்த்து£௪ர் சலப 
மாகப் பெற்ற ஜயங்களும், கம்பாயத்து முதல் இலங்கை 
வசையில் உள்ள மேற்குக் கரைகளில் போர்த்துசேர் 
அனுபவித்து வக்த செல்வாக்கும் குறைய ஆரம்பித்தன. 
மத விஷயங்களில் போர்த்துசேர் செய்துவக்த அக்ரமவ் 
களும் நியாய விசாரணை என்ற முறையில் அவர்கள் 
செய்துஉந்த அட்டுழியங்களும் மூகமதிய ௮வகேடுகளைக் 
காட்டிலும் பயங்கரமானவை. ஐரோப்பாவில், ஸ்பெயின் 
தேசத்தில் உடக்த wf Balm Serer அவைகளுக்கு ஒப்பிட 
படியும். ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேலாக ரரஜிய 
அடிமைத்தனத்தினாலும் இவ்விசமான மத அடக்குமுறை களாலும் துன்புற்று வருர்திய ஹிச்து மக்கள் தமது 
கொக்கணத்து ஹிச்து சகோதரர்கள் ஸித்தியின் கொடுப் 
கோல் ஆட்சியை அகற்றி விடுதலை பெற்றதைக் கண்டு 
தமது விடுதலைக்கும் உதவி பெற மராட்டியப் படைகளை 
எதிர்கோக்கனர். ஹிந்து மக்களின் மனத்தில் தேசியக் 
வெர்ச்சியும் ௮வாவும் தோன்றவே, அவர்கள் கோவச 
ககரில் கியாய விசாரணை என்ற இட்டத்தினால் போர்த்து
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சர் கெரங்கணத்தில் ஹிந்துதச்துவத்தை ந௬ுக்கச் செய்து 

வரும் ஏற்பாடுகளை எதிர்த்து கிற்கத் தலைப்பட்டனர். 

பாஜிரசவின் வெற்றிகளும் மராட்டியப் படைகள் தமது 

எல்லைப்புறதக்தை யணுகுவதும் போர்த்துசேருக்குப் பய 

. வெறியை விளைவித்தன.அவிவேகத்துடன் ௮வர்கள் ஹிகச்து 

இயக்கத்தை ௧௬௧௫, ௮து மச்களிடையே பரப்பிவரும் 

புது ஆசைகளையும் புதிய இளர்ச்சகளையும் கெரடுமையாக 

அடக்கி வந்தார்கள். பழைய பதிவுகளிலிருக்து இவ்வாறு 

அறிஓரோம். “** ஹிச்து மிராசுதார்களின் பரந்த சொத்துக் 

களைப் பறிமுதல் செய்தார்கள் ;) பல கிராமங்களைச் சூழ்க்து 

கொண்டு மக்களைக் கத்திகொண்டு மிரட்டித் தமது 

மதத்தில் பலவர்சமாகச் சேர்த்தார்கள். ஹிந்துக் 

குழந்தைகளை எடுத்துப் போனார்கள். ஹிச்து மதத்தை 
விட்டுவிட மறுத்தவர்களைக் கைதுசெய்து கொன்றார்கள். 

இன்னும் சலரை அடி.மைப்படுத்தினா்கள். அவர்களது 
கோபம் முக்கியமாகப் பிராமணர்கள்மீது விழுக்தது. 

பிராமணர்களை அவர்களது வீட்டிலேயே சிறை வைத்தசர் 
கள். ஹிந்து மதக் கிரியைகளை வெளிப்படையாகச் செப் 
வதைத் தடுத்து அடக்இஞனார்கள். ஹிக்து ஒருவன் மதச் 
சடங்குகளை சடத்தத் துணிச்தால் அவன் வீட்டைச் 

சூழ்ச் தகொண்டு, அவனது வீட்டுக்காரர்களைக் கைது 

செய்து, அவர்களை கியாய விசாரணைக்கு அனுப்பி, ௮க்கே 

அவர்கள் பலவக்தத்தினலும் கிறிஸ்துவ மதத்தைத் தழுவ 

மறுத்தால் கொன்றுவிடுவார்கள் ௮ல்லஅ அடிமைகளசக் 

விடுவார்கள்.'” ஆனால், இத்தகைய அநீதயான அடக்கு 

முறைகள் _ இருந்தும் ஹிக்துத் தலைவர்கள் தளசாமல் 

போர்த்து யச் சர்க்காரின் ௮க்ரமமசன உத்தரவுகளை 

எதிர்த்தே வர்தார்கள். போர்த்துசேரின் கோபத்துக்கு 

யிரக் கணக்கானவர்கள் பலியானார்கள். கடைசியில் . 

ane? பேஸின் முதலிய இடங்களில் உள்ள தேஷ்முகி 

களும் தேசாயிகளும் ஆகிய ஹிஈதுத் தலைவர்கள் எல்லே 

ரும் சேர்ந்து தமது விடுதலையைக் கரத்து ஹிச்து சத்திரம், 

தேசம், தருமம் இவற்றின் மேன்மையை காட்டும்படி. 

பாஜிரரவுக்கும் ஷாஹுவுக்கும் இரகசியமாகச் செய்தி 
அனுப்பினார்கள். ஹிச்து மக்களிடம் மிகுந்த செல்வாக் 
கும் தரமும் பொருந்திய மலரம் காட்டின் ஸர்தேசியான
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அச்தாஜி ரஞூசாதர் வெளிப்படையாகவே போச்தது 

செரின் உத்தரவை மீறி ஹிக்துமதச் சடங்குகளைச் செய்து 

தம் பூமிகளில் இருக்கும் ஹிச்துக்களையும் அவ்விதமே 

செய்யும்படி, உற்சாகப்படுத்தி வரவும், அவர் போர்த்து 

இசரின் ௮டக்குழுறைகளுக்குப் பலியாடிக் கைது செய்யப் 
பட்டார். போர்த்துசேசர் ௮வரது கிலங்களையெல்லாம் பதி 

முதல் செய்து, அவரை நியாய விசா ரணைக்காகக் கோவா 

சகருக்கு அனுப்பினார்கள். ஆனால், ஹிந்து மக்களின் 
அதிஷ்டவ௪த்தரல் ௮வர் தப்பி ௮பாயமின்றிப் பூணவை 

அடைத்தார், ஒரு ரகசியத் திட்டத்தை எற்படுத்தி, 

போர்த்துசேேரது வசமிருக்கும் காடுகளில் மசாட்டியர் 
பிரவே௫க்கும்போது வேண்டிய உத விழையும் பரச 
மரிப்பையும் தகுக்த யோசனைகளையும் அளிப்பதாப்ப் பாஜி 
சாவுக்கு வாக்களித்தார். மேலும், போர்த்துகசருக்கு 
உரிய கெரங்கணத்தில் இருக்கும் ஹிக்து மக்கள் 
எல்லோரும் ௮வரசை ஹிக்து மதத்தின் வஞ்சகப் பகைவர் 
களைச் தண்டித்து ஹிக்து சாட்டை மீட்கவந்த ௮வதார 
புருஷராகக் கருதி, அவரது வருகையை மன வெழுச்சி 
யூடன் எஇிர்பார்க்கிறார்கள் என்றும் ௮க்தாஜி ரகூகாதர் 
பாஜிராவுக்கு எழுதியனுப்பினார். 

பாஜிராவுக்கோ வட நாடுகளில் விடாமல் போச் 
புரிந்து பல பிரச்சினைகளில் தீர்மானம் செய்யவேண்டி. 
யிருந்தது. மேலும், இர்தியாவெக்கும் மசாட்டியர் செய்து 
வரும் நீண்ட படையெடுப்புக்களினால் செலவும் ௮த௧கமச௫ 
வந்தது. எணினும், தமது கொங்கண காட்டு ஹிக்து 
சகோதரர்கள் அடிமைத் துன்பங்களைப் பெறுக்க முடியா 
மல் அனுப்பிய வேண்டுகோளைக் கேட்டு, பாஜிசாவ் வரளச௪ 
இருக்கவில்லை. வழக்கத்தைக் காட்டிலும் உயர்க்த விதத் 

- தில் பரர்வதிதேவியின் திருவிழரவைக் கொண்டாடுகிற 
பசவனையில் பாஜிராவ் பூனாவில் அதிவிரைவாக, ரக௫ய தல், 
கவணிப்புடன் ஒரு பெரும் படையைச் திரட்டி. ஒவ்வொரு 
படைத் தலைவருக்கும் தகூக்தபடி, வேலையிட்டுப் படை 
பெடுப்பின் விவரங்களைத் திட்டப்படுத்தினரை, மாஜி 
௮ப்பா சேனாதிபதியாக கியமிக்கப்பட்டார். ராமச்சச்இச 
ஜோஷி, ௮க்தாஜி, ராமச்சச்திர ரகுகாத் முதலிய படைத் 

4
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தலைவர்கள் எல்லோரும் ௮வரவர் சைன்ய ஸ்தலத்துக்கு 
அனுப்பப்பட்டசச்கள். 7727-வ.து வருஷம் மராட்டியப் 
படைகள் தாணாக் கோட்டையைத் தரக். கடை௪ 
வசையில் போரீ புரிக்தும் வீணாகவே, போர்த்துசேர் ௮௧ 
கோட்டையை மசசட்டியரது கையில் ஒப்புவித் தார்கள். 
இக்த வெற்றியினால் குதூகலமடைக்து மராட்டியர்கள் 
ஸால்ஸெட்டில் புகுச்தாச்கள். சங்கர்ஜி கேசவ் என்பவர் 
அர்னாளா என்ற கோட்டையையும், ஜோஷி என்பவர் 
தாராவி, பர்ஸிக் என்ற இடங்களையும் கைப்பற்றினார்கள். 
இச்த விபத்துகளைக் கண்டு கேரவசவின் ராஜப் பிரதிகிதி 
அந்தோனியோ என்ற வீரனை அனுப்பிப் போரை ஈடத்தச் 
சொன்னான். புதிய போர்த்தூசயப் போர் வீரர்கள் 
ஐசோப்பாவி லிருந்து இதற்குப் பிரத்தியேகமாகச் 
தீருவிக்கப்பட்டசர்கள், அகனால் வெகு தைரியத்துடன் 
அக்தேணியேச தாணாவை மீண்டும் கைப்பற்ற யோ௫த்து, 
படையெடுப்புத தொடங்இனான். வீரனை பெட்ரோ 
மெல்லோவின்£ழ் 4500 போர் வீரர்கள் தரணாவை மீட்க 
முன்வந்தார்கள். ஆனால், மராட்டியர் கட்டுமிலேச 
தாணாவைக் காப்பதற்கு ஓர் ஒப்பற்ற வீரர் இருக்தசர். 
அவர்தான் புகழ்பெற்ற மல்ஹார் ராவ் ஹோல்கர், அவரது 
பாதுகரப்பில்தான் தாணா இருக்கது, ௮க்தப் படை Qu@e 
பும் எதிர்ப்பும் பராக்கிரமக் Cr 5B பொருச்தியவை, ஆனால் 
மராட்டியர்கள் தமது மிரங்கப் படைகளால் போர்த்துக் 
கீசரைச் சிதறடிக்கவே ௮வர்களது வலிமை Sarre gi 
விட்டது. இதைக் கண்டு வீரத் தலைவனை பெட்ரேர 
மெல்லோ ௮வர்களை மீண்டும் திட்டும்போது மராட்டியக் 
குண்டொன்று அவன்மீது தாக் அவனைக் கொன்று 
விட்டது. உடனே போர்த்துசே குழப்ப மடைக்து 
தங்களது கப்பல்களுக்கு ஓடிவிட்டார்கள். மராட்டியர் 
போர் புரிந்துமாஹிம் என்ற ககசையும் கைப்பற்றினார்கள் 
கோவா அருகிலுள்ள சகோல் வசையில் வெங்கட ராவ் 
கேசர்படே படையெடுத்துச் சென்ருர். போர்த்துசெரின் 
வலிமை அழிக்துவிட்டதாகவே கசணப்பட்டது. 

அப்போதுதான் சாதிர்ஷா படை யெடுப்பின் செய்தி 
வச்தது, . ஹிர்துப் படைகள் இதுவரை எதிர்த்துவக்த



ஹிக்துக் கடல்களினின்றும்.... 51 

அயல் காட்டுப் படைகள் யாவினும் இதுவே பெருத்த 
௮பசயத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாய் இருக்த.து, இதனால் 
போர்த்துகேசரின் ஸ்திதி அடியோடு அழியாமல் இருக்தது. 
நிலைமையை Berge ஆசாய்க்துவிட்டு பாஜிராவ் எழுது 

இருர்:  போர்த்துசசருடன் கடக்கும் போரில் விசேஷம் 
ஒன்றும் இல்லை. இப்போது ஹிக்துஸ் தானத்தில் இருக்கும் 
பகைவன் ஒருவனே; இக்தியாவின் முழு பலமும் அதிகார 
மும் ஒருவ்கே திர ளவேண்டும். கருமதை கதி முதல் சாம்பல் 
கதி வசையில் சமது மராட்டியப் படைகளைப் பரப்புவோம். 
அப்போது காதிர்ஷா தக்கரணத்துக்கு எப்படி. வர முடியும் 
என்பதைப் பசர்த்து விடுகிறேன்.” மராட்டிய On Bus 
பலத்தை மட்டுமன்றி, சரஜபுத்திரர, பக்தேளச், 
மராட்டியர் முதலியோர். சேர்ச்த ஹிந்து ஐக்ய 
பலத்தையே இரட்டும்படி. பாஜிராவ் டில்லி, ஜயத்பூச் 
முதலிய வடக்கு ரரஜ்யங்களில் இருக்த தமது மராட்டியப் 
பிரதிகிதிகளுக்குச் சொல்லியிருக்கார். முகலாய அரசனைச் 
சிங்காதனத்தி லிருந்து ழே இறக்க, உதயபூர் மகா 
சசணா வை ஹிச்துஸ்சான)த்தின் இங்காதனத்தின்மீது 
ஏற்றுவது என்ற coors aes ஏற்பாடு அப்போது 
கடக்து வந்ததாக அக்காலத்தில் இருந்த மராட்டிய ராஜ 
தக்திரி ஒருவருடைய கடி. தங்களி லிருந்து தெரிய வருகிறது. 

மராட்டியத் தலைவரோ பல படையெடுப்புக்களுக்கு ச் 
திட்டம் செய்யவேண்டி, யிருந்தபோதிலும், பாஸினை 
முற்றுகை யிட்டுப் போர்த்துகேசருடன் போர் புரிவதற்கு 
ஒரு படையையும்,டி.ல்லீயி லிருச்.து சாதிர்ஷாவை வெளியே 
துரத்த இன்னொரு பெரும். படையையும் அனுப்பினார். 
இதிலிருக்.து நரதிரீஷர் வந்தும் தம்மைச் சுற்றியுள்ள 
மராட்டிய விபத்து நிற்கவில்லை என்பதைப் போர்த்துசேர் 
அறிர்துகொண்டார்கள். த்ன் சாஜ்யத்தி லிருச்த சைன்ய 
ஸ்தலங்க ளெல்லாம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மராட்டியர் 
கையில் விழுவதை கோவா பிரதிகிதிய Bb sr ox. Ararer, 
தாராபூர், தாஹாணா இவைகளை மராட்டியர் திடீரென்று 
தாக்கிப் பிடித்து அங்கிருந்த கசவல் படைகளைக் கொன்று 
விட்டார்கள். பேஸினையும் முற்றுகை யிட்டார்கள். 
அதைச் தாக்கியவர்களின் வீரத்தையும் எதிர்த்தவர்களின்
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வீரத்தையும் வாசகர்கள் அறிவார்கள். யுத்தம் முடியும் 
வரையில் மரரட்டியர் கடுமையாகவே போர் புரிந்து 

வர்தசர்கள். கேரில் பராததவர் சொல்லுஇறதாவது? 
** பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களும் கின்ற இடத்தில் போச் 
புரிந்து வீழ்ந்தார்கள். தமதன்புள்ள தலைவரான பாஜி 
சாவின் வசை மொழிகளைக் கேட்கச் சஇயாமல், ௮வர்கள் 
தமதுயிரைத் திரணமாக மதித்துப் போர் புரிச்து மடிக்தார் 
கள். பேோரரத்துகசர் கட்டுயிலும் படைத் தலைவர்க 
ளெல்லாரும் ஒருவர் பின் ஒருவராய்க் கையில் கத்தியுடன் 
பேசர்க் களத்தில் இறக்தார்கள். மராட்டியர்கள் gra 
யதும் போர்த்துசசேோர்கள் அவர்களைச் சேதத்துடன் தள்ளி 
னாச்கள்.மராட்டி.யர்கள் தாக்கும் போதெல்லாம் போர்த்து 
Ger அவர்களைத் துரத்தித் தள்ளுவதால் இருதிறத் 
தாருகீகூம் பெரிய சேதம் ஏற்பட்டது. தங்களது ௬ரங்கள் 
கள் வெடித்துப்போனதால் மராட்டியப் படையில் சேதம் 
௮இஇக மசயிற்று. ஆனாலும் மராட்டியர் சிறிதும் தளராமல் 
பதினெட்டு முறை தாக்கினார்கள். பதினெட்டு முறையும் 
போர்த்துக் அவர்களைக் துரத்இவிட்டார்கள், ஆனால் 
ஒவ்வொரு முறையிலும் போர்த்துசேர்கள் களைப் 
படைச்தே வர்தார்கள், இவ்விதம் முற்றுகை காளுக் 
காள் கடக்து வச்தது, காதஇர்ஷா வந்து இரும்பிப்போயர 
யிற்று. ஆயினும் பேஸீன் முற்றுகை ஈடக்தே வச்தது; 
முடியவில்லை. கடைசியில் சுமாஜி ௮ப்பா கோபத்துடன் 
பேஸீனைக்கைப்பற்றத்தம்வீரர்களுக்குக்காஜித்தரர்:' "சான் 
பேஸீன் கோட்டைக்குள் புகுச்தே தரவேண்டும். இண் 
றைக்கு உங்களால் அதைக் கைப்பற்ற முடியாவிட்டால், 
காளைய தனம் உங்களது துப்பாக்இகளால் என் தலையைச் 
சிதற அடித்துக் கொத்தளங்களின்மீது எறிந்து விடுங்கள். 
அவ்விதம் இறக்தரவது சான் அதில் பிரவே௫ிக்க வேண் 
டும்.” இத்தகைய குன்றாத வீரம் போர் வீரர்களை மகத் 
தான முயற்சிகளைச் செய்யும்படி. அண்டி ற்று, மானாஜி 
ஆங்கே, மல்ஹார்ராவ் ஹோல்கர், ராணோஜி ஷிந்தே 
இவர்கள் கான் முதல் நீ முதல் என்று ௮௧ கேசட்டையின் 
மதில் ௬வர்களினமீது ஏறினார்கள். அப்போது மசாட்டியச் 
கூரங்கம் ஒன்று வெடித்துப் போர்த்துசயக் கோட் 
டையின் ஒரு முக்கியப் பாகத்தைத் தரைமட்ட மாக்கவும்
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மராட்டியர் தளராத தரத்துடன் அந்த வெடிப்பைக் 

கைப்பற்றினார்கள். அவர்களை அக்த ஸ்தானத்தினின்றும் 

உதறித் தள்ள பூகோளத்தின் இருபெரும் பாகங்களிலும் 

புகழ் பெற்ற போர்த்துசேராலும் முடியவில்லை. மராட்டி. 

யார்களேச இளைக்காமல் மேன்மேலும் போர்த்துகசய 

வீரர்களைக் கூட்டம் கூட்டமாக அழித்து வரவே, 

போர்த்துசேரும் gars «Eris கிற்கச் ௪க்தி 

யற்றுத் தத்தளிக்கவும், எதிச்பார்த்த முடிவும் சக்கரம் 

வந்த.து. கடையில் போர்த்துசேர் அடைக்கலம் அடைந் 

தார்கள். ஹிந்து தருமத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் அநீதிகளை 

யிழைத்த பகைவரின்மீது வெற்றி சூடிய மராட்டிய 

விஜயக் கொடி. பேஸீனமீது தரட்டப்பட்டதும் மக௪ 

சாஷ்டிரம் முழுவதும் குதூகலம் Brio mo. 

இப்போது ஏறகீகுறையக் கொங்கண சாடு முழுதும் 

விடுவிக்கப்பட் டிருந்தது. மராட்டியருக்கு வேறு இடச் 

களில் கை கிறைய முக்கியக் காரியங்கள் இருக்து vss 

படியால் போர்த்துசேர் கோவாவில் மட்டும் எதோ தப்பிப் 

பிழைத்து இழிவான வாழ்வை நடத்திவர்தாச்களே 

யன்றி ௮ன்று முதல் ௮வர்களது ௮இகாரம் அந்தத் 

தோல்வியினின்றும் தேய்ச்து, வலிவு பெறாமல் குன்றி 

விட்டது. ஒரு காலத்தில் கன்னம்பிக்கை முனையினின்று 

மஞ்சள் கடல்கள் வரையில் உள்ள ஆரிய கண்டத்துக் 

கடல்களில் பரக்து ஆதிக்கம் பெற்றிருந்த போர்த்து 

இசரின் அதிகாரம் மராட்டியரால் நிலத்திலும் கடலிலும் 

இதறுண்டு வீழ்ந்து பிறசூ ables மக்களின் எதிதே 

மீண்டும் இளம்ப முடியாமல் தாழ்கச்துவிட்டது. 

ஹிக்துக்களின் மனத்தில் இருப்திகாமான ஓய்வு 

தோன்றிற்று. பல நூற்றாண்டுகளாக ஆளப் பிறர். தவர்கள் 

அன்னியர்களே யென்றும் தாங்கள் அடிமைத்தனத் 

துக்கே பிறந்தவர்கள் என்றும் ஏங்கு alls gi மக்களின் 

தேசத்தையும் தருமத்தையும் ௧௬௧௫ வக்த கொடியவச் 

களைத் தரழ்த்திய போர் வீரர்களின் Bre செயல்களைக் 

கண்டு ஹிச்்.து மக்களின் இதயத்திலே வெற்றிகரமான 
கர்வமும் வலிவும் தேசியப் பெருமையும் தோன்றின. 

பல மூற்றாண்டுசளாகப் போர்த்துசேய கொங்கணத்து



54 ஹிக்து பத பாதுஷாஹீ 

ஹிந்துக்கள் ஹிந்துக் கொடி. பறர்ததையே பார்த்ததில்லை, 
இப்போது கத்தி யுருவி ஹிர்து தருமத்தின்: பாதுகாப்புக். 
காகப் போச் புரிக்து ௮யலாரின் கொடுக்கோலாட்சியை 
யும் அகம்பாவத்தையும் பிளந்து தமது சமூகத்துக்கும் 
மதத்துக்கும் இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு வஞ்சம் 
இர்த்துக் கொண்டார்கள். இக்த உன்னத வெற்றியைப் 
பற்றிப் பிரமேக்திர ஸ்வாமிக்கு ஒரு கிருபர் எழுதினார் : 
“அவர்களது வீரத்தையும் தளராத சர்தையையும் வெற்றி 
யையும் செயல்களையும் பார்த்தால் தேவர்கள் பூவுலகில் 
sss காலம் போல் தோன்றுகிறது, இச்சு வெற்றி 
காட்களைப் பார்த்துக் களிக்க வாழ்க்தவர்கள் புண்ணிய 
வான்களே); அவர்களைக் காட்டிலும் ௮இ புண்ணியவான் 
கள் இந்த வெற்றியை நரட்டப் போர்க்களத்தே உயிர் 
ஈந்த வீர புருலார்களே."? 

  

10, நாதிர்ஷாவும் பாஜிராவும் 

ு நாதிரீஷா துணிந்து முன்னேறுவதைப் 

: uri SHARC par” 

(பாஜிராவ்), 

கொம்கணத்தில்போல் மந்த காடுகளிலும் மராட்டியப் 
படைகள் வெற்றிபெற்று வச்தன. மால்வா, பண் 

டில்கண்ட் குஜராத் காடுகளை ஜயித்த பின்னச் ௮ காடு 
களில் ஒழுங்கும் ராஜாங்க ஏற்பாடுகளும் சாட்டிச் சரம் 
பல் கதவரை ஹிக்து அதிகாரத்தைப் பரப்பிய பாஜிராவ்: 
அத்துடன் கிற்கப்பேோவ இல்லை. ஹிந்துஸ்தானம் முழு. 
வதிலும் ஆதிக்கம் பெற்ற ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தை சாட்டு



நாதிர்ஷாவும் பாஜிராவும் 55 

வதே அவரது கருத்தா யிருந்தது. ஹிந்து தருமத்தின் 

பகைவர்களான வஞ்சக அ௮ன்னணியரிட மிருந்து alts 

ஆலயங்களையும் தரும ஸ்தாபனங்களையும் MDA EB) BIG 

அவர்களால் அற்பட்டிருக்கும் ௮௬த்தங்களை நீக்கச் 

௬.த்தி செய்யவேண்டும் என்ற கவலை அவருக்கு இருக்த.து. 

ஆகையால் அவர் கெரங்கணத்துப் பரசுராமர் ஆல 
யத்தை மீட்ட அத்துடன் கிற்கவில்லை, காசி, கயா, 
மதுரை இவை யெல்லாம் முகமதியரின் மத வெறியாலும் 
மதத்தாலும் துன்புற்றன. ஆதலால் பண்டரிபுசத்தையும் 
பஞ்சவடியையும் விடுவிக்கக் கவலை கொண்டதைப்போல் 
இக்தப் புனித கே்ஷத்திரங்களையும் விடுவிக்கக் கவலை 
கொண்டு பாஜிராவ் முதலிய மராட்டியப் படைத் தலைவர் 
கள் மேன்மேலும் முயற்சி செய்தார்கள். கொங்கணத் 
இல் நிலத்திலும் கடலிலும் கடந்த போர்களில் எத்தனை 
விபத்துக்கள் சேர்ந்தும் மரரட்டியர் மனக் தளரவில்லை. 
கா, கயா, மதுரச முதலிய கே்ஷேத்திரங்களை விடுவித்து 
தமது கட்டளையின்படி. நடக்கரவிடில் டில்லியைப் படை 
யெடுத்துத் தாக்குவதாய் பாஜிராவ் முகமதியச் Far 
வர்த்தியைப் பயமுறுத்தினார். டில்லியி Ams pen Hug 
தலைவர்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தோன்றவில்லை, 
இக்த ஹிச்துக்களுக்கு எதிராக இருபத்திரண்டு சேனாதி 
பதிகள் வந்தும் அவர்களால் ஒன்றும் சாதிக்க முடிய 
வில்லை. ஆதலால் ஒரு பெரிய யுத்தத்தில் பாஜிராவ் 
தோல்வியுண்டு மராட்டியர் முறிவுற்று ஓடிவிட்டார்கள் 

- என்று ஒரு பெரய்யைக் இளப்பிச் சக்ரவர்த்திக்கு எழுதி 
னார்கள். அதைக் கேட்டதும் முகலாய மனனருக்கு 
மட்டில்லாத மூழ்ச்சி யண்டாயிற்று. உடனே gar 
மராட்டிய ராஜாங்க தூதரைத் தமது தர்பாரி விருந்தும் 
துரத்திவிட்டு இரக்க வெற்றியைக் கொண்டாடும்படி, 
பிரஜைகளுக்கு அறிவித்தான். 

டில்லியில் கடந்ததை யெல்லாம் கேள்வியுற்று பாஜி 
சாவ் கோபச் இரிப்புடன் சொன்னார்: ** கல்லது. டில். 
ASG என் மராட்டியப் படைகளை வடக்கே கூட்டிச் 
சென்று இணியும் உள்ளோம் என்பதை அவர்களது 
sacar பற்றியெரியும் ஒளியில் ௬சப்படுத்துகிறேன்.!!
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அவச் வார்த்தை தப்பவில்லை, உடனே சந்தாஜி ஜாதவ், 
துகோஜி ஹோல்கர், சிவாஜி, யஸ்வக்த் ராவ் பவரர் இவர்க 
ளுடன் சென்று டில்லி வாயிலில் ய.தீதகேோஷம் புரிக்தார். 
இதைப் பார்த்துத் திடுக்கிட்டு முகமதிய அரசச் தமது 
படைகளை ஒவ்வொன்றாக அனுப்பினார். ஆனால் அவை 
களை மராட்டியர் ன்னா பின்னப்படுச்திவிட்டார்கள். 
மராட்டியரை முறியடித்துவிட்டகாக வந்த பொய்ச் 
சேதியை கம்பி மதிமயம்இப்போனவர் இப்போது தம் 
னுயிராவது தப்பவேண்டுமே என்று கதிகலங்இஞர். 
வீர மராட்டியர் டில்லியை வெளிப்படையாய்த் தாக்கிக் 
கலக்கியது இதுவே முதன் முறை. வடக்கே மசாட்டியர் 
பெற்றுவர்த வெற்றிகளைக் கேட்டுச் ச௪ஓயரமல், கிஜாம் 
34,000 பேர் கொண்ட படைய டனும் அப்போது இக்தி 
யாவில் மிகச் சறந்ததென்று பேர்பெற்ற பீரக்கிப் படை 
யுடனும் கிளம்பி, ஸிரோஞ்ச் என்னும் இடத்தை யடைக் 
தான், மராட்டியருக்கு எதிராக ௮வனுடன் சேர்ந்திட 
வது சரியென்று ராஜபுத்திர்கள் யோடத்தார்கள். 
ஆனால் பாஜிராவோ வெகு சமர்ச்துடனும் வீரத்துடனும் 
தன் படைகளை வேகமாகக் கூட்டிவரவும் மராட்டியரது 
கையில் நிஜாம் முன்போல் அகப்பட்டுக் கெரண்டார். 
அவர்கள் இடைவிடாது தாக்வெக்ததால் கிஜாம் போபசல் 
கோட்டையை விட்டு வெளியே வச முடியரமல் பேசகவே, 
ஓய்க்து வரும் தம் படைகளுக்குத் தீரம் புகுத்த முயன்றார். 
அன்றி மசாட்டியரைத் தாக்கவும் முற்பட்டார். ஆனால் 
அவனுக்குப் பாஜிராவின் சமர்த்தும் வீரமும் வருமா? 
முூகமதியரும் ரரஜபுத்தரரும் கொண்ட கிஜாமின் படை 
களே மாளாத முற்றுகையால் பட்டினி பொறுக்க 
மூடியாமல் தளர்க்து வீழவும், கடைசியில் கிஜாம் பாஜி 
சாவின் கட்டளைப்படி யுள்ள உடன்படிக்கைக்கு ஓத்துக் 
கொள்ள வேண்டி கோர்ச்தது, 

ஆனால், அப்போது ஒரு முகமதிய வஞ்சகச் சூழ்ச்சி 
யால் காதிர்ஷா சிச்து ஈதியைத் தாண்டி. வந்தான். தேய்ந்து 
மாய்ச்துவரும் தமது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் ஸ்தாபிக்கலாம் 
என்று முகமதியர்கள் பேராசைப்பட்டார்கள். ஓளரங்க 
சீப்பின் மதவெறியில் வளர்த்த கிஜாமும் மற்ற முகமதிய
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அரசர்களும் கசதிர்ஷாவுடன் உறவு கொண்டாடி., முக 
லாயனால் முடியாததை இவனவைது சரஇத்து மராட்டிய 
மண்டலத்தை முறியடித்து முன்போல் முகமதிய சரம் 
சாஜ்யத்தை காட்டி, பலப்படுததுவான் என்று எதிர்பார்த் 
தாரர்கள், ஆனால், ஹிக்து மக்கள் பாஜிராவின் தலைமையின் 
கீழ் வீரத்துடன் கின்று மூர்க்கனைனை இக்த அயலாணின் 
Bip வக்த முகமதியப் படைகளை எஇர்த்திராவிட்டால் அப் 
படியே ஈடச்திருக்கக் கூடும். ‘ 

தேச நெருக்கடியான இச்தச் சமயத்தில் பாஜிராவின் 
வீரமும் வலிமையும் தளர்க்து குன்றாமல் மேன்மேலும் 
உயர்ந்து வளரலாயின. நரதிர்ஷா படையெடுப்பதனால் 
ஹிர்துக்களை யெல்லாம் ஒருங்கே திரட்ட முடியுமென்று 
yar ender. அவரது படைத் தலைவர்கள் போர்க் 
களங்களில் சாட்டிவச்த வெற்றியையும் காட்டிவக்த 
வலிமையையும் ௮வ்ரது ராஜ தூதர்கள் வடக்கே உள்ள 
சாஜ்யங்களிலும் ஈரட்டிவக்தார்கள். போர்க்களங்களில் 
பவார், ஷிச்தே, கூஜார், ஆங்கரே இவர்களும் மற்ற 
மராட்டிய சேனாஇபஇகளும் வெற்றி நாட்டியதைப்போல் 
வியங்கோஜிராவ், விஸ்வாஸ்ர£வ், தாரதரஜி, கோவிந்த 
காராயண், ௪தர௫வ் பாலாஜி, பாபுரங்க' மல்ஹாச், 
மகாசேவ் பட்டஹிக்கணே முதலியோர் ௮ சியல் தம்இரன் 
களில் வெற்றிகளை சாட்டிவக்தார்கள், 

. இத்த ராஜ தக்திரிகள் ராஜ ரீதியின் Goran s 99 Gate 
களையும், ஹிச்து இயக்கத்தின் உன்னத லட்சியங்களின் 
தத்துவங்களையும் மக்களிடை பரப்பியதால், மராட்டியப் 
படைத் தலைவர்கள் போர்க்களங்களில் வெற்றி பெற 
மூடிக்தது. புகழ்பெற்ற இக்த அரசியல் கிபுணர்களின் 
கடிதங்களும் ராஜாங்கப் பதிவுகளும் தற்போது ௮ச்சாஇ 
யிருக்கின்றன. அவைகளைப் படித்தால் மராட்டிய ௮7௫ 
யல் வாதிகளின் ஐழ்ச்த எண்ணங்களும், மராட்டிய வீரர் 
களின் அ௮வசவும், உறுதியும், முயற்சிகளும், ஹிக்து சமூ 
கத்தின் ராஜிய சுத் இரச்தைப் பரதுகரக்க வல்ல ஹிக்து 
சாம் ராஜ்யத்தை கரட்டும் பரக்த யோசனையும் தெளிவாக 
விளங்கும். ஒங்க வளரும் ஹிக்து ஆதிக்கத்தைக் கண்டு 
பொருத முகமதியத் தலைவர்கள் ஒள.ரவ்க€ப்பின் போதனை
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பெற்று, ஹிச்து மக்களின் இக்த ஏற்பாடுகளையும் முயற்சி 
களையும் சதறியடிப்பதற்காகவே காதிர்ஷூாவை அழைச் 
தர்கள். 

1120—1124 வருஷங்களில் முகமது கஜிணி தாக்கிய 
ஹிக்து மக்களின் நிலைமை வேறுவிதம், 1729-வ.து வருஷம் 
நரதிர்ஷாவை எதிர்த்து கின்ற ஹிந்து ஆதிக்கமோ முற்றி 
௮ம் வேறானது, இதை கரஇர்ஷா உடனே சண்டுகொண் 
டான். மராட்டியர்கள் கதே சத்தின் பொருட்டும் 
௬ தருமத்தின் பொருட்டும் ஒருங்கே திரண்டு ஒரே சமூக 
மாய்க் ஜளெம்பித் தமது தெய்வங்களாகிய ஸ்ரீ ராமா, ஸரீ 
இருஷ்ணச் இவர்களது விருப்பக்தை அ௮னுசரிப்பதாய் 
தம்பிப் போர் புரியத் தொடங்கிய சகாள்முதல், ௮ரசிய 
லிலும் தேசிய உணர்ச்சியிலும் சைன்ய பலத்திலும் 
ரசஜாங்க ஒழுங்குலும் தக்க சமயங்களில் பகைவர்களுக்கு 
அளவற்ற கஷ்ட ஈஷ்டங்களை விளைவிக்க வல்ல தயாக;த்தினா 
அம் மகசராஷ்டி.ர மக்கள் முகமதியரைக் காட்டிலும் 
Apts விளங்கி வச்தார்கள். காதஇர்ஷாவைக் கண்டு 
அவர்கள் அஞ்சவில்லை, '* சாஇர்ஷா என்ன. ஒரு தெய்வமா? 
அவனால் சிருஷ்டியை அழிக்க முடியுமா ? தன்னைக் காட்டி 
அம் பலாட்டியராய் இருப்பவர்களுக்கு ௮வன் பணிய 
வேண்டியதே, ௮வரவர் பலத்தைச் சீர்தூக்கிப் பரார்த்த 
பின்பே சிகேகப் பேச்சுத் தொடங்க முடியும்) யுத்தத் 
துக்குப் பிறகே சமாதானம் சோன்ற முடியும். ஆதலால், 
மராட்டியப் படைகள் முன் செல்லட்டும். தங்களது 
பாஜிராவின் தலைமையின்&ழ் சாஜபுத்இரரும் மற்ற ஹிச்து 
மக்களும் ஒருக்கே கூடி. வீரப்போர் புரிச்தால் பெரிய காரி 
யங்களைச் சாதிக்கலாம். கிஜாமின் உதவி பெற்ற நாதிர்ஷா 
இரும்பிப் போவான் என்று தோன்றவில்லை. ௮வன் ஹிக்து. 
சாஜ்யங்களின்மீது படையெடுத்த வருவதுகிச்சயம். ஆகை 
யால் ஸவாயி ஜயஸிங்கு உட்பட எல்லா ஹிக்து ராஜ்யப் 
களும் மகசராஜாக்களும் உமது (பாஜிராவின்) வரவை 
ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறார்கள். மராட்டிய ஹிந்துப் 
படைகளை நீர் நடத்தினால் டில்லியின்மீது படையெடுத்து 
முகமதியரைச் சக்காசனத்தினின்றும் உதறித் தள்ளி, 
அதன்மீது உதயபூர் மகாராணாவை காட்டுவது திண்ணம்.”
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இவ்விதமாய் மராட்டிய ராஜ தூதர்களும் ராஜ: 
தந்திரிகளும் பாஜிராவுக்கு எமுதினார்கள். பேஸீன் இன்ன 

.மூம் மராட்டியர.து கையில் ௮கப்படவில்லை, கரனாடகத்தி 
லிருந்து கட்டாக் வரையிலும் ௮ல்லரஹாபா*் வரையிலும் 
மராட்டியச் சேனைகள் பெரும் படையெடுப்புகளைச் 
செய்துவர்தன, எனினும் வட காட்டு ஹிர்துமக்களின் 
மனத்தில் தமது அரசியல்வாதிகள் எழுப்பிய ௮வரக்களை 
யும் ௮வர்கள் மேற்கொண்ட பொறுப்புக்களையும் பாஜிராவ் 
ஒரு கணமும் ௮தைரியப்படுத்தவில்லை. தமது கூட்டாளி 
களுக்குத் தைரியம் சூன் நியபேச தெல்லசம் ௮வர் சொன் 
னார்: “ வீரர்களே / ஏன் யோ௫த்துத் தயங்குகிறீர்கள் 7 
ஒருங்கு இரண்டு முன் செல்லுங்கள். ஹிந்து சாம்ராஜ்ய 
இனம் வந்துவிட்டது. நருமதையி லிருக்து சாம்பல் 
வரையில் எனது மராட்டியப் படைகளை கிறுத்துவேன்.. 
அ௮ப்பேரது காஇர்ஷா தக்காணத்துள் எவ்விதம் நுழைவான் 
என்பதைப் பார்த்துவிடுகிறேன்.!! 

மரசட்டியரது இத்தகைய தளசாத உறுதியால் அந்தப் 
பாரசிக வீரனின் ஆசைக ளெல்லாம் தடையுற்று 
அழிக்தன. முகமதிய மத பக்தன் என்ற பெயர் கொண்டு 
அவன் பரஜிராவுக்கு எழுதிய நீண்ட பரிகாசமான கடிதத் 
இல் ௮வர் டில்லி முகலாய ௮ர௪னுக்கு அடங்கி ஈடக்கச 
விடில் கொடிய தண்டனைக்கு ஆளாக வேண்டுமென்று 
எழுதினான். கரதிர்ஷா எழுதிய இசக்தக் கடிதத்தை மராட்டி. 
யர் குப்பைத்தொட்டியில் ௪ றிந்தரர்கள். மராட்டிய மஹா 
சாஜாவான ஷாஹு தமது ரரஜ சபையில் 14-6-7759-இல் 
வெளிப்படையாகவே, **மராட்டியருக்கு அஞ்சி காதரஷா 
காட்டைவிட்டு ஓடிவிட்டான் '" என்று சொன்னார். 

நதரதிர்ஷா இிரும்பிப் போனதும் கிஜாமுக்கு என்ன 
செய்வதென்று தோன்றவில்லை. போபால் ஒஓப்பச்தம் 
படிக்கு. ஈடக்காததற்கும் ஹிந்துக்களுக் கெதிராக 
கரதிர்ஷாவுடன் சேர்ந்து அக்கிரமங்கள் புரிக்ததற்குமாக 
கிஜாமுக்குத் தக்க தண்டனை விதிக்கக் கருதி மராட்டியர் 
டில்லியினமீது படையெடுத்தார்கள். ஆனால், மராட்டி. 
யரை நடத்திய தலைவர்களில் சிரேஷ்டரான பரஜிராவ்: 
92..4-1740-ல் பரலோகம் ௮டைந்து விட்டார்.
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ஹிக்து குதந்தரம் என்ற உன்னத லட்சியத்துக்காக 
அவரைக் காட்டிலும் ஈரணயத்துடன் வெற்றிகசமாக 
ஒருவரும் பாடுபட்டதில்ல. இளவயதிலேயே தமது 
ஜாதிக்கும் தருமத்துக்கும் அநீதி பிழைக்கும் பகைவசை 
வழிப்பதாய்ச் சபதம் செய்து வெளியெடுத்த வாளை ௮வர் 
சரசூம் வரையில் உறையில் போடவில்லை, ஹிக்து ௪மூகதி 
இன் பகைவர்களுக் கெதிரே படைகளை கடத்திக்கொண் 
டிருக்கும்போது அவர் யுத்த கூடாரத்தில் இறக்தார். 
ஸித்திகள், ரோஹில்லர், முகலாயர், GuriggGer இவர் 
களெதிரே புரிச்சு பல நீண்ட படையெடுப்புக்களில் அவர் 
தோல்வியையே அறியாதவர். ஹிச்து சாம்ராஜ்ய ஸ்தர 

பனம் என்ற லட்சியத்தை விரைவில் காட்டுவதற்காக 
வெகு பாடுபட்டாதால் ௮வர் இளவயதில் இறக்க 
கேரிட்டது. ௮ரை டஜன் சாதஇர்ஷாக்கள் படையெடுத்து 
வந்ததால் ஒரு மேசசமும் இல்லை. இத்தகைய வீரத் தலை 
வரின் ௮கால மரணத்தினால்தான் ஹிக்து மக்களுக்குப் 
பெருத்த ஈஷ்டம் எற்பட்டது. 

  

ll. நானாவும் பாஷவும் 

*: தசரதர் ராஜாங்கத்தை இராம லட்சுமணர் 
களுக்கு ஈந்தது போலும், காலை நட்சத்திரம் தனது 
பலத்தைச் சூரியனுக்கு ஈவதைம் போலும், பாஜி 
ராவும் ஹிந்து ௬தந்திரக் கொடியை நர வீரர் 
கனான நாளாவுக்கும் பாஷவுக்கும் ஈந்தருளினா.'” 

(மஹாராஷ்டிரபாத்) 

சீர்ரஜிசாவ் இறக்தும் மக்களிடை ௮வர் சாட்டிய வீரம் 
குன்றவில்லை. பாஜிராவின் புத்திரரான பாலாஜிரஎன்ற 

கானாஸாஹிபும், பேஸீனில் வெற்றி காட்டிய சிமாஜியின் 
புத்திரரான பாவஸாஹிபும் அவர்களது புதுத் தலைவர்கள்.



கானாவும் பாலுவும் 6% 

இவ்விருவர் தலைமையின்€ழ் மராட்டியர் முன்னிலும் 
அதிகமான முயற்சிகள் செய்து எடுத்த கரரியங்களை 
வெற்றிகரமாக நடத்த முற்பட்டார்கள். பாலாஜிக்கு 
வயது 19 தான் ஆஒஇயிருக்தது. ஆனால் அதற்குள் தமது 
தந்தையாரின்கீழ்ப் பயிற்சி பெற்று மக்களை நடத்தும் 
வலிமை யமைக்தவர், அவரது வன்மையைக் கண்டு 
ஷுஹாுவும் ௮வரை மரசட்டிய சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம 
மக்திரியாக அவரது தந்தையரின் ஸ்தானத்தில் கியமித் 
தார். பாலாஜி பிரதம மந்திரி ஸ்தானத்தில் கியமிக்கப் 
பட்ட இனம் வெகு விமரிசையுடன் கொண்டாடப்பட்டது, 
கொண்டாட்டச் சடங்குகள் ஆனதும், ராஜ ஆக்ஞைகள் 
அ௮டக்யெ கடிதத்தை மகாராஜா ௮வரிடம் கொடுத்தார். 
அதில் மஹாரரஷ்டி ரத்தில் ஈடக்கும் இயக்கங்களின் 
உன்னதத் தத்துவங்களையும் லட்சியங்களையும் பற்றி 
உணர்சி ததும்பிய வாக்கியங்கள் உள்ளன. “* உமது 
தர்தையரான பாஜிராவ் பூண ராஜ வி௬வசசத்துடன் 
அரிய வீரச் செயல்களைப் புரிக துள்ளார் ; allt gen g 1 ser ib 
முழுவதிலும் ஹிச்து ஆட்சியைப் பரப்ப முயனருர் ; அவ் 
வீரரின் புத்திரரான நீர் உமது தந்தையாரின் லட்சியத்தை 
யறிச்து ௮வர் சாட்ட முயன்ற ௮ச்த லட்சியத்தை காட்டி, 
அட்டக் சகருக்கப்பாலும் படைகளைக் கூட்டிச் சென்று 
வெற்றி Oe? sre.” 

அரசரின் கட்டளையின்படி சானாவும் LIT QLD சாகும் 
வரையில் வாஜி ஆரம்பித்த கசரியத்தை வெற்றிகரமாக 
முடித்து வச்தார்கள். இதில் அவர்களுக்குத் தூண்டுதல் 
தேவையில்லை. ஹிர்து சாம்ரரஜ்யமானது அவர்களது 
குழந்தைப் பருவத்துக் கனவாக இருக்து, யுவபருவத்தில் 
வேருன் றிய பேரவா ஆயிற்று, அதற்காக முயன்று பேசர் 
புரிக்து இறப்பதே அவர்களது உள்ளத்தின் விருப்பம். 
நீண்ட கரலம் டில்லியில் முகலாய ௮ரசரது இறை வாசத் 
இலிருந்த தோஷத்தினல் ஷுூஹ்ுஈ இல சமயம் மூகலாய 
சரஜ சபையைப்பற்றிச் சற்று மரியரதையாகப் பேசுவது 
கூட அவர்களது மனத்தில் வெறுப்பை யுண்டாக்கிற்று 

பாலாஜி Gran wash ஸ்தானத்துக்கு வந்ததும் 
ஷுாஹுஈ அவரைப் பூனாவுக்கு அனுப்பிப் படையெடுப்புக்.
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காக ராகோஜி போஸலேவைத தென்னாடுகளுக்கு ௮னுப் 
Qenr. 

ஷாஹ் சிறையினின்று திரும்பி வந்ததும், மஹச 
சாஷ்டி. ரத்தில் உள்சாட்டுப் போர் தொடங்கவே, முகமதி 
யர்கள் ௮தனால் லாபமடைச்து, ஸாதத் உல்லா என்னும் 

தலைவன் £ழ்ப் படையெடுத்து, இச் தியாவின் தென் இழக்கு 
நாடுகளில் எல்லாம் முகமதிய ஆதிக்கத்தை மீண்டும் 
நாட்டி, மராட்டியர் குடியேறியுள்ள தஞ்சாவூரையும் 
பலமாகத் தாக்இனார்கள். தஞ்சாவூர் ராஜாவான பிரதாப 
சிங்கு ஷாூரஹுவிடம் உதவி கேட்டார். 1789-வது வருஷம் 
ஸரதத் உல்லா இறக்து ௮வனது மருமகனான தோஸ்த் ௮லி 
என்பவர் ஆர்க்கரட்டுஈவாப் ஆனார். அவர் பலம் 
மிஞர்தவச். மரசட்டியரிடம் கடும்பகை கொண்டவர். 
79-5.-1740-ல் தோஸ்த் அலியின் படைகள் நின்ற 
இடத்துக்குக் தெற்கேயுள்ள மலைச் சர்தின் வழியாக 
மராட்டியர்கள் புகுந்து ௮வரது படைகளை கரற்புறமும் 
தாக்இனார்கள். சில மணி கேரம் யுத்தம் Lbs BH 
முகமதியப் படை முழுவதும் அழிந்து போர்க்களத்தில் 
தேதரஸ்த் அலியும் மாண்டார். வெகு காளாக 
மூகமதியக் கொடுங்கோலாட்சியால் துன்புற்ற ஹிச்து 
மக்கள் மராட்டியரது ஜயத்தைக் கொண்டாடி ur 
களுடன் கலந்து கெொரண்டரசர்கள். வழியில் உள்ள 
ஈகரங்கள்மீது பளுவான யுத்த வரிகளை விதித்துக் 
கொண்டே ராகோஜி ஆர்க்காட்டை எதிர்த்தார். தோஸ்த் 
அலியின் .மகனும் மாப்பிள்ளையுமான ஸப்தர் அலியும் 
சண்டாஸலாஹிபும் வேலூரிலும் திருச்சினாப்பள்ளியிலும் 
பெரும் படைகளுடன் அகப்படாமல் தப்பியிருச் தார்கள். 
ஆகவே இந்தப் படையெடுப்பினால் தமக்குப் பெருத்த 
கஷ்டம் ஏழ்படுகிற தென்றும், ஆதலால் BS HL or Hoos 
நிறுத்தத் இரும்புவதாகவும் அறிவித்து ராகோஜி இருச்சி 
னாப்பள்ளியை விட்டு எண்பது மைல் அரம் திரும்பிப் 

போய் விட்டார். இகச்தச் சூழ்ச்சியினால் வெகு சமர்த்த 
ன சண்டாஸாஹிபும் எமாறிப்போய், தம் படைகளில் 

70000 பேர்களைப் பெருஞ் செல்வம் படைத்த ஹிந்து 
CapsGrorGu மதுரையைத் தாக்கும்படி. அனுப்பினார்.
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முகமதியர் இப்படி. வலைக்குள் அகப்பட்டுக் கொண்டதைக் 
கண்டு ௮கத ஹிக்து சேனாதிபதி உடனே திரும்பி வந்து 
திருச்சினாப்பள்ளியைத் தாக்கினார். புனித ஹிந்து கூத்தி 
மாய மதுரையைத் தாகக் கொள்ளையிட்டு சாசமாக்இ 
வக்த பரசஸாஹிப் உடனே தன் சகோதரனுக்கு உதவி 
புரியத் திரும்பி ஓடிவந்தான். ஆனால், ரராகோஜியேச 
தம் படையின் ஒரு பாகத்தை யனுப்பி ௮வனை வழிமறித் 
அப் போர் புரியவும் ௮ச்த முகமதியன் அந்தப் போரில் 
அழிபட்டுத் தன்யாளையின் மேலிருக்.து விழுக்து இறக்தான். 
முகமதியர்கள் கசற்புறமும் சிதறி ஒடிரைகள். அவனது 
சவம் ராகோஜியின் கூடாரத்துக்கு எடுத்தச் செல்லப் 
பட்டது, ௮தை யவர் விலையயாச்த துணிகளால் போர்த்தி 
அவனது சகோதரனான சண்டாஸாஹிபுக்கு ௮னுப்பினாச். 
திருச்சினாப்பள்ளியின் முற்றுகை மாதக் கணக்கில் நடச் 
தது, கடைசியில் முகமதியத் தலைவர் ஹிந்துவுக்குப் 
பணியாமல் இருக்க முடியவில்லை, ராகோஜி சண்டாஸாஹி 
பைக் கைதியரக்கி, ஸாதரரரவுக்கு அனுப்பி, திருச்சினப் 
பள்ளியை முரச. ராவ் கோச்படே என்பவரின் தலைமை 
யின் £ழ் 14000 போர் வீரர்களின் காவலில் வைத்தார். 
ஸாதத் உல்லாவும் மராட்டியரிடம் அடைக்கலம் புகச் 
தார். orgs உல்லா ஒரு கோடி. ரூபாய் கப்பங்கட்டி, 
தம் தந்தையால் 7756-வது வருஷம் முசல் துரத்தப்பட்ட 
ஹிச்து அரசர்களை மீண்டும் ௮வரவர் ராஜ்யத்தில் ஸ்தாபித் 
தரல், அவனை ஆர்க்காட்டு சவாப்பாக அங்கீகாரம் செய்வ 
தாய் மராட்டியர் வாக்களித்தனர். 

ஆனால், ராகோஜி தெற்கில் இக்த உன்னத வெற்றி 
காட்டிவர்கபோதே மராட்டிய ராஜ்யத்துக்கும் வங்காளம் 
பீஹார ஒரிஸ்ஸா கரடுகளின் முகமதிய அரச ரசன அ௮லிவர் 
டிகானுக்கும் போர் உண்டாயிற்று, அலிவர்டிகானை 
எதிர்த்து வச்த கட்சியின் தலைவரான மீர் ஹபீப் 
மராட்டியரை உதவி புரியும்படி. வேண்டினார். வங்காளத் 
இல் முகமதிய அதிகாரத்தைத் தாழ்த்தி ஹிச்துஸ்்கான த்தின் 
கீழ்சாடுகளில் ஹிக்து ஆதிக்கத்தை காட்ட ஆவல் 
கொண்டு ரசாகோஜியின் திவானான. பாஸ்கர் பர்த் கோல் 
ஹட்கர் அதற்கு இணங்கவும் உடனே 10000 பேர்
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கொண்ட மராட்டியக் குதிரைப் படை பீஹார் வழியாகத் 
துரிதமாகச் சென்று முகமதிய ௮தஇிகார த்தின் பெருமையை 

மிதித்துத் தள்ள ஆரம்பித்தது. அலிவர்டிகான் எதர்த்து 
கின்று போர் புரியவும் மராட்டியர்கள் ௮வனைத் தர்இிர 
மாகச் சக்க வைத்து இறுக்கி ௮வனது யுத்தக் கருவிகளைக் 
கைப்பற்றி ௮வனது படைகளை நொறுக்கவே ௮வன் 
கட்வா என்னும் இடத்துக்கு ஓடினான். மீர் ஹமீப்பின் 
வேண்டுகோளின்படி. பாஸ்கர் பகத வங்காளத்தில் மழைக் 
காலம் முழுவதும் தங், பகைவனுடைய நாட்டில் யுத்த 
வரி விதித்து வந்தார், மேலும், மராட்டியர் மூரஷிதா 
பாத்தைத் தரக்கி அதைத் தவிரக் கங்கையின் மேற்குப் 
புறமுள்ள ஹூக்ளி, மிட்னாபூர், ராஜ்மஹல் முதலிய 
வங்காள ஜில்லாக்கள் யரவையும் கைப்பற்றினார்கள். 
வங்காளத்தில் மதவெறி பிடித்து இறுமரப்பு ௮டைச் 
இருந்த முகமதியணின் செருக்கை யடக்கி, ஹிந்து 
வெற்றியை காட்டியதால் மராட்டியர் குதூகல மடைந்து 
அதன் பொருட்டுக் காளி பூஜையை அவ்விடம் வெகு சிறப் 
பாக நடத்த எண்ணினார்கள். அலிவர்டிகரன் தீடீரென்று 
ஹுடக்ளி கதியைத் தாண்டி, வங்காளத்தின் எல்லை வசையில் 
மரரட்டியரைத் துரத்தியும் ஒரு சொற்பக் காலத்துக்குள் 
சரகேசஜி திரும்பி வந்தார். பாலாஜியும் படையுடன் 
சக்ரவர்த்தியின் சேனாதிபதி என்ற முறையில் பீஹாருக் 
குள் நுழைந்தார். உண்மையில் ௮வர் வக்த காரியம் 
வரி age செய்வதற்கும் ராகேசஜி போலஸலலேயுடன் ஒரு 
தீர்மானத்துக்கு வருவதற்குமே, மராட்டியத் தலைவர்கள் 
தமக்குள் .ஒரு சமரச முடிவுக்கு. வந்தவடன் பாலாஜி 
திரும்பிப் போய்விடவும், பாஸ்கர் ராவ் பந்தி சஷ்ட ஈட்டுக் 
கசகவும் மராட்டிய செனத்துக்காகவும் ஒரு பெருத்த 
தொகையை அதிகாரத்துடன் கேட்டார். அ௮வசைப் 
போர்க் களத்தில் சர்திந்கச் சக்தி யற்ற அலிவர்டிகான் 
ஒரு வஞ்சகச் சூழ்ச்சியை gs இர்மானித்து, கஷ்ட ஈடு விஷய 
மாய்ப் பேசுவதற்காக ராஜ தூத முறையில் பாஸ்கர்ராவ்: 
பந்தைத் தனது கூடாரத்துக் கழைத்தான். கடுப்பேச்சில் 
£ காபிர்களைக் கொல்” என்ற சமிக்ஞை வார்த்தையைச் 
சொல்லவும் கொலையசளிகள் அவர் மீது பாய்ந்து தாக்க 
அவரைக் கொன்றுவிட்டார்கள். 2656 argu Bors
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தில் இருபது மராட்டியத் தலைவர்கள் மடிர்தார்கள். 
சாகேரஜிகாயக்வாட் மட்டும் தப்பிப் பிழைத்து மராட்டி. 
பப் படையடன் தம்மைச் சூழ்க்து துண்டாக்கி வந்த 
வஞ்சகப் பகைவரிடமிருக்து இரும்பிஞர், 

ஆனால் ஓளரங்கப்பின் ஏகாதிபத்திய பலத் சாலும் 
ந௬க்க முடியாத மராட்டிய இயக்கம் தனது தலைவர்களில் 
சிலர் இங்கும் ௮ங்கும் கொலையண்டு போவதால் பின் 
னடைபப் போவதில்லை யென்றாலும் மூடனான அலிவார்டி. 
கான் ராகேரஜிக்கு எழுஇனான் : **அல்லாவின் புகழ் 
ஓங்குக. ஹிச்துக்களைக் கண்டு முகமதியர்கள் ௮ஞ்சரர் 
கள். இஸ்லாமின் இல்கங்கள் போருக்கு வக்தரல் விக் 
கரக ஆசரதனை புரியும் அரக்கர்களான ஹிந்துக்கள் 
தொல்ைக்து விடுவார்கள். அதன்பின்பே ௪மாதரனம் கை 
கூடும்.'” ராகோஜி தான் அலிவர்டிகானைச் FERES 
ஆயிரம் மைல் முன்னே வந்தும் அந்த இஸ்லாம் Kersin 
அவரைச் சந்திக்க ஒரு நூறு மைலேனும் முன்னுக்கு வச 
வில்லை யென்று ஏளனமாக பதில் உரைத்து மூடவார்ச்தை 
களில் கரல தாமதம் செய்ய மறுத்து பர்த்வான், ஒரிளஸை 
ஈரடுகளின் மீது படை யெடுத்து வரி விதித்தார். இட 
விடாமல் மராட்டியர்கள் அலிவர்டிகாளை Csr mes 
வச்து, கூடுமான இடங்களில் வரி வளுல் செய்தும், மற்ற 
இடங்களில் பளுவான யுத.த ௮பராதங்களைச் சேகரித்தம், 
பல ஜில்லாக்களைக் கைப்பற்றியும், பல இடங்களில் பேசச் 
புரிக்தும், ௮ம்,த முகமதியனால் வங்காளம், பீஹார், ஒரிஸ்ஸா 
கரடுகளில் ஆட்சி செய்யமுடியாத நிலைமைக்குக் கொண்டு 
வந்தார்கள். மராட்டியர் தோல்விகளால் தளரரமலும் 
கஷ்டங்களால் குன்றாமலும் செளத்துக்காகப். போர் 
புரிந்து வரதார்கள். 

சடையில் 7780-வ.து வருஷம் * இஸ்லாம் எங்கமா கய? 
அலிவர்டிகான் ஓய்கீது ஒடுங்கி யுத்தத்தை நிறுத்து மாறு 
மராட்டியர்களைக் கெஞ்சினான். பாஸ்கர்ரசவ் பகதின் 
கொலையின் அபசாதத்துக்காக ஒரிஸ்ஸா காட்டை மராட்டி. 
யருக்குக் கொடுத்தான். மேலும் வங்காளம், பீஹார் 
காடுகளின் செளத்துக்காக வருஷந்தோறும் பத்து லக்ஷம் 
ரூபரய் கொடுப்பதாயும் வாக்களித்தான். இவ்லிதம் 

5
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' இஸ்லாத்தின் சிங்கங்கள் ! கடைகியில் *விக்கரக ஆசச 
தனை புரியும் அரக்கருக்கு!த் தாழ்ந்து வணங்கிக் கெஞ்ச 
வேண்டி. யபிருக்ககைப் பார்த்சால் அன்று அவர்கள் 
அ௮ல்லாவைப் புகழ்'க்திருக்க மாட்டார்களென்று சந்தே 
இக்கிறோம். 

இவ்விதம் சாகோஜி போஸலே வங்காளக்தினின் நும் 
முகமதிய அதிகாரத்தை கிர்மூலம் செய்து வரும் போது 

மற்ற மசாட்டியப் படைக சலைவர்கள் வட காடுகளில் 
உள்ள முகமதிய பல ஸ்சானங்களை யெல்லாம் பொடியாக் 
இப் புகழ் பெற்றார்கள். யமுனை மூதல் கேபாளத்தின் 
எல்லை வரையுள்ள காடுகளில் ஆஇக்கம் பெற்ற மதவெறி : 
பிடி. தத ரோஹில்லரும் பட்ட சணியரும் பயங்கரமான 
முறையில் ஒன்று சேர்ந்து மூகலாய ராஜ்பத்தை ஒழித்து 
ஆப்கானிய சாஜ்யத்தை மீண்டும் டில்லியில் ஸ்தாபிக்க 
முயன்றார்கள். டில்லி முகலாயச் சக்ரவர்த்தியின் வஜீர் 
மராட்டியரது உதவியை நசடினைனை. இத்தகைய தல்ல 
சமயத்தை எஇஜர்பசச்த்திருக்த மரசட்டியச்கள் சமது பகை 
வருக்குள் ஏற்பட்ட சண்டையின் குழப்பத்தால் லாப 
மடையக் கருதி முகலாய மந்தீரிமின் வேண்டுகோளுக்கு 
இணவங்கினஞார்கள். உடனே மரசட்டியத் தலைவர்களான 
மல்ஹார்சாவ் ஹோல்கரு., ஜயாஜிராவ் ஷிக்தேவும் படை 
களுடன் யமுனையைத் தாண்டிப் பட்டாணியரது கையில் 
இருக்கும் காதர்கஞ்ச் கோட்டையைத் தாக்கினார்கள். 

பட்டாணியரும் வெகுகாள் சங்களாலான வரையில் பார்த 
தசர்சன். கடைசியில் மராட்டியர்கள் அவர்களது படை 
யைச் சின்னபின்ன மாக்கச் துரத்தி உன்னதமான வெற் 
நியை அடைந்தசர்கள், மேலும் கதர்கஞ்சுக்கு உதவி 
புரிவதற்கு வர் துகொண் ஒருக்த பட்டாணியத் தலைவனை 
அஹமத்கானைச் சூழ்ந்து எதீர்ததார்கள், ௮ஹமச்கான் 
பருக்காபசத்தில் நுழைக்கதும் மராட்டியர்கள் அதை 
முற்றுகை யிட்டாச்கள். அனேக வாரங்கள் சண்டை 
தளசாமல் நடந்தது, ஆனால் கங்கையின் அக் கரைய 
லிருக்து ரேரஹில்லப் பஃ.ட.ினல் வத்த உதவியால் பட் 
டாணியர்கள் தளசாமல் பேர் புரிச்.து வக்தார்கள். பருக்கா 
பாத்தன் முற்றுகை மும்முரமாக கடந்துகொண்டிருக்கும்
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போதே மாாட்டியப் படைகளில் பல @ sr G Bw or 
படகுகளைக் கொண்டு பாலம் அமைத்து கங்கையைத் 
சாண்டி BS கரை சென்று அங்கு ஒன்று சேசக்து கின்ற 
50,000 சோ ஹில்லர்களையும், பட்டரணியாகளையம் பயங்கர 
புத்ததிதில் முறியடித்தார்கள், அஹமத்கான் பருக்கச 
பாத்தி லிருந்து தப்பியோட முயன்றான். அனால் அது 
பயன் படாமல் போகவே மராட்டியர் ௮வனைத் துரத்த 
மூகமதியர்களைச் இதறவடி.த்து அவர்களது கூடாரம்களி 
லிருந்து யானைகளையும் கூதிரைகளையும் ஓட்டகங்களையும் 
கொள்ளை கொண்டு போனச்கள். 

இக்தப்படை யெடுப்பினால் மராட்டியர்களுக்கு யசதப்' 
புகழ் அன்றி பல ஈன்மைகள் ஏற்பட்டன. ஏனெனில் 
மரசட்டியரை வம்புக்கு இழுக்கக் கருதி பட்டாணியர்கள் 
காசியைத் தாக்கு ஹிர்து ஆலயங்களை யிடித்து தமது 
கட்சியில் ௮ல்லா இருப்பதால் தம் எதிரே ஹிச்துக்களால் 
கிற்க முடியாது என்று பெருமையடி.த்துக்கொண் டிருந் 
தாசர்கள். இதுவும் ஒரு விதத்தில் உண்மையாயிற்று 
என்று சொல்லலாம். எனென்றுல் ஒவ்வொரு போச் 
முனையிலும் மசாட்டியர் பிரவேசிச்தவுடனே பட்டாணியர் 
கள் முதுசூ காட்டி. ஓடினார்கள், இவ்விதம் முகமதியரைத் 
தாக் முறியடித்துத் துரத்தியதனால் தமக்கு இழைக்கப் 
பட்ட அடீதிகளுக்கு வஞ்சம் தீர்ச்தது என்ற திருப்தி ஹிக் 

துக்களுக்கு எற்பட்டது. அக்காலத்திய கடிதங்களில் . 
இச்த வெற்றி.பின் ஒலியைக் கேட்டுரோம் : * இந்தப் பட் 
டசணியர்கள் காசியையம் பிரயாகையையும் இழித் 
துரைத்து ஏளனம் செய்தார்கள். கல்லது, கடைசியில் ஹரி 
பக்தர்களே வெற்றி பெற்ருர்கள். பசைவர்கள் காசியில் 
செய்த ௮க்கரமங்களின் பலனை பருக்காபாத்தில் ௮டைச் 
தார்கள் '', மராட்டியர் ௮ரசியலிலும் இந்த வெற்றியின் 
பலனை அடைந்தார்கள். முற்றிலும் தாழ்வூற்று அடங்கிய 
sn Bus சக்ரவர்த்தி தனது ரரஜ்யபத்தின் ஏனைய பாகக் 

களிலிருக்தும் செளத் வசூலிகீகூம் உரிமையை மரசப்டிய 
ருக்கு அளித்துவிட்டான். இவ்விதம் மூல்தான் (௪௧), 
பஞ்சாப், ராஜபுதனம், சோஹில் கண்ட் சாடுகள் மராட்டி. 
பர் ஆஇக்கத்தள் அடங்கின. முகலாய ஆதிபத்தியத்தை
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இரு பிளவாக்கிய மராட்டிய வெற்றி வாளை எய் தியது 

ஹரி பக்தர்களே. இச்த விசேஷச் செய்திகளைக் கேட்ட 

தும் மராட்டிய மண்டலத் தலைவரான பலாஜி தமது படை 

களுக்கு எழுதஞர் : “* தக்காணத்துப் படைகளின் வீரமும் 

தரமும் மகத்தானவை, கருமசையையும் யமுனையையும் 

கங்கையையும் தாண்டிச் சென்று கொடும் பகைவர் 

களான ரோஹில்லரையும் பட்டசணியரையும் வென்ற 

வீர சஷ்டர்களே, உங்களது வெற்றி ௮பூர்வமானது 

நீக்களே ஹிச்.துராஜ்யத்தின் தூண்கள், உங்களாலே 

ராஜ்யங்கள் இருஷ்டிக்கப் படுகின்றன என்ற புகழ் 

இசான் காட்டிலும், துரானிலும் அதற்கப்பாலும் பரவி 

விட்டது'' (இ, பி. 7757.) 

அயோத்தி ஈவாப் கையிலிருக்கும் டில்லி வஜீர் கையி 

லிருக்தும் காசியையும் பிரயாகையையும் மீட்டுவிக்க. 
மசசட்டிய மண்டலத் தலைவர்கள் மீண்டும் முயனருர்கள். 

ஹிந்து விடுதலை இயக்கத்தின் பிரதிகிதஇகளான அவர்க 

ளுக்கு தமது புணித க்ஷேத்தரங்கள் முகமதியரின் Sip 

அடைந்து வரும் இழிவுகளைக் கண்டு மனம் பொறுக்க 

வில்லை. இதை அக்கரலத்து கடி.தங்களிலிருச்து அறிதி 

மோம். வெறும் வெட்டிப் பேச்சு சளில் பெரறுமையற்ற 

மல்ஹார்சரவ் உடனே கர௫ிமீது படையெடுத்து ௮ங்கே 

புனிதமான தியானவரவி மீது நின்ற முகமதிய மசூதியை 

இடித்துத் தகர்த்து ஹிச்து மக்களுக்கும் மதத்துக்கும் 

ஏற்பட்ட ௮வகேட்டைப் போக்குவதென்று நிச்சயித்தார். 

பிரதான ஹிச்து ஆலயங்களின் மீது மூகமதியப் பிறை இறு 

மாப்புடன் பறக்த கொடிய காட்களை அகத மசூதி நினை 

வூட்டி.ற்று. ஆனால் கர௫ியில் ௮ இகரரம் ஓங்கிய 

யவனர் '' களுக்கு பயக்து காசிப் பிராமணர்கள் த்குக்த 

௪மயம் வாய்களும் வரையில் -காசியைத் தாக்கலரகரது 

என்று வேண்டினார்கள். தமது உயிரைக் கருதி இவ்விதம் 

தரும காரியத்தில் யோசனை கூறியதால் ௨ ண்டாகும் 

பரவத்தைப் பற்றியும் காசிப் பிராமணர்கள் அந்தக் 

கடிதத்தில் எழுதினார்கள். (/5-6-1751) 

1749-வது வருஷம் ஷாஹ்-ஈ இறக்தார். ௮வரிட 
மிருந்து பிரகரன தலைமை யதஇிகாரங்களைப்ெ பற்ற பாலாஜி:
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௮ன்றுமுதல் மஹாராஷ்டிர மண்டலாதிபதியாய் விளங்க 
தமது சமூகத்தின் லகதியங்களின் உயிராய் கின்ருர். 
௮வரது காலத்தில் சிற்சில சமயங்களில் உள் காட்டுக் 
கலகங்கள் ஈடச்தசன. வென்றாலும் மூகலாய ஆதி 
பத்தியத்தை ஒடுக்கி மராட்டியாது தலைமையின் கீழ் 
உன்னத சுதந்திரம் பொருக்திய ஹிக்து சரம் ராஜ்யத்தை 
சாட்ட வேண்டுமென்று அவர் உறுதியுடன் இடை 
விடாது முயன்று அயல்சகாட்டுப் பகைவர்களான முகமதி 
யர்களையும் இறிஸ்துவர்களையும் ஐரோப்பியர்களையும் 
போர்க்களத்தில் எதிர்த்துத் தளராமல் வூத்தம் புரிந்து 
வந்தார். 

தக்காணத்தச் சமவெளிகளில் பிசெஞ்சுக்காரரின் 
௮இகாரமும் செல்வாக்கும் அதிகரித்துக்கொண்டு வக்த.து. 
பாலாஜி இதை யறியாமல் இல்லை. ஆனால் ஏக காலத்தில் 
இச்திபாவின் பல பாகங்களிலும் மராட்டியரது ௮ 
காரத்தை யழிக்க வந்த பல பகைவர்களுடன் அவர் 
போர்புரியவேண்டி, யிருக்ததால் பிரசெஞ்சுக்காரரிடம் ௨௨ 
வடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. கடைசியில் போர் 
வெற்றியாலும் சாஜ தரந்திரங்களாலும் பிரெஞ்சுக் கரர 
ரிடம் பிரமையை உண்டாக்கி விட்டார்கள், அதனால் 
டுசெஞ்சுக்காரர்களும், அவர்களது ஆதரவில் இருக்த 
நிஜாமும், 1759-வ.து வருஷம் பாலாகியில் உடன்படிக்கை 
செய்து கொண்டார்கள். அதனால் தபதிக்கும் கோதச 
வரிக்கும் சடுவுள்ள காடுகள் மசாட்டியருக்கு அகப்பட்ட 
தன்றி தக்காணத்து ராஜ்யங்களில் பிரெஞ்சுக்காசரின் 
செல்வாக்கும் குன்றி விட்டது, 

தக்காணத்தச் சமவெளியிலும் கர்டைகத்திலும் 
உள்ள கலக கவாப்புக்களைத் தண்டிப்பதென்று ஏற் 

கெனவே கிச்சயித்திருக்க பேஷ்வா ஸாவனூர் கவரப்பைத் 
தோற்கடிக்கவும், அவன் பரக்த பி3ரக௪சததை மராட்டிய 
ருக்கு அளித்து பதினோரு லக்ஷம் ரூபாய் சப்பம் கட்டுவ 
தாகவும் ஒப்புக்கொண்டான். பின்பு 60000 படை 
களுடன் பாலாஜியும் பாஷவும் ஸ்ரீரங்கப் பட்டிணச்தைத் 
தாக்கி, செளச் வரிக்கும் பாகஇிக்குமாக 98 லக்ஷம் ரூபம் 
விதித்து, ஷிவ்ரேவை மீண்டும் கைப்பற்றி, முகமதிய
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ற்றசர்களுக்கு தண்டனை விதித்தார்கள். பின்பு பல 

வந்த ராவ் மேஹேர்தளே கடப்பையின் முகமதிய ஈவாப் 

மீது படைஎடுத்தாச். €ழ்ச் தக்கசாணத்திலே மராட்டியரது 

பெயரைக் கேட்டு கடுக்க வந்த முகமதியத் SOT SOT 

யாவரும் நவாப்புக்காகப் போர்புரிக்தார்கள், ஆங்கிலேய 

ரும் அவனது கட்டியில் சோந்து கொண்டார்கள். 

பெருத்த மழையையும் லக்ஷியம் செய்யாமல் பலவந்த ராவ் 

மேஹேக்தளே முகமதியப் படைகளைத் தாக்கிக் கொடிய 

யுத்தம் புரிகது ஆபிரக்கணக்கான பட்டாணியரையும், 

தவாப்பையும் கொன்ரார். அவனது ராஜ்யத்தில் அரை 

பாகத்தைத் தமது ராஜ்யத்தில் சேத்து மராட்டியர்கள் 

ஆற்காட்டு சவாப்புக் கெதிசே சென்றார்கள். ஆங்கிலேயர் 

அவனுக்கு அதிக ஆதரவு கொடுத்தும், அவன மராட்டி. 

யரது கட்டளையை மீற முடியாமல் அவர்களைச் சமாதானப் 

படுத்த நான்கு. லக்ம் ரூபாய் கொடுக்கவும் கேரிட்ட த. 

7759-வது வருஷம் மராட்டியர்கள் பெங்களூரை 

முற்றுகை யிட்டு சென்னப் பட்டணச்தைக் கைப்பற்றி, 

மைசூரில் தன பலத்தைப் பெருக்கி வசத ஹைதரி௨ 

மிருக து 24-லக்ஷம் ரூபாயை. a OIE BIT BET. பாலாஜி 

அவனை அப்போதே ஈ௬க்இவிட வேண்டும் என்று விரும்பி 

னாச். ஆனால் மராட்டி.பர் இக்தியாவின் மற்ற பாகங்களில் 

இடை விடாது படை. யெடுக்க வேண்டி. யபிருக்ததால், 

தாம் எடுத்த காரியம் முழுவதும் கடக்காதிருக்தும், 

பரலாஜி தக்காணத்்தனின்று படைகளுடன் திரும்பிச் 

செல்ல கேர்க்தது. 

இதற்குள் ராகோபா 7752--வது வருஷம் ௮அஹமதச 

பாதத்தைக் கைப்பற்றி டில்லியில் மாரட்டிய அதிகாரத்தை. 

எஇச்த்து வந்த ஜாட் ஜாதியாரிடமிருக்து 20 லக்மம் ரூபாய் 

agg srr. அப்போது ஜோதபூர் துங்காதனத்தின் 

பொருட்டு ராஜ புத்திரர்களுள் உள்கசாட்டுப் போர் தோன் 

நியது. விஜய௫ிங்குக்கு எதிராக மராட்டிய உதவியை 

ராமசிங்கு வேண்டிஞர். மராட்டியரும் அதழ்ணவ்கி 

தத்தாஜி, ஜயப்பாஷிச்தே இவச்களின் தலைமையின் Eip 

படைடகளை அனுப்பிஞர்கள். 50000 Gur கொண்ட 

பலத்த ராஜபுத்தா சேனையின் எதிே மராட்டியர்கள்.
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பயங்கர யுத்தம் புரிந்து விஜயசிங்குக்குத் தோல்வி 
யளிக்க, ௮வனும் கரகூருக்கு ஓடினான். ஜயப்பா காகூரை 
மூற்றுகையிட்டார். ஆனால் அவருக்குப் போரில் 
அ௮இருப்தி எற்பட்டது, ஹிர்து சகோதரர்களான ரசஜஐ 
புத்திரர்களும் மராட்டியரும் எதிர் எதிர் போர் புரிவது 
பாலாஜிக்குப் பிடிக்கவில்லை. ராஜபுதனத்தில் சமரசத்தை 

நாட்டித் 'இரும்பி வக்து, ஹிர்துஸ்கானத்தின் புண்ணிய 

க்ஷத்தஇரங்களான காசியையும் பிரயரகையையும் விடுவிக் 
கும்படி. பாலாஜி அடிக்கடி. ஷிக்தேயை வற்புறுத்தி 
வந்தார். 

ஆனால் அப்போது விஜய௫ிங்கு செய்த அநீதியைக் 
கேட்டு மஹாராஷ்டிரம் முழுவதும் கொதப்படையவே 
Flor முயற்சி பயன்படசமல் போய்விட்டது. விஜய 
ஓய்கன் பெரியப்பா தனது கூடாரத்துக்குப் பில்லரஜி 
காயக் வரடை யழைத்துக் கொலை செய்ததை வாசகர்கள் 

அ௮றிவரர்கள். பில்லாஜியின் கொலையினால் மராட்டியரின் 
எற்றம் அதிகமா வந்ததை யறிச்தும் விஜய௫ிங்கு மீண்டும் 
அதேவிதமான வஞ்சகக் காரியத்தைச் செய்யத் துணிக் 
தான். விஜய௫ூங்கின் கூடாரத்தினின்றும் மூன்று ராஜ 
புத்தக் கொலையாளிகள் கிளம்பிச் சென்று பிச்சைக்கசரச் 
களைப்போல் மாறு வேடம் பூண்டு ஜயப்பாவின் கூடாரசத் 
இன் முன்னே உள்ள மராட்டிய கசூதிரை லாயத்தில் உட் 
கார்க்து கொண்டு நிலத்தில் எறியப்பட்ட ெகொள்ளு 
தானியத்தைப் பொறுக்குவதுப்போல் பாசாங்கு செய்து 

கொண்டிருக்தார்கள். ஸ்னைம் செய்வதற்காக ஜயப்பா 

வெளியே வச்த.தும் அவர்மீது இம் மூவரும் பாய்ச்து கத்தி 
யால் அள்ளையில் சூத்தினாச்கள். ஜயப்பா பெருத்த காயத் 
துடன் விழுக்தார். ௮ம் மூவரில் இருவரைப் பிடித்தார் 
கள். ஒருவன் தப்பிவிட்டான். உடனே தலைவர் இறக்த 
அந்தக் சூழப்பத்தில் மரரட்டியரை முறியடி.ப்பதற்காக 
ராஜபுத்திரர்கள் வெளியே வர்து மராட்டியரைத் தாக்க 

னார்கள். ஆனால் ॥ரணசத்தருவாயிலும் ஐயப்பா தன் தோழர் 
போர் புரிந்து எதிரியை வென்ற பிறகே தன்னை வந்து 
கவனிக்கும்படிச் சொல்லவும், இறக்கும் தலைவரின் இந்த 
வீர மாமொழிகளைக் கேட்டு மராட்டியர் ஆவேசத்துடன்
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போர் புரியவும், விஜய௫ஏங்கு தோல்வியுற்றுன். ஷிச்தேயின் 
உதவிக்கு மற்ற மராட்டியப் படைச் தலைவர்களும் as srr 
கன், 10000 வீரர்களுடன் ௮ச்தாஜி மங்கேஷ்வர் ராஜபுத 
னத்தில் பிரவேவே௫தத, விஜயகசில்கை ஆதரித்த ராஜபுத்திர 

அரசர்சளுக்குத் தண்டனை விதித்தார். இவ்விதம் நிர்க்கதி 
யானதும் விஜயங்கு சமாதானத்தை வேண்டினான் ; ராம 
சல்கை நாகூர், மாடாதா முதலிய ஜில்லாக்களுக்கு ௮7௪ 
சாக அங்கீகரித்து, ௮ஜ்மேரையும் கொடுத்து, மராட்டி. 
யருக்குப் படை யெடுப்பினால் உண்டான செலவையும் 
கொடுக்தான். 

இப்போது பூண்டி. சாட்டின் சூழர்தைப் பருவத்து 
அரசரின் விதவையான சாயார் பகைவர்களிட மிருக்.து 
தம்மைக் காக்கும்படி. ஷிர்தேவின் உதவியை orig ep. 
ததிசாஜி ஷிக்சேவும் ௮த.ற்கே இணங்கு உதவி செய்ய ௮ந்த 
சரஜபுத்திர ௮ரசி திருப்தி யடைந்து வெசூமதியரக 
அவருக்கு 75 லக்ஷம் ரூபாய் கொடுச்தாச். 

  

78... சிந்து நோக்கிப் படையெடுப்பு 

““மஹோரில் உள்ள தெய்வத்துக்குத் தமது 
வேண்டு தலைத் தவருமல் செலுத்தஇவிட்டு, ஹிந்துக் 
கன் இக்கு விஜயத்துக்காக லாகூருக்குப் போனார் 
கள், இமைப் பொழுதில் அட்டக் நகர் மீது தமது 
கொடியை தாட்டிஞர்கள். பாஜிராவின் தலைமையில் 
போர் புசித்த ஸர்தார்கள் சிங்கம், புலிகளைப்போல் 
ஆண்மை பொருந்தியவர்கள்.” 

இரபாகர் 

இக காலத்தில் சாகோபச டி.ல்.லிமில் ௮சேக அரிய 
காரியங்களைச் செய்தார். சக்ரவர்த்தியின் வஜீர்



சிந்து கோக்கிப் படையெடுப்பு 73 

உத்தியேகத்தை அடைவதில் காஜிய ச் தீனுக்கு உதவி புரிச் 
தார். சக்ரவர்த்தியை பலவக்தம் செய்து மசாட்டியருக்கு 
சுயரவையும் குரு ,கேத்திரத்தையும் தீக்து விடும்படி. 
செய்தார். தானே கேரில் சென்று மதுரா, பிருக்தாவனம் 
கடமுக்தேஷ்வர, புஷ்பவதி, புஷ்கர் முதலிய ழிந்து 
க்ஷேத்திரங்களைக் கைப்பற்றினர். மராட்டியப் படை 
ஒன்று கா௫சிமகா க்ஷேத்திர த்தையும். கைப்பற்றியது. 
இவ்விதம் ஹிர்து மக்களின் ஆசைக் கனவு பலித்து 
விட்டது. அ௮கேகமாய் ஹிந்து க்ஷேத்இரங்கள் ஸ்தலங்கள் 
யரவையும் முூகமதியரிட மிருந்து மீட்டதாக பேஷ் 
வாவுக்கு ராகோபா பெருமையாக எழுக முடிந்தது. 
ஒவ்வொரு ஹிச்.துவின் உள்ளத்திலும் தெய்விக எண்ணவ் 
களை எழுப்பவல்ல வடநாடூகளிலுள் ள Baru Caps iam 
களி Harari aes துவஜம் வெற்றியுடன் பறக்க 
மூடிர்ததை Cura g gu பரர்த்தால் ஹிக்து விடுசலைப் 
போரையும் ஹிச்து சாம்ராஜ்ய இ.பக்கத்தையும் சடத்தும் 
உரிமை மராட்டியருக்கே தரும் என்பது உறுதியாய் 
விளங்கிற்று. மரரட்டிய வெற்றிகளால் பயமடைந்து 
சக்ரவர்ச்தி இவர்களுக்கு எதிரே சூழ்ச்சி செய்ய 
லானான். osu HGS காஜியுத்தின் தன்னையும் தனக்கு 
உதவி புரிக்து உத்தியோகம் தநத மராட்டியாகளையும் 
காப்பாற்ற எண்ணி ஹோல்கரை 80000 போர் வீரர் 
களுடன் அழைத்தான். சக்ரவர்த்தியின். படைகள் சன்னா 
பின்னமரய்க் குலைக்திடவும் ௮வனது அச்தம். புரத்து ஸ்திரீ 
களையும் கரப்பாரில்லாமல் பேரகவே அவர்கள் மராட்டியர் 
கையில் அகப்பட்டனச். மராட்டியர் காஜியுக்தினுடன் 
டில்லியில் பிரவே௫த்த, .எரண்மனைக்குச் சென்று, கிழச் 
சக்ரவர்சதியைச் சிங்காகனத்தி னின்றும் இறக், ஒரு 
புது மணிசனை அதன் மீதமரத்தி, தெய்வமே பழிக்குப் 
பழி வரங்குவது போல் அவனுக்கு இரண்டாவது 
அலம்கீர் என்று பெயரிட்டார்கள். 

அலம்இர் என்றால் உலகை ஜபிப்பவன் என்று அர்த் 
தம், முதலாவது அலம்கீரான ஒளரங்க?ப், ஹிர்துக்களின் 

வாழ்வின் சுடரைத் தமது கேரப மூச்சினால் ௮ணைத்து 
விடலாம் என்று கனவு ஈண்டு, அல்லாவின் மீது
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ஆணையிட்டுப் பெருமூச்சு விட்டான். ஆனால் அச்சிறு ஈடா 
சோதி பெற்றுக் தன் தாடியைப் பொசுக்கி மகத்தான 
காட்டுத் தீயாக ஓங்கியதைக் கண்டு இடுக்கஇட்டு மதி கலங் 
இத் தக்சளிச்சான், ௮ச் ௬டர் ஸஹ்யாதரி சகரங்களைப் 
பற்றிக்கொண்டு கோடிக் கணக்கான உள்ளங்களையும் 
கோட்டைக் கொத்தளங்களையும் மலைகளையும் பள்ளத் 
தசக்குகளையும் நீரிலும் கிலத்திலும் எரித்து மகத்தான தெய் 
விகவேள்விச்௬ட ராகப்பிரகாசித்தது. ரு,தலாவது goer 
மராட்டியரை மலை எலிகள் ' என்று ஏளனம் செய்தான், 
ஆனால் ௮க்தமலை எலிகள் வலிவுள்ள கூறிய ஈகங்களையும் 
பற்களையும் வளர்த்திக்கொள்ளவே, இஸ்லாத்தின் பல 
தங்கங்கள் இழியுண்டு துண்டுபட்டு இரண்டாவது ௮லம் 
இரின் தலைசகரான டில்லியில் ௮வ் வெலிகளின் பாதக் 
களில் சக்தியற்,று வீழ்ச்துவிட்டன. முதலாவது அலம்கீர் 
சக்ரவர்த்இ இவாஜி ஒரு இற்றாசராக மதிக்கவும் மறுத் 
தான். ஆனால் அதே இவாஜி.பின் சச்ததியில் தோன் நியவச், 
பரவாயில்லை என்று எண்ணியதால்தான் ஒளரங்க€ப்பின் 
எள்ளுப்பேரனான இரண்டசவது அலம்$ர், சகீரவர்ததி 
யென்றபெரும் பட்டத்தைப் பெயரளவிலேனும் வூக்க 

முடிக்தது. 

ஹிர்து ஆதிக்கம் பரவுவதைப் பார்தது இக்திய முக 

மதியர்கள் பயந்து கோபத்தால் துடி.த்தார்கள், பருக்க 
பாத் முதலிய பேோர்முனைகளில் முறியடிஈ்த ரேோஹில்லர் 
களும், பட்டாணியர்களும், வெளியேதுர த்தப்பட்ட வஜீர் 
களும் ஈவாப்புகளும், மெளல்விகளும், மெளலாஞாச்களும் 
காபிர்களின் ஒப்பற்ற வெற்றியால் தமது பிறை இனக் 
தோறும் ஒளிகுன் றித் தேய்க த வருவதைக் கண்டு துள்ளி 
னார்கள். மராட்டியரது வாள் வன்மையால் பிழைத்து 
வக்த சக்ரவர்த்தயும், மனம் விண்டு கதியற்ற எல்லா முக 
மதியரும் மராட்டியர்மீது பழி வாங்குவதாய் ஆணையிட்டு 
அலறி, மரசட்டியர்களைத் துரத்தியழிக்கும் வஞ்சக ௪ 
யாரலோசனைகளைச் செய்தார்கள். இதைத் தவிற மசாட்டிய 
ஆதிக்கம் வடக்கில் ஓங்குவதைக் கண்டூ ஹிக்.து மன்னர் 
களில் சிலருக்கும் துவேஷம் தோன்றியது ஈமக்கு ஆச்சரி 
யத்தை விளைவிக்கிறது. ஜயப்பூர் மாதவிக்கும்; ஜோதிபூர்
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விஜயசிங்கும், ஜாட் ஜாதியாரும்; இன்னும் சில ஹிக்து 
சிற்றரசர்களும் தமது இயற்கையான தேசப் பகைவர்க 
ளுடன் சேச்துகொண்டு, ஹறிச்து தருமத்தையும் சுத் 
Bir ow gusto அழிக்க வந்த பகைவர் யாவரையும் ௮ட்க்க 
வல்ல ஒ3ே ஹிந்து சரஜ்யமான மராட்டியரைத் தொலைக்க 
வஞ்சக ஏற்பாடுகளில் கலக்துகொண்டார்கள். விக்கிரக 

ஆசசதனை புரியும் காபிர் மக்களைப் போர்க் களச்இல்௪சம் இக்க. 
வும் சக்தியற்று சாணக்கிய தந்திரங்களாலும். வெல்ல முடி. 
யாமல், por rm EEL கற்றுக்கொடுச்த வஞ்சக முறைக 
ளாலும் ஏமாற்ற முடியாமல், சக்தியற்ற முகமதியத் தலை 
வாகன் பண்டைக் காலத்தில் தவ்லொரு தேறையும் செய்த 
தைப்போல் இப்போதும் இர்தியாவின் எல்லைக்கு அப்பால் 
உள்ள தமது முகமதியச் சகோதரர்களைப் படையெடுத்து 
வரும்படி. யழைச்சார்கள். 

Qos வஞ்சகச் சூழ்ச்சிக் சூத் தஞூச்த தலைவர்களாக. 
இருந்தவர்கள் ann ஏக விழ்ச்சியால் லாபமடைய 
வல்ல ரோ ஹில்லர் தலைவனை ஈஸீப்கானும் டில்லி மன்ன 
னது அந்தப்புரத்திலே ஓயாத சாகஸம் புரிக்து வந்து இப் 
போது ஹிச்துக்களின் தயவிஞல் வயிறுவளர்க்க வேண் 
டிய துர்ப்பாக்கிய கில்மையை வெறுச்ச மால்காஜுமணி 
என்ற குஷ்ட ஸ்திரீயும்தான். இவர்கள் தமது முன்னோர் 
கள் கரதிர்ஷரவை யழைத்த தநதிரத்சைக் கையாளத் தீச் 
மாணித்தார்கள். அஹமதலஷுா அப்டாலியுடன் ரகசயப் 
பேச்சு நடத்தி ௮வனை இத்தீயாமீது படையெடுத்து முக 
மதிய அஇக்கச்தைக் காமீர்களினின்றும் காப்பாற்றும் 
படி லேண்டிஞர்கள். அவனோ போர்வெற்றியில் வெறி 

காண்டவன், மேலும் தனது ராஜ்யத்தின் எல்லைப் 

புரத்தில் மூல்தரன் வரையில் மராட்டிய அதிகாரம் ஏற் 
கனவே பரவி தினேதினே மேன்மேலும் வளர்க்து வரு 
வதைக் கண்டு மராட்டியர் மீது படை யெடுட ப்பது 
௮வ௫யம் என்று இர்மாணித்தான். 

எற்கனவே அ௮ப்டாலி மூல் தாளையும் பஞ்சாபையும் 
தனது ராஜ்யத்துடன் சேர்த்துக் - கொண்டிருக்தான். 

ஆனால் மராட்டியரோ 7750-வ.து வருஷம் தட்ட, மூல் 
தரன், பஞ்சாப் மாகாணங்களில் செளகத் வரி விதிக்க. 
உரிமை பெற்று அ௮ச்ராடுகளில் உள் காட்டுக் கலகங்களை
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வடக்க வெளிகாட்டு ஆக்கரமிப்பையும் எதிர்ப்பதற்கு 
முற்பட்டி௬ுக்தசர்கள். அதன்படி, 1754-வது வருஷம் 
தங்கள் கட்டுபில் சேர்ச்துள்ள காறயு தன் அப்டாலி 
கையினின்றும் பஞ்சாபையும் மூல்தானையும் திரும்பப் 
பெறுவதற்கு வேண்டிய உதவி புரிச்தார்கள். இது அப் 
டாலியைச் பண்டைக்கு இழுத்தது. இப்போது ஈஸீப்கச 
ணின் வஞ்சகச் சூழ்ச்சியால் இக்திய முகமதியரின் ஆதரவு 
தனக்கு. வரும் என்று நிச்சயித்துக் கொண்டு; அந்தப் 
பேராசை பிடிச்ச பட்டாணியன் இச்தியாவை ஜெயித்து 
இக்தியச் சக்ரவர்த்தியாக முடிசூடி; ௩ர திர்ஷாவும் 

செய்யத் தவறிய காரியத்தைத் தான் சரஇத்து விடுவ 
தென்று மனக் கோட்டை கட்டினன். 1756-வ.து வருஷம் 
மசசட்டியரின் முக்கியத் தலைவர்கள் எல்லோரும் தக் 
காரணத்தில் போச் புரிந்து வருவதை யறிச்து; இதுவே 
தீருந்த சமயம் என்று துணிச்து அ௮ப்டாலி 80000 Gur 
கொண்ட பெரும் படைகளுடன் இந்து ஈதியைச் தாண்டி 
பஞ்சாபைக் கைப்பற்றி, எதிர்ப்பவர் இல்லாமல் டி.ல்லியை 

பும் கைப்பற்றி இச்திய சக்ரவர்த்தியாக மகுடாபிலேகம் 
செய்து கொண்டதுமன்றி; பட்டாணிய வீரர்களின் ஐதஇகப் 
படி. கோபமும் கொண்டு, தனது மரூடாபிஷேகத்தை 
கொண்டாடுவதற்காக டில்லி மக்களைப் பயங்கர முறையில் 
படுகொலை செய்யும்படி, உத்தரவும் பிறப்பித்தான். இல 
மணி கேரத்துல் 16000-த.துக்கு அதிகமான மணிதர்கள் 
௮க்கிரமமாய் வாளுக்கு இரையசஞனார்கள். பிறகு முக 
மதிய மத ரககன் என்ற பெரும் பட்டத்தை சாட்டும் 
மூறையில், .முகமதியரது ஆட்சியினின்றும் மராட்டியர் 
அற்றுமுன்பு மீட்டியுள்ள ஹிர்து க்ஷேத்இரங்களையும் 
SHO ஸ்தாபனங்களையும் அழிக்க ஆரம்;தெதான். மதுரை 

முதல் பலியாயிற்று ஆனால் அதன் வீழ்ச்சி ஒரு மகத்தான 
ஆதீமத் தியாகியின் வீழ்ச்சியை ஓக்கும், 5000 ஜாட்வீரர் 
கள் உடலில் உயிர் இறிது உள்ளளவும் பகைவரின் அபரி 
மிதமான படைகளுடன் வீ ரமாகப் போசர்புரிச் தார்கள். 
மராட்டியரை ஏளனம் செய்வதற்கென்றே மதுரையின் 
மீது பழிசெய்துவிட்டு ௮க்தமுகமதியன் கோகுல பிருக்தச 
அனத்துக்கு வச்சான். அங்கே தமது கோகுல கரதரைக் 
கரப்பதற்கு 4000 நாகர்கள் ஆயுதம் தாங்கிப் போர்



சிர்து கோச்டுப் படைபெடுப்பு 1% 

னையில் உயிர் துறக்கக் தயரராக விருக்தார்கள், இரண் 

டாயிரத்துக்கு அதிகமான பைராகிகள் போர்க்களத்தில்: 
மடிச்தார்கள், ஆனால் சமது ஆலப சதைக் காத்துப் பகை. 
வர்களைப் தோற்கடித்து வெற்றி கொண்டார்கள், ஏனென் 
முல் ௮ப்டாலீ உடனே ஆக்ரரவை நோக்கிச் சென்று 
௮ நகரைக் கைப்பற்றி ௮சன் கோட்டையைத் தாக்க 
ஞன். வஜீரானகாஜியுத்தினு..॥ அவனைச் சேர்ந்த முக 
மதியர்களும் பட்டரணியர்களிடம் துவேஷம் கொண்டு 
பட்டாணியரோ ௮ன்றி பார்சிகரோ இந்தியாவில் ராஜ் 
யம் ஸ்சாபித்துக் கொள்வதை வெறுத்தார்கள். இப்போது 
அவர்கள் ஆக்ரா கோட்டையில் ஒளிர்துகொண்டு; தமது 
உதவிக்காக மராட்டியர்கள் வருவார்கள் என்று ஒவ் 
வொரு கணமும் எதிர்பார்த் இருச் தார்கள். 

ஆனால் ஜயபூச், ஜோத்பூர், உதயபூர், ராஜபுத்திரச் 
களும், வேறுபல ஹிர்து அரசர்களும், சற்றசர்களும் 
மராட்டியரை வெறுத்தவர்களாய், ஹிர்து சாம்ரரஜ் 
யத்தை நட்த்துவதற்கான மராட்டியரது உரிமையை 
ஆக்டித்தார்கள். அப்படியிருந்தும் அவர்களில் ஒருவ 
சேனும் தனித்தோ ௮ன்றி ஒன்றுசேர்க்தோ ஹீர்து மதத் 
தையும் ஈயேச்சையையும் காப்பதன் பொருட்டுப் போச் 
தொடுத்து ஹிந்து இயக்கத்தின் தலைமை வ.ூப்பதற் 
குள்ள தமது தகுதியை கிரூபிக்கவில்லை. இப்போது அவர் 
களில் ஒருவசாவ.து அசையவில்லை. ஹிகச்.து.மக்கள் கிறைக்த: 
௮க் நாடுகளில் யாதொரு எதிர்ப்பு மில்லாமல் அஹமதஷச 
அ௮ப்டரலி படையெடுத்துச் சென்று டில்லியையும் Harr 
வையும் கைப்பற்றி, தக்கணக்தையும் கைப்பற்றுவதச 
கப் பெருமையுடன் பறைசாற்றினான். சாஜபுத்திரர், ஜாட் 
ஜாதியார் மற்றும் பல ஹிர்து ௮சசர்களின் கண்முன் 
பாகவே தங்கு தடையில்லாமல் முகமதியக் கூட்டங்கள் 
காபிர்களசன ஹிந்துக்களின் மீது பழிவாங்க வேண்டு 
மென்று கோஷம் செய்து கொண்டு ஹிக்து மக்களின் விடு 
வாசல்களையும் இர்த்த க்ஷேத்திரங்களையும் மிதித்து நாசம் 
செய்து வந்தார்கள். ஆனால் மாராட்டியர் வரும் வரையில். 
ஒருவராவது எதிர்த்து நிற்கவில்லை, 

நாதர்ஷாவின் படை யெடுப்பினால் ௮ஞ்௫க் குன்றாத: 
மராட்டியத் தலைவர்கள் ௮ப்டாலியின் படை யெடுப்பைக்
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பண்ட கொஞ்சமும் தளரவில்லை. ரகுநரதரரவ் கலைமை 

பின் கீழ் ஒரு பெரும் படை வடக்கே அனுப்பப்பட்டது. 
ஆக்ராவின் அருகே ௮ப்டாலி இர்தச் சேதியைக் கேட் 
டான். அவன் யூத்த விஷயங்களில் தேர்ச்சி பெ.ற்றவனாத 
லால் மசாட்டியரது படை யெதிரே மூற்படுவதால் ஒருகரல் 
தோல்வியுற்று ஏ.ற்கனவே அடைந்துள்ள லாபத்தையும் 
இழக்க கேரிடலாம் என்று எண்ணி, தனது குருவாகிய 
காதிர்;ரவைப்போல் தானும் பின்வால்கி டில்லிக்குப் 
Guru, முகலாயச் சிங்காசனத்துக்குள்ள தனது 
உரிமையைப் பலப்படுத்தும் பொருட்டுமால்காஜாமணியின் 
மகளை விவாகம் செய்துகொண்டு, 10000 வீரர்களை ஸர் 
ஹிர்தி காப்பதற்குகி காவல் வைத்து, தனது மகனாகிய 
தைமூர்ஷாவை லாகூரில் ராஜப் பிரதிநிதியாக நகியமித்து 
விட்டு, எவ்வளவு எதிர்பாராத விகமாய் இச்தியாவின் 
மீது படையெடுத்து வந்தானே அவ்விதமே திடீசென்று 
இக்தியவை விட்டு நீங்கித் தன் ஊருக்குத் திரும்பிப் 

போனான். 

தக்காணத்தில் பல அலுவல்கள் இருந்தபோதிலும் 
பொருட்படுத்தாமல் மராட்டியர்கள் வெகு தரிதமாய்ப் 
வடையெடுத்து வந்து அப்டாலியின் கரரியங்களெல்லாம் 

பிரயோசனம் ஆகாமல் செய்தார்கள், ஸகாரரம் 
பகவந்தும், கங்காதர் யேஷ்வர்தும், மற்ற மராட்டியச் 
சேனாதிபதிகளும் சேர்க்து, கங்கைக்கும் யழுனைக்கும் 
ஈடுவில் உள்ள நாடுகளில் பிரலேக௫ித்து, தமக்செதிராகக் 
கலகம் செய்து வந்த ரோஹில்லர்களையும் பட்டராணியர் 
களையும் அடக்கி வஜீரான காஜியுத்தீனைக் காப்பாற்றினார் 
கள். விட்டல ஷிவதேவ் டில்லி மீது படையெடுத்து இரு 
வாரம் மும்முரமாகப் போர் புரிச்து, ௮௫ ககரைக் கைப் 
பற்றி, மராட்டியரின் கொடும் பகைவனும் பட்டாணிய 
சூழ்ச்சி செய்தவனுமான நலீப்கானை உயிருடன் கைப் 
ae பிறகு மராட்டியர்கள் முன் சென்று ஸர் 
ஹிச்தில் அப்துல் ஸாமாத்தின் தலைமையின் கீழிருக்க 
அப்டாலியின் 10000 படைகளையும் முறியடித்து அவர் 
களது சேனாதிபதயையும் உயிருடன் கைப்பற்றி லாகூரை 
கோக்குப் படையெடுக்ககிச்சயித்தார்கள். மராட்டியர்கள்
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துரிதமாய் அ௮அடைடச்து வச்த வெற்றிகளைக் கேட்டு 
தைமூர்ஷா அஞ்சினான். அப்டாலியின் மகணும் சாஜப் 
பிரதிகிதியுமான அவன் இகழ் பஞ்சாப்பும் மூல்தானும் 
இருச் தன. அவன் மராட்டியரைப் போரில் சந்திக்கப் 
பயந்து பின்வாங்கவே, ரகுசாத ராவ் வெற்றியுடன் 

லாகூரில் பிரவேடித்தார். ஐஹான்கானும், தைழூரும் 
தந்திரமாகப் பின்வாக்க apL pw செய்தார்கள். ஆனால் 
மராட்டியர்கள் வெகு வேகமாய் வந்து அவர்களைக் 
கொடுமையாகத் துரத்தித் தாக்கவும் முகமதியப் படை 
சின்னா பின்னமாகக் கலைச்தது. உயிரினும் இறந்தது 
ஏதொன்று மில்லை என்று கிச்சயித்தவனாய், மசாட்டியசை 
CEB இச்தியாவிலே ராஜ்பத்தை ஸ்தாபிக்க வந்த ௮ந்த 
அஹமதீஷா அப்டாலியின் மகனும் ராஜப் பிர இகிதியுமான 
தைஞூர்ஷா என்ற வீரப் புலி இப்போது உயிர் தப்பினால் 
போது மென்று மராட்டியர் முன்னால் ஒட்டம் பிக்க 
ஆரம்பித்தான். மராட்டியர் முகமதிய கூடாரங்களைக் 
கொள்ளையிட்டு, அங்கிருந்த ஏரரளமரன பணத்தையும் 
யுத்த சாமான்களையும் கைப்பற்றி, ராமதாஸர் சிவாஜிக்குக் ' 
கொடுத்தருளிய காவிக் கொடியை ஹிர்துஸ்சானத்தின் 
வடக்கு எலையில் சாட்டினார்கள், 

ஹிச்துக்கள் அட்டக்கைத் தாக்கினாகள். பிருதிவி 
சாஜர் வீழ்ச்சியடைச்த சோகதினத்துக்குப் பிற்பாடு 

முதன் முதலாக. இப்போதுதான் வேதங்கள் புகழும் 
புண்ணிய சதியின் மீது ஹிக்துக்களின் வெற்றிக் கொடி 
பெருமையுடன் பறந்தது. ஹிர்துக்களின் வெற்றிப் பரிகள் 
இத்து ஈஇயில் நீரருச்தி ௮சன் தெளிவான நீரில் தங்களது 
அழிய கிழலை அச்சமின்றி சோக்கிக் களித்தன, 

மராட்டியப் படைகளின் உன்னத வெற்றிகளின் 
செய்தி மஹாராஸ்டி.ரத்துக்கு எட்டியதும் மக்களிடம் 
afr எழுச்சி ஒங்கெது.. ரசூசரத ராவுக்கு Yt sre 
மங்கேஷ்வர் எழுதினர் : *லாகூரைக் கைப்பற்றிப் பகை 
வனை எல்லைக்கப்பால் துரத்தி யடி.த்தோம். சமது படைகள் 

சச்து நதியை அடைந்தன. இதெல்லாம் சச்தேோஷச் 
செய்திகள். வட காடுகளில் கலகம் செய்யும் ராஜாக்களும்” 
சாவ்களும், ௬பேதார்களஞும், கவரபுகளும் பயந்து
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ஓடுக்இஞர்கள். ஈமது FES HEH இழைக்கப்பட்ட 
குறைஎஞக்குப் பழிவாங்க வல்லவர் மராட்டியரே, அவர் 
களால்தான் ௮ப்டாலியின் மீது ௮௫ல ஹிச்துஸ்சானத்தின் 
பழிகளுக்குப் பதில் பழி வாங்கப்பட்டது. எனது. 
உணர்சி முழுவதையும் எடுத்துச் சொல்வதற்கு வார்த்தை 
கள் எழும்பவில்லை. ௮வதரரங்களின் வீரச் செயல்களைப் 
போன்ற ௮ரிய செயல்களைச் செய் இருக்கிறோம்.” 

தமது வெற்றிகளைக் கண்டு மராட்டியர்களே ஆச் 
Aww பட்டார்கள். துவாரகையிலிருச் து ஜகன்தைம் 
வசையிலும், ராமேசுவரத்திலிருந்து மூல்தரன் வரையி 
அம் ௮வர்கள் வாள்வெற்றியை காட்டினார்கள், அ௮வ்விட 
மெல்லாம் அவர்களது வார்த்தைகளே சட்டமான. 
தம்மை வெளிப்படையாகவே இந்திய சசம்ராஜ்ய SFL EF 
கள் என்றும் வார்சகுதார்கள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டு 
அசத உரிமையை நாட்டுவதற்காக இரான், துரான், ஆப் 
கானிஸ்தானம், இங்கிலாச்து, பிரான்௬, போர்த்துகல் இச் 
காடுகளிலிருந்து வக்த பகைவர்களுடன் போச்புரிக்து 
வெற்றி சூடினார்கள். சிவாஜின் உன்னத லக்ஷிபமரன 

58 சாம்ராஜ்பத்தை அ௮கேகமரப் சாஇத்தாய் விட்டது, 
சாமதாரஸரின் உபதேசங்கள் வீரச் செயல்களாக விஏய் 
இன. இந்து ஈதிரின் கரைக்கே ஹிச்து ஜயக் கொடியை 
எடுத்துச் சென்றது we Bina ஷாஹ் பாஜிராவுக்கு 
உத்திரவிட்டதைப் போல், அதற்கப்பாலும் அதை 
எடுத்துச் செல்லவும் முற்பட்டார்கள். 

அட்டக்கைத் கைப்பற்றியதும் மராட்டியர்களின் 
செல்வாக்கும் ௮திகரரமும் ௮தஇகரித்து, ௮.ரசயல் முயற்சி 
களின் கோக்கமும் பரந்ததால், டில்லி மீதுமட்டும் 
கோக்கம் வைத்துச் தீருப்தயடைய மறுச்தார்கள். 
கரஷ்மீரத்திலிருக்தும் காண்ட ஹாரிலிருக்தும் காபூலிலிருச் 
தும ரசசஜதூதர்கள் மராட்டிய யூத்த கூடாரங்களுக்கு 
வசத தலைப்பட்டசர்கள். ஹிர்து மன்னர்கள் தமது: ராஜ் 
wus Ser Amar sou g Deol str று தள்ளப்பட்டு கரபூல், பாச 
சிக முகமதியரிடமிருக்து உசவியை யர௫த்த காலம் இருக் 
தது. இப்போது ௮ச்தக் காலம் மாறிவிட்டது. இப்போது 
காபூல், காண்டஹார் நரடுகளிலுள்ள ௮சசர்கள்
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மராட்டியரது உதவியை யாசித்து ரகுகாத ராவுக்கு தினச் 
தோறும் விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வந்தார்கள். 
4—5—1758- ல் சேனாதிபதி சானாஸாஹிபுக்கு எழுதினார் : 
“சுல்தான் தைமூர், ஜஹான் கான் இவர்களின் படைகளைச் 
சின்னாபின்னமாக்க அவர்களின் கூடரரங்களில் கொள்ளை 

யிட்டு அவைகளில் இருச்த சாமான்சளைக் கைப்பற்றி 
னோம். அட்டக்கிலிருக்து உயிர் தப்பிச் சென்றவர்கள் 
வெகு சிலரே. இரான் சாட்டு ௮ரசன் அப்டாலியை மூதி 
யடி.த்து, என்னை இன்னமும் முன்வச்து காண்டஹாரைக் 
கைப்பற்றும்படி. எழுதிக் கேட்கிறான். அப்டாலியை -இரு 
வரும் சேரக்து ஈ௬க்கியதும் அட்டக்கை ஈமது ராஜ்யத்தின் 

எல்லையாக PS HS கொல்வதாய் வாக்குறுதி செய்வான். 
ஆனால் நரம் அட்டக்குடன் ஏன் நின்றுவிட வேண்டும் 
என்று எனக்கூத் தெரியவில்லை, அக்பர் சாள்முதல் 
ஒளரங்க?ப் கரலம்வரையிலும் காபூலும் காண்டஹாரும் 

ஹிச்துஸ் சாண் சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டிருக்கன. 
அவைகளை அச்கிய காட்டினருக்கு காம் ஏன் கொடுக்க 
வேண்டும் 2 இரான் . அரசன் தன்னாட்டை யடைந்து 
அதிதுடன் திருப்தி யடைந்து காபூலுக்கும் காண்ட 
ஹாருக்கும் உள்ள தமது பாத்தியதையை ஆக்ஷபோக்க 
மாட்டான் என்று எண்ணுகிறேன். அவன் இதற்கூ 
இணக்கினாலும் இணங்காவிட்டாலும் ௮ம் மாகாணங்களை 
கம்மைச் சேச்ச் தன வென்றே கருதி ஈமது ஆட்சியை 
அவைகளில் காட்டப் போடறேன். ஏற்கெனவே 
அப்டாலியின் மருமகன் கம்மை யணு௫ அப்டாலிக்கு 
எதிராக கஈமது உதவியைக் கேட்டிருக்கிறான். 

சிந்து. சதிக் கப்பாலுள்ள ஈமது சாம்ராஜ்ய மாகாணவ் 
களுக்கு _ ௮வனை கமது ராஜப் பிரதிநிதியாக கியமித்து 
அவனது உதவிக்குச் சில படைகளை அனுப்ப விரும்பூ 
கிறேன். ஆனால் தற்போது கான் தகீகாணத்துக்குத் துரித 
மாய்ப் போகவேண்டும். எனக்குப் பிற்பாடு ௮இகாரத் 
துக்கு வருபவர்கள் எனது எண்ணங்களைப் பூச்த்திசெய்து 
காபூல் கசாண்டஹார் ரணவக்க நமது ராஜ்யத்தை 
நிர்வாகம் செய்வார்கள்", 

6
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* இரான் நாடு முதல் இவ்ிலாந்து வரையின் 
சத்துரு பரவி யிருக்இருன், ஸிந்து முதல் சேது 
பந்தம் வரையில் ரணகள மயமாக இருந்த து, 

நமது ககொடிய முப்பகைவருக்கும் தோல்வியை 

யனளித்தோம். ஸிந்து முதல் சேதுபந்தம் வரையில் 
ஒவ்வொரு போர்மூனையிலும் வெற்றி சூடினோம். !" 

மேலே சொன்ன கடிதத்தை யெழுதிய பின்னர் ரகுகாத 
மாவ் மழைக் காலம் ௮ணுடயபடி.யால் தமது படைக 

ளுடன் தக்காணத்துக்குச் இரும்பின். புதிதாக ஜெயித்த 
ஈரடுகளில் பலத்த காவல் வைக்கசமல் அவர் இ ரும்ப 
கோக்தது தூதிஷ்டவசமேயாகும். இன்னொரு தவறு 
சஸீப்கானை உயிருடன் விட்டது, அவனோ மராட்டியருக் 
கெதிரே அ௮ப்டாலியை ௮ழமைத்த பட்டாணியச் சூழ்ச்சி 
யில் முக்கியமான தலைவன், கையில் பிடிபட்டதும் அவனை - 
மராட்டியர் கொன்றுவிட விரும்பினார்கள். ஆனால் ஈஸீப் 
கானோ வெரு தக்தரசாலி, மன்னிப்பு வேண்டிக் கெஞ்9க் 
கூத்தாடி, மல்ஹாரராவைகத் சன் தகப்பனாராக ஸ்வீகாரம் 
செய்து, தன்னை மகனென்றெண்ணி உயிர்ப் பிச்சை யளிக்க 
வேண்டும் என்று மன்ருடினான். மல்ஹார் ராவோ மராட் 
டியருக் கெதர் போர் புரிந்து தேதோல்வியுற் று உயிரை 
வேண்டும் ஒவ்வொருவரையும் ஸ்வீகாரம் செய்துகொள் 
aso Argos your. அவர் கஸீப்கானுக்காகப் 
uhég CGusGa, reersrra தமது விருப்பத்துக்கு 
ஒவ்வாதிருக்தும், அதற்கே. இணங்கினார். தனக்கு உயிர்ப் 
பிச்சை யளித்தவர்களை யழிக்கப் பெருத்த அபாய சூழ்ச்சி 
களை அவன் மீண்டும் செய்து வந்தது வாசகர்களுக்கு இணி 
தெரியவரும், 

இதுவரை ராஜ தச்திரத்தை உத்தே௫ித்து மராட்டியர் 
Bade சகரவர்ததியின் சார்பாகவே காரரியல்களைம் 
செய்துவர்தார்கள். அதனால் கலகமுண்டாகரமல் கரரியல் 
களும் கடச்துவர்தன. அது 78/9-வது வருஷத்தில் மரசஈட் 
டூயரது வீழ்ச்சிக்கு முன்பு. இச்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் 
ஆட்ி புரிந்து வந்ததை ஓக் கும். தல்களிடம் பூசண
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7ரஜாங்கா ௮தஇிகரரம இருச்தும் 1857-ம் வருஷம் வரையில் 
ஆங்கிலேயா சக்ரவர்த்தியின் பிரதிரிதிகளாகவே நின்று 
ஆட்சி புரிந்து வச்தார்கள், அரத ராஜாங்க காரணங்களை 
முன்னிட்டே மராட்டியரும் டில்லி சகீரவாச்இயின் பிரதி 
கிதிகள் என்ற முறையில் ௮திகசசம் செலுத்தி வந்தார்கள். 
அப்படி யின்றி ராஜங்க ௮இகாரத்தை வெளிப்படையாக 
கடத்தத் சொடங்கினால் இக்திய முகமதியர்களிட மிருக்தும் 
ஆங்கிலேயர் பிரெஞ்சுக்காரர் பட்டாணியர் இஉர்களிட 
ிருக்தும், ௮ன்றி An alli g அ௮ரசர்களிடமிருக்தும் 

ஆகோ்ஷேபணையும் எதிர்ப்பும் உண்டாயிருக்கும், இவர்களில் 
ஒவ்வொருவரும் ச௪க்ரவர்ச்இமரின் ஆட்சி காளுக்கு காள் 
ஒடுங்கி வருவதை யுணர்ந்து தத்தம் அதிகாரத்தைப் பெருக் 
இக்கொள்ளக் கருதினாலும், ௮வ்வாட்டு தானாகவே றிது 
சிறிதாக மாய்ச்த பின்னே மற்றவர்களை மாய்ததச் தமது 
ரண ஆட்சியை காட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். 

ஆனால் வடகாடுகளில் மராட்டியர் நாட்டிய பெரிய 
வெற்றிகளும், தென்னாடுகளில் பேஷ்வா நாட்டிய வெற்றி 
களும், மர ரஈட்டியரின் புகழையும் அதிகாரத்தையும் 
உண்னத பதவியில் காட்டின, பாலாஜி, ச.தாசிவபாவூ 
இவர்கள் முதல் சாமானிய மணிதன்வரையில் உள்ள 
மராட்டிய மக்கள் யாவரும் தமது சமுகத்தின் பலத்தை 
புணர்க்து தாம் மகத்தான ஏற்பாடுகளைச் செய்யும் காலம் 
வந்துவிட்டதை யுணர்க்தார்கள், மராட்டிய ரரஜ ஆலேோச 
சனைச் சபைகளில் இதற்கான பெரிய ஏற்பரடுகள் 
யோச௫ிக்கப்பட்டு வந்தன. இந்தியவில் முகமதிய சரம் 
சாஜ்யத்தையே அழித்த தமது பலத்தை ஈன்குணச்ச்தார் 
கள். ஆஇ௫ியாசண்டத்தில் தாங்கள் பெருத்த மாஜ்ய ௮இ 
காரம் பெற்று, தமது தலை ககரான பூனா இக்திய ௮ரசிய 
லில் ௮ன்றி ஆசியாகண்டத்து அரசியலிலும் ஈடு சரயக 
மாக விளங்கி வருவதை யறிச்தார்கள், ௮வர்களது பசதத் 
தில் முகலாய சாம்ராஜ்பமே௫தறி வீழ்ச் திருக்தது. 
இப்போது தடைகள் யாவையும் ௮சற்றி வெளிப்படை 
-பரகப் வே சாம்ராஜ்ய ஆட்சியைக் கொள்ளச் தர்மானிசத் 

தார்கள். மராட்டியத் தலைவர்கள் யாவரிலும் ௪தர௫இவ ' 
சாவ் ura, Qos பெருங் காரியத்தை நடத்துவது தம.து
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பொறுப்பாகும் என்றுணர்ந்து இதைச் சாதிப்பதில் தம 
துயிரை அர்ப்பணம் செய்யவும் தயரராகவிருக்தார். 
ஹிச்துக்கள் முகமதிய சாம்ராஜ்யத்தைப் பிளந்து துண் 
டாக்கி தம்மை வென்று அடக்கி வந்தவர்களை வென்று: 
விட்டார்கள். பாவுவின் வீரமொழிகளைக் கேட்டு: 
ஆவேசமடைந்து இந்தியா முழுவதிலும் * விடுதலை £ யை: 
காட்டி. இன்னும் சில வருஷங்களில் இந்தியா முழுவதை 
யும் ஹிச்து ஆட்சிக்குள் கொண்டுவரத் துணிச்தார்கள். 

இக்த கோக்கத்துடன் மூன்று பெரும் படையெடுப்பு. 
கள் தீர்மானிக்கப்பட்டன. பஞ்சாப், மூல்தான் நாடு 
களுக்குப் படையடன் சென்று புதிதாக ஐ.பித்த ௮ சாடு. 
களில் ஒழுங்கையும் துரைத்தனத்தையும் காட்டுமாறு தத் 
தாஜி ஷிந்தேவுக்கு உத்திரவு பிறந்தது, ௮தன் பின் ப 
௮வச் ௧௪, பிரயாகைக்கு வக்து, ரகூகாத ரரவையும் ௮வ. 
ரது படையையும் சந்திக்க வேண்டும். ௮க்ஒருச்து இரு 
படைகளும் ஓன்று சேர்ந்து வங்காளத்தின்மீது படை 
யெடுத்துச் சென்று ௮ச் நாட்டில் கடல்வசையில் முகமதிய. 
ஆட்சியையும் ஆங்கிலேய அதிகாரத்தையும் அகற்ற 
மேவண்டும் . 1757-வது வருஷத்தில் பிளாஸி யுத்த,த்இல். 
வெற்றி பெற்றிருக்த ஆங்கிலேயர் வங்காளத்தில் தமதாட் 
சியை காட்டக் கருதினார்கள். ரக்து; மூல்தான் முதல் கடல்: 
வரையுள்ள வடகாடுகள் எல்லரவழற்றிலும் இவ்விதம் தத். 
தாஜியும், ஜன்காஜியும் ரகுகசத ராவும் மரரட்டிய ஆட்சி. 
யை காட்டுவதாகவும், தென்னாடுகள் யாவையும் தமது 
மகனாகிய விஸ்வாஸ் ராவுடனும், ௪தரசிவ பாவூவுடனும் 
பரலாஜியே விடுவிப்பதென்றும் ஏற்பாடு ஆயிற்று. 

அதன்படியே தத் தரஜியும் தன் படைகளுடன் 
வடக்கே புறப்பட்டார். பாலாஜியும் பாவூவும் முதலில் தக் 
காணத்தில் நிஜாமின் ௮திகாரக்தை அறவே ஒழிக்க முற் 
பட்டார்கள். பலத்த சேனையுடனும் பீரங்கப் படைய 
னும் அவர்கள் படை யெடுத்துப் பல போர் புரிர்து 7760. 
ஆம் வரும் உத€ர் என்ற இடத்தில் பெரும் வெற்றியை 
காட்டினார்கள். முகமதியப் படைகள் உருப்படரமல் ௧௬௮ 
குண்டு ஒழிந்தன. (பயந்து ஈடுங்கெ கிஜாம், தனது ராஜ 
முத்திரைகளையும் பாவூவின் வசம் ஒப்புவித்துவிட்டு ௮வர்
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விரும்பும் எந்த கிபர்தனைக்கும் தான் இணங்கிக் கை 
யெழுத்திடத் தயாராகவிருப்பதாகச் சொன்னான். உடன் 
படிக்கை ஏற்பட்டது, அதன்படி. நரகர். பாஹன்பூர், 

ஸால்ஹெர், முல்ஹர், ௮ஸிர்கட், தெளலதாபாத் என்ற 
கோட்டைகளும், காக்தேட், புலும்பிரி, ௮ம்பேட், விஜாபூர் 
என்ற கான்கு ஜிக்லாக்களும் மராட்டியர் கைவசத்துக்கு 
வந்தன. இதனால் பாவூவும் திருப்தியடைச்தார் : ** நிஜு 
மின் ௮திகாரமெல்லாம் பறந்துவிட்டது, வடசரடுகளில் 
கரரியம் இல்லாதிருக் தரல், இவ்வருஷத்தில் தக்காணம் முழு 
வதும் விடுதலையடைந்திருக்கும்''. கடைசியில் மராட்டி 
யரின் வெற்றிக் கொடிகள் சாகர்; விஜாபூர் கலைககரவ் 
களின் மீது பறந்தன. சிவாஜி தோரணாவைக் கைப்பற்றி 
அங்கு ஹிர்து எதிர்ப்புக் கொடியை சாட்டி.யகால)த்தில் இக் 
காட்டு ௮ரசர்கள் ௮வசை ஏளனம் செய்திருந்தார்கள். 

இக்தப் பெரிய ராஜாக்க, போர் வெற்றிகளுக்குப் 
GpG உத்கீர் வெற்றி வீரரான பாவு ஹைர் ௮லியைத் 
தாக்கி ஈ௬க்க விரும்பினார். இவன் மைசூரைக் கைப்பற்றி 
அங்குள்ள பண்டைய ஹிக்து ராஜ குலததைக் கவிழ்த்துத் 
தன்னை யரசனாக்கிக்கொள்ள முயன்று வந்தான். இக்தமுக 
௦தியனின் பேராசையினின்றும் தம்மைக் காத்து ரக்ஷிக் 
கும்படி. மைசூர் ஹிர்து மன்னரும் ௮வரரது மத்தீரியும் 
மரரட்டியருக்கு உருக்கமான விண்ணப்பம் செய்திருக் 
தார்கள். ஹைதர் அலியை ௬.௧௫ தக்காணம் முழுவதை 
யும் விடுவிக்க விரும்பிய ௪தரசவ பாவு இக்த தக்க சமயத் 
அதைப் பயன்படுச்தி ஹைதாமீது படையெடுக்கக் கருதினார். 
ஆனால், தசதிருஷ்ட வசமாய் அப்போது வடகலிருக்து 
பேஷ்வரவுக்கு ஒரு முக்கிய அ௮பரயச் செய்தி வந்தது. 
பாது எழுதுகிறார்: “கையில் எடுத்து உண்ண ஆரம்பிக் 
குமபோது வெற்றியாகிய உணவு கையினின்றும் கழுவி 
விட்டது,” . 

தத் தாஜியின் தலைமையின்கீழ் வடக்கு நோக்கச் 
சென்ற மராட்டியப் படைகள் 1708-ஆம் வருஷ முடிவில் 
ஒல்லியை அடைந்தன. பின்பு பேஷ்வாவின் உத்திரவுப் 
படி. தத்தாஜி புதிதாக ஜெயிக்கப்பட்ட லாகூர், மூல்தான் 
மாகாணங்களில் துரைத்தனத்தை ஸ்தாபிக்க ஆரம்பித்தார்.
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ஸரபாஜி ஷிச்தேவையும், இரிம்பக் பாபுஜியையம் அட்டன் 
வரையில் ஆள கியமித்து ஸாஹிச்ச, லாகூர் முதலிய 
முக்கிய இடங்களில் காவலுக்காகப் படைகளையும் தத்தரஜி 
வைத்தார். பின்பு பஞ்சாபைவிட்டு நீங்கி, தமக்குக் 
கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது காரியச்சைச் செய்யக் 
கருதினர். ௮க்தக் காரியம் கங்கையைத் தாண்டி, பாட்னா 
மீது படையெடுத்து, ஆங்கிலேயரை ஓடுக்கி, கடல்வரை 
யில் ஹிக்து ஆட்சியை காட்டுவதே. 

ஆனால் அவர் செய்த ஒரு பெருர் தவறு என்ன வென் 
முல் பேஷ்வாவின் கட்டளைப்படி ஈஸீப்கானைத் தண்டிக்க 
மல் விட்டதுதான், ஷிச்தஇியா ௮வளனை ஓடுக்கியிருக்க. 
வேண்டும். ஆனால் அப்படிச் செய்யாமல், கனக்கு 
வங்காளப் படையெடுப்பில் உதவி செய்வதாய் ஈஸீப்கான் 
ஒப்புக்கொண்டதால் efi Bur aor அவனை விட்டு 
விடவே, ௮வன் தனது அதிகாரத்தை யதிகரித்தக்கொள்ள 
முடிச்தது. பேஷ்வா கோபத்தடன் எழுதினார் : '“ஈஸீப் 
கரன் தன்னைப் பக்ஷி.பாக கியமித்தரல் 80 லகம் ரூபாய் 
கொடுப்பதாக வாக்குறுதி செய்கசாய் எழுத யிருக்தீர். 
அவணிடமிருச்து ஒரு கா௬கூட கமக்கு வேண்டாம். 
வஞ்சகத்தில் சஸீப் ௮ப்டாலிக்குச் சமமானவன். அவனை 
கம்புவது விஷப் பாம்புக்குப் பால் கொடுப்பதுபாலாகும்,'” 
ஆனால் தத்தாஜியோ ௮, வஞ்சகனது வசர்த்தைகளால் ' 
மதிமயங்கி, கங்கையை தாண்டுவதற்கான படகுப் பாலம் 
கட்டுவதிலும் அவனது உதவியை சாடினார். புதனால் 
வங்காளததின்மீது மராட்டி யரது படையெடுப்பு தாமதிக் 
கப்பட்டதுமன்றி ஈஸீப்கானுக்கு வஞ்சகச் சூழ்ச்செளைச் 
செய்ய வசதியும் ஏற்பட்டது, ௮வன் ரக௫ியசதில் மராட் 
டியர் எதிர அரசர்களைச் தஇரட்டினான். இக்தியாவின் 
ba மீண்டும் படையெடுத்துவருமா.நு அப்டாலிக்கு. 
முகமதியச் சக்ரவர்த்$யிடமிருந்து ஒரு கடிதத்தையும் 
அனுப்புவித்தான். இஸ்லாத்தின் பெயராலும் அல்லாவின் 

பெயரரலும் அந்தப் பட்டாணியனுக்கு மதவெறியைக். 
கிளப்பிஞர்கள். * ஈம்பிக்கையற்ற ஹிர்துக்களிடமிருக்து 
இச்திய முகமதிய சரம்ராஜ்ரச்தைக் காத்து இஸ்லாத்தை. 
காப்பாற்ற sire வரமாட்டாரா?! அப்டாலியும்
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மராட்டியர் சன் மகனை வென்றதை கினைச்துக் துடி த்தான். 
மராட்டியான்றோ தன் கையினின்.றும் இக்திய சாம்ரரஜ்ய 
அதிகரரத்தைப் பிடுக்கச் சென்று தனனைப் பஞ்சாபி 
லிருக்கும் மூல்காணிலிருக்கதும் தரத்தி காபூலையும் காண்ட 
ஹாரையும் கைப்பற்றிச் சேர்க்க முயன்று வச்தார்கள் 7 
அப்படியிருந்தும் தன்னால் இச்காள் வரையில் ஒன்றும் 

செய்ய முடியவில்லையே, ஆனால் இப்போது தகுந்த சமயம் 

வந்தது. ஹிச்து ஆட்சியை இத்தியா முழுவதுலும் சாட்ட 
மராட்டியர் செய்து வரும் முயற்சிகளையும் ஏற்பாடுகளை 
யும் க௬க்க இந்திய சக்ரவர் ததியாக முடிஞூட வேண்டு 
மென்று மீண்டும் தீர்மானித்தான், ஆதலால் அ௮ப்டாலி 
உதவி செய்வதாய் வாக்களித்து பெரும் படையுடன் ந்து 
வையும் தண்டி, லகூரை அ௮டைக்து அதையும் கைப் 

பற்றினை. 

அ௮ப்டாலியின் படையெடுப்பின் செய்தி டில்லியை 
அடைந்ததும் ஈஸீப்கான் தனது வெளி வேஷத்தை 
யெல்லாம் அகற்றி அப்டாலியின் கட்சிபில் வெளிப்படை 
யாகவே சேர்ந்து கொண்டான். பேஷ்வாவின் உத்திரவுப் 
படி. ஈலீப்கானைச் கண்டி,த்திடாமல் விட்ட பெருக் தவறை 
தத்தாஜி உணர்ச்தார். ஈஸீப், ஸ-௦ஜார இவர்களால் தரம் 

எமரர்ந்ததையும் அவர்களது வஞ்சகத்தால் விளைந்த பேரா 
பத்தையும் தம்மைச் சூழ்ச்து வரும் பகைவரின் படை 
பலத்தையும் தத்தாஜி உணர்ந்தார். ஒரு புறம் ஸஐஜாவும், 

இன்ஜெொரு புறம் கஸீபும் ரோஹில்லர்களும் பட்ட சணியர் 
களும், இவர்களுக்குப் பின்னே அப்டாலியும் பெருஞ் 
சனைகளுடன் படை யெடுத்து வர்தார்கள். ௮ப்டாலியின் 

அபரிமிதமான சேனைகளின் முன்பு அட்டக்கிலும் 

லாகூரிலும் உள்ள மராட்டியக் கரவல் படைகள் பின் 
வாக்க வேண்டி. கோரர்தது, மராட்டியரைத் தவிர 

வடக்கே முகமதிய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வந்த 
இன்னொரு ஹிச்து மக்களான €க்ூயர்கள் இப்போது 
தலையெடுத்து வச்தரர்கள், இவர்கள் தம்மாலான வரை 
ல் பகைவர்களைச் தாக்கவும் தடுக்கவும் முயன்ருர்கள். 
ஆனால் இவர்களுக்குள் ஒ.ற்் முமையும் ஒழுங்கும் இன்னமும் 

பூரணமாகவில்லை யாதலால் தமது மாகாணத்தையே
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விடுவிக்காமல் இருச்தார்கள். சக்இயர்கள் தமது 
மாகரணச்துக்கு விடுதலையளிக்ஞும் கள் இன்னமும் வச 
வில்லை, ஆதலால் தட்டுக் தடங்கலில்லாமல் அ௮ப்டாலி 
தனது பெருஞ் சேனைகளுடன் ஸர்ஹிச்த மீது வர்தான், 
மதுரை க்ஷேத்திரக்தை யழித்து ஹிச்து ஆட்டுக்கே கொடும் 
பகையாய்த் தோன்றிய அ௮ப்டாலியுடன் சாஜபுகனத்திலும் 
வடக்கே மற்ற பாகங்களிலும் உள்ள பல ஹிந்து ௮ரசச் 
கள் உறவு கொண்டாடினார்கள். அப்டாலியின் பெருஞ் 
சேனைக்கும் டில்லியின் சிங்காதனத்துக்கும் குறுக்கே 
சீன்றதெல்லாம் தத்தாஜி நடத்திய மராட்டியப் படை 
யொன்றுதான்.. தத்தாஜி தனக்கு உதவி செய்வதற்காக 
உடனே படைகளுடன் வரும்படி ஹோல்கருக்கு 
எழுதினார். ஆஞல் ஈஸீபை ஸ்வீகாரம் செய்துகொண்ட 
அப் படைத் தலைவர் இங்கும் அங்கும் உள்ள சிற்றரசர் 
களுள் கடச்து வச்த சில்லரைச் சச்சரவுகளில் தலையிட்டு 
வாளா இருக்கார். இவ்விதம் பகைவர்களது பெருஞ் 
சேனைகளால் நாற்புறமும் சூழப்பட்ட மராட்டியப் படை 
தன்னைக் காப்பாற்றிக் கெரள்ள தரே வழியிருக்த.து. 
அதசவது டில்லியைக் கைவிட்டு பின்வாங்க வேண்டிய 
ஒரே வழிதான். ஹோல்கர் வருமளவும் பின்வரங்கி வரு 
மாறு ௮னுபவமும் வீரமுமுள்ள ஒவ்வொருசேனாதிபதியும் 
தத்தாஜிக்குச் சொன்னார்கள். பயமறியாது இளம் காளை 
யாகிய ஜன்கோஜியும் பின்வாங்குமாறே தமது பெரியப்பா 
வாடகியதத்தாஜிக்குச் சொன்னார்கள். ஆனால்,தா,ச்காஜிகாது 
கொடுத்துக் கேட்க மறுத்தார். முன் யோசசையில்லாமல் 
தமது படைகளை இப் பெருத்த ஆபத்துகீகுக் கொண்டு 
வந்ததே ௮வரதமன தையுறுத்தி வம்தது, தமது கோடும் 
பகைவனான கஸீப்பை நம்பிய மதியின்மையடன் பேடித் 
தீனமாகிய பெருவ் குற்றத்தையும் செய்ய அவர் மனம் 
ஒப்பவில்லை, எல்லாருக்கும் ௮வர் ஒரே சண்டிப்பான 
பதில் அளித்தார் : 4 பின்வாங்க விரும்புவோர் அப்படியே 
செய்யலாம். நான் ஒருவரையும் பலவாதப்படுக்தவில்லை, 
ஆனால் சான் ஒரு அடியேனும் பின்வாங்க மாட்டேன். 
பின்வாங்கனேனானால் சானாவுக்கும் பாவூவுக்கும் இச்சு 
ஜன்மத்தில் எனது முகத்தை ஏப்படிக் காட்டுவேன் 7 
கான் ௮ப்டாலியை எதிர்ப்பது தண்ணம், பகவானுடைய
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இருபையிருக்கு மானால் அவனைப் ேேபோரில் மூறியடிப் 

பேன். இன்றேல் போரில் உயிர் துறப்பேன்." 

தத்தாஜி அவ்விதமே உரை தவருமல் அப்டாலியைக் 

குருக்ஷேத்திரத்தில் எதிர்த்தார். ௮வரது வீரத்தால் 

மனம் தேறி குதூகல மடைந்த மராட்டியப் படை 

அப்டாலியைக் கடுமையாகத். தாக்கவும், அவன் offs Sur 

வின் எதிரே தன்னால் வெகு கோம் தனித்து கிற்க முடி 

யாது என்று கண்டு பின்வாங்க CurAs 5, யமுனையைத் 

தாண்டி, சுக்ரதால் என்னுமிடத்தில் நஸீப்கானின் படை 

களுடன் சேர்ர்.து கொண்டான். அ௮ஹமத்கான் பங்கஷ், 

குதுப்ஷா இவர்களும் அவனைச் சக்இத்தார்கள். இந்த 

முகமதிய ஐக்கியம் முன்னைவிட பயங்கரமாயிற்று. இவர் 

களின் எதி£?7 தத்தாஜி.பின் ஓசே படை தனீச்து கின்று 

தடுக்க முடியாது என்று தெளிவாய் விளக்கவும், 

மராட்டியப் படைத் தலைவர்கள் தத்தாஜியைப் பின் 

வரங்கும்படி. வேண்டினார்கள். ஆனல் அவரோ, இஷ்டப் 

பட்டவன் போகட்டும். தத்தாஜி தன் கடமைகளைப் 

போர் வீரனாகவே செய்வான்'' என்முர். தலைவர் இவ் 

விதம் வீரமொழி கூறவும், படை வீரர்களுக்கும் வீரச 

வேசம் பொங்கிற்று, ௮வசை விட்டு ஒருவராவது பின் 

வாங்கவில்லை. 70-7-1760-இல் யமுனையின் துறைகளைக் 

கைப்பற்றி மராட்டியர்கள் ௮ம் சதியைக் கடக்க முயன்ற 

அ௮ப்டாலியின் படைகளைத் துறத்த முற்பட்டார்கள். 

யுத்தம் தொடங்கற்று. பெருத்த படைகளின் முன்பு 

பயாஜி, மாலோஜி முதலிய மராட்டியப் படைத் தலைவர் 

கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக வீர யுத்தம் புரிக்து விழுக் 

தர்கள், பகைவர்களது படைகள் கலந்து கொண்டு 

குழப்பத்தில் தங்களைத் தாங்களே கெருக்கத் தலைப் 

பட்டார்கள். இடீரென்று தற் செயலாக பட்டாணி௰ப் 

படைகளும் சோஹில்லப் படைகளும் மஹாராஷ்டிரக் 

கொடியைச் சூழ்ச்து தாக்கினார்கள். அதைக் காப்பாற்ற 

மசாட்டியர்கள paras sort. யூத்தமும் முற்றியது. 

தத்தாஜியும் ஜன்காஜியும் தமது தேசக்கொடி. gurus 

இலிருப்பதைக் ஈண்டு ச௫யாமல் அதைக் காத்திட முன் 

மனோடி. வந்து இதிகாசங்களும் புகழத்தக்க சிறக்த யூத்தம்
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செய்தார்கள். ௮ப்பேசது ஜன்கோஜியின் மீது ஒரு குண்டு 
படவும், அவ்விளஞ் இங்கம் அடிப்பட்டுக் குதிரையினின் 
அம் ழே விழுந்தார். சக்தாஜி ௮சைக் சண்டு தற்காப்புக் 
காகவேனும் பின்வாங்காமல் வீராவேசச்சால் பொங்இக் 
குதித்து முன்னால் வக்து பகைவரது படைக்குள் இறங்இக் 
கலக்து ஆவேசம் பிடி. *்தவரைப்போல் அவர்களைப் பலம 
கத் தரக்க ஆசம்பிததசர், கடையில் விதியின்படி. 
தத்தாஜி மீதும் ஒரு கூண்டு படவே அவரும் மரண காயம் 
பட்டு மண்மீது வீழ்கதார். 

ஈஸீப்கானின் குருவும் பட்டரணிய சூழ்ச்இயில் 
முக்கியமாவனுமான குதுப்ஷுூ இதைக் கண்டு ஷீழ்ர்து 
கிடந்த ௮ச்த மராட்டியச் சேனாதிபதிமினருகே சென்று 
ஏளனமாக, :'மல்லது, படேல்; நீங்கள் மீண்டும் எங்க. 
ளெதீசே போச் புரிவிரா?'” என்.நு கேட்க; மரணத்திலும் 
அஞ்சுதல் a Purgs சத்தாஜி, * ஆம். கான் சாகாமல் 
பிழைசது இருக்தால் மீண்டும் போர் புரிவேன்”? என்ருர். 
இவ் வீர மொழிகள் அந்த மதவெறி பிடிச்ச முகமதிய 
னுக்முக் கோபத்தை விளைவிக்கவும், ௮வன் உறி மண்மீது 
சாய்ர்துள்ள ௮ச்த வீரகொபணியைக் கரலால் உதைத்து, 
கத்தியுருவி அவரது சிரத்தை யறுத்து; அதைப் பெருமை 
யுடன் எடுத்துப் போனான். 

இவ்விதம் சத்சாஜி வீழ்க்தார், அவரைக் காட்டினும் 
பக்தியுடனும் வீரகதடனும் போர் புரிந்து தேசு 
மேன்மைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் உபிர் துறந்த வீரர் 
இருக் ததில்லை. . 

தீதி்தாஜி விழுச்சசையும் அவர் தரைமீது வீழ்ச்து 
மரணச்சறு வாயில் இருந்தபோது அவருக்கு இழைக்கம்: 
பட்ட கொடிய எளனங்களையும் கேட்டு மஹரராஸஷ்டி.ரம் 
கொர்தளிசதது. மக்கள் எல்லோரும் ஒருவர்போலெழுச்து 
பழிக்குப் பழிவாக்க வேண்டு மென்று கதமிஞர்கள். 

௮ச்த வாரச்தில்சான் ௮வர்கள் உச£ர் போர் முனை 
2ல் வெற்றி பெற்றிருக்சார்கள்; ஹைதரைக் sHa@s 
தென்னாடுகளை விடுவிக்கும் காரியத்தைப் பூர்த்தி செப்யல். 
கருதீயீருக்தார்கள், அப்போது ததாதி தோல்வியுற்று
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இறக்க செய்தி வச்தது. பாலாஜியும் பாலம் ஒரு கண: 
மேனும் தாமதியாமல் பெருத்த போருக்கு ஆயத்தம் 
செய்யலானார்கள். அவர்கள் ௮ந்த வரரத்தில்தான் 
தெற்கே ஒரு பெரும் படையெடுப்பை கடத்தி யிருக்தார்' 
கள். எணினும் தமக்கும் தமது படைகளுக்கும் ஒரு 
காள் ஓய்வேனும் கொடுக்க மறுத்துச் தமது சேனாதிபதி 
களையும் மக்தீராலோசனைதக் தலைவர்களையும் பட்டுரில் வர 
வழைத்து யுத்த விஷயத்தைப்பற்றி ஆலோசனை செய்து, 
அப்டாலி மாளவ நாட்டை அடைவதற்கு முன்னரே: 
அவனை எதர்த்துப் போர் புரிய ஓர் பெரும் படையை: 
அனுப்புவதென்று தர்மாணித்தார்கள், மராட்டிய சாட்டு 

ச மக்கள் யாவரும் படைகளில் சேர்ர்து கொண்டார் 
கள். ஸம்ஷேர் பகதூர், விட்டல் ஷிவசேவ், மானாஜி 
தாய்குடே; அ௮ந்தாஜி மங்கேஷ்வர், மானே, கிம்பால்கச் 
இன்னும் போரில் தேர்ந்த பல முதிய வீரர்களும் 
சேனாதிபதிகஞம் தத்சம் ஸ்தானக்களை ஏற்றுக் 
காண்டார்கள். உத்கீர் வெற்றி வீரரான uray 

முகல் சேனா இபதஇயா க நியமிக்கப்பட்டார். உத்ர 
பேசர்முனையில் வெற்றி காட்டி, மக்களின் ஆ சயின் 
௮ணிகலமாக விளங்கிய விஸ்வாள்ராவ் என்னும் பாலாஜி 
யின் மூத்த குமாரரான இளவரசர் பாவூவ்ன் பின்னே 
படை நடத்தி வந்தார். இப்ரஹிம் கான் கார்டியின் தலை 
மையின் €ழ் பலத்த பீரங்கிப் படை சென்றது. படைகள் 
முன் செல்லும்போது தமாஜி காயக்வாட், ஸந்தோஜிவாக் 
முதலிய மராட்டியச் சேனாதிபதிகள் சேர்ர்து கொண்டார் 
கள். மதரா, கோகுல புண்ணிய க்ஷேத்தரங்களை யழித்த 
ஹிச்து ஆட்சியின் பகைவனை எதிர்த்துப் போராடும் முயற்: 
சியில் மராட்டியருடன் சேரும்படி பல ராஜபுத்திர அரசர் 
களுக்குக் கடிதங்களும் தூதர்களும் அனுப்பினார்கள் . 
விஈ்திய பலையையும் கருமதை நதியையும் தாண்டி. மராட் 
டியச் சேனை சாம்பல் கதியை அடைந்தது. அதன் பலத். 
தையும் கம்பீரத்தையும் சண்டு வட நஈடுகள் எல்லாம் 
பயந்து ஈடுவ்ெ, கலகம் உண்டாக்கும் ராஜாக்களும். 
சாவ்களும் ஈவாபுகளும் கான்களும் பயக்து தடை யென்: 
அம் செய்யாமல் இருந்தார்கள், ஜன்கோஜி ஷிந்தேவும் 
தன் படையுடன் வந்து பாவவுடன் சேர்ந்து கொண்டார்...
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பாதான் போர்முனையில் வீழ்ச்த தத்தாஜியின் மருமகனான 
அழகும் வீரமும் பொருந்திய ௮வ்விளவரசரை மராட்டிய 
வீரர்கள் அன்புடனும் குதாகலச்துடனும் வரவேற்று 

SSSI AGS ஞாபகத்துக்கு மரியாதை யளித்தார்கள். 
இளம் பிராயத்திலேயே போர் பல புரிச் து வெற்றிகள் 

சூடி தமது தருமத்தின் பொருட்டும் மக்களின் பொருட் 
மும் ரத்தம் சக்தி பல காயங்களைக் கொண்டுள்ள ௮வ்வீர 
இளவரசரை வரவேற்பதற்கசக பாவு ஒரு பெரும் ௪பை 
கூட்டி. ௮ங்கே அவருக்குப் பல வீ ரவிருதுக்கள் 
வழங்கினார். பாலாஜிக்கு அடுத்த தலைவராக மராட்டிய 
மக்கள் போற்றி வந்த விஸ்வாஸ் ராவ் இள வீ.ரராகிய ஜன் 
"ோஜியைச் சக்இத்துத் தழுவ முன்வந்தபோது மராட்டிய 
படை வீரர்களின் மனம் உருஇவிட்டது. அழகும் Sr 
மும் பொருச்இத் தமது மக்களின் லக்ஷியத்துக்காகப் போச் 
புரிக்துவக்த இவ்விரு இளங் காளையர் 535 aft gH சமுகம் 
தனது ஆசை முழுவதையும் சாட்டி யிருந்தது. 

மல்ஹார் ராவ் ஹோல்கரும் வக்தார், நஈஸீப் கானை 
ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்ட தனது பெருகச் தவறையும்) 
தக்க சமயத்தில் தத்தாஜி ௮ப்டாலியிடம் தோல்வியுற்று 
வீழ்ந்திறப்பதற்கு முன் ே ப அவருக்கு உதவி புரியாமல் 
தாமதித்த தமது பெருர் தவறையும் Kar உணர்ந்தார். 
தத்தாஜி இறக்த பின்பு ௮வர் அப்டாலி யிடம் தோல்விய/ற 

-வும் கேர்ர்தது. யமுனையைத் -தாண்டி, gird இக் 
கரையை அடையும் முன்பே அவனை எதிர்த்துத் தாக்க 
பாஜ கிச்சயித்து; முடியும்போசெல்லாம் ௮வனது பின் 
படைகளைச் தாக்கி அவனது சாமான்களையும் ஆகாரங்களை 
யும் தடுத்துவிடும்படி. கோவிந்தபந்த பந்தேளாவுக்குக் கட் 
டளையிட்டி ருந்தார். ஆனல் ஆறுகளில் பெரும் பிரவாகம் 
ஓடியதாலும், அக்கரையில் பெருத்த பகைவரின் சேனை 
பஇருக்ததாலும்,ஈதிகளைகத் தாண்டுவது கஷ்டமரக இருந்தது. 
ஆதலால் பாவு டில்லிமீது படை யெடுத்து ௮தை அப்டாலி 
பின் படைகளினின்றும் கைப்பற்ற கிச்சயித்தார். வட 
காட்டு ஹிர்து அரசர்களில் ஜாட் ௮ரசர் ஒருவசே மாட் 
ஒயாது உதவிக்கு வர்தரர், Hal UTA SHS மரியா 
அதையுடன் வரவேற்றுர். இருவரும் சேர்ந்து ௮ப்டரலியை



ஹிர்து சாம்ராஜ்ய ஸ்தாபனம் 93: 

sm_Aacorda a«srégu Curt yfargs or gy wiapier 
பின் புண்ணிய தீர்ச்தத்தின்மேல் ஆணையிட்டு சபதம். 
செய்தார்கள். 

.... மக்களெல்லோரும் டில்லியை கோசக்கிஞார்கள்... 
சரித்திரப் புகழ் பெற்ற பெருச் தலைககரான டில்லியைக். 
கைப்பற்றுவதாரல் ஏற்படும் லாபத்தை ஹிச்துக்களும் முக. 
மதியர்களும் அறிச்தார்கள். பாலு டில்லியை தாக்சூ 
வதற்கு ஷிச்தியா, ஹோல்கல், பலவக்ச் ராவ் மேஹேக்: 
சளே இவர்களது படைகளை அனுப்பினார். அதைக் கைப்: 
பற்றி யிருர்தப் பட்டாணியர்கள் வெகு மும்முரமாகப் 
போர் புரிச்தார்கள், ஆனால் அவர்களால் மசாட்டியரை 
எ.இர்த்து கிற்கமுடியாமல் போகவும் இறுதியில் ௮௫ ஈகரை 
மராட்டியர் கையில் ஒப்புவித்சார்கள். ௮க்ககரின் கோட் 
டையும் மராட்டியருக்கு அகப்படாமல் இருச்.த.த, ஆனால் 

மராட்டிய பீரங்கப் படைக்கு முன்னால் கிற்க இயலாமல் 
முகமதியர்கள் ௮க் கோட்டையையும் விட்டுவிட்டார்கள். 
டில்லி ஈகரும கோட்டையும் விழுச்த சேதி ஹிக்து மக்க: 
ளுக்ஞூ அளவற்ற குதூகலத்தை யளித்தது, மராட்டியம்: 
படைகள் வெற்றியுடன் ௮.த் தலைநகரில் பிரவேசித்தன. 
பாண்டவர்களின் தலைககரமரகிய டில்லியின் கோட்டை 
மீது பாவு மராட்டியக் கொடியை காட்டிஞர், பிரிதிவி 
சசஜர் காலத் திலிருக்.து அத்நரன் வரையில் £ ஹரிபக்கர்களச 
இய ” ஹிச்.து மக்களின் படைகள் வெற்றியுடன் டில்லியில் 
பிரவே௫ித்து ஹிந்துக் கொடியை காட்டியது இதுவே 
முதல் தடவை. பட்டாணியரும், சோஹில்லரும், முகலச 
யரும், துருக்கியரும், ஷேய்க்களும், ணையதுகளும் செய்த 

முயற்சிகள் யாவும் வீண்பட முகமதீயப் பிறை ௮ஸ்த 

மித்து, ஹிக்து சாம். ராஜ்யக் கொடி. தோன்றி இக்திய சரம் 
ராஜ்யத்தின் தலை ஈகாமீது உயர்ர்தது, அப்டாலியேச 

யிலிருந்தும் இதைத் தடுக்க முடி.யவிக்லை. 

தன் கண்ணெதீர் -- தரு காள்மட்டுமேனும் -- தண் 

வாழ்க்கையின் கனவாடிய * ஹிர்து சாம்ராஜ்யம் ' மெய்ப் 
பட்டதாக சதாசிவ ராவ் பாவு உணர்க்தார். அத்த வாழ் 

வுக்கேனும் சமூகம் முழுதும் பாடுபட்டு வருவதே
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இலாக்கியமாகும். ௮ந்த ஒருகரள் வாழ்வில் சமூக சரித் 

இரத்தின் நூற்றுக் கணக்கான வருஷத்திய தோல்விகளும் 

வெற்றிகளும் ௬௧ துக்கங்களும் பொருக்தி யுள்ளன. 
ஏழுமூற்றுண்டுகளாக முயன்றும் முகமதியஅடக்குமுறை 
களும் அதிகாரமும் ஹிந்துவின் ஆத்மாவை புத்துயிர் 
பெருத வண்ணம் ௩௬க்க முடியவில்லை என்பதை அந்த 

இனம் ஐயமற கிரு.9ச்துவிட்டது. ஹி ந்துக்கள் தமது 

பகைவர்களுக்குத்தாம் சற்றும் இளைத்தவர்க ளல்லர் 

என்பதை மட்டுமின்றி அவர்களினும் தாங்கள் உயர்க்த 

வர்களே என்பதையும் கிரூபித்துவிட்டார்கள். 

தமதிஷ்டப்படி.விட்டி.ருக்தால் பாவூவிஸ்வாஸ் ராவுக்கு 
அலை இந்திய மன்னாதிபராக முடி. சூட்டி. ஹிச்து சரம் 
ராஜ்பத்தைத் தகுந்த கொண்டாட்டச் சடங்குகளுடன் 

காட்டி யிருப்பார். ஆனால் ௮வ்விதம் செய்வதின் ௮ரசியல் 
விவேகம் அவருக்குத் திருப்தி யளிக்கவில்லை. ஏனெணில் 

மசாட்டியருக்கு பயந்து அரசியல் கட்சிகளில் சேரத் 
தயங்கிய முகமதியச்களோடல்லாது வட சாட்டு 

ஹிச்து ௮ரசர்களும் அத்தகைய கரரியத்தின£ல் துவேஷம் 

அடைவார்கள் என்று அவருக்குத் தெரியும், இருந்தாலும் 

ஜனங்களின் மனப்பான்மையைக் சோதிக்கவும்; அத் 

சுகைய காரியத்தின் மகத்தான உட்பொருளை (ஈண்பர் 

களேனும் .பகைவர்களேனும் சரி) ஹிக்துஸ்தானத்து 
மக்கள் எல்லோர் உள்ளத்திலும் பதிப்பிக்கவும் ௮த்தகைய 

அரிய சந்தர்ப்பத்தைப் பயன் படுத்திக் கொள்ள விரும்பி 

னார். ஆதலால் அ௮த்சகையகிகழ்ச்சிமின் பொருட்டு ஓச்பெரிய 

ராஜ சபை கூட்டி இளஞ்சங்கமாகிய விஸ்வாஸ் ராவை 

அதற்குத் தலைமைவ௫ூக்கச் செய்தார். மஹாராஷ்டிடரச் 
முழுதுமே அங்கு வந்திருக்தது என்று தெசெசல்லலாரம். 

ஹிக்துக்களின் வீரமும் செல்வமும் ௮ரசியல் வன்மையும் 
கல்வியறிவும் ௮ங்கே திரண்டு வந்தன என்று கூறுவது 

மிகையாகாது. பெருக் கு.தாகலம் தொடங்கியது. ஆயிரக் 
கணக்கரன ஊது கருவிகளும் கொம்புகளும் யுத்த பேரி 

களும் பீரங்கிகளு ம் முழங்க--கேர தாவரியிலிருச்.து 

வடக்சேகே இந்துவரையிலும் தெற்கே கடல்வரையிலும் 

ஹிந்து வெற்றிக் கொடியை நாட்டிய ஆயிரக்கணக்கான
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பார் விரார்களும், கூ.திரைப் படைகளும், பீரங்கிப் படை 
களும், ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளும் யசனைகளும் ஐய 
கோஷங்களுக்கிடையே வாழ்த்துக் கூறி வச்தனம் ௮ஸித் 
தார்கள். பின்பு தமது சமுகத்துக்கே தலைமைவ௫த்த 
சகீரவர்த்திக்கு வந்தனம் செலுத்துவது போல் சேனாதிபதி 
களும் ரசஜியகிபுண ரகளும் சர்தார்களும் மசகரணப் 
பிரதிகி திகளும் பணிவுடன் முன்சென்று, மனமார்ச்த 
வணக்கத்தைத் தமது பிரியமுள்ள இளவரசருக்கு 

அளித்து ஜஐயவீரருக்குரிய மரியா தகளை அவருக்குச் 
செலுத்தினார்கள், அந்த மகத்தான காட்சியைக் கண் 
டோர் யாவரும் அதன் உட் பொருளை அறிந்தார்கள். 
அவ்விள ஹிக்து ௮ரசர் பகவத் இருகையால் ஹிந்து 
ஸ்தானத்தின் உத்தமமான ஹிந்து சாம்ராஜ்யாதிபதியாக 
முடி சூடப்போவதற்கு இது ஓத்திகையாஞும் என்பது 
WSO sab ge Garon எல்லோர்க்கும் தெளிவாயிற்று. 

௩ 

| 14. பாணிப்பட்டு 

“தமது அழியாப் புகழை நாட்டிய அந்த 
அமர்க்களத்தே' அவரை--அ௮ந்தோ !--தனிமையில் 
விட்டு வந்தோம்,'' 

மீடல்லியில் நடக்கும் இச்த விசேஷ கடவடிக்கைகளின், 
உட் கருத்தை முகமதியர்கள் ௮றியாதிருக்க முடியாது 

மராட்டியர் தமதிளவரசரை ஹிந்துஸ்தானத்தின் சாம் 
சாஜ்யாதிபதியாக முடி.சூடியதாகச் காட்டுத் £ போல் 
செய்தி பரவியது, கஸீப்கானும் 'மற்ற முகமதியத் தலைவச் 
களும் இச்த நிகழ்ச்சிகளைச் சுட்டிக்காட்டி, தாம் பயந்த 
அபாய கிலைமை வந்து விட்டதாகவும், தாம் முகமஇயரைத் 
கட்டியெழுப்பச் தெசெய் திருச் த முயற்சிகளெல்லாம்
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சரியானவையே என்றும் சொன்னார்கள். இதனால் ali s 

சாம்ராஜ்யம் மட்டுமன்றி பார்ப்பன ஆதிக்கமே கிலைத்து 

விட்டதென்று மத வெறியுடன் புரளியாகப் பிதற்றி, 

நபியின் உபதேசத்தில் ஈம்பிய முகமதியர் யாவரும் இக்தக் 
'.கரபிர்களின் படைகளைத் தாக்க வேண்டு மென்று பறை 

சாற்றினார்கள். 

இத்தகைய ஆவேச மயக்கங்களையும், இஸ்லாத்தின் 

பெயரில் ஈஸீப்பும் மெளல்விகளும் செய்து வந்த பிரசாரம் 

களையும் காட்டினும் eu ஈலமே ஸு௦ஜா முதலிய முகமதி 

யர்களைத் தூண்டி, வச்சது, மதப்பித்தேறிய ேோஹில்லா் 

களும் இதைக் கேட்டு மதிமயங்கப் போகவில்லை. 

அப்டாலி பலமாக எதிர்த்து வந்தும் அதனால் சற்றும் 

தோல்வியுராமல் மராட்டியர் வெற்றி காட்டி வருவதையும் 

இதைக் கண்டு தடுக்கச் சக்தியற்று அ௮ப்டசலி ௮ஜாக் 

இரதையாச் சோம்பித் இரிவதையும், கண்டு மராட்டிய 
ரைத் தடுத்து கிற்க அப்டாலிகுச் சக்தியில்லை என்று 
அவர்கள் ஈம்பினார்கள். ஸ-ஜாவோதான் அப்டாலியுடன் 

சேர்ந்தது தவறென்றும் அதற்குத்தான் பச்சாத்தாபப் 

படுவதரயும் பாலுக்கு எழுதினான். அவனைச் தமது கட்ட 

யில் சேர்த்தக்கொள்ளக் கருதி பாவு தன் அாசர்களின் 
மூலம் அறிவித்தார், முகலாய ரரஜ்பத்தைக் சகவிழ்க்கப் 
போவதில்லை என்றும் அப்டாலியை விட்டு ஸுஜு 

வக்தரல் தாம் ௮ரசஞாய் ௮வ்கேரித்த ஷாஹ் ஆலம் மன்ன 

னின் வஜீராக ஸுல்ஜுூவையே கியமிப்பதாயும் பாவு அறி 

வித்தார், ரோஹில்லர்களும் தயக்க முற்று அப்டாலியை 

விட்டு விடுவதாகப் பேசத் தொடங்கஒஞர்கள். இவ் விதம் 

தனக்கெதிராகக் காரியங்கள் கடந்து வருவதைக் கண்டு 

அப்டாலி மராட்டியருடன் சமாதானப் பேச்சு நடத்த 

விரும்பி, சமாதான உடன்படிக்கையின் கிபத்தனைகளைப் 

பேசியநிய தூதர்களையும் மரரட்டியரிடம் அனுப்பினான். 
ஆனால் பாவூ அப்டாலி கேட்டபடி. பஞ்சரப்பைக் கைவிட 
மறுத்தார். மேலும் அவர் வெறும் பேச்சில் ஏமார்ந்து 
தருக்த சமயத்தில் படையெடுக்காமல் 'இருக்து விடுபவர் 

அல்லர். ஆதலால் சமாதானப் பேச்சுகள் அரைமனதாய் 

நடச்து கொண்டிருக்கும்போதே வடக்கே படைகளை
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அனுப்பி அப்டாலி குஞ்சபுராவில் அனுபவித்து விடா 
திருக்சு முக்கிய ஸ்தலத்தினின் றும் ௮வனைச் துர் விடுவ 
தென்று இர்மாணித்தார். ஸமத்கானின் தலைமையில் ஒரு 
பெரும் படை அதைக் கவல் புரிச்து வர்தத, சூதுப்ஷு 
வும் அங்கே யிருக்தரன். மராட்டியர் அதைத் தாக்க 
நிச்சயித்திருப்பதை யறிக்ததும் ௮௪ன் பாதுகாப்புக்கு 
வேண்டிய படைகளையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்தார்கள். 
என்ன சேர்ச்தாலும் ௮தைக் கைவிடக் கூடாசென்றும் 
அவர்களது உதவிக்காகத் தான் படையனுப்பி யிருப்ப 
தாகவும் யமுனையின் ௮ கரையிலிருந்து அட்டசலி 
மைக்கானுக்கும் குதுப்ஷாவுக்கும் உத் இரவு அனுப்பினான், 

டில்லியை நீக்கியதும் பொக்கிஷத்தை நிரப்புவது ௮வ 
சியம் என்று பாவூவுக்குத் தோன்றியது. கோவிந்த பச்த் 
பக்தேளா பின்புறத்திலிருத்து அப்டாலிின் படைகளைத் 
தாக்கக் குழப்ப முண்டாக்கி அவனுக்கு வரும் யுத்த 
சாமான்களையும் ஆகரரங்களையும் கைப்பற்றி ஸு௫ுஜர, 
சோஹில்லர் இவர்சள.து மாகாணங்களில் கலவரச்தை 
யுண்டாக்குவார் என்று பாவு எதிர்பார்த்தார். ஆனல் 
கேரவிச்த பக்தோ தமக்கு இடப்பட்ட இக் காரியல்கவில் 
ஒன்மையேனும் கிறைவேற்றாமல் தவறினார்; பக்தேளச 
விடமிருச்து பெருத்த பண உதவி யொன்றும் Quy «are, 
பாவு பொக்கிஷத்தை கிரப்ப வேறு வழியை யோசித்துக் 
கொண்டிருச்தரர். பொக்கெமே யுத்த பலச்இன் மூல 
மாகும் என்று அவர் ஈம்பினார். லட்சக்கணக்கான ரூபாப் 
பெறுமான சக்ரவர்த்தியின் சிங்காசனத்இன் விலையயாக்த 
வெள்ளிக் கூசையின் மீது ௮வரது காட்டம் சென்றது. 
அதைத் தகர்த்து எடுத்துத் தங்கசாலைக்கு அனுப்பும்படி 
உத்திரவிட்டார், இதைக் கேட்டதும் அடிமைதக்சனமும் 

ட. கம்பிக்கையும் கொண்டவர்கள் தஇிடுக்கிட்டார்கள். 
சடவுளாலேயே இந்தியச் ௪க்ரவர்ச்திகளாக கியமிக்கப் 
பட்டிருந்த முகலாயரின் சில்காகனத்துக்கு இப்படி. 
இகழ்ச்சி செய்வது பாவமாகும்என்று ஜாட் ஜாதியாரும் 
கம்பி பயந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி. 
யானால் மற்றவனது ராஜ்யக்தை அபகரிப்பது முதலிய 
காரியங்கள் பலித்துவிட்டதனால் ௮வை கடவுளின் இச்சை 

7
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யைத் தெரிவிப்பனவாய் தெய்வீகம் பொருக்தியனவாகி 

விடுமா? இர்த மூடக்கொள்கை உண்மையானால்,மத வெறி 

யாலும் கொடுவ் கோலாட்சியாலுமன் நி தெய்வீக உரிமை 

களரூய சுதந்திரத்தையும், ௬ய பாதுகாப்பையும், ௬தஈ தர 

வாழ்வை நடத்தும் சமூகத்தின் விருப்பத்தையும் காட்டு 

வதற்காகவே சிவாஜி ராயக்கட்டில் நாட்டிய வீர சிங்கா 

தனமும் சாஇிக்கப்பட்டு பலித்த, தல் தெய்விகம் பொருக் 

இயதேயாகும் என்பதை ஜாட் ஜாதியார் அறிக்தருக்க 

வேண்டும், கையில் துப்பாக்கியும் கத்தியும் தாங்க 

மத வெறி பிடித்த படைகளுடன் ஒளரங்க?ப் தக்காணத் 

துக்கு வந்து ஆக்ரமித்து ஹிந்துக்களின் ௪மூக வாழ்வை 

CHEB BFA QD ats காட்டின் கதக் இரத்தை யுடைக்க 

வந்தபோது ஒளரங்க£ப் சவாஜிபின் தெய்வீகச் சில்காத 

னத்தையுடைத்து எறிக்துவிடச் சற்றேனும் தயங்கினானி 

அப்படியிருக்க முகலாயரின் சிங்காதனத்துக்கு ௮ணு 

வளவேனும் ஏன் மரியாதை காட்ட வேன்டும் 7 ஜாட் 

ஜாதியார் உட்பட ஹிகச்து மக்கள் யாவருக்கும் அம் முக 

லாயச் இங்காதனம் ஒரு கொடிய துரதிகாரத்தின் காரண 

மாயும், வெற்றிக்கு நியாகவும் தோன்ற வில்லையாரி அந்தச் 

இல்காதனத்திலைன்றோ ஆயிரக் கணக்கான ஹிச்துக்கள் 

ரத்கம் இதி ஆத்மத்தியாகம் செய்ய கோர்தது? அதனால் 

எத்தனை ஹிர்து ஆலயங்களும் வீடு வாசல்களும் அழிச் 

இருக்க வேண்டும் 7? ௮க்த முகலாய Base got நிலைத்து 

நின்றதால் ஹிச்து மக்களின் சமூக அரசியல் சுதர்தாமே 

அடியோடு சிர்மூலமாகிவிட வில்லையா ? ஹிக்து சாம்ராஜ்ய 

இங்காதனத்தைப் பிளக்கக் கருதி ஒளரங்க€ப் கையில் 

சம்மட்டி, யெடுத்து ஒங்கனான். ஆனால் காலச் சக்கரமும் 
தெய்வப். பழியும் ஹிந்து ஸ்தானத்தின் சூல தெய்வமும் 

அவனது கையினின்றும் ௮க் கொடிய ஆயுதத்தைப் 

பிடுக்க, இன்று ௮வனது சிங்காதனத்தையே உடைத்துப் 

பொடியாக்கி விட்டன. 

பாவு தமது படை வீரர்களுக்குக் கொடுக்க வேண் 

டிய சம்பள பாக்கயைக் கொடுத்து, குஞ்சபுராமீது படை 
பெடுத்தார். ஷிந்தே, ஹோல்கர், விட்டல் ஷிவதேவ் இவர் 
கள் படையின் முன்னணியில் சென்ருர்கள். பட்டாணியர்
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வீரயுத்தம் புரிக்தார்கள். அக்கோட்டையும், ஈகரும் 
இயற்கை பலம் பொருச்தியன. ஆனால் ஷிச்தே முதலிய 
சேனாதிபதிகளின் படைகளது ஆதரவுடன் மராட்டியர் 
அுப்பாக்குப் பியோகம் செய்யவே, முகமதியரால் நீண்ட 
கேரம் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை. முகமதிய ௮ரண் 
களில் சில பிளவுகள் தோன்றியதும், தமாஜி காயக் வாட் 
அவைகளைத் தாக்குமாறு தமது படைக்கு உத்திரவிடவும், 
அவர்கள் தங்களது சூதிரைகளின் மீதேறி ஹர/ anr! 
அன கோவ மிசைத்து அப்பிளவுகளின் வழியே உள்ளே 
பரய்க்தார்கள். கொடிய போர் கொடங்கியது. ஆகிரக் 
கணக்கான பட்டாணியர்கள் வாளுக்கு இரையாஞார்கள், 
மராட்டியர் கோட்டையைக் கைப் பற்றி முகமதிய யூத்த 
கூடசரத்தைக் கொள்ளையிட்டு, நூற்றுக் கணக்கான முக 
மதிய வீரர்களைக் கைப்பற்றினாகள், முகமதியத் தலைவ 
னை ஸமத்கானும் மராட்டியர் கையில் அகப்பட்டான். 
சகுகரத் ராவ் சென்ற தமது படை பெடுப்பில் அவனை ஒரு 
தடவை கைப்பற்றி யிருந்தார். ஆனல் ௮ப்போது பிரதிக் 
இரயம் கொடுத் தனுப்பிஞன். மராட்டியரை விடாமல் 
எதிர்த்து வக்த ஸமத்கான் இப்போது அவர்களது கையில் 
மீண்டும் ௮கப்பட்டான். 

போரில் வெற்றிபெற்று முடிச்ததும், பரவ, ஹோல்க 
GEG ஷிக்தேவுக்கும் சில கட்டளைகளைச் சொல்லி, பகை 
வர்கள் போர் முடியப் பல மாதங்களாகும் என்று கம்பி 
பிருக்தும் மூன்றே கரளில் போரை முடித்து வெற்றி 

சூடிய தமது படை மக்களைப் புகழ்ச்து கொண்டிருக்தார். 
அப்போது யானைகளின்மீது இரு யூததக் கைதிகள் gar 
முன்பு கொண்டுவரப் பட்டார்கள். அவர்களுள் ஒருவன் 
.குஞ்சபுராவை ஆண்டுவந்த பட்டாணியச் சேனாதிபதி 
யான லமத்கரன். இன்னொருவன் கஸீப்கானின். 
வாகிய குதுப்ஷா, பட்டரணிய சூழ்ச்சியில் தலைமை 
வத்து வீர தத்தாஜி இறக்கும் தறுவாயில் sams 

உதைத்து ஏளனம் செய்த மணிதப்பதர் அவனே. 

குதுப்தூவைக் கண்டதும் மராட்டியரின் ரத்தம் 

கொதித்தது. தத்தாஜி.பின் நினைவு தோன்றி பழிக்குப் 
பழி கேட்டது. :*எமது தத்தாஜி பிறக்கும் தறுவாயில்
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அவரைக் காபிர் என்று உதைத்தவன் நீதானோ?! ஆம். 
எங்கள் மதத்தில் விககரக ஆரரதனை செய்பவனைக் 
கென்று காபிர் என்று ௮வனை யிழிவாக நடத்துவது 
புண்ணிய மென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது '' என்முன் 
குதுப்ஷு. ':அப்படியானால் சாய்போல் இறக்து ஒழி” 
என்று பாவு சறவும் ௮ருஇருச்த போர்வீரன் ௮வனைச் 
சற்று அப்பால் இழுத்துச் சென்று ௮வனது தலையை 
று த்தெறிரக்தான், தத்தசாஜிக்கு இழைக்கப்பட்டிருச்த 

அநீதிக்குப் பழி வரங்கயொய் விட்டது, மமைத்கானுக்கும் 
அதே தண்டசையிழைக்கப்பட்டது. 

ஈஸீப்கானும் அவனது மாப்பிள்ளையும் மற்ற உறவும் 
உட்பட ௮வன் ஸஞூடும்பம் மராட்டியர் கையில் அகப் 
பட்டது, ஆனால் குதுப்ஷூாவைப்போல் ௮வர்களைக் குரூர 
மாக கடத்தவில்லை. ௮வ் விதம் குரூரமாக நடத்தி GH 
தாலும் மரசட்டியர் மீது குறை சொல்ல ௮ப்டாசலிக்கு 
வாயேது£? அவனும் ௮வனைச் சேர்ந்த முகமதிய அரசர் 
களும் இசணிலும் கொடிய குரூரவ்களைச் செய்துள்ளசர் 
கள். அவர்கள் பஞ்சாப்பிலும், பாதனிலும், மற்ற 
இடக்களிலும், கடக்த போர்களில் கைப்பற்றிய மராட்டி. 
யர்களது மூக்குகளை அறுத்திருக்தார்கள், இது மட்டு 
மன்றி அவர்களது சரங்களை யறுத்து, ௮ச் சரங்களை 

ஓரசனது கூடாரத்துக்கு முன்பு அடுக்கி, ஜயஸ்தம்ப 
மென்ன ௮தைக் கண்டு மஒழ்ச்சியடைந்து வந்தார்கள். 
இத்தகைய கொடிய காரியங்களை மராட்டியரும் செய் 
தருக்க முடியும். ஆனால் ௮வ் விதம் செய்யாமல் தங்கள் 
கோபத்தை யடக்கிக் கொண்டார்கள். கியமக் தவருமல்: 
௮ப்டசலிகளும், ஒளரங்க €ப்புக்களும், காதிர் ஷாூக்களும் 
மற்ற முகமதியர்களும் செய்ததைப்போல் மராட்டியர் 

மசூதிகளை இடி.க்கவில்லை ; குரானைப் பொசுக்கி எரிததிட 
வீல்லை ;: தெய்வ ஸ்தலங்களில் பரவ காரியங்களைச் செய்ய 
வும் இல்லை. 

குஞ்சபுராவின் வீழ்ச்சியால் ௮ப்டாலியின் போர்ப் 
புகழே குன்றி விட்டது. 10000 உள்ள ௮வனது படை 
களை முறியடித்து மராட்டியர் ஜய கோஷத்துடன் விஜய 
தச௫மி விழாவைக் சூ.தாகலத்துடன் ௮வன் கண்ணெதிரே
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நடத்தினார்கள். தேர்ச்சி பெற்ற சேனாஇபதியான 
அப்டாலிமீயா. தான் ஆபத்துக் கஞ்சாமல் ஜக்இரம் 
அணிச்து எதேனும் பெரிய வீரச் செயல் ROT EH MF 
செய்தாலன்றி தன் கட்சி OnGéar gs என்று அறிச்.து 
(கொண்டான். பகத் அருகுள்ள பாலத்தைக் கொண்டு 
அவ்விதமேனும் முனையைத் தாண்டி. டில்லியை Bere 
ஸ்தலமாகக் கொண்டு குஞ்சபுரசவிலுள்ள மராட்டியப் 
படையைச் தாக்குவதாய் உடனே இர்மாணிச்சான். 

அவன் அவ்வாறே செய்து லட்சம்பேர் கொண்ட 
தனது பெருஞ் சேனையை மராட்டியருக்கும் அவர்களது 
ஆதார ஸ்தலமா௫ய மூல்லிக்கும் ஈடுவே கிறு த்தினன். 
இதனால் மசாட்டியருக்கு டில்லியிலிருந்து யத, உதவி 
வர முடியாமல் போய்விட்டது. ஆனால் எுுஜரவின் 
காடுகளுக்கும், ௮ப்டாலிக்கும் நடுவேயுள்ள பாதையும், 
சோஹில்லருக்கும் அப்டாலிக்கும் இடையே உள்ள 
வரதையும், அ௮ப்டாலியபின் பாதுகாப்பிலே இருர்தபடி.யால் 
புத்தத்தில் சைன்ய பலத்தைக் காட்டிலும் மிகுந்த 
செளகரியம் அவனுக்கு ஏற்படலாயிற்று. Qos saves 
தனது சாமர்த்தியத்தால் சுரக்கவில்லை, பாலுவின் 
உத்திரவுப்படி. கோவிச்த பந்த் அப்டசலியைத் தாக்க 
அவனது படைக்கு உதவி வர முடியாமல் தடுதஇருக்கால் 
இது கைகூடியிருக்காது, ் 

மசாட்டியர் தன்னைப் போரில் சச்திக்கச் தயாரச 
யிருப்பதை அ௮ட்டாலி யறிர்தான். பகத் என்னுமிடத்தில் 
அவன் யமுனையைக் தாண்டியதும், புகழ் பெற்ற போர்க் 
களமசன குரு கேத்திர தில் பாவு அவனைச் சக்திக்க 
முற்பட்டு பானிப்பட்டில் கூடாரம் HOOT SIF, 
கோவிச்த பக்தும், கோபரல கணேஷும் ௮ப்டாலியின் 
ன் படைகளைக் தாக்கி அவனுக்கு வரும் யுத்த சாமான் 
களையும் ஆகாசங்களையும் தடுத்து கின்றுல் ௮ப்டசலியைத் 
stage நிச்சயமாய் க௬க்கலாம் என்று மசாட்டியச் 
கம்பினார்கள். ஆனால் கோவிக்த பக்த அக்தக் கசரியததைச் 
செய்ய முற்றிலும் தவறினார். பாவு சன்னாலான மட்டும் 
சொல்லி பயமுறுத்இப் பசரத்தார். ஆனால் கோவிந்த 
பந்தோ முயற்சி செய்யாமல் வாள பிருக்தசர். எக்கனவே
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ஜாட்: அரசர் மராட்டிய கூடசரத்திலிருந்து விலகச் 
சென்று தமது தலைககரரன பரத்பூரிலிருக்து போர் 
நிகழ்ச்சிகளை கவனித்து வக்தார். எனினும் ௮வர் மராட்டி. 
யருக்கு ௮வ்வப்போது யுத்த சாமான்களை அனுப்பி யத 
வினர். ஆனால் ராஜ புத்திரர்களோ ௮ கூடச் செய்ய 
வில்லை, அவர்களுள் ஒருவரேனும் மராட்டிய எதிர்க்க 
முற்படா விட்டாலும் ௮வர்கள் அழிச்துவிட வேண்டும் 
என்று விரும்பி வந்தார்கள். இர்த ஹிர்.து அரசர்களின் 
ஆத்ம ஹதச்தியான துரரசை எவ்வளவு அரம் நிறைவேறி 
யது என்று எதிர்காலச் சரித்திரத்தினால் தெரிய வரும். 
இரு திறத்தாரும் மற்றவர்களின் போக்கு வரவுப் பாதை: 
களைப் பிளந்து அதனால் அவர்களைப் பட்டினி போட 
மூயன்ருர்கள். பல நாள் இவ்வாறு செல்லவும் இதனால் 
அப்டாலியைவிட மராட்டியசே பட்டினி இடச்க Core 
தீது தெரியவந்த து. 

கடையில் கவம்பர் 29-ம் தேதி ஜன்காஜி ஷிரக்தியா 
தமத கூடாரத்திலிருக்து கிளம்பி முகமதியப் படைகளைத் 
தாக்கினார். போர் மும்முரமாக கடந்தது, மராட்டிய 
இளஞ் ங்கத்துக்கும் அவரது தேர்ச்சி பெற்ற படைத் 
தலைவர்களின் வீரத்துக்கும் முன்னே கிற்க இயலாமல் 
முகமதியர்கள் மாலைநேரம் கெருங்கயதம் பின் வாங்கவே, 
மராட்டியர் துரத்தி வரவும் ௮வர்கள் தமது பாசறைக்குள் 
புகச். து கொண்டசர்கள், இரவின் இருளால் முகமதியர் 
கள் தோல்வியினின்றும் தப்பிரைகள். வெற்றியுடன். 
இரும்பி வந்த தமது வீரர்களை மரரட்டியர் ஜய. 
கோஷத்துடன் வரவேற்றார்கள். இச்தத் தோல்வி 
Wend தனது படைகள் மனகச்தளர்வதை வயறிக்து. 

அப்டாலி இரு வாரங்களுக்குப் பிறகு தன் படைகளின் 
முக்கிய பாகங்களை ௮னுப்பி இரவில் இருள் சூழ்க்ததும் 
மராட்டியப் படையின் ஈடு பாகத்தைத் தகர்ததிடும்படி. 
உச்திரவிட்டான். ஆனால் ௮வர்கள் அப்படியே முற்பட்டு 
வரவும் தங்கள் வரவை எதிர்பார்த்து பலவக்த ராவ். 

மேஹேக்தளே 90000 போர் வீரர்களுடன் போர் புரியத் 
தயாராயிருப்பதை அறிக்தார்கள். உடனே பட்டாணியர்: 
தமது பீரங்கிகளால் மராட்டியரைத் தாக்கினார்கள்.
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மராட்டியரோ தமது பீரல்இப் படைகளைக் கொண்டு வர 
வில்லை யாதலால் தன்பமடைந்தசர்கள். மாசட்டியச் 
தயக்க விடுவாச்போல் தோன்றியது. ஆலை மராட்டியப் 
படைத் சலைவர் மின்னலைப்போல் இளம்பி முன் சென்று, 
தமது கொடியின் புகழுக்குக் கூறை செய்யக் கூடா 
தென்று எல்லோருக்கும் ஆவேசத்தை மேட்டி, மராட்டி 
யர் யாவரையும் திரட்டி, வாளை யுயர்த்திப் பகைவர்களைத் 
காக்கும்படி. உத்திரவிட்டார். உடனே மராட்டியர் 2றிப் 
பகைவர் மீது பா.ப்ந்து அவர்களது பீரல்ககளை யடக்இக் 
கடும் போர் தொடுச்சனர். எல்லோருக்கும் முதல் 
சென்றவர் அவர்களது வீரப்படைச் தலைவரான பலவந்த 
சாவ் மேஹேக்தளே, ௮க் கொடிய போரிலே அவர் மீது 
ஒரு கூண்டு படவும் ௮வர் மடிக்து மண்மீது வீழ்ச்தார், 
அதைக் சண்டதும் முகமதியர்கள் அவர் மீது பாய்ந்து 
அவரது சிரத்தை யறுத்து எடுத்துச் செல்ல வந்தார்கள். 
ஆனால் கிம்பால்கரேோர தமது படைச் தலைவரின் உடலுக் 
கும் முகமதியர்களுக்குப் ஈகடுவே நின்று போர் புரிச்து 
தேகம் துளைந்து போயினும் மராட்டியர் வர்து கொண்டு 
போமளவும் ௮தைக் காத்தார். இதற்குள் ஆரிரக் கணக் 
கான பட்டாணியர் இறக் இடவும், முகமதியரால் or Bi gg 
நிற்க முடியவில்லை, ௮வர்கள் தமது படை வீரர்களில் 
பலரை ரணபலியாகளல் கொடுத்துத் தோல்வி யுண்டு 
தளர்க்து தயங்கி சமது கூடரரங்களுக்கு த் இரும்பி ag 
விட்டார்கள். இப் பெரும் போரில் மராட்டியர் வெற்றி 
யடைக்தரலும் ஒரு பெரும் தலைவரை பிழச்க Cares gi. 
மராட்டியர் ௮வரது சவத்தை அன்புடன் கூடாரத்துக்கு 
எடுத்துச் சென்று வெற்றி வீரருக் குகச்த சைன் 
மரியாதைகளைச் செய்தார்கள். இதை யறிக்து பரவ துடி.த் 
தாச) உத்திரகிரியைகளுக்கும் தானே நேரில் வந்தார். 
இறச்துபட்ட ௮வ் வீரரின் மனைவியோ பாவு என்ன 
சொல்லியும் கேளாமல் உடன்கட்டை Cur Ser. படை 
கள் முழுவதும் வர்.து வணங்கின. அப்பெரு வீரரையும் 
அவரது தலையை யணைர்த வண்ணம் அவருடன் உடன் 
கட்டை யேறிச் சாவிலும் பிரியாத ௮௧ கற்பரசியையும் 
Spies கின்று ஆபிரக்கணக்கானவர்கள் வச்தனம் 
செய்தார்கள்,
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இவ்விசம் ௮ப்டாலி இருமுறை போர் தொடுத்து 
இரு முறையும் தோல்வியுண்டான். ஆனால் இதனால் 

மராட்டியரது பட்டிணியைத் இர்க்கும் மார்க்கம் இடைக்க 
வில்லை இப்போது கோவிந்த பர்த் ச௬ழுகறுப்பாய் 
அப்டாலி.பின் உணவுப் பொருள்களைக் கைப்பற்ற முயன் 
றது உண்மையேயாயினும் ஏற்கனவே வெகு தாமதம் 
ஆ௫யிருக்தது, மேலும் ௮வர் ௮னுப்பிய ஆகார வஸ்துக் 
களும் சீக்கிரம் தீர்ச்து போயின. அ௮ட்டாய்கான் பொய்க் 
கொடி. தாங்க 10000 போர் வீரர்களுடன் கோவிந்த 
பந்தைத் தாக்கிஞென். ஹோல்கரின் கொடியைப் பார்த்து 
மராட்டியர்கள் ௮ணுஇவரும் பட்டராணியரை ஈண்பர்கள் 
என்று நினைத்து நெருங்கவும், அவர்கள் மீது முகமதியப் 
படை பாய்ச்தது. கடைசியில் கோவிந்த பந்தும் தாக் 
குண்டு இறச்தார். பாலுவின் உத்தரவுப்படி. சான்சு 

மாதத்துக்கு முன்னால் கோவிந்த் பகத் அபாயத்துக்குத் 

துணிந்து நடந்திருந்தால், தம்மையும் தேசத்தையும் 
பெருத்த அ௮பாயத்தினின்றும் காப்பாற்றி யிருக்கலாம். 
அவரது சிரத்தைப் பட்டாணியர்கள் அறுத்துப் போனார் 
கள். அதை ஏஅப்டாலி தற்புகழ்ச்சியுடன் பானுவுக்கு 
௮னுப்பினன். அ௮ப்டாலி கடுங்காவல் செய்து வந்தும் 
மராட்டியர் அவனை யின்னமும் வெல்வதற்கு வழியிருச் 
சது, மராட்டியரின் நிலைமையின் சேதி தக்காணத்தை 

யடையவும், அவர்களின் உதவிக்காக பாலாஜி50009 போர் 
வீரர் கொண்ட பெரும் படையுடன் புறப்பட்டு வந்தார். 
பானிப்பட்டில் மராட்டியர் இன்னும் ஒருமாத கரலம் 
போர் புரியக் கூடுமானால் ௮வர்களது இரு பெரும் படை 
“களுக்கும் சடுவே அப்டாலி கசுங்குண்டு பேசவது 
இண்ணம். ஆனால் மாரட்டியரோ உணவுப் பொருளின் நி 
சிக்கிக் கொண்டார்கள். நூற்றுக்கணக்கான ச௬மைப் 
பிராணிகளே யன்றி இனக்தோறும் குதிரைகளும் உண 
வில்லாமல் இறக்து வக்தன. அவைகளின் பிண காற்றம் 
பசவி படைகளின் ஆசோக்கயத்துக்கே ஆபத்து விளைவித் 
தது. இக்கரம் போச் புரிவதுவே இறந்த வழியாகத் 
தோன்றிற்று. மராட்டியப் போர் வீரர்கள் இனச் 
தோறும் பாஷவைச் சூழ்ந்து பட்டினி கிடப்பதைக் 
காட்டிலும் பகைவர் மீது பாய்சக்து போர் தொடுத்து
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இறப்பதே மேலாகும் என்று சொன்னார்கள். இன்னொரு 
வழியுண்டு. ௮தரவது தமது முன்னோர்கள் தலைமுறை 
தோறும் பேரர் புரிக்து உயிரையும் ஈந்த ஹிக்து லக்ஷியத் 
தைத் துறந்து சரண் புகுவதே, தமது சமூகச் sears 
தைப் பறி கொடுத்து ௮ப்டாலியை இந்திய சக்ரவர்த்தி 
யாக ௮ங்கேரிப்பார்களா? மராட்டியன் எவனும் இதற்கு 
ஒருகாலும் இணக்கமாட்டான். பட்டினியால் பலம் 
குன்றி யிருந்தும் மராட்டியர்கள் போர் புரிர்து வெற்றி 
பெருமல் இறப்பதானாலும் வெற்றியினால் பகைவனுக்கு 
லாப மில்லாதபடி செய்து விடுவார்கள். தளராத வீர 
முள்ள பாவூ பலக்குன்றாக விளங்கினார் ; தமது மக்களின் 
தேூயப் புகழுக்குக் கேடு விளைவிக்கவல்ல எதையும் 
செய்ய மறுத்தார். பட்டினி.பிலிருக்து தப்ப வழியில்லா 
விடில் போர் சொடுத்துப் பகைவரைத் தாக்கி யிறப்பதே 
சரி. அத்தகைய தோல்வி தமது காட்டு எதிச்கால மக்கள் 
யாவருக்கும் பெருமையையும் ஆவேசத்தையும் அளிக்கு 
மன்ழோ, 7 

ஒரு ௮வசர யுத்த சபை கூட்டி, போருக்கு ஆயத்த 
மாய் படைகள் டில்லியைக் கோக்டுச் செல்வதென்றும், 
அப்டாலி எதிர்த்தால் ௮வனது படைகளைத் தாக்ூப் 
Gets டில்லிக்குப் போவசென்றும் மராட்டியர்கள் 
தீர்மாணித்தார்கள், அ௮ப்டாலி எதஇிக்காமல் சம்மா இருக் 
கத்தக்க மூடனா? 

ஆயிரக்கணக்கான ஹரி பக்தர்களாகிய ஹிச்து போர் 
வீரர்கள் ' ஜரிகைப்பட்டான” தமது காவிக் கொடியைச் 
சூழ்க்தார்கள். முதல் படைக் தலைவரான பாவு சபையின் 
தரமானத்தை அறிவித்தார். யுத்தம் செய்வதென்ற தர் 
மானத்தைக் கேட்டதும் படை வீரர்களெல்லோரும் 
குதாகலத்துடன் ஆரவாரம் செய்தார்கள். தலைவர் போர் 
முறையை விளக்கத் தமது உன்னத தேசக் கொடியின் 
சரித்திர மேன்மையைப் புகழ்க்தார். ஹிச்து சாம்ராஜ் ப 
மாகிய ஸ்வதர்ம ரரஜ்பத்தை காட்டுவதான லகூஷிபமே 
வாழ்க்கையின் கருத்தாகும் என்பதை ஞாபகப்படுத்து 
வதற்காக ராம்தாஸர் இவாஜிக்கு ௮ருளிய தருமக்கெசடி. | 
முன்னோர்கள் போர் பல புரிந்து வெற்றிசூடி அட்டக்
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முதல் ஆற்கரடுவரை ஹிக்துஸ்சானம் முழுதையும் 

வென்று காட்டிய விஜயக் கொடி. ! ஹிச்து ஆட்சியின் 
பகைவரைப் பதைக்கச் செய்யும் பிரதாபக் கொடி? 

இப்போது ௮க்த மகத்தான கொடியைத் தாழ்த்தி, ௮து 

காட்டிய லக்ஷியத்தைத் துறச்த, பகைவரைப் ப 

கோரும் உளரேர 7 லக்ஷம் போச் வீரர்களும் ஏகேோரபித்து. 

ஹரஹர மஹாசேவ் என்று ஆரவாரித்துக் கத்தியுயர்த்தத 

தமத” கொடிக்கும், அக் கொடியின் லக்நியத்துக்கும், 

வெற்றியிலிருக்து வெற்றிக்குத் தம்மை ஈடத்திவரும் தலை 
வருக்கும், தமது பக்தியையும் மாருத விசுவாசத்தையும் 

அணையிட்டுக் கொடுத்தார்கள். 

ஜனவரி மாதம் 74-ம் தேதி காலை மராட்டியர் போர்க் 

கோலத்துடன் தமது கூடாரத்திலிருக்து புறப்பட்டுக் 

இளம்பிஞர்கள். பாவூவும் விஸ்வாஸ் ராவும் ஹோல்கரும் 

வலதுபுற அணிகளையும், தமாஜி காயக்வாட், யேஷ்வந்த் 

ராவ் பவார், ௮க்தாஜி மங்கேஷ்வர், விட்டல் ஷிவ்தேவ், 

ஸம்ஷேர் பகதூர் இவர்கள் படையின் இடது புறத்தையும் 

நடத்தி வந்தார்கள். தமது ஒப்பற்ற பீரவ்கப்படையை 

இப்ரஹிம்கான் கார்டியின் தலைமையின் கழ், படை 

களுக்கு முன்பாகவே, வைத்தருக்தார்கள். இவ் வீரர் 

முகமதியரராயினும் சாகும் வரையில் தமது மராட்டியத் 

தலைவர்களுக்குத் தசோகம் நினைக்காமல் விசுவாசத்துடன் 

சேவையளித்து வக்தார். இவ்விதம் காண்போர் அஞ்சும் 

படிப் போர்க்கோலம் புனைக்து மரரட்டியப் படை கிளம்ப 
வும் நூற்றுக்கணக்கான யுத்த பேரிகைகளும் arg Suse 

களும் கொம்புகளும் தீடீரென்று கோலம் செய்தன. 

மராட்டியர் படையெடுப்புடன் வருவதை யறிக்து 

அப்டாலியும் முன் வந்து அவர்களைச் FE BESTS. 

அவனது படைகளின் மத்திய பாகத்தை அ௮வனது 

உஜீரான ஷாஹனாவாஜ்கான் நடத்தினான் ) படைகளின் 

வலது புறம் ரோஹில்லரும் இடது புறம் ஈஸீப்கானும் 

ஸ-ஐஜாவும் வந்தார்கள் ; மராட்டியரைப்போல் அப்டாலி 

யும் தன் படைகளின் முன் புறம் பீரங்கிப் படையை 

கிறத தினான்.
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உடனே போசர் மூண்டது. பீரங்கிகளின் சப்தம் 
எண் திசைகளையும் பிளக்தது. பெரும் படைகள் எழுப்பிய 
புமூதியும் பீரக்கிகள் கக்யெ புகையும் வாணில் சூழ்க த: 
பகலவனையும் மறைக் சொளித்தன. இவை சற்று 
அடங்கியதும் யேஷ்வக்த ராவ் பவாரும் விட்டல ஷிவ் 
சேவும் முதலில் சென்று தசக்கிஞர்கள். போர் முற்றி 
யது. மராட்டியர் Cr பாய்ச்சலில் தாக்க வம் 
சோஹில்லரில் 8000 பேர்கள் பொக்கென உயிரைக் இ 
விழ மற்றவர்கள் பின் வாங்்கஞர்கள், மசாட்டியா- 
தாக்கியதால் ௮ப்டாலி.பின் படைகளின் வலது புறமே. 
ஒடிந்து சிதறிப் பின் வாங்ூற்று. மூகமதியப் படையின் 
மத்திய பாகத்தை பாவவும், இளஞ் இல்கமாட௫ய விஸ்வாஸ். 
சாவும் ஆவேசத்துடன் தாகப் புடைகீகவும், கை. 
கலந்த துவந்த யுத்தம் தொடங்கிற்று, பட்டரணியா் 
வீரராதலின் எஇர்த்து கின்றார்கள். ஆனல் பாஜுவும் 
விஸ்வாஸ் ராவும் நடத்தி வந்த மரசட்டியரோ வீரமும் 
வலிவும் செறிக தவர்கள். பாஷவும் விஸ்வாஸு-ம் ஒரு மணி: 
கேரம் கடும்போர் புரிம்து வஜீச் ஈடததிய பட்டாணியப் 
படையை உடைத்து விட்டார்கள். ரணகளத்தில் ஆயிரக். 
கணக்கானவர்கள் இறந்து விழுச் தார்கள். வஜீரின் மகண் 
கொல்லப்பட்டான், வஜி.ரின் குதிரை பிறக்க அவன் 
வாகனமின்றி கின்ருன். முகமதியரின் மத்தியப் படை 
பின் வரங்கலாயிற்று. பரவுவும் விஸ்வாஸும் முன்: 
சென்று பகைவர்களை ஒவ்வொரு ஸ்தரனத்திலிருக்தும் 
துரத்தி வர்தார்சகள். இதைக் கண்டு வஜீருக்கு உதவி” 
செய்யும் பொருட்டு ஈஸீப்கான் முன் வந்தரணன். ஆனால் 
அவனைப் பின் பற்றிய வண்ணம் இளஞ் இல்கமாகிய 
ஜன்கோஜி கடி.தே வச்து பாஷுவுக்கு உதவியாக கின்றார். 
போரின் குரூரம் அதிகரித்தது. சணகளமெக்கும் புராணம்: 
களில் சொல்லப்படும் கை கலந்த யுத்தம் தொடக்இற்று, 
அப்டாலி சனது படைகளின் வலது இடது பாகக்களும் 
மத்திய பாகமும் பின் வாங்கச் சசறியோடும் சிலைமையில் 
இருப்பதைக் கண்டான். games வீரர்களில் பலர் 
போர்க்களத் இலிருச்்.து ஓடவும் தலைப்பட்டார்கள். ஆனால்: 
அவன் அ௮ஞ்சிடாமல் உறுதியாககின்றான்; படையை விட்டு. 
தஇடுவேோரை உடனே வெட்டி. வீழ்த்தும்படி, உத்தரவ
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இட்டான், காலை எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்த போர் மாலை 

இரண்டு மணி ஆயும் முடிவு பெறாமல் கொடுமைய டன் 

நடந்து வந்தது. போர் விரர்கள் ஓய்வின்றி யுத்தம் செய் 
தார்கள். ரணகளமே இரத்தப் பிரவாகத்தில் மூழ்இயிருக் 

சது. அடிபட்டு விமுக்சவர்களின் அலறலும், இறப்பவர் 

களின் கூச்சலும், யுத்த பேரிகையின் சீற்றமும்; துப்பாக் 

இச் சப்தமும், பிரங்ககளின் இடி. த்தலும், போர வீரா் 

களின் யுகக கோஷமும் சேர்ச்து எண் திசைகளையும் 
நடுங்கச் செய்தன, 

பிற்பகல் மணி இரண்டாயிற்று. மராட்டிய வீரமும் 

தளராத எஇர்ப்பும் பகைவர்களின் படைகளில் பெரும் 

பிளவுண்டாக்ன. போரில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள ௮ப்டா 
லியம் கவலைகொண்டு யமுனையைத் தாண்டி, LH & OT 

செல்ல விரும்பினான். ஆனால் ௮வன் தேவையான சமயத் 
இல் உபயோடப்பதற் கென்றே கையிருப்பில் 70000 வீரர் 
கொண்ட ஒதுக்குப் படையை கிறுத்தி வைச் இிருக்தான். 
௮ப்டாலி இதுதான் தக்க சமயம் என்று பாவூவைக் தாக் 

கும்படி ௮ப்படைக்கு உச்இரவு தரவும், ௮து மி ன்னல் 
வேகத்துடன் மராட்டியாமீது பாய்க்தது. 

காலை முதல் விடாமல் ஓய்வின்றிப் போர் புரிச்து 

வச்த பாஷவும் ௮வரது வீரர்களும் இதுகண்டு தளரவில்லை. 
அப்படை தாக்கியும் இவர்களுள் பிளவு ஏற்பட வில்லை. 
நடக்த பேரில் மராட்டியரே வெற்றி பெறுவார்கள் 
என்று தோன்றியது அட்டாலியின் கடை௫த் துருப்பும் 
வெற்றி காட்ட முடியவில்லை, 

ஆனால் அப்போது பகைவர் விட்ட குண்டு தன்று 
மராட்டியரது வீர இளவர௪சரான விஸ்வாஸைத் தாக்கவும் 
அவர் அடியண்டு பானைமீது அம்பாரியில் வீழ்ச் தார். 
அழகும் வீரமும் செறிச்து மராட்டியரது ஆசையின் ௮ணி 
SDC விளக்கிய ௮வ்விளவரசர் மரண அடியு ண்டு 
வீழ்ச்தார். தமது போர் வீரர்களுக்கு உற்சாகவரர் த்தை 
செல்லி, பகைவரைப் பிளக்து, அக்காள் வசையில் 
உலகமே கண்டிராத அற்புதப் போரை கடத்திக் கொண் 
ஒருக்த பாவு இச் சேதியைக் கேட்டதும் இடி. விழுக்தவர் 
போல் கலங்கினார், விள்வாஸின் ௮௬கே சென்று yar
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௮ம்பரரியில் மரண காயம்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் சாப்க் 

தருக்ததைக் கண்டதும் அந்த உச்கர் வெற்றி வீரரின் கல் 
கெஞ்சும் உருகிக் கண்ணீர் ததும்ப '*விஸ்வரஸ்! 
விஸ்வாஸ் /'” என்று தேம்பியழுதார், மரணக் தறுவாயி' 
லிருந்த இளவரசர் கண் விழித்து கம்பீரமாக, *' சிற்றப்பா 
ஏன் சும்மா நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் 2 தலைவரான 

நீர் போர்முனையில் இல்லாவிடில் நமக்குத் தோல்வி ஏற்பட 
லாகுமே/!' என்றுரைத்தார். மரணாவஸ்தைபிலும் தமது 
கடமையை மறவாதவசசகி மஹாராஷ்டிரத்தின் வீர இள 
வரசர் தான் இறந்த பின்பேனும் தமது படைகள் வெற்றி 
பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார். அ௮வரது வீரவார்க் 
தைகளால் மனக்தேறிய பானு உறுதி பெற்று, ' கடந்தது. 
ஈடக்கட்டும்; கரன் ஒருவனாகவே கின்,ற Curt Whe gs 
umsaconr wistiGuer” என்று வீரரவேசச்துடன் 
முன்னே பாய்ச்து சென்று படைதிரட்டிஞர். மராட்டிய 
வீரர்கள் இன்னும் தளசசமல் கடும்போச் புரிக்து வக்கார் 
கள். அவர்களே வெற்றி பெறுவார்கள் போல் தோன் 

ிற்று, 

ஆனால் விஸ்வாஸ் இறச்த சேதி காட்டுத் தபோல் 

மராட்டியப் படையெங்கும் பரவி ஏற்கனவே மிகக் களைத் 
855 அவர்களது மனதில் ௮தைரியத்தை விளைவித்தது. 

அப்போது இன்னொரு துரதிர்ஷ்டம் ஏற்பட்டது. இசண் 
டொரு மாதத்துக்கு முன்பு அப்டாலியின் பைடயி 
னின்றும் நீங்கி 9000-பட்டாணியர் மராட்டியர் படையில் 
சேர்ச்திருக்தார்கள். பகைவர்களான முகமதியர்களிட 
மிருந்து அவர்களை ௮டையாளம் கண்டு G@ & r oF @F LD 
பொருட்டு மராட்டியர் அவர்களின் தலையணிமீது 
மராட்டிய காவி வர்ணத் துண்டுகளைக் கட்டியீருக்தார் 
கள். முன்னாடியே வஞ்சகம் செய்வதாய் அ௮ப்பட்டாணி 
யார்கள் சதியாலோசனை செய்திருக்தார்கள். ௮வர்கள் 
இப்போது மராட்டிய காவி வர்ணத் தண்டுகளை வீசி 
யெறிந்து விட்டு; விஸ்வாஸ் இறச்துவிட்ட தாகச் சொல்லி, 
மராட்டியப் படையில் கலவரத்சைப் பரப்பி, படைகளுக் 

ப் பின் சென்று, ௮கிஇருக்க மராட்டிய கூடாரத்தில் 
காள்ளையிட்டு மராட்டியப் போச் வீராகளைக் கொல்லக்
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தொடங்கினார்கள். பட்டாணியரைப் படைக்குப் பின் 
dy pip கண்டதும் மராட்டியர் மனக்தளர்ச்தனர். படைக்கு 

முன்னணியில் போர் புரிந்து வத்த மராட்டியர் இப்பட் 
டாணியரைக் எண்டு பகைவர் தமது படைகளைப் பிளந்து 

விட்டதாக எண்ணி ஓடத் தலைப்பட்டார்கள். த ஓடத்த 
இக்த எதிர்பாராத காட்சியைக் கண்டும் பகைவனான 

அப்டாலி தன் கண்களை கம்ப மறுத்தான், ஏனெனில், 

தசன் தோல்வியடைவது யுறுதியென்று ஈம்பியிருக் தான். 
.மராட்டியரோ வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் படை 
யின் மத்திய பாகத்திலும் வெற்றி பெற்று வந்தார்கள். 
HOSE கண்டு அப்டாலியின் கட்சியிலிருக்தவர்களே 
As) ஓடவும்; ௮வன் வெருண்டு பின்வாங்க யோடுவோ 
ரைக் கொல்லும்படி.க் கட்டளை யிட்டதால் ௮வனது படை 
மூறிக்து குலையாமல் இருக்கது, sass Ames Se 

சென்று மராட்டியப் படையில் குழப்பக் தோன றிமராட் 
டியர் சிதைவுற்று ஓடுவதைக் கண்டதும் அ௮ப்டாலியின் 

படைகள் தைரியம் பெற்று ஓடும் மராட்டியரைத் துரத்தி 

தாக்இஞர்கள். இதனால் மரர.ட்டிய எதிர்ப்பே முறிந்து 

விட்டது, வலதுபுறமிருகத அவர்களது படைகள் யாவும் 

nts As neh sr gop gorda, 

ஆனால் பாஷவூவும் அவரது வீர புருஷர்களும் கின் 
றிருந்த இடத்தில் இன்னும் போர் நிற்கவில்லை. இறக்கும் 
வரையில் தமது தேசக் கொடியைக் காத்திட உறுதி 

கொண்டு அவர்கள் தளராமல் போர் புரிந்து வச்தார்கள். 

“மடக்கு, குத்து, கொல்லு ” என்று தைரியவுளை கூவி 

வத்த பாவுவின் குறலும் கம்மிற்று. பேசவும் முடியாமல் 
போய்விடவே, தலையையாட்டிச் சமிஞ்ஞஜை செய்து தமது 

வீரர்களுக்கு உற்சாகம் மூட்டிய வண்ணம் பரவு மரணத் 

இன் வாயில் பாய்ச்தசர். அவரது ஆவேசத்தைக் கண்டு 
YES ஷிச்தே துணிவு கொண்டு ௮வரது குதிரையைப் . 
பிடித்து நிறுத்தப் பணிவுடன், ₹* தலைவரே; உமது வீரம் 

அமானுஷியமானது. சமது வீரர்கள் தம்மாலானமமட்டும் 

(போர் புரிந்தார்கள் இந்தச் சமயத்தில் பின்தாங்குவது 

உத்தமமன்றோ?'” என்றுரைக்கவும், பாவு புகனறார்: 
₹: என்ன, பின்வாங்குவதா? சேனாபதி விஸ்வரஸு-ம்
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மற்றும் ஈமது படையின் வீர சீ. தினங்களும். போரில் 
இறக்தசை அ௮றிமிரோ? என் ஆஞ்ஞைக்கு உட்பட்டு 
படைச் தலைவர்கள் யாவரும் ஒருவர்பின் ஒருவரரகப் பகை 
வரைத் தாகப் போரில் இறக்தார்கள். இப்போது கரன் 
எவ்வாறு ரணகள த்தினின்று ஓடிப் பிழைத்து முகத்தை 
கரனா ஸாஹிபுக்கும் எனது சமூகத்துக்கும் காட்டுவேன் 7 
ஆதலால் என் கடை௫ யூத்திரவு இதவே. பைவ 
விடாமல் தாக்கி வீழ்தஇக் கொல்லுங்கள், '* 

தலைவரை கமஸ்கரிச்து அவரது கடை உத்திரவின் 
படி. முகுந்த ஷிச்தே தீன் கசுூதிரையினின்றும் இறங்க 
ஹரஹாமஹாதேவ் என்ற கோஷத்துடன் வாளுயர்த்தி 
பகைவர் நடுவே பாய்க்தார். இளஞ் சில்கமாஇய ஜன் 
கோஜியேஷ்வச்த் சாவ் பவார் முதலிய எஞ்சியிருக்த வீரச் 
கள் எல்லோரும் ஒருவர்பின் ஒருவராக அப்படியே செய் 
தார்கள், யுத்த வெறி ததும்பிய பாவுவும் பகைவர் 
கடுவே பாய்ச்து, தரன் உத்திரவு இட்டபடி, மரணபரியந் 
தம் பகைவரைக் தாக்கி வீழ்த்தியழிக்கக் தொடங்இனாச். 

பானிப்பட்டில் ஹிரச்துப் படைகளின் தளகர்த்தரைப் 
பற்றி கமக்குத் தெரிர்த கடை சேதி யிவ்வளவே, wey 
வீரசிசொாமணி பானிப்பட்டில் கோச்த சஷ்டத்ினின்றும் 
தமது சகூன்றுத வீரசக்தியாலும் மரணத்திலும் தவருது 
கடமையை கடத்திய தருமத்தினுும் தமது சமூகத்தை 

, சடேற்றி விட்டார்,



15. தோல்வியையளித்த வெற்றி 

மலையைப் பிளப்பதில் யர்னையின் கொம்பு : 

உடைதலும் தன்ஹே'' 

பரவவும் அவரது வீரர்களும் தமது தே௫ியக் கொடி. 

மன் Sip அளவற்ற பகைவர்களுடன் போர்புரிக்து 

கொண்டிருர்த போதும், மராட்டியப் படைகள் சின்னா. 

பின்னமாகச் இதறியோடவே பகைவர்கள் துரத்தி வக் 

தார்கள், ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறச்.து வீழ்க்தார்கள். 

பகைவர்கள் ஆயிரக் சணக்கானவர்களைக் கைதியாக்கஇ 
அடுத்த நாள் காலை அவர்களை வரிசையாக கிறுத்இக் கொலை 

செய்தார்கள். ஆப்காணியர் அடி.தீத கொள்ளையும் அபர 
மிதமானது. 

ஆயினும் மராட்டியச் தமது வீரத்தால் பகைவருக்கு 

இழைத்த சேதமும் அதிகமே. பட்டாணியர்கள் வெற்றி 

பெற்றும் தோல்வியினின்று தப்ப முடியவில்லை. கடை 

காள் போரில் மட்டும் முகமதியப் படையில் 40000-பேர் 
கள் இறக்தார்கள். கோவிந்தபக்தின் சிரமறுச்த ௮ட்டசம் 

கான், உஸ்மான் முதலிய முகமதியப் படைத்தலைவர்களும் 

இறச்சார்கள். நஸீப் பலத்த காயமடைக்து விழுந்தான். 

முகமதியர்கள் தமது வெற்றியின் சசாரணம் தமது வீர 

மும் தமது தளகர்த்சரின் வன்மையுமன்றி தமது ௮இஷ்ட 

முமாகும் என்று அறிக்சார்கள். 

போரில் மரசட்டியர் தேசற்றும், பகைவரைத் தாக்கி 

பலத்த காயமிழைத்து அதற்குப் பிறகு அவர்களால் மீண் 

டும் படை யெடுக்க முடியாதபடி. முறியடித்து விட்டார் 

கள். 

பானிப்பட்டில் தோல்வி ய.ற்றதால் என்ன? பானிம் 

பட்டில் மராட்டியர் முறிவற்றுலும் மஹா ராஷ்டிரம் 
நிலைத்து கின்றது. மஹாராஷ்டி ரத்தில் உள்ள ஓவ்வொரு 

வீடும் பானிப்பட்டுகொடும் போரில் ரணபலிக்கு ஒவ்வொரு 

வீரனை யளித்திருதந்து, தமது காட்டின் கெளரவத்தை 

நிலைசாட்டி பானிப்பட்டில் ௮ன்று தம்மவர் புரிசக்த
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பிராணத் இயாகம் விண்போகாமல் ௮வர் கள் உயர் 
கொடுத்த உயர்ச்த லக்ஷி.பத்தை கிலை கிறுத்துவ தென்று 
மஹாரசாஷ்டி சத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வீடும் சபதம் கொண் 
டது, ஏற்கனவே அ௮ப்டாலியின் மனக்கோட்டையை இடி.த் 
துத் தகர்ப்பதற்கு பேஷ்வா 80000 விரர் கொண்ட மராம் 
டியப் படையுடன் இளம்பி கருமதையைத் தாண்டி. யபிருச் 
தரர்.தம் மக்களுக்கும் குலத்துக்கும் ஏற்பட்ட ஈஷ்டச்தை 
யும் துக்கத்தையும் ௮றிக்து ௮வர் பாணிப்பட்டில் Coreg 
தோல்வியையும் கருதாமல் முற்பட்டு, ௮ச்தோல்விபினால் 
அப்டாலி லாபமடையும் முன்பே அவனது படைகளை 
யழித்து, வடசாடுகளில் உள்ள மராட்டியப் படைகள் 
மனம் முறிக்து போகாமல் உற்சாகமும் வீரமும் 
அடையச் செய்ய வேண்டு மென்று தீர்மானித்தாச். 
விஸ்வாஸ் இறக்ததால் ஏற்பட்ட துக்கம் தரங்க முடியச 
மல் ஆரோக்யம் கெட்டு இருக்கும் பொருட் படுத்தாமல் 
தம் மக்களுக் இழைக்கப்பட்ட பழிக்குப் பழி வாக்கி ௮ப் 
டாலியை முறியடித்துத் துரத்துவதென்று மன உறுதி 
கொண்டாச், வடசாட்டு ஹிந்து ௮ரசர்களுக்குக் கடிதம் 

எழுதினார். ஹிந்து தரு௦த்தையும் ஆட்சியையும், அழித்து 
ஹிச்து சுதந்திரத்தை ந௬க்க வேண்டுமென்று முகமதியர் 
கள் யாவரும் ஒன்றுபட்டு படை யெடுத்து வரும்போது 
ஹிர்து மன்னர்கள் ஒன்றுபட்டு வராமல் தனித்திருப்பது 
ஆத்ம ஹத்தி யாகும் என்று அவர்களுக்கு வீரமொழி 
அனுப்பினார். ௮வர்களை ஹிச்து விடுதலைப் போரில் சேரும் 
படி வற்புறுத்தி, பானிபட்டில் ே சர்ர் த சோல்வி.பினால் 
ஹிக்து ஆட்டு கவிழ்ந்துவிடாது என்றும், முகலாய சரம் 
ராஜ்ப ஸ்தானத்தில் இப்போதும் முகமதிய ஆஇக்கத்தை 
மீண்டும் காட்டுவதாய் ௮ப்டாலி மனக் கோட்டை கட்டி 
னால் ௮தைத் தரம் பகற் கனவாக்கி விடுவதரகவும் உறுதி 
மொழி கூதிரை. * அபிமன்யுவைப்போல் எனஅ இளஞ் 
இங்கமாகிய விஸ்வாஸும் போர்புரிந்து இறக்து வீரசுவர்க் 
கம் சென்றான். எனது சகோதரான பாலவுவுக்கும் வீர. 

ஜன்கோஜிக்கூம் என்ன கேர்ந்ததோ எவரும அறியார். 
பல படைத்தலைவர்களும் போர் வீரர்களும் போர்முனையில் 
மடிந்தார்கள். ஆனால் அதனால் என்ன? இசெசல்லாம் 
யுத்தத்தில்கானே நடக்தது? பகவத் இருபையின்படியே 
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யுத்தத்தில் வெற்றியும் தோல்வியும் ஏற்படுகின்றன. 
ஆதலால் தோல்வியினால் மனச்தளராமல் மீண்டும் வீர 
முயற்சி செய்வோமாக, '" 

தமது சமூகத்துக்கு கேர்ச்த பெரிய கஷ்ட காலங்களி 
அம் மராட்டியர் இத்தகைய உறுதியையும் Bie apy pF 
யையும் கைவிடாஇிருந்ததால்தசன் அவர்களால் இந்தி 
யாவை ஆள முடிந்தது, அவர்களது தீரமும் இறமையும் 
அப்டாலி யறிந்திருக்தான். பாணிபட்டில் வெற்றி இடைத் 
தீதும், தான் உடனே தன்னுட்டுக்குத் திரும்பிப் போகா 
விடில் இடைத்ததை யெல்லாம் கக்கவேண்டிவரும் என் 
ுணர்ச்தான். பானிப்பட்டு யுத்தத்தில் தப்பிப் பிழைத்த 

சர்தார்களையும் பேசச் வீரர்களையும் நசனா சஹிப் இரட்டி 
ஞர். மல்ஹோர் ராவ் ஹோல்கர், விட்டல் ஷிவ்சேவ், 
நோ ஷங்கர், ஜனேஜி போஸலே இன்னும் பல படைத் 
தலைவர்களும் தத்தம படைகளுடன் குவாலியரில் கூடி. 
யிருக்தார்கள். அவர்களுடன் சேர்ச்து டில்லியினமீது 
படை யெடுப்பதாக நானா ஸாஹிப் பயமுறுத்தினார். மராட் 

டி.யரது இச்தக் கருத்தை யறிந்து ஸுஜாவும்,ஈஸீப்கானும் 
நடுங்கினார்கள். பாணிப்பட்டுப் போரில் வெற்றி பெற்றத 
னால் மரரட்டியசை வென்றுவிட முடியாது என்று ௮வர் 
களுக்கு உறுதியாய் தோன்றிற்று, ஆதலால் அவர்கள் 
தனித்தனியே மராட்டியருடன் இசகசயமாக சமாதானப் 
பேபச்சு தொடங்க, சூவாலியருக்கு வந்துள்ள கரனா ஸுஹி 
பைப் புகழ்க்து வாழ்த்தவும் ஆரம்பித்தார்கள். ௮ப்டாலி 
யால் தனித்தோ ௮ன்றி மற்ற முகமதயச்களுடன் சேர்ச் 
தோ ஹிச்துக்களை ௪௬௧௫, ஓடிச்து விழுகிற முகமதிய 
சாரம். ராஜ்யத்தை இச்தியாவில் மீண்டும் கிலைசாட்ட முடி 
யாது என்று ஸமஜா ஈன்றாக ௮றிக்துகொண்டான், மூக 
மதியப் படைகளும் சின்னா பினனமாயின. அவர்களுள் 
ஒவ்வொருவரும் தன் க்மத்தையே தனித்துக் கருதி, 
தான் பிழைத்தால் போதும் என்று விரும்பினார்கள், ௮ம் 
டாலியின் கட்சியிலிருக்தும் ஸ-௦ஜா விலகக்கொண்டான். 
அப்டாலி டில்லிக்கு வந்து சில வாரங்கள் தங்க ய 
தான். கானா 80000 படைகளுடன் அவனைத் தாக்கத் 
தொடங்கினார். பாரசகர்கள் தன ராஜ்பத்தின்மீது
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படையெடுத்து வந்து விட்டதாய்க் சேள்் வியுற்றதும், 

அப்டாலி டில்லியையும் இச்திய விவகாரங்களையும் விட்டு 
£ங்கப்போகத் தீர்மானித்து, தான் கட்டிய மனக் கோட் 
டை யொன்றும் பலிக்காதது கண்டு, .176.1-வது வருஷம் 

மசர்ச்சு மாதம் இத்து ஈநியைத் தாண்டிச் சென்றான். 

வெளி சாட்டில் உள்ள மத வெறிபிடித்த தமது முக 
மதியச் சகோதரர்களுடன் சேர்ந்து, தமது ஆதிக்கத்தை 

யும் சாம்ராஜ் பத்தையும் காக்கக் கருதி, இச்திய முகமதி 
யாசள் செய்த மூய.ற்சிகளில் இதுவே கடைகியானது. 

அவர்கள் பானிப்பட்டில் வெற்றியடைக்தும் அதே வெற்றி 
பின் காரணத்தினால் மஹாசாஷ்டிர மண்டலத்தின் ஹிர்து 
அதிகாரத்தை ஈ௬க்கவோ அல்லது தமது முகமதிய சாம் 
சசஜ்யத்ைத அழிவிலிருந்து காக்கவோ உள்ள அரிய 
சர்தர்ப்பத்தை யிழந்து விட்டார்கள். 

பட்டசணியரால் மீண்டும் டில்லியின்மீது படை 
வெடுக்க முடி.யவில்லை. அவர்கள் மீண்டும் இர்து நதியைத் 
தாண்டி. வரவில்லை. 

ஏனெனில் பானிப்பட்டில் நேர்க்த தோல்வியினால் 
தளர்ச்திடாமல் ஹிந்து ஆட்சி பஞ்சாபில் வெரு துரித 
மாய்த் தோன்றியது. அதுவே €ீக்ூயரின் ஐக்ய ஆட்சி, 
அவர்களது மதம் பஞ்சாப்பில் பரவிற்று, அதற்காக 
அவர்களில் ௮கேக வீர புருஷர்கள். 43508 தியாகம் 
செய்இருக் தார்கள். இப்போது அவர்களின் சைன்ய 
பலம் இகரித்து வந்தது. அவர்களது பத்தாவது 
குருவா கோவிந்தசிங்கு என்ற புருஷ சிங்கத்தையும் 
தலைவரான பக்தா என்னும் Bsns தஇயாகியான இர 
பயுருஷரையும் allt g மக்கள் யாவரும் என்றென்றும் 

தமது சமூகத்தின் வீர ரத்தினங்களரகக் கருதித் தொழுது 
வருவார்கள். குரு கேரவிர்தஸிக்கு, பக்தா இவர்களது 
தலைமையின் Bip சீக்கியர்கள் பஞ்சாப்பில் ஹிச்து சதக் 

,இரத்துக்காகப் போர் புரிந்து வக்தார்கள். பச்தாவின் 
தலைமையின் இகழ் €க்கயர் பஞ்சாப்பில் ஒரு பாகத்தில் 
விடுதலை சாட்டினார்கள். ஆனால் பஞ்சாப்பில் முகமஇய 
அதிகாரத்தை யழித்து வேதங்கள் கொண்டாடும் ஐக்து 
வுண்ணிய சஇகளையும் கொண்ட மகத மாகாணத்தில்.
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ஹிக்து ஆட்சியை நரட்டியவர்கள் மராட்டியர்களே.. 
தமது சாட்டிணின்றும் வெகு தூரத்தில் போர் புரிவதில் 

௮௫சேக கஷ்டங்கள் இருக்கும் ௮வற்ருல் சிக்தை தளராமல் 
போர் புரிர்து பகைவரை யழித்து aft g ஜயக்கொடியை 
அட்டக் மீது காட்டியவர்கள் மராட்டி.யர்களே. பிரிதிவி 
சாஜர் காலத்திலிருச்து ௮ச் நரள் வரையில் ௮ நாட்டில் 
ஹிர்தக் கொடி தாழ்ச்தே யிருச்தது, நா.இர்ஷா, ௮ப்டாலி, 
இவர்களின் தலைமையின். &ீழ் முகமதியர்கள் யரவரும் 
ஒன்று சேர்ச்து இச்தியாவில் முகமதிய அதிகாரத்தை 
மீண்டும் கரட்டுவதற்குப் பல முறை முயன்றும் ௮ம் 
முயற்சிகளெல்லாம் மராட்டியரது தளராத எதிர்ப்பினால் 
Senior, க்யர்களும் ௮க் காலத்இல் வசளர இருக் 
திடாமல் தமது பலம் பொருந்திய ஐக்ய ஆட்சியைப் 
பஞ்சாப்பில் சாட்டினார்கள். பானிப்பட்டில் வெற்றி 
பெற்.றதற்குக் கைம்மாருகப் பஞ்சாப்பைத் தான் அடைய 
லாம் என்று அ௮ப்டாலி மனக் கோட்டை கட்டியிருக்ததை 
யெல்லாம் இக்தப் புதிய ஹிர்து ஆட்சி தோன்றி இடித்து 
அழித்து விட்டது. பஞ்சாப் காடு மஹாராஷ்டிரத்தின் 
ஹிச்து மக்களது கையிலிருந்து கமுவிய போதிலும் அது 
மூகமதியரது கையில் அகப்படவில்லை, எனெனனில் 
அப்டாரலி இகந்தியாவிலிருந்து தீரும்பீப் போனதும் 
பஞ்சாப் ஹிர்துக்கள் அவனது கோட்டை கொத்தளம் 
களைக் கைப்பற்றி விட்டசர்கள். அதற்கப்புறம் ௮ப்டாலி 
இருமுறை இந்து ஈதியைத் தாண்டி வக்தும் ஹிந்து 
மக்களது பிடியிலிருந்து பஞ்சாப்பை அகற்ற மூடிய 
வில்லை. மராட்டியர்களும் டில்லியில் மீண்டும் பிரவே௫ித்து 
ஹிச்துஸ்கானத்தின் முக்கிய ராஜ்யமாூ விட்டார்கள், 
பஞ்சாப்புக்கு வெளியே இழக்கு.த இசையில் டில்லிவரை 
யிலேனும் எக்கயர் கைப்பற்ற முடியவில்லை என்றாலும் 
அவர்கள் தமது சைன்ய பலத்தை யதிகரிச்து இச்திய 
வின் எல்லைக்கப்பாலிருகந்து வக்த பகைவர்களை யடி.த்துத் 
துரத்தித் தமது ௬தர்இரத்தைப் பாதுகாத்து வச்தார்கள். 
பே ராசையினைம் மத வெறியாலும் தூண்டப்பட்டு 
பட்டரணியரோ, துருக்கியரோ இணி ஒருகாளும் இச்,.துவை 
தாண்டி, இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வரச் துணிய 
மாட்டார்கள். அதற்குப் பதிலாகச் €க்கயொ்கள் ஹிக்துக்.
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கொடியைத் தாங்க் இச்துவை தாண்டி. அப்பாலும் 
சென்று வெற்றி சூடிக் காபூல் ஈதிக்கரையிலும் ஹிக்துக் 
கொடியை காட்டி, முகமதியர்களுக்கு பதிலுக்குப் பதில் 
கொடுத்து வந்தார்கள். எல்லைப்புறத்தில் இருக்கும் 
முகமதியக் கூட்டத்தாரின் மத வெறியைச் சீக்கியர்கள் 
அறவே அடக்டிவிட்டாச்கள். €க்கியாது பெயரைக் 
கேட்ட அளவில் ஒவ்வொரு பட்டசணியனும் பயந்து 
கடுங்கலானான். 

ஆதலால் முகமதியர்கள் தாம் விரும்பிய காரியத்தைச் 
சாதிக்கத் தவறினர்கள். பாணிப்பட்டில் ௮வர்கள் வெற்றி 
பெற்றிருந்தும் அதனால் முகமதிய ஆட்சியை காட்ட 
முடியவில்லை. ஹிக்து ஆட்சியை காட்ட ௮ம் மக்கள் 
செய்த முயற்சிகளை எதிர்த்து 8ீண்ட காலம் அவர்களுடன் 
போர் புரிந்து முகமதியர் பெற்ற வெற்றியெல்லாம் வீணா 
ற்று, முகமஇயர்கள் பானிப்பட்டில் வெற்றி பெற்றி 
ருக்தும் ஹிச்துக்களே ௮ட்டக் முதல் கடல் வரையிலுள்ள 
ஹிச்துஸ் கானம் முழுவதிலும் தமதாட்சியை நிலை கிறுத்திக் 
கொள்ள முடிக்த.து. 

இவ் விதம் வடகரடுகளில் ஹிக்துக்கள் தமது முகமதி 
யப் பகைவருடன் மகத்தான தே௫யப் போர் நடத்தி 
வந்தபோது இதில் கலவாமல் தணித்து கின்று தன் காரியத் 
தில் கண்வைத்துச் சாஇத்து வர்தவன் ஆக்கிலேயனே. 
பானிப்பட்டில் இரு இறத்தாரும் அடிப்பட்டு விழவும், 
மராட்டியர் வங்காளத்தின் மீது படையெடுப்பதை 
நிறுத்தி வைத்தார்கள். இதனால் சற்று முன்பு ஆச்கிலேயச் 
பிளாஸியுத்தததில் வெற்றி பெற்று வல்காளத்தில் காட்டி. 
யிருக்க ஆட்டி தப்பிப் பிழைத்தது. பானிப்பட்டுப் 
போரில் வெற்றி பெர்றவன் யாசென்முல் ஹிசதுவுமன் று) 
மூகமதியனும் அன்று ; போச் புரிச் த இரு திறத்தாருக்கும் 
வெற்றி பயன்படவில்லை. இருதிறத்தவர் கட்சியிலும் 
சேராமல் தணித்து கின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு 
இருதிறத்தாசின் பலமும் ஒடுங்கெதனால் லாபம் அடைந்த 
வன் மூன்றாம் மனிதனாகிய m4 WAS vusG oor. 

பானிப்பட்டு புத்தததால் மராட்டியர் உடேன 
ஆங்கிலேயரைத் தாக்கித் தூத்திவிட மூடியாமல்
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போயிற்று. ஆதலால் தடங்கலின்றி ஆங்கிலேயரின் 
கிழச்இர்திய கம்பெனி கொஞ்சகரலம் இருக்க முடிக்தது. 
ஆனால் இதனால் மட்டும் ஆங்கிலேயருக்கு நீண்ட லாபம் 
இடைக்கவில்லை. எனென்டருல் பாணிப்பட்டுசி தோல்வி 
பின் ௮தச்சியினின்றும் மராட்டியாசே்டரம் சமாளித்துக் 
கொண்டார்கள். ஆனால் : அவர்களுக்குள் உள் காட்டுப் 
போர் தொடங்கிற்று, அவர்களது தலைவர்களும் ஒருவர் 
பின் ஒருவராய்சீ சொற்பகரலத்தில் இறக்தார்கள். ஆச 
லால் அவர்களால் யாதொன்றும் செய்ய முடியவில்லை. 
இன்றேல் பானிப்பட்டுத் தோல்வியிறைம் தளராது 

போர் புரிர்து ஆங்கலேயசை வென்றிருப்பார்கள். ஆச 
லால் ஆங்கிலேயரின் வெற்றியின் காரணம் மராட்டியச் 
பாணிப்பட்டில் ௮டைக்த தோல்வியன்று-- அவர்களுள் 
தொடக்கிய உள்நாட்டுக் கலகமும் போருமே. 

மேஜர் இவான்ஸ்பால் எழுதுதிரார் : 'பானிப்பட்டு 
யுத்தத்திலும் மராட்டியருக்கு வெற்றியும் மேன்மையுமே 
இடை சததென்று சொல்லலாம். இச்தியாவுக்க£க, இக்தியச 
களுக்காக, அவர்கள் போர் செய்து தோல்வியடைச் 
தாலும், வெற்றி பெற்ற ஆப்கானியர் பின்வாங்கஇத் தமது 
காட்டுக்கே திரும்பிச் செல்ல கேர்க் சதன் நி அதற்கப்புறம் 
இக்திய விவகாரங்களில் தலையிடவும் முடியாமல் போய். 
விட்டது.” 

அப்டாலி திடீரென்று தன் காட்டுக்குத் திரும்பியதை 
யும், ஸமஜாவும் ஈஸீபும் சமாதானத்தை யா௫ூத்து வரு 
வதையும் கேட்டு மராட்டியர்கள் ஈல்லகாலம் வந்து. 
விட்டதென்று மூழ்ச்தார்கள். பானிப்பட்டு யுத்தம் 
கடந்து இரு மாதங்களுக்குள் ஈசேரஷங்கர் எழுதினர் 2 
“கடவுள் தயவரல் ஹரிபக்கர்கள் என்று ஹிங்கனேவால் 
கொண்டாடப்பட்ட மரரட்டூயர்கள் இன்னமும் 
இச்தியாவை ஆண்டுவரும் ௮அதிபதகளாகவே இருக்்.து வரு 
Baise.” தமது பெருக் தலைவச் உரைத்த வீரவாக்இ 
பத்தை மராட்டியர் யரவரும் சொல்லி வக்தார்கள்? 

பாணிப்பட்டில் தோற்றதால் என்ன? அது ஒரு யுத்தம். 

தானே. வெற்றி பெற மீண்டும் முயற்சி செய்வோம்.”
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இச்தச் சமயத்தில் கானாலாஹிபின் ஆரேோரக்இயம்- 
கெட்டுவர்தது, சென்ற இரண்டு வருஷங்களாகவே 
அவரது ஆசோக்கியம் ஒடுக்கக்கொண்டேவந்தது, பானிப் 
பட்டின் துக்க சம்பவம் ௮வரை வாமட்டிற்று. இந்த 
தேசக் கஷ்டங்களையும் விஸ்வாஸ் இறச்ததால் தனக்கு ஏற் 
பட்ட துக்கத்தையும் பொறுத்தவராம், பானிப்பட்டுத் 
தோல்வியினால் தமது சமூகம் மனக்தளர்ச்து இதராமல் 

காத்து, ௮தன் வீரத்தையும் பலத்தையும் அதிகரித்து, உற் 
சாக மூட்டிவக்கனர், ஆனால் விஸ்வரஸுவும், பாவுவும் 
வீர ரத்இனங்களான படைத் தலைவர்களும், போர் வீரர் — 

களும் இறக்த துக்கம் ௮வருள்ளத்தைத் துளைத்து வந்தது. 
ஆறுதல் ௮றியாராய், ஆரோக்கியம் தனே தனே குறைய 
வும் மஹாராஷ்டிர த்தின் பெருக் தலைவர் 95--6...1707-இல் 
பரலோகம் சென்றார். இறக்கும்போது அவருக்கு 24 
வயதுதான் ஆஒயிருக்கது. அதற்குள் மஹாராஷ்டிரத் 
இன் ௮திகாரத்தை இக்தியா முழுவதிலும் காட்டிவிட்டார். 

இவ்விடம் ௮வரது வன்மையையும் குணத்தையும் 
பற்றிச் சொல்வது ௮னறாுவசயமே. அவரது வீரச் செயல் 
களிலிருக்தே இவைகள் சகன்கு விளங்குகின்றன. அவரது 
துரைத்தன ஏற்பாடுகள் கியாயமாயும் பிரபலமாயும் இருச் 
தன. சர்வஜனங்களும் அவைகளைப் பிரியத்தடன் ஆமோ 
இத்தார்கள். மராட்டிய மக்கள் இன்னமும் அவரது 
ஆட்சியை கினைத்துப் புகழ்டுருர்கள். அவர் சிவாஜியின் ௮பி 
லாஷையாஇய ஹிச்துசாம்ராஜ்யத்தை காட்டுவதற்கே ௮வ 
தரித்தார். உண்மையில் ௮வசே ஹிச்.தஸ்சானம் முழுவதை 
யும் முகமதியரது கையினின்றும் மீட்டவர், பிரிதிவிராஜ 
ருக்குப் பிற்பாடுள்ள ஏழு நூற்றாண்டுகளிலும் அடையாத 

மேன்மையை ஹிச்துமக்கள் ௮வரது தலைமையின் &ழ் 
அடைந்தார்கள். ௮க்காலத்தீல் உலலிருக்க மகோன்னத 
பெரியார்களில்௮வர ஒருவராவர் என்றுதிடமாய்க்கூறலாம். 

பாலாஜி என்ற நானாஸாஹிபின் . ௮கால மரணத் 
இனால் மசாட்டியர்களுக்கு பானிப்பட்டுத் தோல்வியைப் 

போன்ற பெரிய ஈஷ்டம் ஏற்பட்டது. 'இவ்விரண்டு 
விபத்துக்களும் அடுத்தடுத்து கேர்ர்ததால் ஹிச்து மக்கள் 

அர்த அதிர்ச்சியினின்றும் தேறுவதற்கு இயற்கையாகவே 
கொஞ்சகாலம் பிடித்தது,
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பரலராயினும் உலகாள் வல்ல அரசருக்கு, 
தமதரசைத் தாமே வ௫க்கும் இயல்பும் வன்மையும், 

வயதாலன்றிஜாதியால்தான் வாய்ந்தன ” 

bT aor ahu இறச்ததும் மஹராஷ்டி.ர மண்டலத்தை 

நடத்துவதற்கு உரியதலைவரில்லாது போகவே, பானிப் 

பட்டுத் தோல்வினால் ௮ முற்நிலும் மு.ிச்.துவிடும் என்று 

பகைவர்கள் ஈம்பிக் ளெம்பி அதை நாற்புறமும் தாக்கினார் 

கள். சமயம் வாய்த்தது என்று ஹைதர் சன் எஜமான 

ராகிய ஹிந்து மன்னரிடமிருக்து மைசூரைப் ப்டுங்கித் 

தனது அரசாட்டிுயை காட்டியசன்றி தெற்கலிருக்து 

மராட்டிய காடுகளின் மீது படையெடுத்து வந்தான். 

நிஜாம் தான் உக்&ரில் அடைந்த தோல்விக்கும் பழிதீர்க் 

கும் எற்பாடு செய்து வந்தான். இச்தக் கலவரத்தில் கூடு 

மட்டும் கொள்ளையிட ஆக்கிலேபர் விரும்பினார்கள். வட 

காடுகளில் முகமதியரை யன்றி ராஜபுத்திரர்களும் ஜாட் 

ஜாதியாரும் இன்னும் பல சிற்றரசர்களும் ஆங்காங்கு தத் 

தம் அதிகாரத்தையும் ஆட்சியையும் ஸ்தாபித்துக் கொள் 

ளக் ௧௬இ மசாட்டியரின் ஆட்சி பகைவர்களுக் கெதிசே 
கிற்க முடியாமல் அழிவுற்று அத்துடன் ஹிந்து சுதந்திர 

இயக்கமும் வீழ்ச்சியடையுமோ என்று: ஹிச்து மக்கள் 

பயக்து வக்த ௮க்காலத்தில் இவ்வளவும் போதாதென்று 

சஞூசாதரரவின் வஞ்சகப் பேராசையினால் மராட்டியருக் 

Ger பிளவு ஏற்பட்டு உள்காட்டுப் போரும் இளம்பும் 

போல் தோன்றியது, 

இச்தகைய கஷ்ட திசையில் மஹாராஸ்டி.ரத்தை நடத் 

தும் பொறுப்பு மா.தவராவின்மீது வீழ்க்தது. ௮ வச் பாலா 

ஜியின் இரண்டாவது குமாரா; இப்போது பதினேழு 

வயதுள்ள இளைஞசாயிருக்தார், அவர் ஒப்பற்ற திறமை 

யும் வகேகரத் தோற்றமும் உடையவர் ) தமது முன்னோர் 

கள் நிலைகிறுத்தப் பாடுபட்ட ஹிந்து சாம்ராஜ்ய ஸ்தாப 

னத்தில் ஊக்கமுள்ளவர்; ௮வரது தலைமையின் €ழ் மஹா 

ராஷ்டிரம் பல கஷ்டங்களிலிருக்தும் தப்பி இக் தியாவின் 

ரதான ராஜ்யமாகவே விளங்கிவந்தது.
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மராட்டியரின் பலம் ஒடுக்கஇவிட்டதென்று எண்ணி 
நிஜாம் சகேரே பூனாமீ து படை யேடுக்கக் கருதினான் 7 
மலும் alt st தரும ரக்ஷகர் என்ற அவர்களுது பெரு 
மையை உடைக்கவும் கருதி; அவன் டேங்க் ஈகரில் உள்ள 
ஹிச்துக் சேோவில்களை அழிச்கான். ஆனால் தமது தலை 
ச்கரைக் காப்பாற்றுவதற்காக 80000 மராட்டியர்கள் நாற் 
புறமிருந்து ஐடிவர்து இரண்டு கூடியதைக் கண்டு நிஜாம் 
ஏமாற்றமடைந்து, உரலி என்ற இடத்தில் தேர்ல்வியுற்றுப் 
பின்வாங்கினான். ஆனால் மாதவராவின் சிற் றப்பனான 
ரகுகாதராவ் இழிவான வஞ்சனையுள்ளவஞாதலால் LI TL 
ய மக்களை மாதவராவுக்கு எதிரே இளம்பிக் கலகம் 
செய்யுமாறு அண்டிவச்தரன். இந்தச் சமயத்தில் மசாட்டி. 
LOT CSS Hari பெரும் படை யுடன். மீண்டும் வந் 
தான். போன்ஸ்லேவும் இன்னும் சில சர்தசர்களும் அவனு 
உன் சேரர்சகொண்டார்கள். சுயகலத் துரோகச் சக்தனை 
கள் தோன்றி ௮வ்வப்போது மராட்டிய மக்களின் ராஜிய 
ஒற்றுமையைக் குலைத்து வச்தாலும், அவர்களது இயற்கை 
பான தேசீய உணர்ச்சி உடனே ஐங்க, ஒற்றுமையை 
சாட்டி. கெட்ட எண்ணங்களையும் திருத்திவிடுவதை நரம் 
மராட்டிய சரித்திரத்தில் அடிக்கடி கரண்டுமோம். உள் 
BTL OF சச்சரவுகளின் SIs ower GSTS பேஷ்வாவுக் 
கெதிரே கிளம்பி கிஜாமுடன் சேர்ந்த மரரட்டியச் சா்தாச் 
கள் ௮வனுடன் உறவுகொண்டாடுவ.து தமது இயற் 

கைக்கே விபரீதமானது என்று கண்டு வெகு நெருக்கடி. 
uror சமயத்தில் அவனைவிட்டு மீண்டும் மராட்டியக் 
கட்டியில் சேோக்து கெரண்டார்கள். கிஜாம் கிராதரவாப் 
கின்றான். 1765-வது வருஷத்தில் ராக்ஷஸ் புவணில் 
66s பெரும் போரில் ஒன்று கூடிய மசாட்டியர் 
நிஜாமின் படையைத்தாக்கி வெற்றி சூட்டினர். ௮ப் 
போரில் கிஜாமின் திவான் இறந்தான்; அவனது 
3௦ சர்தார்கள் அடி.யுண்டு கைதியானார்கள் ; அவனது 
அப்பாக்இகளும் சைன்ய சாமான்களும் மராட்டியரது 

கையில் அகப்பட்டன. உத்கர் போர் முளையில்கான் 
“தோற்று இழச்ததை யெல்லாம் இப்போது மீண்டும் 
பெறுவதற்காகப் படையெடுத்து வந்து, பூனாவில் கரரியஸ் 
தனை நியமிக்கவும் தனக்கு உரிமையுண்டு என்று இறுமாப்
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புடன் கூறிவச்த கிஜாம் இப்போதும் தோல்வியினால் தாழ்வு 

பெற்று, மராட்டியர் கையினின்றும் தப்பிக்க 89 க்ஷம் 

ரூபாய் வருமானம் உள்ள ஈரட்டை அவர்களுக்கு அளிக் 

கும்படி. ஏற்பட்டது. இளவயதுள்ள பேஷ்வா போச் 

புரிந்து சர்த்தபெற்ற முதல் யுத்தம் இதவே. அவரது 

பேசாத்இறனைக் கண்டு மராட்டிய மக்கள் தம்மைப் பகைவ 

செதிரே ஈடத்தி வெற்றி காட்டவல்ல தலைவர் இவசே 

என்று ௮றிச்தகொண்டார்கள். 

பேஷ்வாவான மாதவராவ் இவ்விதம் பானிப்பட்டுத் 

தோல்வியினால் மராட்டியரது பலம் குன்றிவிடாமல் முன் 

போலவே ஓக்இயுள்ளதை கிஜாமுக்கு போதித்து அதே 

பாடத்தை ஹைசதருக்கும் கற்பிக்க மூ.ற்பட்டார். ஹைதர் 

அலி பானிப்பட்டு யுத்தத்துக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட 

கலவரத்திலும் குழப்பத்திலும் மைசூரில் உள்ள ஹிந்து 

ராஜ்யத்தை யழித்து அவ்விடத்தில் முகமதிய ஆட்சியை 

ள்தாபித்தது மட்டு மன்றி இருவ்ணா கதிவரையுள்ள 
மராட்டிய காடுகளின் மீது படையெடுத்து வந்தான். 

7764-வது வருஷம் மாதவராவ் படையுடன் ஹைதரை , 

கோக்ப் புறப்பட்டு தார்வாடை மீண்டும் கைப்பற்றவும், 

கோர்படே, வின்ளூச்கேர், பட்வர்த்தன் முதலிய படைத் 

தலைவர்கள் ஹைதரை நரரழ்புறமும் தாக்கவும், 6685 

முள்ள படைத் தலைவனும் விடாக் கொண்டனுமான 

ஹைதர் ரத்திஹள்ளியில் கடும் போர் புரிந்து, மராட்டி. 
யரை வெல்லுவது அசாத்தியம் என்று கண்டுகொண்டு, 

தந்திரமாய்ப் பின்வாங்க கினைத்தான். ஆனால் HOS 

முன்ஞடியே அறிந்திருந்த மாதவ்ராவ் அவனைப் பேடனூ 

ரில் தடுக்கவும் தப்பிக்க வழியின்றி ஹைதரும் போர் 

தொடுக்க, முகமதியப் படைகளுக்குப் பலத்த சேதம் 

உண்டாயிற்று, மாதவராவ் தானே வர்து படையை 

நடத்தித் தாக்கவும் ஹைதரின் சேனை முறிவுற்றுச் 

இதறுண்டு முதுகு காட்டி, ஓடிற்று. பிசெஞ்சுக்காரரரல் 

பழக்கப்பட்டு வரத அவனது படையும் தோல்வியுற்றது. 

ஆயிரக்கணக்கான கூ.திரைகளும் ஒட்டகங்களும் பீரக் 
களும் வெற்றி பெற்ற மராட்டியரது கையில் அகப் 

பட்டன. இணி மராட்டியரை எதிர்ப்பதில் பயனில்லை
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என்று கண்டு ஹைதர் சமாதானத்தை வேண்டி, 
மராட்டியரிடம் அவர்கள் ஜெயித்துள்ள காடுகளைக். 
தந்ததுமன்றி, செளத்துக்கும் ௮தன் பழைய பாக்கிக்கு. 
மாக 89 லட்சம் ரூபாயும் கொடுத்தான். 

தமதிஷ்டப்படி கடந்திருந்தால், மாதவராவ் ஹைகரை 
இச்த கிபக்தனைகளின் மீதும் விட்டி ௬க்கமாட்டார். ஆனால் 
ரகுகாதரரவின் வஞ்சகப் பேராசையினால் மராட்டியப் 

படைகளுக்கு ஹைதர், ஈஸீப்கான் இவர்களைக் காட்டி. 
னும் பெருத்த ஹானி ஏற்படும் போலிருந்தது. மாதவராவ் 
Dts ஆட்௪யின் பகைவர்களைப் படையெடுத்து எதிர்த்து 
வெற்.றிசூடி. வருங்காலத்தில் ராகுகாதராவ் பல சடவை 
௮வருக்கெதிரே கலகம் செய்து இளம்பினன். ௮திகசரம் 
செலுத்துவதற்குக் கொஞ்சமேனும் அ௮ருகனற்றவனா 
யிருக்தும் ரகோபச அதிகாரத்தில் அளவற்ற பிரியம் 
வைததவனாய் முகமதிய ராஜ்யங்களுடனும் பகைவர்: 
களுடனும் சககியமாய்ச் சேர்ந்து கொண்டு மாதவ 
சாவைக் கவிழ்க்கச் சூழ்ச்சிகள் செய்யலானான், தோல்வி: 
யுற்றுக் கைதியா௫ச் இறையில் வைக்கப்பட்ட போதெல்் 
லாம் ௮வன் பட்டிணி இடந்து சாவதாய்ப் பய முறுத்து 
வான், முகலாயரில் இவ் விதம் ஒருவண் அதிகாரப்பிழ.து. 
பிடித்து இருச்து வந்தால் கயவஞ்சகமாகப் பரஷூண 
மிட்டோ மல்லது ரகசியத்தில் குத்தயோ அவனைக் 
கொன்றிருப்பார்கள், ஆனால் இளம் பேஷ்வாயவேவேர 
தருமமும் பெருக்தன்மையும் உருவெடுத்து வந்தாற்: 

போன்ற ௮க்தணர். ராஜ்யத்தை இரு பாகம் செய்து ஒரு: 
பாகத்தைத் தனக்குக் கொடுக்கும்படி. ரகேரபா எழுதிய 
தற்கு மாதவராவ் பதில் எழுதிஞர் : ** ராஜ்யத்தை பாகம் . 
செய்வசைப்பற்றி எழுதினீர். ஆனால் இக்த மகத்தான 
சாஜ்யத்துக்கு யார் ௮தஇிபஇ என்று கினைககிறீர்? இது 
என்ன ஒருவருக்குச் தனிப்பட்ட சொத்தாகுமா 7 இதற்: 
கரக ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பாடுபட்டு இத்தகைய 
மேன்மையை சாட்டியிருக்கிறுர்கள், ராஜ்யத்தின் சகல: 
இகாரமும் ஒருவர் கையில்கான் என்றும் இருச்துவர: 
வேண்டும். பூமி காணியைப்போல் இக்த ராஜ்யத்தையும் 
பாகம் பிரித்தால் இதன் மேன்மையும் பலமும் நிலைத்து.
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கிற்குமா?2 இதை இவ்விதம் பிளந்து பலவீனப்படுத்த 
மாட்டேன். அதற்குப் பதிலாக உம்மையே இதன் ஏகாதி 
பதியாகச் செய்வதானாலும் சரி. அதற்கொப்பி தலைவர் 
பதவிக்குள்ள எனது உரிமைகளை யிழக்து ௨உம.து சைன்யத் 
தில் ஒரு சாதாரணப் போர் வீரனாக இருக்து நீர் கொடுத்த 

ஆகசரச்தைக் கொண்டு பிழைப்பைத்தாட்டி வருவேனே 
பன்றி, ௬யசலப் பேராசையினால் மஹாராஷ்டி.ர சாம்ராஜ் 

யத்தைப் பிரித்தவன் என்று .மஹாராஷ்டிரத்தின் 
௪ தர்கால மக்களிடமிருக்.து ௮ப௫€ர்த்தியை அடைவதற்கு 
ஒருகரலும் இணங்கமாட்டேன்.” 

ஆனால் வீர புருஒரும் தருமாத்மசவுமான மாதவராவ் 

உயிருடன் இருக்கும் போது, மனவுறுதியும் வன்மையு 
மற்ற ரகோபரவைத் தலைவராகக் கொள்ள மராட்டிய 
மக்கள் ஒரு காளும் இணக்கஇயிருக்க மாட்டார்கள். 

77. பானிப்பட்டின் பழிக்குப்பழி தீர்த்தது 

** மராட்டியர் தமக்கு நன்றி செய்தார்க்கு நன் றி 
காட்டுவர்; பகைவருக்கு இரக்கம் காட்டார் ; யாரே 
னும் தம்மை யிகழ்ந்தால், உயிரையும் மதியாமல் 
துணிந்து பழி வாங்குவார்கள்”. 

அ ஹியான்த் ஸாய் 

க0ராட்டியர் தமது காட்டில் ரகூகாதராவ் செய்து வரும் 
வஞ்சகச் சூழ்ச்சிகளாலும் உள்சாட்டுச் சச்சரவுகளச 

_லும் மனம் தளரவில்லை; ஹைதர், திப்பு போன்ற புதிய 
அதிரிகளால் வீரம் சூன்றவுமில்லை. பாணிப்பட்டில் ௮ன்று 
தாம் அடைந்த தோல்வியை ௮கற்றி பகைவர்
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தமக்கிழைத்த பழிக்குப் பழி வரக்குவதை அவர்கள் ஒரு 
கரளும் மறக்க முடியாது. கரனாஸா ஹிபின் மரணத்துக்குப் 
பிறகு மராட்டியச் சர்தார்களில் முக்கியர்களா யிருக்த 
ஹோல்கரும் ஷிக்சேயம் தமது தேசமேன்மையைத் 
தம்மாலான வரையில் வட காடுகளில் கரத்து வகத்தசர்கள். 
உள்கரட்டுக் கலகமும், ரகோபாவின் சூழ்ச்சியும் அபரி” 
மிசமாய்த் தோன் நுவசன் முன்பு மாதவராவ் 1769-0 g 
வருஓுத்தில் பினிவாலே என்பவரின் தலைமையின் Bip 
படையனுப்பி வடநாடுகளில் உள்ள மராட்டியப்படை: 
தலைவர்களை அதில் சேரும்படி, உசதிரவு செய்தார். ஹிர்து 
சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் காட்டி இ, யி, 4787-வ.து: 
வருஷம் முதல் ௮தையழிப்பதற்குப் பாடுபட்டு வரும் 
இக்திய சிற்றரசர்களைகத் தண்டிப்பதற்காகவே அகத்தச் 
சேனை புறப்பட்டது. கருமதையைத் தாண்டி பண்டில் 
கண்டை அடைக்து, ஆங்குள்ள கலகச்தை யடக்க கலகக் 
கரரச் சற்றசாகளைத் தண்டித்து, ௮ச்சேனை ௪ரம்பல்- 
நதியை ௮டைந்தது. பானிப்பட்டு யுத்தத்துக்குப் பிறகு 
ஜாட் அரசன் பல கோட்டைகளைக் கைப்பற்றியிருக்கான். 
இப்போது ௮வன் ௮க்கோட்டைகளையும் ஆக்ராவையும் 
மராட்டியர் கையில் கொடுக்க மறுத்து போருக்கு வந்து 
பரத்பூர் அருகே வீரத்துடன் யுத்தம் செய்தான். ஆனால் 
மராட்டியரை எதிர்த்து கிற்க முடியாமல் ஜாட் படைகள்- 
சின்னா பின்னமாய் ஐடின. ஆயிரக் கணக்கான ஜாட் 
வீரர்கள் போர்க்களத்தில் மடிச்தார்கள், யானைகளும் 
குதிரைகளும், யுத்தப் பொருள்களும் ௮டக்ய அவர் 
களது கூடாரம் மராட்டியரது கையில் அகப்பட்டது. 
ஜாட் ௮ரசனான கஈவாப்ஸிக்கு சமாதானத்தை யாத்து 
தன்னிடமிருக்த மாரட்டியக் கோட்டைகளையும் கரடு 
களையும் இருப்பிக் கொடுத்து அரசிறையின் பாக்இக்காக. 
69-லக்ஷம் ரூபாயும் செலுத்தினான், பிறகு மராட்டியப் 
படை டில்லியை நோக்்இச்சென்றது, தமது ஜன்மசதரு. 
வரிய டில்லி முகமதியன் சற்றேனும் எதிர்த்து நிற்பாண 
என்று எதிர்பார்த்தார்கள், ஆனால் மரரட்டியரது 
வெற்றிப்படைகள் வச்ததும் வஞ்சகத் தந்திரியான ஈஸிப் 
கான் தான் செய்த வஞ்சகத்துக்கெல்லாம் பச்சாதாபப் 
படுவதாய் தாழ்மையுடன் மரரட்டியரது யுத்த
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கூடாரத்துக்கே வரது உயிர்பிச்சை கேட்டான். .தான் 
பெற்றதை யெல்லாம் தஇிருப்பித்தந்து மராட்டியப் படை 
படல்லி செல்வதற்கு வேண்டிய உதவிகளும் புரிச்து என்ன 
(வேண்டுமானாலும் செய்யத் தயாரயிருப்பதாயும் உயிர் 
பிச்சை கொடுத்தால்: போதுமென்றும் மன்றாடினான். 

ஆனால் இச்தத் தடவை பானணிபட்டுச் சூழ்ச்சியின் முக்யெ 
கர்த்தாவான சஸீப்கானுக்கு இரக்கம் காட்டக் கூடியவர் 
ஒருவரும் இல்லை. மராட்டியர் அவன் மீது பழிவாக்கு 
அதற்கு முன்னரே அவன் இறசக்து தப்பினான். 

மராட்டியர் டில்லிக்குள் பிரவேசித்தார்கள். அக்பர், 
தளரங்கப்பின் தலை ஈகராகிய அதைத் தன்னுடை. ய 
சென்று உரிமைபாராட்டக் கூடிய ஆசாமி ஒருவர் இல்லை, 
அ௮ஹமதலஷா அப்டாலியும் இப்போது வழிக்கு வந்து, 
பேஷ்வாவுடன் சமாதானப் பேச்சு ஆரம்பித்து, பூனா 
வுக்குத் தன் தூதர்களையனுப்பிக் கடைசியில் தான் இணி 
இந்திய விவகாரன்களில் தலையிடுவதில்லை ௦ என்று சத்தியம் 
செய்து, மராட்டியர்க! ளே இச்திய சாம்ராஜ்பத்துக்கு 4B 
ti Beer என்று ஒத்துக்கொண்டான். இவ்விதம் பானிப் 
பட்டு வெற்றி வீரனே அந்த வெற்றிபிஞலும் போரைக் 
இளப்பிய பேராசையினாலும் தனக்கு யாதொரு பலனும் 
இடைக்கவில்லை என்றும், ஹிந்து மக்களே ஹிக்துஸ் 
தானத்தின் பிரதான அதிகாரிகள் என்றும் ஒத்துக் 
கொண்டான். இவ்விதம் மராட்டியர் இக்திய விவகரரப் 

களிலிருர்.து ஆப்காணியரை அகுற்தி, டூல்லியைக் கைப் 
பற்றி, ஹிந்துக்கள் சாம் ராஜ்ய ௮இகரரம் பெறுவதை 
எதிர்க்கவல்ல் இரு முகமதிய வகுப்பினரசன பட்டாணி 
யரையும், ரோஹில்லரையும் துணையில்லாத ஒண்டிகளாக்இ 
பதும் அன்றி, பரண்ப்பட்டில் அவ்விரு வகுப்பினரும் 

மராட்டியருக் இழைச்த இகழ்ச்சிகளையும் ௮வமரனவ்களை 
பும் நினைந்து கினைக்து கெஞ்சைக்கல்லச &௫, ௮வர்களின்மீது 
ரண வஞ்சகத்தையும் இர்த்துக் கொள்ளுவதற்கு உறுதி 

யுடன் வந்தார்கள். இகைப் பட்டாணியரும் சோஹில்லரும் 
நன்கறிச்தார்கள். ஆதலால் பாணிப்பட்டில் யுத்தம் புரிக 
துள்ள தமது பண்டைக் தலைவர்களான ஹபீஸ் சஹிம்த, 
அஹமத்கான் பங்கஷ் தலைமையின் கீழ் கூடி. மராட்டியரை 
ot Br SB சிற காவ்த தீர்மாணித்தார்கள்.
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டில்லியில் சில சாள் தாக்கிவிட்டு, மரரட்டியச் 
ஊமுனைக்கும் கங்கைக்கும் இடையே உள்னச் சமவெளி 
மில் பிரவேசித்து, தமது பண்டைப் பகைவநர்து படைகளை 
அதிகரித்து ஆரவாரம் செய்து வருவதைக் கண்டார்கள். 
700009 முகமதியர்கள் ஆயதம் தாங்இவர் தார்கள். ஆனால் 
அவர்களை எண்ணிப்பசாக்க மராட்டியர் ஒரு கண மேனும் 
தாரமதிக்கவில்லை், பல போர்கள் நடந்தன. ஓவ்வொரு 
போரிலும் பட்டாணியரும் சோஹில்கண்ட் மீது படை 
யெடுத்து சோஹில்லாது படைகளையும் அவ்வாறே துக 
னாக்கினாகள், ஈகஸீப்கானோ சாவினால் மராட்டியர் 
வஞ்ச த்தினின்றும் தப்பினான். ஆனால் ௮வனது மகனான 
ஜுபேதாகான் தனது பாவங்களுக்கும், தனது தகப்ப 
னுடைய பழிகளுக்கும் தண்டனை அடைய வேண்டி.யிருந் 
ந்து, ௬க்ரதால் என்ற பலத்த கேரட்டையில் அவன் 
ஒளிக்து கொள்ளவும், மராட்டியர் ௮அக்கோட்டையைத் 
தாக்கித்தமது பீரல்ககெளரல் கோட்டையுள் ஒளிக் திருக்கும் 
பகைவரது படைகளைச் சின்னாபின்னப் படுத்தவே, ஜுபே 
தாரகரன் எதிர்த்து கிற்கமுடியாதவனாய் ஒரு ஈரள் இரவு 
கோட்டையைவிட்டு ரகசயமாய்க் இளம்பிப் புறப்பட்டு 
கங்கையைத் தாண்டி பிஜனுரில் பிரவே௫த்தான். மராட்டி 
யப் படைகள் ஒருகணமும் தசம. தியரமல் முகமதிய பிரகங்க 
களையும் சூண்டுகளையும் பாராட்டாதவர்களாய் கங்கை 
யைத்தாண்டி. பிஜனுர் கோக்கி வச்தன, முகமதியன.து 
பீரல்ககளைக் கைப்பற்றி, தம்மை எதிர்த்த இரு பெருஞ் 
சேனைகளையும் முறியடித்து, ஆயிரக்கணக்கான ரோஹில் 
லசை வாளுக்கிறையாக்கி, மராட்டியர் பிஜனூரில் பிர 
வேடுத்தார்கள். அசத ஜில்லா முழுதும் மராட்டியருக்கு 
அடக்கிற்று. ஜுபேதாகானோே தஸீப்காட்டுக்கு ஓடினான். 
மசாட்டியர் ௮வனையங்கும் பின்தொடர்ச்து போய் பத்தே 

காட்டைச் கைப்பற்றினார்கள். இவ்விடத்தில்தான் முன்பு 
பாணிப்பட்டில் ஈஸீப்கானுப் ரோஹில்லரும் மராட்டிய 
நிடமிருச்து கைப்பற்றிச் சென்றிருந்த பேோர்ப்பொருள் 
கள்பாவும் மராட்டியரது வீரகரத்தில் மீண்டும் ௮அகப்பட் 
டன அவர்களது வீரவெற்றி பூர்த்தியாயிற்று, ஜுபபேதர 
காணின் மனைவியும் மக்களும் மராட்டியர் கையில் அகப் 
ங்ட்டார்கள். பானிப்பட்டில் ௮ன்று கோடி. போரான
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சோஹில்லாது கையில் ௮கப்பட்டுக்குரூர தண்டனைகளையும் அநீதியான ஏளனங்களையும் இகழ்ச்சிகளையும் மராட்டிய 
ஸ் திரிகளும் தரற்றுக்கணக்கான மராடியச் BF yer களும் அடைக்ததை நிணைத்துப் பார்த்தால் இப்போது மராட்டியர் ௮ச்சுகைய கொடிய தண்டனைகளை ஜுேபேதா காணின் மனைவிமார்களுக்கும், மக்களுக்கும் இழைத்திருச் காலும்: ௮து முற்றிலும் கியாயமாகவே தோன்றும். ஆனால் வெற்றியிலும் அடக்கத்சைக் காட்டும் தமதுமுன் னோர்களின் ௮னுதரப குணத்தையெண்ணி மராட்டியர் கள் ௮வர்களை பலவச்தமாக ஹிச்துச்களாக்கவும் இல்லை, அவர்களுக்குச்குரூர தண்டனை கா பிழைக்கவும் இல்லை. அத்தகைய கொடிய அ௮ச்இரமல்களைச் செய்யசமலிருந்தும் ஹிச்துச்கள் அச்சாட்டி லுள்ள சோஹில்லர் பட்டாணியர் 
உள்ளத்தில் பேரச்சத்தை சாட்டிவிட்டார்கள். மராட்டி, யப் போர் வீரன் ஒருவனைப் பார்த்ததும் Coralie முகமதிய இராமமே புறக்காட்டி ஓடலாயிற்று, பிழைக் திருக் த சோஹில்லத்தலைவர்கள் தேராய் வனங்களுள் ஐடி.ச் சென்று ஒளிச்து கொண்டார்கள். மழைக்கரலம் தொடல் இய காரணத்தினால் மராட்டியர் அவர்களை அத்துடன் விட்டு விட்டார்கள். இன்ேறல் அவர்கள் மசாட்டியரது வஞ்ச தஇனின்றும் தப்பியிருக்க முடியாது, முகமதியர் கள் தாம் பானிப்பட்டில் சடத்திய அநீதிகளுக்கு அத் . தகைய பழி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. 

இவ் விதம் மராட்டியர் தமது ஐயக் கொடியை தே. ரராய்வனங்களின் எல் LLP வரையில் gree சென்று ப்கைவர் யரவரையும் தாழ்த்தியதும், 1771-211 வருஷம் wires படை BOGIES Bade சென்றது. அங்கே அவர்களது அரசியல் கிபுணர்கள் சாஜாங்க ஏற்பாடுகளிலும் வெற்றியை காட்டி. பிருக்தசர் கள். ஸ-மஜாவும் ஆங்கிலேயரும் முகலாயச் சிங்காதனத் தின் உரிமையாளனை ஷாஹ் ஆலத்தைக் கைப்பற்றி இக்தியாவில் பிரதான ராஜாங்க அதிகரரங்களை ௮டைவ தற்குச் சூழ்ச்கெளைச் செய்திருக்தரர்கள்- ஆனால் மராட்டி, யரிடம் இவர்களின் தச்இரம் பலிக்கவில்லை. ஷாஹ் ஆலம் மராட்டியர் கையில் அகப்படவும் அவன் தனக்கு இச்திய
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சக்ரவர்த்தி யென்ற பட்டம் இடைத்தால் போதும் என்று 
இர்திய சாம்ராஜ்யத்தை நிர்வ௫்துக் காப்பாற்றும் 
உரிமைகளையும், பொறுப்புச்களையும் மசாட்டியருக்கே 
அளித்து விடுவதாய் விடுதலைப் பத்திரம் எழுதித்தச்தான், 
பசனிப்பட்டு காள் முதல் ௮ன்றுவரையில் மராட்டியருக் 
குக் கொடுக்க வேண்டிய பாக்க சரக்ககளையும், செளத் 
வரியையும் கொடுத்து இனி ஜெயிக்கப்பெறும் ஈரடுகளில் 
அரைப் பங்கையும் மராட்டியருக்கே அளிப்பதாய் வாக் 
குறுதி கொடுச்தாலன்றி ஷாஹ் ஆலம் இந்திய ௪க்ரவாதஇ 
யென்ற வெறும் பட்டத்தையும் பெற்றிருக்க முடியாது, 
2787-வது வருஷத்தில் ௮கேகமாய் முடிந்திருக்க காரியம் 
இன்று 7777-வது வருஷம் பூர்த்தியாய் முடிக்கு விட்டது, 
ேோஹில்லரும் பட்டாணியரும் முறியடிக்கப்பட்டு துக 
ளான பிற்பாடு ஹிச்துஸ்தானத்தில் ஹிக்துக்களின் ஆட் 
சியை எதிர்த்து அக்ஷபிக்க வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை- 
அந்த வருஷத்தில் முகமதியச் சுதந்திரமும் அதிகசரமும் 
பேராசையும் ௮டங்கியொழிச்தன. முகலாயர், துருக்கய், 
ஆப்கானியர், பட்டாணியர், சோஹில்லர், பாரசகர் இண் 

னும் வடகாடு, தென்னாடுகளில் உள்ள முகமதஇியரின் பல 
வகுப்புக்களும், ஜாதிகளும், பிரிவுகளும் இந்திய சாம் ரரஜ்ய 
அதிகசரத்தைக் கைப்பற்றி. தமது ஆட்சி நீங்கி ஹிந்து 
ஆட்சு ஓங்காமல் இருக்க வேண்டுமென்று பல முயற்சிகள் 
செய்தும், ௮வையாவும் மராட்டியரின் முன்பு வீணாயின:. 
அன்றியும் மராட்டியர் அன்று முதல் ஜம்பது வருஷக் 

களுக்கு மேலாக இக்திய சாம் ராஜ்ய ரக்கர்களாய், இக்இ 
யாவின் பிரதான ராஜாங்க அ௮திகரரிகளாய் கின்று, தம 
தாட்சியை எதிர்த்த பல பகைவர்களையும் வெட்டி. வீழ்த்த 

னாச்கள். 177/-வது வருஷத்துக்குப் பிறகு முகமதியர்கள் 
இக்திய ராஜாங்க விவகரரங்களில் யாதொரு அதிகாரமு 

மின்றி ௬ய ஆட்சி யில்லாதவர்களாய்த் தாழ்ச்துவிட்டார் 
கள் என்று சொல்லலாம். மராட்டியர் அவர்களை யொழித் 
SEPM, அட்டக் முதல் கடல்வரை பரக்துள்ள ஹிகச்துஸ் 
தானத்தையும் ஹிர்து மக்களின் ௬தக்இரத்தையும் மீட் 
டார்கள். அதற்குப் பிறகு அவர்களை எதிர்த்துப் போர் 
தரிசி தவர்கள் முகமதியர்களல்லர்; முகமதியர்களைக்காட்டி 
௮ம் இயற்கையிலும் கசூணத்திலும் வன்மையிலும் 

9
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முற்றிலும் வித்தியாசப் பட்டவர்கள் -- அவர்கள்தான் 

ஆங்கிலேயர். 

மராட்டியரது இருபெரும் படைகள் இவ்வாறு வட 

நாடுகளுக்குச் சென் நிருக்தபோது, தெற்கே ஹைதர் ௮ச் 

சமயத்தைப் பயன்படுத்தக் ௧௫இ, தென்னாடுகளில் உள்ள 

மராட்டிய ஏகாதிபத்தியத்தைக் தாக்காமல் வாளா.யிருக் 

தடுவானா7 உடனே மாதவ ராவ் பெரும் படையுடன் 

துங்கபத்திராவைத் தாண்டி, கோட்டைகளை ஒவ்வொன் 

ராய்க் கைப்பற்றி! பகைவருக் கெட்ரே போர் பல புரிக்து 

வக்தார். ஆனவாடி. காடுகளில் ஹைதர் பிரவேசிக்கும் 

போது ௮வனது படைகளை கெருக்குவதற்கு இரண்டாவது 

மராட்டியப் படையொன்று சித்தமாயிருக்தது. ஒரு நாள் 

இரவு மட்டு ௮௬ல் ௮ப்படை தங்க யிருக்கும்போது, 

ஹைதர் 90000 டோர் வீரர்களுடன் அக்காடுகளிலிருக்கது 

புலிபோல் பதுங்கி வந்து தீடீரென்று எதிர்பாராத வண்ணம் 

மசாட்டியப் படைமீது பாய்க்தான். ஆனால் ஹை ச ரின் 

பீரங்கிவிட்ட முதல் குண்டைக் கேட்டதும் மராட்டியப் 

படைத் தலைவரான கோபால்ராவ் விழித்தெழுக்தாச் ; ஒரு 
துளி தயக்கமாவது பலவீனமாவது காட்டப்பட்டால் 

மராட்டியப் படை முழுவதும் சின்னாபின்னமாய்விடும் 

என்று உணர்ந்தார். உடனே குதிரை மீது பாய்ந்து 
கொடியை காட்டித் தமது ஸ்தரனத்தில் ஏறி கின்று யுத்த 

பேரிகளை முழக்கும்படி. உத்திரவு செய்தார். ௮ந்த சப்தத் 

தைக்கேட்டதும் போர் வீரர்களும் ஒருவர் தவருமல் விழித் 
தெழுக்து .படுக்கையினின்று போர்க்களத்துக்கு. ஓரே 
பாய்ச்சலாயப்ப் பாய்ந்தார்கள், வர வர ஹைதரின் பீரங்கி 
வெடி முற்றி வரவும் மராட்டியப் போர் வீரர்கள் ஒருவர் 
பின் ஒருவராய் வீழ்ந்து வக்தரர்கள், ஆனால் மராட்டியச் 
தளரவில்லை. ஹைதரின் பீரவ்ககளும் துப்பாக்கிகளும் 
இடி போல் முழக்கி மராட்டியரைப் பெடியாகஇ விடும் 

போல் இருக்தது. ஆனால் கோபால் ராவ் ௮சையரமல் 
தரத்துடன் கின்ருர், ௮வர் காட்டிய கொடி. சாழ்வதாய்க் 
காணோம். அவரதுயுத்த Gu இன்னும் முழங்கிக் 

கொண்டிருந்தது, அவரது மெய்க் காப்டாளன் ௮சையர 
மல் ௮வாரருகே கின்றான். பீரங்கி குண்டொன்று பறச்து
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வந்து வீழ்ச்து ௮வர் தலையை ஆயிரம் சுக்கலாக்இற்.று, 
ஊற்றுபோல் ரத்தம் இளம்பி மராட்டியப் படைத் தலை 
வரைக் குளிப்பாட்டி.ற்று, ஆனால் பரசுராம் பாவூ தன் 
குதிரைமீது ௮சையாமல் கின்ருர். ஒரு வெடி. குண்டுப்ட்டு 
அவரது குதிரை விழுந்தது, அவர் வேழொரு குதிசை 
மீதேறி கினறார். எறியதுதான் தாமதம், உடனே இன் 
னொரு வெடி.குண்டால் அடிபட்டு அந்தக் குதிரையும் வீழ்க் 
இடவும், படைச் தலைவர் வாகனமில்லாமல் நின்றார். அவர் 
மீண்டும் வேறொரு குதிரைமீதமச்ச்து மரணம் வாய்திறச்து 
காத்திருக்தபோதும் அசையசமல் தமது. ஸ்தானத்தில் 

நின்றார், அவர் கொஞ்சம் நடுவ்கி மிருக் தாலும் 
ஒரு அங்குலமேனும் இடம் பெயர்ச்திருக்தாலும் படை 
முழுவதும் பயக்து, OSSD கொண்டு பீதியுடன் தாறு 
மாமுய் ஒடி. பகைவனுக்கு இசையாய் முடிர்திருக்கும். 
தலைவரது வீரம் படை யெங்கும் 'பரவி எல்லோச் 
உள்ளத்தையும் கிரப்பவே, போர் வீரர்கள் பீரங்க 
குண்டுகளையும் லகதி.பம் செய்யாமல் அசைவின் றி ' 
கின்றார்கள். ஹைதர் அருகே வந்ததும் மராட்டியரின் 
தளராத தரக் காட்சியைக் கண்டு ௮ச்ச முற்றுப் பதை 
பதைத்து வந்தவழி பார்த்துத் திரும்பினான். படையெடுப்பு 
தொடர்ச்தது, பேதே, பட்வர்ச்தன்; பான்ஸே முதலிய 
மராட்டியப் படைத் தலைவர்கள் சலிப்பு அறியாராய் 
ஹைதரைப் போர்க்களம் ஒவ்வொன்நிலும் துரத்தி 
பழித்துக் கடைசியில் மோதி தலாட் என்னும் இடத்தில் 
அவனை விடாப்பிடியாகக் கைப்பற்றி விட்டார்கள். 
அவனது படையெல்லாம் PMs i சின்னபின்னமாகவும், 
ஆயுதங்களும் வெடி. குண்டுகளும் கிரம்பிய அவனதுயுத்த 
கூடாரம் மராட்டிய வெற்றி வீரர் கையில் அகப்பட்டது. 
ஹைதரை இனி. தலையெடுக்க முடியாதபடி. ஓழித்.து விடுவ 

தென்று மராட்டியர் முடிவு செய்திருந்தனர். ஆலுல் 
அப்போது தான் பேஸன்வா வியாஇ யதிகரித்து அபாய 
கிலைமையில் படுத்திருப்பதால் படையெடுப்பை அத்துடன் 
நிறுத்தித் தலை சகருக்குத் திரும்பி வர வேண்டும் என்ற 
உத்திவுடன் பூஞவிலிருக்து அவர்களுக்குக் கடிதம் 
வந்தது. மனமில்லாமல் மராட்டியத் தலைவர்கள் உடன் 
படிக்கை யொன்றை யெழுதி ஹைதரிடமிருச்து ௮தற்சூ
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முத்திரையும் வாங்கினார்கள். அதனால் ஹைதர் மராட்டிய 
ஸ்வராஜ்யத்துள் அடங்கியிருந்த நாடுகளை மராட்டிய 

ருக்கே இருப்பித்தர்து விட வேண்டும் என்றும், யுத்தச் 

செலவைத் தவிர பேஷ்வராவுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் கப்பம்: 
கட்ட வேண்டும் என்றும் ஒப்பக்தம் ஆயிற்று. 

இத்தகைய வெற்றிகளின் இடையே தலைவர் சோய்ப் 
பட்டிருந்த சேதி டில்லி முதல் மைசூர் வரையில் சாற் 
புறமும் இருக்த பல மராட்டியப் படைகளுக்கு எட்டியது, 
இதனால் தமது தேசத்துக்கே பெருகச் துன்பம் சகேரச்ததை 
மக்கள் உணர்ந்தனர். இதச் தலைவரின் தலைமையிலன்றோ 
மராட்டியர் தமக்குப் பானிப்பட்டில் இழைக்கப் 

பட்டிருக்த ௮க்இரமங்களுக்கு வஞ்சம் தீர்த்துச் சமூகத். 

இன் பழைய மேன்மையை காட்டினார்கள் 7 மாதவரரவின் 
மீது ஜனங்களுக்கு இருந்த அன்பின் காரணம் ௮வரது. 
விர குணங்களும் வீரச் செயல்களும் மாத்திரம் ௮ன்று. 
அவரது தேசபரிபாலன கிர்வாக முறைகள் கியாயமும், 

தருமமும் பொருக்தியவை, தமது குடிகளுக்கும் சிற்ற 
ரசர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் மேன்மை செய்வதில் 
அவர் மாருத சரத்தை வாய்ந்தவர் ) மக்களிடம் மாசற்ற 
ஆழ்ச்த பற்றுள்ளவர் ; உயர்ச்தோபேனும் தாழ்க்தோ 
ரரயினும் பஷூபாத மின்றி யாவர்க்கும் பொதுவான 
நீதியை கிறுச்தப் பாடுபட்டவர்; குடிகளில் மிகத் தாழ்க்த. 
வரும் அவரையணுஒத் தத்தம் குறைகளைக் கூறி ௮ன்பை 
யும் ராஜபக்தியையும் காட்ட முடிச்தது, அவரது 
கண்டிப்பைக் கண்டு அதிகாரிகள் அஞ்சினர். அவரை 
ஏழைக் குடியானவர்கள் தமது உண்மையைக் காக்கும் 
தெய்வமாகக் கொண்டாடி. அவரிடம் நம்பிக்கையும் வி௬ 

- வசசமும் வைத்தனர். பானிப்பட்டுக்குப் பிற்பாடு பத்து. 
வருஷங்களாக அவரது இற்றப்பனது வஞ்சகச் சூழ்ச்சி. 
களால் ௮வரது குடும்பத்தில் HC6E கதுன்பங்களுமன்றி 
காட்டி லும் சண்டை சச்சரவுகளும் மனஸ்தாபமும் தேர்ச். 
தன. எனினும் பானிப்பட்டில் கேர்ச்.த விபத்தையும் ௮வ 
மானத்தையும ௮வர் அகற்றிவிட்டார். ஜனங்கள் பானிப் 
பட்டை கினைந்து மனம் புண்ணாகாமல் அதன் அ௮நீ.திகளுக். 

- குப் பழிவால்க,தோல்வியினால் தமது மேன்மையும் வலிவும்.
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குன்றாமல், ஹிர்து சதந்திரத்தையும் ஆட்சியையும் 
எதிர்த்த பகைவர்களை முறியடித்துப் பண்டை உயர்வை 
மீண்டும் பெற்றதைக் சண்டு மனம் உவச்தரர்கள். மாதவ 
சாவ் சிறு வயஇல் செல்வமும் செல்வாக்கும் படைத்தவர் 
பிதாவைக் காட்டிலும் அரிய பெரிய செயல்களை ௮வரிட 
மிருக து ஜனங்கள் எதிர்பார்த்தனர். தமது 97-வது 
பிராயத்திலே ௮வர் க்ூபரோகத்துக்கு ஆளானார். gear 
"கோய் மிகவுற்று இருக்கும் போதும், கிஜாமுடன் சேர்ச்து 
கொண்டு ரகசியச் சூது செய்து வரும் தமது சற்றப்பளைச் 
சமாதானப்படுத்தி நல்வழி திருப்ப மூயன்ருர் ; ராஜாங்க 
கடன்களை யெல்லாம் தீர்த்தார்; மாண சமயத்திலும் 
பேச்சு கிற்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி 
வைத்தியரை அதற்கு வேண்டிய மருச்தைக் கொடுக்கு 
மரு கேட்டார். எனெனில் மரணத்தறுவாயிலும் 
பகவானது திவ்ய நாமத்தைச் சொல்லவேண்டும் என்று 
ஆசை கொண்டார். sar சோயுற்றிருப்பதை யறிந்து 
காற்புறத்திலிருக் தும் சாட்டு மக்கள் தமது தேச வீரரும் 
குடிகளுக்குப் பிதாவுமான ௮வரைக் கண்டு தரிசனம் 
செய்வதற்குக் கூட்டம் கூட்டமாகப் பூனைக்கு வந்தார் 
கள், அது கண்டு பேஷ்வா தமது அரண்மனை வாயில் 
இறர்தே.பிருக்க வேண்டும் என்றும், குடிகளில் தாழ்ச்த 
வரும் தன்னைப் பார்ப்பதை யாவரும் தடுக்கக் கூடச 
'தென்றும் ஞீஞையிட்டார். கார்த்திகை மாதம் 5-ம் 
தேதி (1772-வ.து வருஷம்) ௮வர் தரு௰ம் அறித்த கற்றரோச் 
களைக் தமதருகே அழைத்தார்; அவர்களை ஈமஸ்கரித்து, 
தேவாலயத்தில் கூடுவது போல் அங்கு கூடியிருந்த தமது 
குடிகளிடம் விடை பெற்றுக்கொண்டார். கடை 
யாத்திரைக்கு நரன் செல்லுகிறேன்; நீவிர் அனைவரும் 
அன்புடன் விடை தருவீராக!! பின்பு மகாயேரகியைப் 
போல் கஜானன், கஜானன் என்று பகவத் கரமத்தைச் 
சொல்லிக்கொண்டே, அங்கு கூடியிருக்க ஜனத் இரளின் 
புலம்பலிடையே, அவ்விளஞ் சிங்கம் பரலோகம் சென்ருர். 
அவருக்குப் புத்தார் இல்லை. கற்பரசியான ரரமாபாய் 
என்ற அவரது இளமனைவியார் தமது ஆடையணிகளை 
வறியோர்க்கு வழக்க, யார் என்ன சொல்லியும் கேளாத 
வராய், உடன்கட்டையேறி அழிவற்ற கற்பின் தளியை
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யூம் தெய்விக ௮ழகையும் உலஇல் சாட்டினார். இச் நாள் 
வரையில் மாதவராவ், ரமாபாயின் நரமத்சைக் கேட்ட 
அளவில், மஹாரரஷ்டி ரம் கண்ணீர் உசூத்து அன்பினால் 
உருகி வருகிறது. ''நமது வாழ்வின் ஒளி பறச்துவிட்டது ; 
மது இதயத்தின் ௮ணிகலம் இழச்துவிட்டது!' என்று 
இக் நாள்வரை மராரட்டியக் கவிகள் பாடி.வருஒருர்கள். 
  

  

79. உள்நாட்டுப் போரும் புரட்சியும் 

தாம் தின்றவிடம் இன்னதென்று அறியா 
ராய் பகைவர்கள் தோல்வியுண்டனர் ? அவரது 
போர் முறையை அவர்களால் அதிய முடியவில்லை. 
அதிவுக்கட்லான நானாவைப்பேோல் இணி மாந்தருள் 
எவரேனும் இருப்பாரோ தாம் அறியோம்'" 

காட்டு மக்கள் யரவரும் விரும்பிப் போற்றிய மாதவ 
சாவ் இளவயதில் இறக்கவும், ௮வர்கள் வெறுத்துச் 

சபித்து வக்த ரகோபாவோ இன்னும் ஒரு தலைமுறை: 
யிருக்கவும், சேர்ச்சரைப் பார்த்தால் தருமமே ஜெயம் 
தரும் என்னும் மூதுரையின் உண்மையில் சந்தேகம் 
தோன்றுகிறது. ் 

மாதவராவின் மரணத்சைக் காட்டினும், ரகோபச 
உயிருடன் வாழ்க ததே தேசத்துக்குப் பெரிய விபத்தை. 
விளைவித்தது, மாதவராவுக்குக் சந்ததியில்லாத.தரல் ௮வர் 
Opts Ge ௮வரது இச்சைப்படியும் மக்களின் விருப் 
பப்படியும் ௮வரது இளைய சகோதரரான நரராயணரால். 
தேசத்துக்கு அதிபதியானகும், ரகோபச தனது வஞ்சகச் 
சூழ்ச்சிகளைச் செய்யக் தொடங்கினன். ௮வன் அரண் 
மனைக் காவலாட்களைக் கையில் போட்டுக்கொண்டு,
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இளம் பேஷ்வாவைக் கைப்பற்றி கைதி செய்ய உத்திர 
விட்டான். அவனது ராக்ஷஸ மனைவியான ஆனக்திபாய் 
அதனால் இருப்தியடையாமல் பேஷ்வாவைக் கொல்லும்படி. 
தூண்டி. வந்தாள், 80—8—1773 ௮ன்று காவலாளர் 
இடீரென்று கலகம் செய்து காராயணராவை மறித்து 
உடனே சம்பளம் ெெொசடுக்கவேண்டுமென்று 
ஆரவரரித்தார்கள், பேஷ்வாவிடம் பக்தியுள்ள. மெய்க் 
காப்பாளர் ஒருவர் அவர்களைத் தடுத்துப் பேஎவும், அவரை 
அவர்கள் வாளினால் குத்திக் கொன்றார்கள். அதைக் 
கண்டு ஈடுங்கி இளம் பேஷ்வா அ௮்கிருக்து சளம்பி 
அரண்மனையின் பல அறைகளிலும் ஓடவும் கலக்காரர்கள் 
அவரை விடாது பின்பற்றி வச்தார்கள், கடைசியில் 

அவர் ரகோபாவின் ௮றையை அடைக்து அவனது பாதத் 
இல் வீழ்ச்து அவனது இடையை இறுகத் தழுவிய 
வண்ணம் தம்மைக் கொல்லலாகாதென்றும் வேண்டினார்? 
* திற்றப்பா, உமத சூழச்தையான என்னுயிரைக் காப் 
பாற்றும், உம்மையே பேஷ்வாவாக கரன் ௮ுூகரிப்பேன். 
நான் வேண்டுவதெல்லாம் வயிறு நிரப்ப ஒருபிடி, அரிசியே 
யாகும்.” ஆனால் அதற்குள் கொலையாளிகள் அவர் மீது 
பாய்ர்து விட்டார்கள், பாகோபா அவரைத் தன் மடி. 
யினின்றும் உதறித்தன்ள, கொலையாளிகள் அவர் மீது 
விழ்க்தார்கள். சாபாஜி இலேகர் என்பவர் கொலையாளி 
களைத் தடுத்து அதிபதியான பேஷ்வாவுக்கும் அவர்களது 
வாட்களுக்கும் இடையே கின்று பேஷ்வாவை மூடி. 
மறைத்த வண்ணம் அ௮வசை அகியாயமாய்க் கொல்லகீ 
கூடாது என்று மன்றாடிக் கேட்டார். ஆனால் கொலை 
வெறிபிடித்த ௮வர்களது கத்திகள் பேஷ்வாவின் மீது 
பாய்ந்து . அவரது உடலையும் சரபரஜியின் உடலையும் 

சூத்தித் துளைத்தன. சாரபாஜி மரணத்திலும் கைவிடாமல் 
பேஷ்வாவின் உடலைச்கட்டி மறைத்துக் கொண்டிருக்தார். 
உடனே கலகக்காரர்கள் ரகோபாவே பேஷ்வா என்று 
கோஷம் புரிந்து அரண்மனையைக் கைப்பற்றிஞர்கள், 

இக் கொலைபின் சேத தலைககரில் பரவியதும் 
மக்களின் ரத்தம் கொதித்தது, அவர்கள் கூட்டம் கூட்ட 

மாகக் கூடி. கொலையாளியான ரகோபாவைத் தலைவனாக
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அக்கீகரிக்கு மறுத்தனர், மஹாராஸஷ்டி ரத்தின் குன்றாத 
தேச பக்தி பயங்கரமான இந்த அரண்மனைச் சதியால் 
தீளர்ச்து ஒடுகிஇவிடுமச 7 தலைவர்களும் பிரதான ஆதிகாரி 
களும் ரகடியப் புரட்சிச் சங்கம் ௮மைத்து தேசதஇன் 
பிரதான கியாயவாதியான ராம சரஸ்திரியை இவ்வ நீதக் 
கொலையை வீசாரித்து அறியும்படி. வற்புறுத்திஞர்கள். 
இவ் விழிவான கொலையின் கர்த்தா ரகோபாவும் அவனது 
துஷ்ட மனைவியான ஆனச்்திபாயுமே என்று அவர் விசாரித் 
தறிச்தார். உடனே ௮ஞ்சாகெஞ்ச படைத்த அவ்வந்த 
ணச் ௮ரண்மனைக்குச் சென்று பேஷ்வாவின் ஸ் சானசஇல் 
பரிவாரல்களுடன் அமர்க்திருக்த ரகோபாவிடம் நேரே 
சென்று மஹாராஷ்டிர மண்டலாதபதியான பேஷ்வச 
வைக் கொலை செய்தவன் ௮வனே என்று குற்றம் சாட்டி 
Or. அங்குள்ள சிலர் அதற்குப் பரிகாரமாக ஏதாவது 
சடங்குகளைச் செய்து விடலாம் என்று கேட்கவும், ராம 
சாஸ்திரி எறி, இத்தகைய இழிவான கெரலைக்குப் 
பிராயச் சத்தமே இடையாது. இதற்குச் தகுத்த பிராயச் 
சுத்தம் உடனே செரலையாளியைக் கழுவில் ஏற்றுவதே” 
என்று உரைத்தார். அருகில் இருக்தவர் இதனால் 
அபாயம் கேரும் என்று சொல்லவும், ரசமசாஸ்இிரி ௪ தரத் 
துரைத்தார்: நான் ரகோபாவுக்கு அஞ்சுவோன் 
அல்லேன். எமது மக்களின் பிரதான கியாயவரதியான 
கான் எனது கடமையைச் செய்தே இருவேன். இஷ்டப் 
பட்டால் ரகோபா என்னையும் கொன்று தன் பாவ 
மூட்டைகளை அதிகரித்துக் கொள்ளட்டும். இத்தகைய 
அகியாயக் கொலையாளி ஆட்டு புரியும் இக் ஈகரில் சான் 
உணவும் கொள்ளேன் ; வூக்கவும் மாட்டேன்?” இதைக் 
கேட்டதும் ரகோபரவும் அவனது சகாக்களும் இடுக்கிட் 
டுத் தெளிவதற்கு முன்பே அஞ்சு தலறியசத ௮வ்வச் தணச் 
தழல் விட்டெரியும் தரும கோபத்துடன் வெளியே 
சென்று ௮ரண்மனையை நீங்க நகரையும் விட்டு நீங்கின். 
புண்ணிய கதியான இஒருஷ்ணாவின் கரையை அடையும் . 
மட்டும் ௮வர் ௮ன்னபானம் செய்ய மறுத்தார். 

கொலையுண்ட காராயணராவின் இள மனைவியான 
கக்காபாய் கருப்பம் தரித்திருப்பது அப்போது தெரிய
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வச்தது, இதை யறிக்தகதும் ரகசியப் புரட்டுச் சங்கத்தினர் 
மனம் தேறி உறுதி பெற்றார்கள், மொசோபாதாதா, 
இருஷ்ணராவ்காளே, ஹரிபகத படகே, திரிம்பக்ராவ் 
மாமா, பீரங்கப் படைத் தலைவரான சராஸ்தே, பட்வர்த் 
தன் குடும்பத்தார், தாய்குடே, ஈ3ரச அப்பாஜி இன்னும் 
பல பிரதானப் பிரஜைகளும், ௮.இகாரிகளும், அரசியல் 
நிபுணோத்தமர்களான கானா பட்னவீஸ், ஸகாராம் பாஷூ 
இவர்களின் தலைமையில் கூடி ரகோபாவைப் படை 
யெடுப்புடன் இழுத்துச் சென்று, ௮வனை எதிர்த்துக் 
கலகம் செய்வ தென்று இீர்மாணித்தார்கள். உடனே 
௪கோபாரவை வற்புறுத்தி சென்னாடுகளில் படையெடுக்கச் 
செய்து, ௮வன் மஹாராஸ்டி.ரத்திலிருஈ் து வெளியே 
சென்றதும் அவர்கள் பூவில் கலகம் செய்து இளம்பித் 
தலைககரைக் கைப்பற்றி, கர்ப்பம் தரித்த கங்காபாயே 
தேசத்தின் தலைவரென்று பிரகடனம் செய்தார்கள். 
கலகம் தலைககரிலிருச்.து. கரடு முழுவதும் பரவிற்று. 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எல்லாக் கேசட்டைகளும் Care 
களும் புது ௮ரசாங்கச்தையே ௮ங்கேகரித்தன. இப் புது 
௮. ரசியல் ஜன நகாயகத்தைப் போன்றது. இதை: பன்னி 
ரவர் (பார்பாயி) பரிபாலனம்'' என்றும் குடியர௬ 

- என்றும்' கொண்டாடினார்கள். இந்த தேசியக் கலகத்தைக் 
கேட்டதும் ரகோபச பூனை மீது படையெடுக்க விரும்பி 
னான். ஆனால் அதற்குள் புரட்சிப் படைகளே தன்னைத் 
தாக்க வருவதைக் கண்டு தன் படையுடன் வடக்கே 
இரும்பி, யுத்த காலத்தில் அன்னியர் கரடுகளில் படை 
யெடுப்பதைப்போல் இராமங்களில் கொள்ளையிட்டு ஜன௪ 
களைத் துன்புறுத்தத். தொடங்இனான். கங்காபாய்க்கு 
ஆண் சந்ததி பிறக்காவிடில் ஜனங்கள் தன்னையே 
பேஷ்வாவாக ஆதரிப்பார்கள் என்று ஈம்பி வந்தான். 
கோரிகயானில் புரட்டிப் படைகளைத் தாக்கி வென்று 
பூட்டு படைத் தலைவரான திரிம்பக் ரரவ் மாமா பேத 
வைக் கொலை செய்தான். புரட்சியின் பெருக் தலைவரான 
பேதே கொலையுண்டதால் புரட்சிக் கட்சிக்குப் பெரிய 
சஷ்டம் ஏற்பட்டது. ஆனல் கானாவும் பாபுவும் தளராமல் 
போர் புரிக்து வந்தார்கள். தேசமக்கள் இவர்களுக்கு 
ஆதரவு காட்டினார்கள்.
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இப்போது மஹாராஷ்டிர மக்களின் கவனமும் 
இக்திய மக்கள் எல்லோரது கவனமும் புரந்தர் ஈகர் மீது 
சென்றது, அங்கே கருத்தரித்த மராட்டிய அரசியான 
கங்காபாய் இருந்தசர். ௮வரைச் சுற்றி சாணயமுள்ள 
காவல் வைக்கப்பட்டது. தேசமக்கள் அவரை இமை 
கொட்டாமல் காத்து வந்தனர். குழந்தை பிறக்கும் 
சசளும் நெருங்கு வக்சது. சாளரக காளாகப் புரந்தரி 
லிருந்து சேதி வரரா ததைக் கண்டு ஜனங்கள் கவலைகொண் 
டார்கள். ௮வர்களது ஆவல் கட்டுக் கடக௫்கவில்லை. 
கோவில்களிலும் தர்.த்தங்களிலும் மக்கள் திரள் தரளாய்க் 
கூடி. வஞ்சகப் பாவியான ரகோபாவின் சூழ்ச்சிகள் தலை 
யெடுத்துப் பலிக்காமல் இருப்பதன் பொருட்டு புரச்தரில்: 
இருக்கும் தமது இளவரசிக்கு ஆண் மசவு பிறக்க வேண் 
டும் என்று பிரார்த்திக்தார்கள். இச்தயாவெங்கும், 
குடிசையிலும் மாளிகையிலும், ஆவல் ஓங்கியது, டில்லி, 
இகதூர், குவாலியர், பரோடா; ஹைதராபாத், மைசூச், 
கல்கத்தா முதலிய ௪கல இக்திய ராஜ சபைகளும் தவ 
லுடன் புரக்தர் சேதிக்காகக் காத்திருக்தார்கள். கடைசி 
யில் 16-4./774.இல் ஆவலுடன் அனைவரும் எதீர் பார்த் 
இருந்த சம்பவம் சிகழ்த்தது. புரக்தரில் உள்ள மராட்டிய 
அரசியான கங்கரபாரய்ககுண ஆண் மகவு பிறந்தது. 
மஹாராஷ்டிரம் முழுதும் ௮க் சூழர்தையை தமது தேசத் 
தலைவரும் பிரதம மந்திரியுமான பேஷ்வா என்று அங்கீ 
கரித்தது. மக்களின் உற்சாகத்தைக் கண்டு அந்நிய கரட் 
டுச் சர்க்கார்களும் ௮வ்விளங் சூழக்தையை வாழ்த்தினார் 
கள், மஹாராஸஷ்டிரத்தில் புரட்சிக் கட்சியார் பெற்ற 
குதூகலமும், ௮வர்களது தேசிய ௮வாக்களும் ௮க்கரலத் 
திய கடி. தங்களிலிருந்து நன்கு விளக்குகின்றன. ஸாபரஜி 
போஸலே தமது கூடாரத்திலிருக்து எ முதுஇருர்: 
* சேதியை அ௮றிக்ததும் இச்தக் கூடாரத்தில் சுவர்க்கத்தின் 
சத்தோஷமே பரவியது, பகவரன் நமது பிரார்த்தனை 
களைச் செவியுற்றார். இக் கூடாரம் முழுதும் குதூசுலம் 
கிரம்பி பிருக்கிறது. சைன்ய சங்கீதம் கடக்கிற.து. தலைவ 
சது பிறப்பைக் கெரண்டாடி. பீரக்ககெள் கோஷம் செய் 
இன்றன. பகவத இருபையால் ஈமது அன்பின் செல்வ: 
மாகிய பேஷ்வா தச்க்காயுளுடன் வாழவேண்டும்.” இக்தச்
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சேதியைக் கேட்டு கார்புறமும் இருக்த புரட்சிப் படை 
கள் குதூகலம் ௮அடைர்தன. “எமது படைத்தளைவசான 
ஹரிபக்த்தாத்யா இச் செய்தியைக் கேட்டதும் படைமுழுவ: 
திலும் கொண்டாட்டம். சடைபெற வேண்டுமென்று 
உத்திரவு செய்தார். சைன்ய சக்ேமும் வாத்தியங்களும் 
கோஷித்தன. படை வீரர்களின் கூதூகலத்தை என்ன 
வென்று சொல்வது, யானை அம்பாரியிலிருந்து படை 
முழுதும் சர்க்கரை விரியோகம் செய்யப்பட்டது.” “us. 
வான் சமது கட்டுயில் கான் இருக்கிறார். சமது மக்களின் 

பாதுகாப்புக்கும் மேன்மைக்கும், கமது தருமம் அழியாமல் 
ஓங்கு வதற்கும், கடவுள் மது முயற்சிகளுக்குப் பல: 
னளித்தார். ஈமது மக்களின் கண்மணியான பேஷ்வா 
சிரஞ்சீவியாக வாழ்வாராக[? 

குழச்தைக்கு மாதவராவ் என்று பெயரிட்டார்கள்... 
ஆனால் அவரிடம் அன்பும் பக்தியும் வைத்த மக்கள் அவரை 
"ஸவாமீ மாதவ் ரரவ்” அதாவது பெரிய மாதவ ரான் 
என்று அழைச்தார்கள். இவரது பிறப்பினால் இக்திய 
அரடியலின் எதிர்கால தஇட்டங்கள் மாறின. புரட்டக் 
கட்சியாரது அதிகாரம் கிலைக்கவும், ௮வர்கள் ரகோபர 
வைப் ப௫இஸ்காரம் செய்து கண்ட இடத்தில் அவனைத். 
துரத்திக் கைதுசெய்யும்படி, மராட்டிய சர்தார்களுக்கு. 
உச்திரவு பிறப்பித்தார்கள். அக் கட்டுபின் தலைவர்கள் 
உயாச்த அரசியல் கிபுணர்கள் ; சேசவிரர்கள் ; நானா. 
ஸாஷஹஷிப், பாவு இவர்களது தலைமையில் ஹிந்து சாம்ராஜ்ய 
லக்ஷிபத்தில் வளர்க்தவர்கள் ; ராஜ்ய பொறுப்பை ஏற்றுக். 
கொண்டு தமது சமூகத்தின் உயாச்த லக்ஷியங்கள் நீண்ட 
காலம் பழுதுபடசமல் கிலைகிற்க வேண்டும் என்று உறுதி 
கொண்டவர்கள் ; மஹாராஸ்டி.ரத்தைப் பிரதரன ஹிந்து 
சாஜ்யமாக கிலைகரட்டுவதற்குரிய இர்க்க பார்வையும் வலி. 
வம் ௮மைக்சவர்கள் ; தனது மனைவியையே அ௮டக்இயாளத் 
தெரியாத சகோபரவின் ஆட்டுக்கு அவர்கள் ஒருகாலும் 
இணக்க மாட்டசர்கள். கரராயணராவுக்கு. ஆண் மகவு. 
பிறக்ததைக் கேட்டு மஹாராஸ்டி ரமன் றி ஹிச்து ஸ்தானம் 
முழுவதுமே குதூகலததுடன் கொண்டாடி. வருகையில் 
சகோபாவின் பேராசை மட்டும் ௮கலரமல் பெருகி:
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-வளர்க்தது. புரட்டிக் கட்சியாரால் தோல்விபடையவும் 
அவனது பகையும் வஞ்சகமும் தணியாமல் மேன் மேலும் 
பொங்கி வரலாபின, கடையில் மராட்டியர் எவரும் 
தனக்கு ஆதரவு அ௮ளிக்காததைக் கண்டு ௮வன் தனது 
தேசத்தின் கொடிய விரோதிகளிடம் சென்று உதவி 
கேட்கவும் தயங்கவில்லை. 

இக்காலத்தில் இச் இியாவில் தமக்குப்பிரகான அரசியல் 
அதிகாரம் வேண்டுமென்று ௮ேகர் விரும்பியிருக்தும் 
மஹராஷ்டி ரத்தின் ஹிக்து சாம்ராஜ்.பம் ஒற்றுமையுடன் 
கின் றிருந்தவரையில். ௮தை எதிர்த்துப் போராட gar 
களுள் ஒருவரும் அணியவில்லை. அவ்வாறு விரும்பி 
அசேகர் முயற்சித்தும் அவர்கள் யாவரும் மராட்டியர் 
முன்னே கிற்க மடியரமல் க௬ங்கிடவோ அல்லது பின் 
வாங்கித் தணிர்திடவோ கேர்ர்தது. பட்டாணியராயினும், 
பரரசீகராயினும், முகலாயராயினும், துருக்கயராயினும் 
இர்தியாவுக்கு வெளியே இருக்து வக்தோராயினும் 
அல்லது இச்தியாவிலே இருக்தோசாயினும் முகமதியசச 
பிருக்தோச் அனைவரும் மீண்டும் தலையெடுத்து ஹிக்து 

ஆட்சியை எதிர்த்திட முடியாதவாறு நசுங்குண்டு 
போனார்கள். இக்திய ௮ரசியல் விவகாரங்களில் அவச் 
களுக்கு ஒரு அ௮திகரசமும் இல்லாமல் போய்விட்டது, 
ஒருகாலத்தில் அசியா. கண்டத்தில் ௮ரைப் பங்கூ 
அரசாண்டுவந்த போச்ததுசேசோ இன்று மூறிக்து விழுக் 

தீரர்கள். கொல்கண காட்டு விடுதலைக்காக மராட்டியர் 
கிலத்திலும் கடலிலும் ஈடச்த போர்களில் இதறுண்ட 
போர்த்துசேச் இன்று தலை கிமிர்த்தவும் சக்தியற்றுத் 
தாழ்ச்து விட்டார்கள். பிரெஞ்சுக்காரரோ மராட்டி. 
-ங்சை நேருக்கு கேர் எதிர்த்தட ஒருகாலும் துணியவில்லை 
யெனினும் ஹைதாசபாத், ஆற்காடு மூலமாய் சூழ்ச்சி 
செய்து பூஞவின் ௮இகாரத்தைக் கவிழ்த்திட அவர்கள் 
செய்துவகத முயற்சிகளெல்லாம் இன்று வீணாயின. 
“மேலும். ஐரோப்பா கண்டத்தில் ௩டக்த சேதிகளால் 
அவர்களுக்கு இந்திய விவகாரங்களில் தலையிடவும் முடியா 
மல் பேரய்விட்டது, அவர்களால் ஹிச்சு சாம்ராஜ்பத் 
திக்கு ஆபத்து ஒன்றும் நேரிட முடியாது எனினும்.



உள்நாட்டுப் போரும் புரட்சியும் 14%. 

ஆக்கிலேயரின் பேராசை மதத்தை யடக்கும் விஷயத்தில் 

அவர்கள் இக்தியாவில் ஆங்காங்கு செய்தவந்த முயற்சி 

களால் ஹிந்துக்களுக்கு. ஈகன்மையே உண்டாயிற்று 

என்று சொல்லலாம். மேற்குக் கரை காடுகளில் ஆங்க: 

லேயரது அதிகாரம் சற்றுப் பரவியிருந்தது, அதனால் 

அவர்களை இக்திய மக்கள் விரும்பிஞர்கள் என்றோ ௮ல்லது 

மராட்டியர் ௮வர்களது சாஜ்ய ஆசையை அறிந்திருக்க 

வில்லை என்றோ சொல்லமுடியாது. மராட்டியரோ ஆங்கி. 

லேயரைக் காட்டினும் பலத்தவரும் ௮பசயத்தை விளை 

விக்க வல்லவருமான பல பகைவர்களுடன் உடனே 

ஒரே காலத்தில் போர்புரிய வேண்டியிருக்கது. ஆங்கி 

லேயரிடமிருக்து யாதொரு ஆபச்தும் உடனே ஏற்படக் 

கூடியதசயில்லை, ஆதலால் அவர்களைப் பிற்பாடு 

கவனித்துக்கெளள்ளலாம். ஒருகரல் ௮வர்கள் அதற்குள் 

தலையெடுத்து வந்தால் அவர்களை அப்போது ௧௬௫ 

விடலாம் என்று மராட்டியர் இருச்துவிட்டார்கள். 

ஆங்கிலேயரும் தமது நிலைமையின் ரகசியத்தை முற்றிலும் 

அறிக்இிருந்தார்கள். மரசாட்டியருக்கு உடனே வேறு 

காரியங்களை கவனிக்கவேண்டி யிருப்பதால்தான் தங்க. 

ளது கையில் பம்பாய் இருர்து வருகிறது என்றும் 

மராட்டியர் எதிர்த்து வந்தால் தாங்கள் அதைக் கைவிட 

வேண்டிவரும் என்றும் அரசியலில் நுட்ப புத்தியுள்ள 

ஆங்கிலேயர் ஈன்கறிந்தனர். ஆதலால் மராட்டியரைத் 

தாக்க விருப்பமுள்ளோராயினும் ஆங்கிலேயர் அதற்குத் 

துணிச்து முற்படவில்ல. ஆங்க் ரவின் பலத்தை 

யொடுக்குவதில் ஆங்கிலேயரின் உதவியை கானா ஸாஹிம் 

கேட்டிருக்த.து உண்மையே. ஆனால் அதனால் மரசட்டிய 

சது லக்ஷியத்துக்குக் கேடொன்றும் கேராது, நரனா 

ஸாஹிப் கினைத்து எதிர்பார்த்தபடி. காரியங்கள் நடக்தருச் 

தால் ௮க்த ஏற்பாட்டினால் ஆங்கிலேயர் கையில் மராட்டிய 

சது கப்பல்படை யதிகாரம் முழுதும் ஒருங்கே சேர்வது 

தடையுற்று wae Bar rid முழுதும் மசாட்டியச் 

சர்க்கார் கையில் சேர்ந்திருக்கும், அதனால் மராட்டிய: 

ராஜாங்கத்தின் பலம் ௮திகரித்திருக்குமே யன்றி ஒரு 

கெடுதலும் கேரர்திராது, ஆனால் அக்காலத்தில் யாவரும 

எதிர்பார் த்திராதபடி. கரரியங்கள் நடர்துவிட்டன. நானா:
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ஹிப் ஆங்கிலேயருடன் இவ்வாறு ஏற்பாடு செய் 
இிருக்சுசனால் மேற்குக் கரையைப் பொறுத்தமட்டில் 
ஆங்கிலேயரது ஆட்சி பரவாமல் இருக்தது. ௮வர்கள.து 
சாஜ்யம் இவாஜி காலச்தில் எப்படி. யிருந்ததோ அப்படியே 
இன்றும் வளர்ச்திடாமல் இருச்து வர்தது, ஆனால் 
வங்காளத்திலே குருட்டு. அதஇஷ்டத்சால் இளைவ் வெற்றி 
பெற்றுவந்தான். மரசாட்டியரது அதிகாரம் இல்லா 
இருந்தால் இளைவ் ௮ன்றே டில்லிமீது படையெடுத்து 
வெற்றி பெற்றிருப்பான். இதனால் ஆங்கிலேயர் BAST ON S 

தில் பெற்ற வெற்றி தகுதியற்றதென்று காம் சொல்வதாய் 
கினைச்கவேண்டாம். தமது சகீதியாலல்லாமல் எ தீரிகளின் 
அச்சத்தாலும், பலவீன த்தாலும் வெற்றிபெற்றிருக்காலும் 
௮வ் வெற்றியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டது ஆங்கிலேய 
ரின் சாதுரிய புத்தியையும் துணிவையும் ௮ தர்ஷ்டத்தையும் 
கரட்டுகிற௫. சென்னை மாகாணத்தில் ஆங்கிலேயர் தமது 

.துணிச்சலால் பிரெஞ்சுக்காரரை வென்ருர்கள். மராட்டி. 
யரை வெளிப்படையாய் எதிர்த்திடராமல் ரகசயமசகவே 
வங்காளத்திலும் சென்னையிலும் ஆங்கிலேயர். தமது 
ஆட்சியை ஸ்தாபித்துக் கொண்டார்கள். ஆனால் ஆங்கி 
மேயர் வங்காளத்திலும் சென்னையிலும். சக௫யமாய் 
அதிகரித்துவரும் ஆட்சியை மராட்டியத் தலைவர்கள் 
அறியா இருக்கவில்லை, ஹிந்து ஆட்சியை எதிர்க்க வல்லவர் 
வெளியில் பார்ப்பதற்கு மெலிக்தவாபோல் தோன்றி 
னாலும் அவர்களது உண்மையசன வலிவை ஆறிய,ச தவறி, 
_தீர்க்ககரிசனம் உள்ள அரசியல் நிபுணர்களான BT @) 
.ரஹிபும் பாபுவும் எமாறி விடமாட்டார்கள். வங்காளத் 
தில் ஆங்கிலேயரது ௮ இகசரம் gag வருவது 

கண்டு, 7760-6.7-வது வருஷத்தில் வங்காளத்தில் இரு 
மராட்டியச் சேனையுடன் படையெடுத்து ௮ம் மாகர 
ணத்தினின்றும் ௮யலாராட்சியை அநவே யகற்றுவ 

தென்று பாலு திர்மானித்திருந்தாச். வங்காளத்தில் 
கடையாக ௮7௬ புரிர்த ஹிர்து மன்னரான லக்மண 
இங்கு காலம் முதல் ௮ம் மசகாணத்தில் அன்னியர் ஆட்சி 
பரவி வந்து இப்போது அம்மாகாணம் முழுதும் அன்னிய 
ருக்கு ௮டங்கித துன்புற்று வருவதை பாது Corse Hb ser. 
4760-லது வருஷம் சத்தாஜி ஷிந்தேவின் தலைமையின் £€ழ்
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மராட்டிய சேனைகளின் வடக்குப் பிரிவு படையெடுக்க 
ஆரம்பித்திருக்த.து. ஆனால் ௮அஹமதஷாவின் பெரும் படை 
யெடுப்பை அறிக்ததும் ௮வனை முதலில் எதிர்த்துத் துரத்திய 

பனெபே வங்காளத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்று 
மராட்டியர் தீர்மாணிச்தனர். பிறகு பானிப்பட்டு 
புத்தமும் பரவூவின் மரணமும் கேர்க்ததை வாசகர்கள் 
அறிவார்கள், இவ்விதம் மராட்டியருக்கு அடுத்தடுத்து 
கேர்ச்த விபத்துக்களை ஆங்கிலேயர் தந்திரமாகப் பயன் 
படுத்திக்கொண்டு வங்காளத்திலும் சென்னையிலும் உள்ள 
தமது அதிகாரத்தை பலப்படுத்தி வந்தார்கள். சமயம் 
வாய்த்தால் மராட்டியர் கையினின்றும் இக்திய சாம் 
ராஜ்ய ௮இகாரத்தைப் பிடுங்கிக்கொண்டு டில்லியில் தமது 
ஏகாதிபத்தியத்தை காட்டுவதற்கான முயற்கிகளையும் 
செய்து வந்தார்கள், ஆனால் பானிப்பட்டுத தோல்வியி 
னாலும் மரரட்டியரது வலிவு சளர்ச்தஇிடாமல் இருந்து 

வருவதைக் கண்டார்கள். இன்னமும் ஹிச்துஸ்தானத இல் 
ரெதான அரசியல் ௮இகாரம் உள்ளவர்கள் மசாட்டியயே. 
அவர்கள் ஒற்றுமையுடன் கின்றிருக்த வரையில் ஆங்க 
லேயருக்கு ௮வர்களை எதிர்த்து கிற்க தைரியம் வரவில்லை. 
கல்கத்தாவில் ஆரம்பித்த ஆங்கிலேயர் ஆட்டு வங்காளத் 
தில் ௮ரை பாகத்தை விழுங்கி யிருந்தது. மதராஸில் ஆரம் 

பித்த ஆங்கிலேய ஆட்டு ௮ம் மாகாணத்தில் ௮சை பாகத் 
தைப் பற்றிக்கொண்டுவிட்டது. ஆனால் பம்பாயிலேச 
அவர்களின் ஆட்டு சிவாஜிகாலச்தில் எவ்வாறு இருக்ததேச 

அவ்வாறே கானா பட்னவீஸ் கரலம் வரையில் பெருகரமல் 
இருக் துவச்தது. இதர மாகாணங்களைக் கபளீகரம் செய்து 
வந்தும் ஆங்கிலேயரால் மேற்குக் கரையில் ஒரு சதுர 
அ௮ங்குலமேனும் பெற முடியவில்லை. எனெனில் இக்கே 
ஸஹ்யாத்ரி உச்சியிலிருந்து மராட்டிய வீரன் காவல் 
செய்து ௮ன்னியன் உள்ளே தலை நீட்டினால் குத்திக் 
கொல்லக் கத்தியைக் தயாராய் வைத்துக் கொண்டிருச் 
தான், ஆதலால் ஐரேரப்பா கண்டத்தவராயினும், ஆசியாக் 
கண்டததவரசாயினும், கிறிஸ்தவராயினும், முகமதியராயி 
னும் ௮ன்னியர் ௪ வரும் மஹாராஷ்டி ரத்தின் ஹிச்து சாம் 
சசஜ்யம் ஒற்றுமையுடன் நிலைத்து கின்றபோது அதன் 
ஏகாதிபத்தியத்தை ஆக்ஷபிக்கவோ இச் தியாவின்
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பிரதான ஆட்சியாயுள்ள அசன் ௮திகரரத்தை 
எதிர்க்கவோ துணியவில்லை. பொதுவாக ஆங்கிலேயச் 
கள் தேசிய விஷயங்களில் தமது ௬யகல ஆசைகளை 
wi GBs பட்டத்துக்கும் பணத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு: 
தேசு சுதந்திரத்தை விட்டு விடாமல் தேசிய 
உணர்ச்சிகளில் மராட்டியரைக் காட்டினும் இறந்து 
இருக்தார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் தற்கால 
கிலைமையைக் கண்டு நாம் மராட்டியரைப் பற்றித் தப்பித 
மாக எண்ணக்கூடாது. காரியம் கடச்த பிற்பாடு காரணத் 
தைச் சொல்வதில் பிரயோசனம் இல்லை, அக்காலத்தில் 
இருச்த இரு திறத்தாரது ரசாஜாவ்க சைன்ய பலத்தை 
யோ௫த்தப் பார்த்தால் இவ்விருவரில் இன்னவரதான் 
கடைசியில் ஜெயிப்பார் என்று எந்த இர்க்கதரிசியாலும் 
சொல்லியிருக்க முடியாது. அக்காலத்தில் ஆங்கிலேயர் 
மராட்டியரைக் காட்டிலும் விஞ்ஞான, ௮ர9.யல் துறை 
களில் மிக முன்னேற் டம் ௮டைந்திருக்கவில்லை. மேலும் 
ஆங்கிலேயருக்குப் பெருத்த பிரதிகூலங்கள் இருச்தன. 
அவர்கள் தமது தாய் கரட்டிலிருக்து பல ஆயிரம் மைலுக்கு 
அப்பாலுள்ள ௮ன்னியகாரட்டில், அதிலும் தமது சைன்ப 
மூலஸ்தரனத்திலிருக்து ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக் 

கப்பால், போர் புரியவேண்டி யிருச்தது, சமீப காலத்தில் 
ஜப்பான் ஐசோப்பிய தேசங்களைக் காட்டினும் விஞ்ஞான 
அறிவிலும் அரசியல் பயிற்சியிலும் பின்னடைக்தருக்தும் 
வெகு €க்இரத்தில்-சில வருஷங்களில்--அவர்களுக்குச் 
சமானமாகூிவிட்டது, மேலும் இக்தச் சரித்திரக் காலத்தில் 
மராட்டியரைக் காட்டிலும் ஆங்கிலேயர் எவ்விதத்திலும் 
மிக முன்னேற்றமடைந்திருக்கவில்லை யாதலால் எல்லாத் 
துறைகளிலும் ஆங்கிலேயருக்குச் சமமாக மராட்டியரும் 
வெரு €க்கிரம் மேம்பசடு அடைந்திருக்க முடியும், 
முகலாயர், அப்காணியர், பாரசகர், பிரெஞ்சுக்காரர், 
போர்த்த கேசர், ஆங்கிலேயர் இவர்கள் யாவரும் ஒரே 
கசலத்தில் எதிர்த்து வச்தும் மராட்டியர் இக்திய சாம் 
சாஜ்ய ஆட்சியை ௩டத்தி வர்தார்கள் என்றால் அவர்களது 
திறமையை நரம் சந்தேடக்க முடியாது, 

இச்த உண்மையை ஆங்கிலேயரும் நன்கறிர்தார்கள். 
ஆதலால், உள்சாட்டுப் பிளவின்றி ஒற்றுமையுடன்
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மராட்டிய அதிகாரம் நின்றபோது அவர்கள் அதை எதிர்க் 
63 துணியவில்லை. மசாட்டியருள் பிளவு தோன்றி உள் 
காட்டுப் போர் தொடங்கி.ப காலத்தும் அவர்களை வெற்றி 
பெறலாம் என்ற கம்பிக்கையடன் எதிர்க்க வல்ல 
திறனும் நுண்ணறிவும் ஆங்இலேயருக்கே இருக்தத. 
வங்காளத்திலும் மதுஸிலும் ௬லபமாகப் பெற்ற வெற்றி 
களால் இமிர் அடைக்து ஆங்கிலேயர் மராட்டியருக்குள் 
பிளவும் சண்டையும் தோன்றியதைக் கண்டு அவர்களை 
பம்பாபில் எதிர்க்கத் துணிக்தார்கள். இதை யறிந்த 
சகோபா, கம் மக்களாகிய மராட்டியச் தன்னைத் தாகத் 
தோல்வி பளித்துச் துரத்தியதும், ஆங்கிலேயரின் உதவியை 
நாடி.ஞன், மாரட்டிய மக்கள் விரும்பாவிட்டாலும் மஹச 
சாஷ்டிரத்தை ஆள வேண்டும் என்ற ஆசைப்பித்து 
கொண்டவனாய் அவன் சனது சமூகத்தின் சுதந்திரத்தை 
அதண் கொடிய விரோதிகளான ஆவ்கிலேயருக்கு விற்று 
விடுவதாய் வரக்களித்து மராட்டிய ஆட்சியின் 
கோட்டைக்குள் சகோதரஹத்தி செய்த தன் பாவகரங்கள் 
வெட்டிய பிளவுகளின் மூலம் அவர்களை நடத்தி வழி 
காட்டினான். ௮ப் பாவியின் கொலைப்பாதகக் கையை ஆவ்இ 
லேயா் ஆவலுடன் இறுகப் பிடித்துக் கொண்டு இருபது 
இருபத்தைச்து லக்ஷம் ரூபாய் வரியளிக்கக் கூடிய ஸரல் 
ஸெட், பேஸீன், படோச் என்னும் காடுகளைக் கொடுத் 
தால் ௮வனை மராட்டிய மக்களின் பேஷ்வாவாக்குவதாய் 

உறுதி சொன்னார்கள். உடனே சகோபரவுடன் ஆங்கிலப் 
படைகள் மசாட்டியரைத் தாக்கி அவர்களது காடுகளி 
௮ம் படையெடுப்பு ஆரம்பித்தன. ஆங்கிலேயருக்கும் 
மராட்டியருக்கும் போர் தொடங்கிய சேதியை HOG 
தும், ௮டங்கி யிருக்க சிற்றரசர்கள் யாவரும் தைரியம் 
கொண்டு கலகம் செய்து கிளம்பி மராட்டியரை இச்இயர7 
வில் எங்கும் தாக்கத் தலைப்பட்டார்கள். புரட்டுக் கட்டுத் 
தலைவரச யிருந்து ௮ரசாங்க ௮தஇிகாரத்தை கடத்து வந்த 
நாபைட்னவீஸ் இவர்களுக்கு அஞ்சாமல் தரத்துடன் 
கின்றார். பூவில் புது ஆட்சி தொடம்யெ போது அரசியல் 
ஒழுங்கு கலைக்இருக்தும், தம்மர ல் கூடுமட்டும் படை 
இரட்டி. ஹரிபர்த்பட்கேவின் தலைமையின் கீழ் சே 
யனுப்பி கர்னல் Bow ஈடத்தி வந்த ஆங்ூலேயப்' 

10
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படையைத் தாகீரும்படி, கானா உத்திரவு செய்தார். இக் 
கரரியத்தை ஹரிபச்தும் ௮வரது வீரர்களும் செவ்வை 
யாய்ச் செய்தனர். நாபார் முகலிய இடங்களில் ஆங்கலே 
யப் படையில் பெருத்த சேதத்தையும் உண்டாக் இனார்கள். 
ஆனல் ஆங்கிலேயர் ௮தை தைரியமாய்ச் ௪மாளித்தனரச். 
அதழ்குள் 1777-வது வருஷம் இக்தியாவில் உள்ள ஆங்க 
லேச சர்க்காரின் அரசியல் இட்டம் மாறிவிட்டது. 
கல்கத்தச கவானருக்குபிரதான ௮ இகரரங்கள் 
கொடுக்கப்பட்டன. உடனே அ௮வன் பம்பாய் கவரனச் 
தொடக்கிய மராட்டியப் போரை கிறுத்துமாறு உத்தரவு 
இட்டு பூனாவுக்கு ஒரு தூதனை அனுப்பி மராட்டியருடன் 
சமாதானச்தைக் கேட்டான், ஆங்வாக்கு இளம்பிய கலக் 
களை அடகீஞுவதற்குச் சற்று அவகாசம் இடைத்தசென்று 
சரனாவும் உடன்படிக்கைக்கு இணங்கவே, அதன்படி. 
ஆங்கிலேயர் ரகோபாவைக் கை விட்டுவிடுவதென்றும் 
அதற்குப் பதில் மராட்டியர் ஆங்கிவேயருக்கு ஸால்ஸெட், 
படோச் காடுகளைக் கொடுப்பதென்ழும் ஏற்பசடாயிற்று.' 

ஆங்கிலேயருடன் போர் நின்றதும், சான உடனே 
உள் கரட்டுக் கலகங்களை அடக்குவதற்காக மஹர 
தஜிஷிச்தேவை அனுப்பி, மரரட்டியர் நாட்டின்மீது படை 
யெடுத்ததற்காக ஹைதரை தண்டிக்காம்படி பட்கே, 
பட்வர்த்தன் இவர்களுக்கும் உத்தரவு செய்தார். 

மராட்டிய படைத் தலைவர்கள் தத்தமக்கு இடப் 
பட்ட வேலைகளைச் செய்வதற்கு நாற்புறமும் பேசயிருக் 
கும் சமயம் பார்த்து அவர்கள் பூனாவுக்குத் திரும்பி வருவ 
தற்கு முன்னால், ஆவ்லேயர் தீடீரென்று உடன்படிக்கை 
பில் வாக்களித்தபடி. ரகோபாவைக் கைவிட மறுத்து 
கானாவை ௩௬௧௫ ௮டக்க கருதிப் போர் தொடங்கினர். 
மராட்டிய மக்கணின் மனதில் பீதியைக் செப்ப கினைத்து 
7779-ம் வருஷம் பூனாவைத் தாக்குவதற்காக கர்னல் எகர் 
டன் தலைமையின் கீழ் துணிகரமான படையெடுப்பு ஆரம் 
பிச்சது, மராட்டியரும் புரத்தர் உடன்படி.க்கையினால் 
திருப்தி அடையவில்லை, மேலும் இதற்குள் மஹாதஜியும் 
உள் காட்டுக் கலகங்களைச் சற்று ௮டக்இவிட்டார், ஆத 
லால் மராட்டியரும் வருவது வரட்டும் என்று ஆங்கிலே
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பரை எதிர்த்து கொரில்லா (விஸ்மயப்) பேசர்முறையைக் 
கையாண்டு ஆங்கிலேயப் படைகளைக் கொஞ்சம் கொஞ்ச 
மாக ஆசைக் காட்டி யிழுத்துச் சென்று அவைகளுக்கும் 
பம்பசயுச்கு முள்ள போக்குவரததப் பரதையையும் கைப் 
ப.ற்திவிட்டரர்கள். பிவ ராவ்பரன்மே ஆங்கிலேயப் 
படையை விடாமல் சுற்றிச் ௬ற்றிச் சென்று சமயம் 
பார்த்து தீடீர் திடீரென்று தாக்கி வரவும், ஆங்கிலேயரால் 
மராட்டியருடன் போர் புரியவும் இயலாமல், அவர்கள் 
திடீசென்று தாக்கியபோது போரிலிருக்து தப்பவும் முடி. 
யரமல், தவித்தரர்கள். மரரட் டியர் ஆங்கிலேயரின் 
உதவிக்கு வக்தவர்களை மடக்கினார்கள் ; யுத்த சாமான் 
களையும் உணவுப் பொருள்களையும் தடுத்துக் கைப்பற்றி 
ஞர்கள். ஆங்கிலேயப் படைகள் கணவாய்களருகே வந்த 
போது அவைகளுக்கும் பம்பாயிக்கும் போக்குவரவே 
இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆனால் ஆங்கிலேயப் படைத் 
தலைவனோ தைரியம் குன்றாமல் மேன்மேலும் வத்து பூல 
வுக்கு அருகே வரவும் மராட்டியரின் மன உறுதியும் 
ஆவேசமும் அதிகரித்தது, ஆக்ூலேயர் கையில் பூனா விழு 
வதைக் காட்டிலும் தேலகான் முதல் பூன வரையுள்ள பிர 
சேசத்தையே மனுஷ்ய சஞ்சார மற்ற பாலைவன மாக்இ 
விட்டு ௮வ௫யமானால் பூனாவையும் கொளுத்திச் சாம்ப 
லாக்இ விடுவது என்று மராட்டியர் தீர்மானித்தனர். 
கடுமையான இத்தகைய தேடிய உறுதியைக் கண்டதும் 
ஆங்கிலேயப் படைகளுக்கும் அறிவு வர ஆரம்பித்தது. 
கண்டசளா என்னும் இடத்தில் மராட்டியர் கானல் கே 
என்பவனைக் தாக்கி மாணகாயம் உண்டாக்இஞர்கள், 
இர்கீ என்னும் இடத்தில் காப்டன்ஸ்டுவர் என்ற இன் 
ஜொரு முக்கிய அ௮இகாரி.யும் பலத்த காய மடைக்தசன். 
ஆங்கிலேயர் முன் செல்லச் செல்ல அவர்களுக்கு பலத்த 
சேதம் அதிகரித்து வக்தது, ஆனால் அவர்கள் ஒழுங்கு குன்று 
மல் மேன்மேலும் சென்று தேலகானில் பிரவேடூத்தாச் 
கள். ௮ங்கே மஹாதஜிஷிச்தே, ஹரிபக்தபட்கே, இவர் 
களால் கடத்தப்பட்ட பலத்த மராட்டிய: சேனை போருக் 
குச் சத்தமா யிருக்த.து. உடனே ஆங்கிலேயர் ௮வர்களை த 
தாக்கவும் மாராட்டியப் படை பின் வாங்கிய வண்ணம் 
பரிவுண்டு காற்புறமும் பரவி ஆங்கிலேயரைச் சூழ்க்து.
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தாக்க ஆரம்பித்தன. சற்றுப்புறங்களில் ௮தஇிக தூரம் 
வரையில் படைகளுக்கும் கரல் கடைகளுக்கும் உணவே 
இடைக்கவில்லை. இன்னமும் மேன்மேலும் சென்முல் ஒரு 
தானியமேனும் கஇடைக்காக பாலைவனமாகவே இருக்கும் 
என்று ஆங்கிலேயருக்குத் தெரிய asses. ஆனால் மனக் 
சள. ரராமல் அவர்கள் மேலும் முன் செல்ல முயன்ருர்கள்; 
மராட்டியரோ விடாமல் தொடர்க்து சூழ்க்து கொண்டு 
பகைவர் கையில் தலை ஈகரை விடுவதைக் காட்டிலும் 
அதைத் தீக்கிரையாக்கி விடுவதாய் உள்ள தம் மக்களின் 
உறுதிய/ன தீர்மானத்தை அறிவித்தார்கள். ஆங்கிலேயப் 
படைச் தலைவனுக்கு மராட்டியரின் தன்மை கன்கு தெரி 
யும்) பூனாமீது படையெடுப்பது பிளாஸிமீது படையெடுப் 
பதைப் போல் ௮வ்வளவு சுலபமான காரியம் ௮ன் று. 
என்று அறிவான், ஆதலால் இந்த கிலைமையினின்றும் 
தப்புவதற்கு ஒரே வழியுண்டு--௮தாவது பம்பாயிக்குத் 
இரும்பிச் செல்வதே, அவ்வாறு செய்வது இழிவான 
கரரியம்தான். ஆனால் ௮தைத் தவிர வேறு கதியில்லை. 
பம்பரயிக்குப் படைத் ;திரும்புவதையும் ரகசியமாகவே 
செய்ய வேண்டும். வெளிப்படையாக விட்டால் கரரியமே 
அசாத்தியமசடிவிடும், ஆதலால் மராட்டி யருக்குத் தெரி 
யாத வண்ணம் ரகசியமாகப் பின் வாங்கு வரவேண்டிய 
தென்று ஆங்கிலேயப் படைத் தலைவன் உத்திரவு செய் 
தான். ஆனால் மராட்டியரை ஏமாற்றுவது அவ்வளவு ௬லப 
மான காரியம் அன்று, அவர்களுக்கு இக்த ஏற்பாடு முண் 
னாடியே தெரிந்துவிட்டது, ஆல்கிலேபப் படை பின் 
னடைய ஆரம்பித்ததும் மராட்டியர் அதன் மீது பாய்ந்து 
தாக்கினார்கள். ஆங்கிலேயரும் பிடிவாதமாகப் பேரர் 
புரிந்து பார்த்தார்கள் ; ௮வர்களைத் துரத்தி யோட்டுவது 
அசாத்தியமாயிற்று. கடைசியில் வடகான் என்னும் இடத் 
இல் தோல்வியுற்று முறிவுண்டு சிதறி 9000 போர் வீரர் 
களடக்கிய ஆங்கிலேயப் படை முழுவதும் கிபர்தனை யாது 
மின்றி மராட்டியரைச் சரணாகதி யடைந்தார்கள்.சானாவும் 
பாபுவும், ஷிந்தேவும் தங்களிடம் ரகோபாவைக் கொடுத்து 
விட வேண்டும் என்.றும், புரச்தர் உடன்படி க்கையினால் 
ஆங்கிலேயர் ௮டைந்துள்ள மராட்டிய ஜில்லாக்களைத் 
திருப்பித் தர வேண்டும் என்றும் கேட்டார்கள்.
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ஆங்கிலேயர் இக்த ஓஒப்பர்தப் பிரகாரம் ஈடக்கச் சம்மதித்து 
ஜாமீகை இரு. ஆங்கில அதிகாரிகளையும் மசாட்டியசது 
கரவலில் வைத்துப் போனார்கள். மராட்டிய ,வெற்றி வீரர் 
களிடம் ஒரு மாத காலத்துக்கு மேலாகக் கைதியாயிருக்து 
ஏங்இத் தவித்த ஆங்கிலேயப் படைத் தலைவனோ இவர்க 
os om & WF oD ந்து தானும் சன் படையும் தப்பிப் 
பிழைத்து பம்பசயை அடைக்தால் போதும் என்று 

தோர்து அதன் பொருட்டு இந்த கிபச் தனைகளுக்கு 
இணல்ூ கடப்பதாய் வாக்களித்தான். Qos உன்னத வெற் 
நியைக் கேட்டு மஹாராஷ்டி ரமே குதூகலம் ௮டைக்தது. 

இவ்வளவு காள் தலை கிமிர்க்து இருக்த ஆக்கிலேயரின் 
கொடியாகிய யூனியன் ஜாக் கடைசியில் மஹாராஷ்டிடரத் 
தின் காவிக் கொடிக்குத் தாழ்ச்து பணிய கேர்ந்தது. தம் 

மக்களுக்குள் ஒழுங்கு கெட்டு உள் தாட்டுச் சச்சரவு 
கள் நடந்து WS BS நிலைமையிலும் மஹாராஷ்டிரம் 
தளர்ச்திடாமல் எதிர்த்து கின்று மதல் கொண்ட ஆங்கிலே 
பப் பகைவரையும் முறியடித்து வெற்றி காட்டிவிட்டது. 
இத்தனை சாளாக ஆங்கிலேயர் மராட்டியரைத் தாக்கவேச 
இர்தியாவில் மராட்டிய ஆட்சியின் ஆதிபத்தியத்தை 
எதிர்க்கவே தணியவில்லை. இப்போது துணிவு பெற்றுத் 
தாக்கவும் தோல்வி யூ.ந்று த் தாழ வேண்டி. நேர்ந்தது. 
“சமது மக்கள் ஆக்கிலேயரை வீழ். த்தியதைப் போல் 
வேறேறவரும் செய்திருக்க முடியாது, ஆவ்கிலேயர் முற்றி 
லும் முறிந்து: தாழ்மை யூற்றார்கள்'' என்று அக் காலத்தில் 
எழுதப்பட்ட கடிதம் ஒன்று கூறுகிறது. குழக்தைப் பரு 
வத்திலிருச்த பேஷ்வாவின்மீது தமது ஆசை முழுவதையும் 
காட்டி யிருக்த மராட்டிய மக்கள் Qees வெற்றிகளுக்கு 
காரணம் அவருடைய அதிர்ஷ்டமே என்று கொண்டாடி. 
னார்கள்? * Spied லிருக்தேே எமது கண்மணி இளவரச 

. சான பால3ேபேஷ்வா கோகுலத்துக் கண்ணனைப் போல் 
தெய்வீகம் திகழ்க்து விளங்குஒருர். பகவத் இருபையசல் 
கமது பகைவர் முற்றிலும் தோற்று மூறிச்சனர். இக்த 
தரும யுத்தத்தில் சமது ஹிச்து மதமும் சமூகமும் வெற்றி. 
பெற்று வருகின் றன.”
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“std பிராணிகள் தம்மைத் தாமே ௨ண்டு 
வருகின் நன.” 

* ஆண்டுதோறும் தவருமல் ஏதேதோ படை 
யெடுப்பு நடந்தே வந்தது. முகலாயனும் இப்புவும் 
தோல்வியுண்டு அழிந்தார்கள். என்னே, தம் 
மக்களின் பிரதாப அலன் இத் 

இவ்வாறு ஆவ்கலேயப் பெரும் படை மசாட்டியரிடம் 
சரணாகதி யடைச்த சேதி கல்கத்தாவுக்கு எட்டியதும் 

ஆங்குள்ள ஆங்கிலேய ௮திகரரிகள் கோபத்தால் வெறி 
யடைக்து இழிவான காரியமும் செய்யத் துணிந்து வட 
காணில் தமது படைத் தலைவன் இணக்கிக் கையெழுத் 
திட்ட உடன்படி.க்கையையும் உடைத்தெறிய SHG 
தார்கள். ௮நத உடன்படிக்கையின் படி. மராட்டியர்தாம். 
கைப்பற்றிய ' ஆங்கிலேயப் படைகள்யும் விட்டு விடவும் 
அது பம்பாயிக்குப் போய்ச் 'சேர்க்த.து. அதன் : பிறகு 
ஆக்கிலேயர் தாம் ௮ந்த உடன்படிக்கைக்குச் சம்மதிக்க 
முடியாதென்று சொல்லி, மராட்டியருடன் பகை 
பாராட்டிப் படையனுப்பிப் போச் புரியலானார்கள். வேறு 
தேசங்களில் தேசத் தரோகமான பெருக் குற்றத்துக்காக 
ரகோபாவைச் ௬ட்டுக் கொன்றிருப்பார்கள். ஆனால் 
மசாஃ்டியர் அவனுக்குக் கடுச் தண்டனை விதித்திடாமல் 
விட்டு விட்டார்கள். ௮ந்த ஈன்றிக்கெட்ட மனிதன் 
மீண்டும் வஞ்சகச் சூழ்ச்சி செய்யக் கருதி, கரவலி 
னின்றும் தப்பி, ஆங்கிலேயரது கூடாரத்துக்குப் Gurus 
விட்டான். Curr கடுமையாக வளர்க்து வந்தது, 
கோடார்ட் என்னும் ஆங்கிலத் BOW GF SHOT குஜராத்தி 
னின்று பேஸீன்மீது படை யெடுத்து வந்தான். சாமச் 
சந்திர கணேஷ் என்னும் மராட்டியப் படைத் தலைவர் 
அவனை விடாமல் பல விடங்களில் தாக்கி எதிர்த்து வக்தார்.. 
கடைசியாக gar ஆகவ்கலேயசைத் தாக்கியபோது 
அவரது வீரத்தையும் துணிவையும் கண்டு ஆங்கிலேயே 
புகழ்ந்து பாராட்டினார்கள். தேர்ச்சி பெற்ற இவ் வீரத்
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தலைவா துரதிஷ்ட வ௪மாயப்ப் போர்முனையில் கூண்டு பட்டு 
இறக்கவும், 7780.வ.து வருஷம் கோட்டசா்ட் பேஸீனைக் 
கைப்பற்றினான். இதஞல் தைரிய மடைச்து வடகான் 
உடனபடிக்கையரல் தமக்கு ஏற்பட்டிருந்த அவ 
மானத்தை நீக்கக் ௧௬௫ ஆங்கிலேயர் மராட்டியத் தலை 
நகரரன பூவைக் கைப்பற்ற கினைத்தாச்கள். இம் முயற்சி 
யில் அவர்கள் முன்னெரு முலற தோற்று அவமானப் 
பட்டதை வாசகர்கள் அறிவரர்கள், கரனாவையும் மற்ற 
பெருக் தலைவர்களையும் பயமுறுத்திச் சரண்புகச் செய்யக் 
கருதி, ஆங்கிலேயர் பூஞமீது படை யெடுத்து வக்தார்கள், 
அனால் இணையற்ற தர்திரசரலியான அந்த மராட்டிய/ 
அரசியல் நிபுணர் இக்தியா முழுவதிலும் உள்ள HB 
லேய ஆட்சியே ஓடுவ்குவதர்கரன சூழ்ச்சி விலை விரித்து 
ஆகங்கிலேயரைப் பிடி.ச தவிடுவசாபேரலிருக் த.ஐ.௰துஸைக் 
தாக்கூவதாய் ஹைதரை வாக்களிக்கக் செய்த, போஸ்லே 
வங்காளத்தைத் தாக்குவதற்கான ஏற்பாடும் செய்து, 
தானே பம்பரயில் அ௫லேயரசை ந௬க்குவதென்று 
Geri Ger, அதன்படியே பிரெஞ்சுக்காரரின் உதவி 
பெற்ற ஹைதரும் மதரரஸைத் தாக்கி வெற்றி. சூடினான். 
பன்னீராயிரம் போர் வீரர்களுடன் பா௬ரரம் பசவூ 
பூனாவை நேரஃஇ வரும் ஆங்கிலேயப் படையைச் சுற்றி 
வந்து ௮வர்களை சாற்புறமும் வழி நெடுகச் தாகி வந்தார், 
கானாவும் துகோஜி ஹோல்கரும், ஹரிபசத் பட்கேயும் 
20000 படைகளுடன் ஆங்கிலேயரை எ$இர்த்தார்கள். 

ன்னர் கர்னல் எகர்டன் அடைந்த கிலைமையை 
இப்போது ஜெனரல் கோர்ட்டார்டும் அ௮டைர்தான். 
இன்னும் முன்னே சென்று கொண்டிருந்தால் எகர்ட 
னுக்கு ஏற்பட்ட விபத்து தனக்கும் ஏற்பட்டுவிடும் 
என்று கோட்டார்ட் அறிந்தரன். ஆனால் இவ்வளவு 
தசம் முன் வச்தபிறஞு பின் வாங்இத் இரும்புவதனால் 
அதில் ௮வமஇப்பு உண்டாவதன்றி ௮பரயம் இருப்பதை 
யும் உணரச்து, கோட்டார்ட் ௮தே இடத்தில் கின்றவனாப் 
தன்னை பலப்படுத்தக் கருதினான் ; ஆனால், தன்னால் நீண்ட 
கசலம் அப்படியே நிற்க முடியாது என்று அறிந்தான். 
காப்டன் மக்கேயும், கர்னல் பிரெளனும் பம்பாலிருக் து 
உணவுப்பொருள்களைக் கோட்டார்டின் படைக்கு எடுத்து:
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வந்தபோது மரரட்டியர் அவர்களைக் கடுமையாகத் 
தாக்கியதால் பம்பாயுடன் போக்குவரவு வைத்துக்கொள் 
வதே ௮பாயகரமாய் விட்டது. கடைசியில் இக் கிலைமையில் 
மராட்டியர் தலைககர் மீது படையெடுப்பது முடியா 
தென்று கண்டு திறமை பொருச்திய ஜெனரல் கோட்டார் 
டும் படையெடுப்பை கிறுத்இப் பின் வாங்கத் இர்மாணித் 
தான். இப்படி. ஆங்கிலேயப் படை. இழிவுடன் திரும்பவும் 
பாவ, துகேசஜி ஹோல்கர் தலைமையின் 8ழ் மராட்டியர் 
கள் அவர்களைத் தொடர்த்தவண்ணம் நாற்புறத்திலும் 
தாக்க வக்தார்கள். மராட்டியத் தலைககரைக் கைப்பற்று 
agri வாய்பிளக்கப் பெருமை பே௫வர்த ஆங்கிலேயப் 
படைச் தலைவன், வழி கெடுக நூற்றுக் கணக்கான போர் 
வீரர்களைப் பலிகொடுத்துப் பம்பாயை அடைந்து தப்பிப் 
பிழைத்தது புனர் ஜன்மம் என்று கினைக்கும்படி. ஆயிற்று, 
வெற்றி வீராகளான மராட்டியர்கள் துப்பாக்ககெளையும், 
குண்டுகளையும், கூடசரங்களையும், உணவுப் பொருள்களை 
யும், மாடுகளையும் பீரங்கிக் குண்டுகளையும், மற்ற சாமான் 
களையும் கைப்பற்றி விட்டார்கள். இவ்வாறு இருமுறை 
பூனாவைக் கைப்பற்றுவதாய் மதங் கொண்டு முன் வத்த 
ஆங்கிலேயர் ௮வ்விருமுறையும் தோல்வியுண்டு செருக் 
கழிச்து தாழ்ச்து பெருமை குன்றி பம்பாய்க்குச் திரும்பிப் 
போக நேரிட்டது. யுத்த சரித்திரத்திலே செருக்குடன் 
மூன்வக்தவர்களுக்கு இத்தகைய ௮வகேடான தோல்வி 
கேர்க்ததே. இல்லை. 

வட காடுகளிலும் ஆங்கிலேயப் படைகள் தோல்வி 
யடைந்து வச்தன. மராட்டியருக்கு எதிராக ஆங்கிலேய 
ரைச் சேர்ந்துள்ள கோஹாத் ரானாவின் உதவியால் 
ஆரம்பத்தில் ஆலவ்கிலேயருக்குச் சில வெற்றிகள் 
இடை த்தன. குவாலியர் கோட்டையும் கைப்பற்றப் 
பட்டது. ஆனால், மஹாதஜி ஷிக்தியாவின் படைகள் 
மேன்மேலும் தாக்கி வரவே, எதிர்த்து கிற்கமுடியாமல் 
கர்னல் கரக் தலைமையில் வக்த ஆங்கிலேயப் படை 
இணழிற்று. அவனுக்கு உதவி செய்ய முன்வச்த கர்னல் 
மூர் என்பவனும் ஏதென்றும் செய்ய முடியாமல் தவித் 
தான். இவ்வாறு ஹைதரால் தெற்இலும், துகோஜி
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ஹோல்கர், பட்வரத்தன் இவர்களால் பம்பாயருஒலும், 
மஹாதஜி ஷிச்திய/வால் வடக்இலும் முறியடிக்கப்பட்ட 
ஆங்கிலேயர்கள் மராட்டியருக்குள்ளே மித்திச பேதம் 
செய்யவும் யுத்தனித்தார்கள். மசாட்டியர் ஆங்கிலேய 
ருடன் தனியாகச் சமாதான ஒப்பச்தம் செய்துகொள்ளும் 
படி. சகானாவிடம் சொல்லி கேட்குமாறு ஆங்கிலேயச் 
மஹாதஜி ஷிர்தியாவைக் கேட்டுக் கெரண்டார்கள். 
ஆனால் ! கரனாவோ ஹைதருடன் கலந்து முடிவுக்கு வராமல் 
ஆக்கி லயருடன் Soon ஒப்பக்தம் செய்துகொள்ள 
மறுத்துவிட்டார். மராட்டியக் கப்பல் படையும் வெற்றி 
காட்டிற்று. மராட்டியக் கப்பல் படைத்தலைவரான 
ஆனந்த ராவ் துலாப் துணிவுடன் தாக்க வெற்றி சூடி. 
சேஞ்சர் எனற ஆங்கிலேயப் போர்க் கப்பலைக் கைப் 
upper. சமாதானப் பேச்சு நடந்து கொண்டிருக்கும் 
பேரது ஹைதர் இறக்தான். ஆதலால் 1784-வ.து வருஷம் 
கானவுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் உடன்படிக்கை ஏற் 
பட்டுச் சமா தானம் ஆயிற்று. ஆங்கிலேயர் சகோபாவை 
மசாட்டி.யர.து கையில் இப்புவித்து வி_வேண்டும் என்றும், 
போரினாலும் புரக்தர் ஒப்பக்தத்தாலும் ஆங்கிலேயர் 
அடைந்துள்ள மராட்டிய கரடுகளில் ஸால்ஸெட் தவிர 
பாக்க ஈரடுகளை மராட்டியருக்கே திருப்பித் தரவேண்டும் 

என்றும், ஆசியா கண்டத்தவர் எவரேனும் மராட்டியரை 
or Bigg வந்தால் அச்காட்டுக்கும், சாஜ்யத்துக்கும் ஆக்கி 

(லேயர் உதவி புரிய மறு.த்திடவேண்டும் என்றும், ௮வ் 
வாறே மராட்டியரும் ஆங்கிலேயர் அக்கரைக்கு விரோத 
மாய்க் இளம்பும் ஐரோப்பிய சாட்டுக்கு உதவி புரியக் 
கூடாதென்றும், உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள். 
மேலும் டில்லியில் இக்திய அரசியல் காரியங்களில் தலை 
மரிடுவதை நிறுத்திவிடுவதாய் ஆங்கிலேயர் வாக்களித்து, 
மராட்டியருக்கே அவ் விவகாரங்களில் இஷ்டப்படி. 
செய்யப் பூரண உரிமையுண்டு என்றும் gee ane 
தார்கள். 

இவ்விதம் முதலாவது ஆங்கிலேய-மராட்டியப் போர் 
டி.சீ௪து. தம்மை எதிர்த்த ஐசோப்பியர்களான ஆங்கி 

லயசை முறியடித்து, மராட்டியர் இந்தியாவின் பிரதான
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ஆட்டிக்கூுள்ள தமது உரிமையையும் மேன்மையையும் 
வெற்றியுடன் நிலை கிறுத்தினார்கள். ஆங்கிலேயர்கள் 
வங்காளத்திலும் சென்னையிலும் தமது ராஜ்யம் பெரும் 
பலம் அதிகரித்து இருச்தும் மஹாசாஷ்டி. ரத்தின் ஹிந்து 
சாம்ராஜ்யமாகிய கோட்டையைத் தாக்இனால் தமது 
தலையே பிளந்துவிடும் என்றும், புருவத்தன்மையற்ற 
பேடிகளாரன வங்காளத்து, ஆற்காட்டு, ஈவாப்புகளைப் 
பயமுறுத்தியதைப் போல் மராட்டியரிடம் தமது 
செருக்கும் தந்திரமுல் பலிக்காது என்றும், சன்ருகக் 
கண்டுகொண்டனர். 

ஸலல்பை உடன்படிக்கைக்குப் பிறகு ரகோபாவும் 
.இறக்தான். தன்னாட்டு மக்களுக் கெதிரே இளம்பித் தன் 
தேசத்தை ௮தன் கொடிய விரோதிகளுக்குக் காட்டிக் 
கொடுத்தவன்; முன் னோர்கள் காட்டிய உன்னத 
லக்ஷியச்தினணின்ற௮ும் மரரட்டிய மண்டலச்தின் முயற்சிகளை 
உள்காட்டுச் சச்சரவுக்குத் திருப்பிய ௮அயோக்ய துராசை 
கொண்டவன். அவனது வரழ்வினல் மராட்டியருக்குப் 
பாணிப்பட்டு யுத்தத்தைக் காட்டிலும் பெருத்த ஆபத்து. 
ஏற்பட்டது. அதிஷ்ட வசமாய் ஸல்பை உடன்படிக்கைக் 
குப் பிறகு ௮வனது வாழ்வு முடிச்துவிட்டது. ஆனால் 

அவனுக்குப் பிறந்த குழந்தை அவனைக் காட்டிலும் 
கொடிய சாபமாகத் தோன்றினன். ரகோபாவின் 
வஞ்சகச் சூழ்ச்சிகள் பலித்திடாமல் ஒடுங்கி வந்த: 
அக்காலத்தில் அவனுக்கு ஒரு ஆண் கசூழச்தை பிறக் 
திருந்தது. அதற்கு தாத்தாவான பாலாஜிராவின் பெய 
சிட்டு பாஜிராவ் என்று அழைத்தார்கள். தோல்வியுற்று. 
சகேசபசவும் கைவிட்ட தஷ்ட கரரியத்தை ௮வனது. 
மகன் மீண்டும் செய்து மஹாராஷ்டி.ரத்தின் ௬.தந்தரத்தை: 
அன்னியனுக்கு விற்று ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தையே. 
கவிழ்த.த கடும் பாவியாகத் தோன் றினான். 

ஆனால் கானாவும் மஹாசஜி ஷிச்தியவும் உயிரோடு: 
இருக்கும் வசையில் ௮வ்வர.று ஒன்றும் ஈடக்க முடிய 
வில்லை,



20. ஸவாயிீ மாதவராவ். மக்கள் 

போற்றிய பேஷ்வா 

 சலியுகத்தில் பிரதாபியான மாதவராவ் அவ 
தரித்ததும் வறுமையின் காலமும் நீங்கிவிட்ட்து ; 

அவர் அழூய உருவமும் எழிலும் வாய்ந்தவர்) 

கோபம் நீங்கி அன்பு பொருந்தியவர் $ அவரது 

கிரீடத்தில் மாணிக்கங்கள் ஜ்வலித்கன. பரசுராமரே 
தேரில்வந்து வெண்குடையைப் பிடித்தது போல் 
அவர் சிங்காதனம் ஏறியதும், உலகம் உத்ஸாகத் 

துடன் கொண்டாடிற்று ” 

Ow és ஆட்சியின் மூளையும் கத்தியும் போன்றுள்ள 
நாஒவும், மஹாஜியும் தமது அகன்ற புஜங்களின் 

மீது உலகம் ௮து வரை கண்டிராத மகத்தான ராஜ்ய: 
பாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தீர்மானித்தார்கள். இந்த 
யாவை ஜெயிக்கும் பொருட்டு இங்கலாச்து, பிரான்சு. 
ஹாலர்து, பேோசர்த்துகல் அனுப்பிய பெரிய, அரசியல் 
நிபுணர்களும் பேசர்வீரர்களுமான ஹேஸ்டிங்ஸ், 
வெல்லெஸ்லி, கார்ன் வாலிஸ் இவர்களுள் எவராலும் 
அவ்விரு மராட்டியத தலைவர்களை ஏஎமாற்றவோ வெற்றி 
யூடன் எதிர்க்கவோ முடியவில்லை. அவ்விரு வீரர்சளும்- 
ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தின் உன்னத கரலததைக் கண்ட 
வர்கள் ; தமது சமூகத்தின் பண்டைக் கொள்கையிலும் 
எக்ஷியத்திலும் ஐதிகவ்களிலும் பயிற்சி பெற்வர்கள். வீர 
புருஷர்களான கானா ஸாஹிப், ௪தாசிவ பாவு இவர்களிட 
மிருந்து ஹிச்து ஏகாதிபத்தியம் என்ற உயாஈத சேதியைக். 
கற்ரவர்கள்) இருவரும் பாணிப்பட்டில் போர் புரிர்து. 
தப்பியவர்கள்; பானிப்பட்டுப் போர்முனையில் ஆத்மத் 
இயாகம் செய்த அரிய வீரர்களின் லக்ஷியத்தைக் கை 
விடாமல் காட்ட உறுஇ கொண்டவர்கள் ; தமது ராஜ்: 
யத்தின் உண்மையரன : நிலைமையை அறிக்தவர்கள் ; 
உள்காட்டில் சச்சரவும் போரும் மூண்டு ராஜ்யமே 
அழிக்துவிடுமோ என்று மக்கள் அஞ்சினார்கள் ; ௮ரசசோ 
புசழற்றவர்; ,டேஷ்வாவோ இறு வயதள்ள பாலர் £.
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அவகைவரேோ பேராசையும் பலமும் பொருந்திய ஐசோசப்பி 
ur, எனினும் தளராத தைரியமும் தேயாத மனத் 
தெளிவும் கொண்டு உள்காட்டில் தோன் நிய கலகங்களை 
அடகீடஇஞர்கள் ) ஐசோப்பியராயினும் ஆசியாவினசாயி 
னும் பகைவரை எதிர்த்துப் போர்புரிந்து முறியடித்து 
தாழ்த்து வக்தார்கள், 

ஆரம்பத்தில் சகோபாவுக்கு எதிரே காட்டு மக்களைக் 
ககைம் செய்து இளப்பினார்கள் என்ருலும், இப்போது 
புரட்சிக் கட்டசுயார் எதரிகளை யடக்இ, மக்களின் 
சம்மதம் பெற்ற ஆட்சியை ஸ்தாபித்து, போரில் வெற்றி 
சூடி. வரவும் ௮வ்வெற்றியைக் கொண்டாடுவது ௮வ௫யம் 
என்றுணர்ந்தார்கள். இத்தகைய பெருக் தேசிய 
கொண்டாட்டச்துக்கு இளம் பேஷ்வாவான ஸவாமீ 
மாதவரசவின் விவாகமே தகுச்த சமயம் என்று 
அறிக்தார்கள். ௮வ்விளம் பேஷ்வாவுக்காகவன்றோ 
மரரட்டிய மக்கள் போருக்குச் சென்றார்கள்? 
அவரைக் கொல்வதற்குப் பல refuse சதி ஏற் 
பரடுகள் நடந்திருந்தன, பகைவர்கள் அவரைப் பாஷா 
ணத்தினாலும், கத்தியாலும் கொல்வதற்குப் பலமுறை 
Cust Begs ark ser. இச்த விபத்துக்களினின் று மல்லாமல் 

பரும் போர்களினின்றும் தப்பிய தமது இளம் பேஷ் 
-வாவை மராட்டிய மச்கள் கோகுல பாலனை கண்ண 
னுக்கு ஒப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா ? காளெொரு மேணி 
யும் பெரழுதொரு வண்ணமுமாய் வளர்ந்த அவர்மீது 
மக்கள் தமது ௮ன்பை நாட்டி. மிருக்தார்கள். பேஷ்வர 
வின் விவாகத்தைப் பார்க்க ஜனங்கள் காற்புறங்களிலிருச் 
தும் பூனாவுக்கு வக்து கூடினார்கள். சிற்றரசர்களும், தலை 
வர்களும், கவிகளும், தூலாசிரியர்களும், படைத தலைவச் 
களும, உத்தர், ௮ட்டக் போர் முனைகளில் வெற்றி சூடிய 
வீர புருஷர்களும், சாஜதக்திரிகளும், ௮ரசயல் நிபுணச் 
களும் பேஷ்வாவைக் கரண ஆவல் கொண்டு ௮வ் விவாகத் 
துக்கு வக்தார்கள். allege சாம்ராஜ்யத்தின் ஒற்றுமையை 
யம் மேன்மையையும் உலகத்துக்கு அறிவுறுத்துவதற்கும், 
உள்காட்டுப் போர்களால் மஹாராஷ்டிர மண்டலம் 
ுறிக்து விடவில்லை என்பதை கிரூபிப்பதற்கும் கருதி நானா



ஸ்வா? மாதவராவ்---மக்கள்..., 15%: 

மஹாராஷ்டிரச் சத்ரபதியையே பூனாவுக்கு. அழைத்து: 
வந்து சக்ரவர்த்தக்குரிய மரியாதைகளுடன் ௮வரை வர 
வேற்று, பேஷ்வாவின் விவாகத்துக்கு வந்திருச்து மண 
மக்களை வாழ்ச்தும்படி. கேட்டுக் கொண்டார். 

ராஜ சபசமண்டபத்தில் சத்ரபதி சிங்காசனச்இல்: 
விற்றிருக்தார். ௮வரைச் சூழ்ச்து காற்புறமும் ராஜப் பிரத 
கிதிகளும், சேனாதிபதிகளும், கப்பல் படைத் தலைவர்களும், 
அரசியல் கிபுணர்களும், சிற்றரசர்களும் இருக்தார்கள், 
அவர்கள் ஆட்டு புரிந்து வசத மாகாணக்களோ ஐரோப்பா 
முதலிய கண்டக்களில் உள்ள ராஜ்யங்களைப் போல் 
பெரியவை, பட்டவர்த்தன், ராஸ்தே, பட்கே குடும்பத் 

தோரும் வச்திருச்தரர்கள், ஹோல்கர், ஷிக்தியா, பவார், 
கரயக்வாட், போஸ்லே இவர்களின் பிரதிகிதிகளும் 
வந்திருக்தரர்கள், ஹரிதவரரம் முதல் ராமேசுவரம் வரை 

யுள்ள வித்வான்கள் யாவரும் வச்திருக்தார்கள். ஜயபூச, 
ஜோத்பூர், உதயபூர் ஹிர்து அரசர்களுக்கும் அழைப்புச் 
சென்றிருந்தது, அவர்களது பிரதிகிதிகளும் வச்திருக்தார் 
கள். கிஜாமும் முகலாய அரசனும், மற்றும் இச்தியாவில் 
ஆட்சி புரிந்துவக்த ஐபோப்பியரும் தத்தம் தூதர் மூலமாம் 
வெகுப திகளை அனுப்பியிருச்தர்கள், மஹாரசாஷ்டி. ரசஇன் 
கத்தியும் கேடயமும் போன்ற குதிரைப்படைகளும், 
பீரங்கிப் படைகளும், காலாட்படைகளும் பூனாவைச் 
சற்றி வெகு தூரம் பரவி யிருந்தன. கப்பல் படையின் 
பிரதிகிதிகளாக ஆங்கரேயும், துலாப்பும் வர்தார்கள். 
பேஷ்வாவின் சார்பாக வந்தோரை வரவேற்று உபசரிக் 
கும் பொறுப்பை ஆங்கரேவுக்கு அளித்தார்கள். ஆங்கு. 
கூடியுள்ள மக்கள் அனைவருக்கும். உன்னத ல௯்தியமான 
ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்து *ஸ்வதாம ஸ்வராஜ்யத்தை !! நினை 
வூட்டுவதைப் போல் இரந்த மகத்தான கூட்டத்துக்கு 
மேல் மசசஈட்டிய வெற்றிக்கொடி --காவிக்கொடி-- 
பறந்தது, 

குதிரைப் படைகளும் காலாட்படைகளும் பீரக்இப் 
படைகளும் '* பேஷ்வாவுக்கு ஜே '' என்றும் ஐய ஜய '” 
வென்றும் கோஷித்து வச்தனம் செய்தன. இளமையும் 
அழகும் பொருச்திய பேஷ்வா பரிவாரங்கள் சூழ ராஜ
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சபைக்கு வக்தரர். இத்தனை காட்களாய்ப் பேஷ்வாவைத் 
தமது கற்பனைக் கவிதையின் ஈடு சாயகமாக வைத்துப் பாடி 
வந்திருக்க மக்கள் அனைவரும் எழுக்து கின்று கைகூப்பித் 
தலை வணங்கித் தமது சாஜபக்தியைக் தெரிவித்தார்கள். 
பரத கண்டம் முழுவதிலும் ஆட்டு புரியும் அவ்விளம் 
பேஷ்வா கைகூப்பிய வண்ணம் சாத்தாரா அரசரான 
சத்ரபதியை ௮ணுகி கமஸ்கரிச்ததைக் கண்டதும் ஜனக் 
களின் ஆச்சரியத்துக்கு ௮ளவே யில்லை. ஏனெனில் மஹா 
சாஷ்டிரத்து அரசரின் முன்பு செல்லும்போசெல்லாம் 
பேஷ்வா இத்தகைய மரியரதை காட்டவேண்டு 
மென்பதே முறை. இக்தக் காட்சியைக் கண்டதும் போர் 
வீரரின் கண்களில் தேசிய உணர்ச்சியால் ஆனக்த 
பாஷ்பம் பெருகிற்று. அமைதி யகலாத அமைச்சரது 
கண்களிலும் ஆனந்தக் கண்ணீர் தீதும்பிற்று, இத்த 
மகத்தான கொண்டாட்டத்திலும் சமூக லக்ஷியத்தின் 
ஒற்றுமை சிறக்.து விளங்கியது, - இதை மரரட்டிய மண்ட 
லதீதின் அக்கத்தினரான அரசர்களும் தலைவர்களும் 

- அன்றிமற்ற இச்திய ஐரோப்பிய ஆட்சியாளரும் நன்கறிச் 
தனர். கானாவும் மற்ற மஹாராஷ்டிர) தலைவர்களும் 
எதிர்பராத்தபடி, மக்களிடை உணர்ச்சி பரவிற்று. 
மஹாராஷ்டிர மண்டலத்தின் ௮க்சத்தினரான இற்றரசச் 
களும் சலைவர்களும் தாம் தரம் தணித் தனியாக கிற்பதைக் 
காட்டிலும் ஒற்றுமையுடன் இருச்தால் ௮இகமான 
பலத்தையும் மேன்மையையும் அடைய மூடியும் என்பதை 
கன்கு அறிந்தார்கள். 

உள்சாட்டுப் போர்களும் கலகங்களும் அடக்கவும் 
மஹாராஷ்டிரத்தில் அமைதியும் சக்தோஷமும் மேன்மை 
யூம் வளப்பமும் தோன்றின. சகானாவும் ௮வரது சகாரக் 
களும் தேசத்தின் வரி தஇட்டல்களையும் பரிபாலனத்தையும் 
கியாய விசாரணை முறைகளையும் சர்திருத்தம் செய்து, 
மஹாராஷ்டி ரத்தில் மட்டும் ௮ன்றி மராட்டியர் ஆட்சியில் 
உள்ள இந்திய கரடுகளில் எல்லாம் உயர்ந்த துரைத் 
தனத்தை காட்டினார்கள்.. வரிகள் சூறைந்தன. நியாயம் 
ஒங்கிற்று. குடியானவர் மூதல் இளவர-ஈர் வரை யாவரும் 
உயர்ர்த பதவிகளை அடைய முடிந்தது. தமது முனிவர்
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களாலும் தெய்வங்களாலும் காட்டப்பட்டு முன்னோர்கள் 
போருக்குச் சென்று பாதுகாத்த உயர்க்த லக்ஷியத்தைப் 
பூர்த்தி செய்வதற்குச் தாம் அனைவரும் கருவிகளா யிருக் 
கிரோம் என்ற உணர்ச்சியும், ஹிக்து தருமச்தையும் கதக் 
தரத்தையும் பாதுகாக்கும் சாம்ராஜ்பத்தைத் தாங்கும் 
சமூகத்தைச் சேரச்தவாகள் என்ற உணர்ச்சயும், 
மக்களிடை பரவியது, இத்தகைய மகோன்னத காலத்இல் 
பிறவி எடுத்ததே, பெரும் பாக்கியம் என்று எல்லோரும் 
உணந்தார்கள். மக்கள் மனதில் தேசிய மேன்மை துலவ் 
இற்று. யுத்த வெற்றிகளின் சேதிகள் வந்துகொண்டே 
இருக்தன. சரதாரண மக்களும் அக்காலத்தின் அபூச்வ 
சேஷத்தை அறியாமல் இல்லை. இதெல்லாம் பேஷ்வச 

வாகிய ஸவாரமி மாதவராவின் அதிஷ்ட ததனால்தான் என்று 
பேசிக்கொண்டார்கள். ௮ன்னிய காட்டு தசோதிகளான 
மூகமதியரின் ஆட்சியை யழித்து ஹிந்துஸ்தானம் 
முழுவதிலும் தெய்விக ஹிச்து சாம் ர£ஜ்ப ஆட்டயை 
ஸ்காபிக்கத் தவறிய முதலாவது மாதவராவே இப்பேரது 
தன் ௮அவாவைப் பூர்த்தி செய்து ஈகரட்டுவதற்காக 
இரண்டாவது மாதவரரவாகப் பிறச்துள்ளார் என்றும், 
அதனால்தான் man மாதவராவின் பிறப்பிலிருந்து 
தமக்கு வெற்றிக்குமேல் வெற்றி வருறது என்றும் 
மக்கள் பே௫க்கொண்டார்கள். இத்தகைய ஈம்பிக்கைய 
லிருக்து தமது சமூகத்தின் லக்ஷியத்தை சாதாரண ஜனவ 
களும் ஒருவாறு உணர்ந்இருக்தார்கள் என்பதும், தமது 

தலைவர்கள் செய்துவரும் பெரும் முயற்சிகளிலும் ஏற்பசடு 
களிலும் எத்தகைய மனப்பரன்மை கொண்டிருச்தார்கள் 
என்பதும் தெரியவரும். 

ஸல்பை உடன்படி.க்கைக்குப் பிற்பாடு, சானா பர௯ 
சாம் பாவூவையும் பட்வர்த்தனையும் திப்புவைத் தண்டிக் 
கும்படி. உத்திரவிட்டு ௮னுப்பினார். ஹைதரின் மகனான 

திப்பு, ஹைதர் இறக்த பிறகு ௮ச௪னாய் முடி. சூடி. மராட்டி, 
யரது கெரடும் பகைவஞாய்சத் தோன்றினான். 7784-வது 
வருஷம் தப்பு சிறு ஹிச்து, சாடான நார்க்குண்டு மீது 
படையெடுத்துத் துன்புறுத்தவும் அ௮ச்நாட்டு மக்கள் 
மராட்டியரது உதவியை நாடினார்கள், உடனே யுத்தமும்
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டுதாடங்கிற்று. பட்வர்ததன், ஹோல்கர் இவர்களது 
தலைமையின் கழ் மராட்டியர் போர் புரிர்தனர், நிஜாம் 
மராட்டியரது கட்சியில் சேர்ந்து கொண்டான். இணி 
எதிர்ப்பது ௮சாத்யம் என்று கண்டுகொண்ட இப்பு 

உடன்படிக்கைக்கு இணங்கி மராட்டியருக்குச் செலுத்த 
வேண்டிய கப்பத்தில் பழைய பாக்கிகளைக் கொடுத்து 
விடுவதாகவும், கார்க்குண்டு காட்டை Bes துன் 
புறுத்துவதில்லை என்றும் வாக்களித்தான். ஆனால் 
மராட்டியர் திரும்பியதும், ௮வன் வஞ்சகம் செய்யத் 
Sots கரர்க்குண்டு கோட்டையை மீண்டும் கைப் 
பற்றியதன்றி ௮ச்சாட்டு ஹிந்து ௮சசரையும் அவரது 
குடும்பத்தாசையும் முகமதிய முறையில் சத்திர வதை 
செய்து கொன்று, அச்ச ஹிந்து ௮ரசணின் ஒசே புதல் 
வியையும் தனது ஜனனாவுக்குப் பலவந்தமாக இழுத்துச் 
சென்றான். இத்துடன் கில்லாமல் மூகமதிய மோட்சத்தை 
யும் அடையக் கருதி, முகமதிய மெளல்விகளும் சரித்திரக் 
காரர்களும் தன்னை தரும ரக்ஷகன் என்றும் சாஸ்தி கசம் 
ஹாரன் என்றும் ஒளரங்கஜீப் என்றும் தைமூர் என்றும் 
கொண்டாடும்படிச்கு இப்பு ௮நீ.தகளைச் செய்யச் தொடய 
இனான். இருஷ்ணா, குங்கபத்தரர ஈதிகளுக்கு இடையே 
உள்ள சமவெளியில் வத்து வரத ஹிச்து மக்களின் மீது 
சாகஸ விதமான வஞ்சம் தீர்ச்துக் கொள்ளத் தொடங்க 
௮ம் மக்களைக் கத்தி முனையில் பலவக்தமாக முகமதியசீ 
காளக்கு : வந்தான். இஸ்லாம் பரவியதணன் முக்கிய 
காரணம் இத்தகைய ௮நீதிகளே. இது மட்டு மன்று,ஹிக்து 
தரும சக்ஷகர் என்ற மராட்டியரது உரிமையும் ஆக்ஷேபிக் 
கக் கருதியவன் போல் பல ஹிச்துக்களை சுன்னத்து செய்து 
கொள்ளும்படி. பலவந்தப்படுச்தி, இத்தியாதி வருணிக்க 
முடியாத பல ஹிம்லைகளையம் துரரக்கரமங்களையும் 
செய்து வக்தான். துஷ்டனுக்கு எதிரே எல்லோரும் 
ஏகோரயபித்துக் இளம்பி, தமது தருமத்தை யழிக்க வந்த 
பகைவனை யழித்து, அவனது தீச்செயல்களை எதிர்த்துச் 
தாக்கு யொடுக்க வேண்டும் என்று ராமதாஸர் ஹிக்துக் 
களுக்குச் சொல்லியும் மகாட்டியருக்குப் புகட்டியும் . 
இருந்தார். அவ்வாறு செய்யசவிடினும் இப்புவின் ௮நீ.தி 
களுக்கு பலியான ஹிந்து மக்கள் தமதுக் மதத்தைக்
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கைவிடவும், ௬ன்னக்து முசலிய ௮வகேடசன இழிவுகளைச் 
செய்து கொள்ளவும்மறுத்து,பிராணத்தியாகம் செய்யமுற் 
பட்டார்கள். ௮வ்கனம் ஒருவர் இருவர் அல்லர் ; 2000 
பிராமணர்கள் இஸ்லாத்தில் சேர மறுத்துச் தமது மதத்திற் 
காக ஆதமத் தியாகம் செய்தார்கள், திப்புவின் 
கோபத்தையும் இத்தரவதையையும் அவர்கள் லட்சியம் 
செய்ய வில்லை இகச்தியாவில் மராட்டிய ஆட்சியும் ௮இ 
காரமும் தோன்றுவதன் முன் ஓவ்வொரு காளும் இத் 
தகைய அநீதிகள் நடந்து வச்தன. இறக்தாலும் ஹிக்து 
மதத்தைக் கை விடக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு ஹிச் அவும் 
சொல்லி வச்கான். ஆனால் ராமதாஸரோ லஹ்யாத்ரியின் 
மேல் கின்று, “அவ்வாறு சொன்னால் போதாது, இறக் 
காரமலும் ஹிந்து மதத்தைக் கைவிடாமலும் முகமஇய துஷ் 
டர்களை எதிர்த்து கின்று தாக்கத் துகளரக்க வேண்டும். 
இப்படித் தரும யுத்சத்தில்தான் நாம் உயிர்கர வேண்டும்,” 
என்று வீரப் பாடம் கற்பித்தார். அவரது நூற்றுக் 
கணக்கான சிஷ்யர்கள் இச்தயுத்த கோஷத்துடன் கிளம்பி, 
ரக௫யமாய்ச் சென்று, ஹிக்து மடங்கள் வீடுகள் ஓவ் 

வொன்றிலும்இக்த வீரப் பாடத்தை நிரப்பி, சமது மதத்தின் 
பொருட்டுப் பகைவனது வாளுக்கு இரையரவதைக்கசட் 
டிலும் ௮வனை எதிர்த்துத் தாக்கி கையப் புடைத்து வெற்றி 

சூடுவதோ அன்றிப் போரில் இறப்பதோ சிலாக்யமாகும் 
என்று பறைசரற்றி வந்தார்கள். இத்தகைய வீர 
சிவாஜிபின் சந்ததியார் பூவில் ௮ரசாரளும்போது 
ஒளரங்கஜீப்பைப்போல் இப்புவும் ஹிர்துக்களைச் இத்தர 
வதை செய்து பலவச்தமாக இஸ்லாத்தில் சேர்த்.துவரு 
வதைக் கண்டு மராட்டியரது வீர ரத்தம் பொங்கிற்று. 
இப்புவின் மத வெறிக்கும் மிருகத் தன்மையான அநீதி 
களுக்கும் பலியான ஆயிரக்கணக்கான பிராமணர்கள் 
முதலிய கர்டைக, ஆக்திர தமிழ் ஹிச்துக்களின் பரிதாப 
மான சோகக் சூரல் பூவுக்கு எட்டியதும் முகமதியக் 
கொடுங்கோல் ஆட்சியையே க௬ுக்கிவிட வேண்டும் 
என்ற ஆரவாரம் பொங்கி எழுந்தது. இருஷ்ணா நதிக்கு 
அப்பால் உள்ள தமது ஹிச்து சகோதரர்களின் கஷ்ட 
களைக் கேட்டு மஹாசாஷ்டி.ரத்தின் ஹிச்து சாம்ராஜ்பம் 
ச௪இக்குமா 7 மராட்டியரது ஹிர்து சாம்ராஜ்பத்தையே 
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ஏளனம் செய்ததுபோல் ஆனதன்றோ 7 தமது படைகள் 
வடகாடுகளில் மகத்தான போரர்புரிச்து கொண்டிருக் 
தாலும் கர்னாடக ஹிச்து மக்களைக் காப்பதற்கு ஒரு ஹிக்து 
சேனையை அ௮னுப்புவதென்று நானு தர்மாணித்தார். கிஜா 
மின் உதவியைக் ௧௬இ அவனுக்குத் தஇப்புவின் ரரஜ்யத்தி 
லிருச்து ஜெயிக்கும் காடுகளில் மூன்றில் ஒருபங்கு 
தருவதரக வாக்களித்து, கானா மதப் பித்து பிடி.தத இப்புவை 
பலமாக எதிர்த்துத் தாக்குவதற்கு மராட்டியப் படைக 
அனுப்பினார். பட்வர்த்தன், பேஹ்ரே முதலிய மராட்டியப் 
படைத் தலைவர்கள் சென்று, தனியாகவும் ஒன்று கூடியும் 
படையெடுப்புச் செய்து, பகைவனுக்குச் சேர்க்த பாதாமி 
முதலிய omer ஸ்தலங்களைக் கைப்பற்றி, அடிக்கடி. 
பல போச் முனைகளிலும் அவனது படைகளைச் இன்னா 
பின்னப் படுத்தி ஆவேசத்துடன் நெருக்க வரவே, ௮வன் 
மலைப் பிரதேசங்களுக்குச் சென்று தலைமறைக்து தப்பி 
னான், அக்கும் ஹிக்துப் படைகள் ௮வனை விடாமல் 
துரத்திவரவும், இத்தனை சாளாக மனம் கூசாமல் ஹிந்து 

ஸ்திரிகளையும் ஞுழச்தைகளையும் துன்புறுத்தி, ஹிந்து 
அர்ச்சகர்களைச் சித்தரவதை செய்து, ஹிர்துப் பெண் 
மணிகளின் கற்பையும் அழித்து, இத்தகைய கொடிய 
அநீதிகளால் பெருமை கொண்டு வந்த இஸ்லாம் வீரச் 
சங்கமான திப்பு இப்போது ௮தே ஹிந்துக்கள் மேன் 
மேலும் வெற்றி சூடித் தனது முதுகையே பிளந்து விடு 
வரர்கள்போ லிருப்பதைக் கண்டதும் :புத்தி, புத்தி” 
என்று கன்னத்தில் ௮றைந்துகெொண்ட வண்ணம் For 
தானத்தை யா௫த்தரன். ஆயிரக் கணக்கான ஹிச்து 

ஏழைகளும் ஹிக்து ஸ்திரீகளும் எதிர்த்து நிற்காமல் துன் 
புற்று வருந்தி யழிக்ததைக் கண்டும் இப்புவின் மதவெறி 
படங்காமல் மேன்மேலும் குமுறிக்கொண்டே வக்தது. 
ஆனால், எதர்த்து கிற்காத ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகளின் 
ஆத்மத் தியாகத்தினால் செய்ய முடியாத ௮ரிய காரியத்தை 
மதப் பாதுகாப்புக்காக எதிர்த்துத் தாக்கிப் போர் புரியூம் 
ஹிச்துப்படைகள் இப்போது செய்தது மல்லாமல் இணித் 
தங்கு செய்ய முடியா வண்ணம் கொடுக்கேர லாட்சிுயை 
கசுக்கிவிட்டன. இப்பு நார்க்குண்டு, இட்டூர், பாதாமி 
காடுகளை மராட்டியர் வசம் கொடுத்து; மராட்டிய ஹிக்து
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ஆட்சிக்குத் தான் கட்டவேண்டிய கப்பத்தின் பாக்கக் 
காக முப்பது லட்சம் ரூபாயை சொக்கமாகத் தந்தது 
மன்றி, ஒரு வருஷத்தில் இன்னும் பதினைத்து லக்ஷம் 
கொடுப்பதாகவும் வரக்களித்தான். முகமதியரைப்போல் 
மராட்டியரும் இருக்க விரும்பி இருச்த£ல் ௮வர்கள் முக 
மதிய ஜனத்தொகை முழுவதையும் ஹிச்துமதத்துக்குப் பல 
வக்தமாகக் கெொண்டுவக்திருக்க முடியும், இப்பு சல்தர 
ஹின் ஆதரவின் &ழ் வெறிபிடித்து ஹிச்துக்களின் மீது 
அ௮கேக அநீதி யட்டுழியங்களைப் புரிச்து வச்த அந்த 
மொல்விகளையும்: மெளலானாக்களையும் மராட்டியர் ஹிக்து 
முழைப்படி, சிகை வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று 
பலவந்தப்படுத்தியிருக்க முடியாதா? ஆனால் மராட்டியர் 
கள் மசூதிகளை இடி.க்கவில்லை ; முகமதிய ஸ்திரீகளைத் தமது 
அச்தப்புரத்துக்கு இழுத்துச் செல்லவில்லை, பிற மதத் 
தினரைக் கத்தி முனையில் ஹிச்து மதத்தைத் தழுவும்படி. 
பலவந்தப்படுத்தி ௮நீதிகளைச்செய்யவு மில்லை, எனெனில் 
தைமூச்களையும் திப்புக்களையம் அல்லரவுஇன்களையும் 
தளரங்க?ப்புக்களையும் போல் அவர்கள் குரானைப் 
படித்திருக்க வில்லை. * அல்லாவின் பக்தச்களே' இத்தகைய 
துஷ்டச் செயல்களையும் துராக்கரமக்களையும் செய்ய 
யோக்கியதை பெற்வர்கள். “காபிர்” களுக்கு இந்த 
உரிமை என்றும் இடையாது. 

இவ்வாறு மசாட்டியப் படைகள் இப்புவின் மத 
'வெறியிணின்றும் ஹிச்து மக்களைக் காப்பாற்றி வரும் 
போது, வடகாடுகளில் மராட்டியரின் பகைவர்கள் ஒன்று 
சேர்ச்து எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள். அவச்களை மஹாதஜி 
ஷிர்தியா ஒருவசே தனியாக எ.இிர்த்துத் தடுத்து வச்தரர். 
Yur ஸல்பை உடன்படி.க்கைக்குப் பிறகு வடக்கே 
சென்ருர். ஐசோப்பியத் தலைவர்களின் &ழ்ப் பயின் ஐ படை 
கள் அற்புதமான இறமையும் ஒழுங்கும் பெற்றிருப்பதை 
பறிக்துணர்க்தார், இதை இச்திய படைத் தலைவர்களுள் 
முதன் முதலாகப் பானிபட்டுயுத்த வீரரான சதாசிவபாவூ 
உணர்க்திருக்தாச். ஐரோப்பிய முறையில் பெருஞ் சேனை 
களைப் பழக்குவதற்கு ௮வர் ஏற்பாடும் செய்திருகதார். ௪௪ 
தவ பாவூவின் தீட்டத்தை மஹாதஜி அமுலுக்குக் கெசண்டு



164 ஹிக்து பத பாதுஷாஹீ 

வரதரா) டீ பாயின் என்ற பிசெஞ்சுத் தளகர்த்தரைக்: 
கொண்டு பெருஞ் சேனையை ஐசோப்பிய புத்த முறைகளில் 
பழக்கெது மன்றி ௮தற்கு வேண்டியயுத்த ஆயுதங்களையும் 
ம.ற்றக் கருவிகளையும் அமைத்து எக்த ஐரோப்பியச் சேனை 
யும் ௮தைக் எண்டு கடுவ்கும்படியும் செய்தார், இத்தகைய 
பெருஞ் சேனையைக் கண்டு வடக்கிலுள்ள எதிரிகள் ௮௪௪ 
மடைந்து மஹாதஜியின் சொல்லுக்கு ௮டங்இ ஈடந்தரர் 
கள். ஆங்கிலேயர் இணிமேல் தாம் டில்லியின் ராஜாங்க விவ 
கரரங்களில் தலையிடுவதில்லை யென்றும் மராட்டியர் ௮இல் 
இஷ்டப்படி. செய்யலாம் என்றும் உடன்படிக்கையில் 
வாக்களித் தீருந்தும், ரக௫மாய்ச் சூழ்ச்சிகளைச் செய்து 
தம்மால் கூடு மட்டும் மஹரதஜி ஷிச்தியரவுக்குக் கஷ்டங் 
களை அளித்து வத்தரர்கள். மேலும் சக்ரவர்த்தியான 
ஷாஹ்.ஆலம் என்பவனைக் கைப்பற்றி அவன் மராட்டியரது 
கையில் ௮அகப்பபடாம லிருப்பதற்கு வேண்டிய முயற்சி 
களையும் செய்து வக்தார்கள். ஆனால், டில்லி அரசியல் 
விவகாரங்களில் மஹா தஜிக்குத்தான் பிரகான அதிகரரம் 
இருக்து வச்தது, அவர் டில்லிச் சக்ரவரத்தியைக் கைப் 
பற்றி, வஜீர் பதவிக்கு உரிமை பாராட்டிய (peu Sar stor 
வென்று, சம்மையே சக்ரவர்த்தியின் ஜீராக கியமிக்கும்படி. 
சொல்லவும், சக் ரவர்த்தியானஷாஹ் ஆலமும் ௮தற்கதிணக்க 
மஹாதஜியைக் தனது வஜீராக், தமது படைகளுக்கு. 
அவரைத் தலைவராக்க, அவருக்கு டில்லி ஆக்ரா இரு மாகச 
ணங்களையும் கொடுத்தான். இதைக் கண்டு முகமதியர் 
களுக்கும் ஐசோப்பியர்களுக்கும் கோபம் பொங்கு வந்தது. 
இச்த எஏற்பாட்டினால் முகமதிய ஏகரதிபத்தியமே அழித்து 
விட்டது என்று சொல்லலாம், அது மட்டு மன்றி முக 
லாயச் சக்ரவர்த்தி பேஷ்வாவுக்கு வஜீர்-இ-முடாடிக்என்ற 
கெளரவத்மையும் அளித்தான். அதனால் சக்ரவத்தியின் 
பெயராலும் மஹா ரசஜாதிராஜர் என்றப் பட்டத்தினாலும் 
பேஷ்வா இந்தியா முழுவதிலும் ஆட்டு புரிய முடிச்தது., 
இதற்குக் கைம்மாறாக,த் தன் செலவுக்கு 65000 ரூபாயும் 
சக்ரவர்த்தி யென்ற பட்டமும் ஷாஹ்ஆலத்துக்கு இருக்.து. 
வர்தன. இக்தப் புதிய ௮ரசியல் திட்டத்தைப் பற்றி௮க் 
கரலத்து WIT ows 69 556 லிருந்து கன்கறியலாம் 3 
*' இந்திய சாம்ராஜயம் சம்முடையதாகி விட்டது, மூக:
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லாயக் இழவனோ விருப்பத்துடன் ஈம் மிடமிருக்து உபகாரச் 
சம்பளம் பெற்று வருஇருன். அவனுக்குச் சக்சவர்த்இ 
என்ற பட்டம் இருந்து வருகிறது. என்றாலும் அதுவே 
அவனுக்குப் போதுமான திருப்தியை அளித்து வருற.து. 
இக்த சாடகத்தை காரம் சில நரள் வரையில் கடத்தியே திச 
வேண்டி. யிருக்கிறது. ” இசே மசதிரியுள்ள சந்தாப்பங் 
களில் ஆல்கேலேயரும் இத்தகைய காடகத்தையே 
7957-வது வருஷம் வரையில் ஈடத்த வந்தார்கள். இகத 
விசேஷ நிகழ்ச்சியான ஹிந்து ஆட்சி.பின் உண்மையை 
எல்லா ஹிக்து கரடுகளிலும் ௮றிவறுச்துவதற்காக மஹா 
sol இக்திய கரடுகளில் பசுக்களையும் மாடுகளையும் கொல் 
வதைத் தடுக்கும் திட்டத்தை அமைத்தார். மேலும் ௮வர் 
அரசியல் முறையில் பெற்ற அக்தஸ்தைச் சொல்லளவில் 
அனுபவித்துத் இருப்தி படையாமல், எதிர்த்து நின்று கல 
கம் புரிச்த சிற்றசசர்களையும் அடக்கி, _ மகத்தான மஹா 
சாஷ்டிர மண்டலத்தின் ஆதரவின் ழ் அவர்களை அங்க 
மாக உடைய ஹிந்து சாம் ராஜ்யத்தை நாட்டத் தலைப்பட் 
டார், சக்ரவரத்திக்கு அத்தனை காள் ஆங்கிலேயர் கப்பம் 
கட்டாமல் இருக்தாச்கள். அதன் பரகீஇியையும், செளத், 
ர்தேஷ்முகி வரிகளையும் ae மஹாதஜி ஆங்கிலேய 
ருக்கு உத்திரவு அளித்தார்; பின்பு வரி வி௫தது, சுயேச்சை 
பதிகாரம் செலுத்தி வரத ராஜஐப் பிரதஇிகிதிகளையும் ஜமீன் 
தரர்களையும் அடக்கினர். இதனால் வட காடுகளில் பெருத்த 
எதிர்ப்புத் தோன்றியது. பிரபுக்களும், ௮மீர்களும், 
கான்களும் மராட்டியர் எதிரே கலகம் செய்து Borie 
போருக்கு வந்தார்கள். அதுமட்டு மல்லாமல் இக்தியாவில் 
ab 53 சாம்ராஜ்பத்தை சரட்டவல்ல ஒரே alls si சரஜ்ய 
மான மஹாராஷ்டி ரத்துக்கு எதிராக ராஜாக்களும் ராவ் 
களும் இளம்பி மூகமதியர்களுடனும் ஆங்கிலேயருடனும் 
சேர்ந்து கொண்டார்கள். இச்த துரதீருஷ்டமான கிலைமை 
இயற்கையானதே, இரு பெசிய சரஜபுத்தி சாஜ்யன் 
களசன ஜயபூரும் ஜோத்பூரும் மராட்டியருக்கு ௭இராசு 
தன்று சேர்ச்து வடகாடுகளில் உள்ள முகமதியப் படை 
களுடனும் சேர்ந்துகொண்டு ஷிக்தயாவின் சேனையை 
எதிர்த்து லால் லோட் என்ற இடத்தில் பெரும்போசையும் 
கடத்தினார்கள். இக்த ரரஜபுத்திர சிம்மங்கள் முகலாயருக்
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கும் ஆங்கிலேயருக்கும் எதிரேனும் இவ்விதம் ஒற்றுமைம் 
பட்டிருந்ததே யில்லை. போர் முனையில் மஹாதஜியின் தலை 
மையில் இருச்த சகீரவர்த்தியின் முகமதியப் படைகள் 
மராட்டியரை விட்டு ராஜபுத்திரர் கட்சியில் சேர்ந்து 
கொண்டார்கள். இவ்வாறு இடீ. ரென்று கைவிடப்பட்ட 
மசாட்டியர் தோல்வியுண்டனர். ஆனல் மராட்டியத் 
தலைவர் மன உறுதி இதெறவில்லை. அவர் அஞ்சாமல் 
மீண்டும் மராட்டியப் படைகளைத் இரட்டினார். லசகோப௱ 
தாதா என்ற மராட்டியச் சேனாதிபதி ஆக்ரா கோட்டை 
யில் இருச்தாச். முகமதியர்கள் ௮தைச் சூழ்ச்து தாக்கினர் 
கள், ஆனால் ௮வர் தைரியத்துடன் விடாமல் எதிர்த்தது. 
வரவும், எதிரிகளின் வெற்றி குன்றிப்போயிற்று. mer 
பாது மராட்டிய மக்களால் என்றும் மறக்க முடியாத 

சஸீப்காணின் பேரப் பிள்ளையான குலாம்காதர் என்பவண் 
சோஹில்லருடனும் பட்டானியருடனும் வந்து மஹாதஜி 
மின் கையி விருச்தும் டில்லி ராஜ்ப அதிகாரத்தைக் கைம் 
பற்ற விரும்பின். மூடாத்மாலான சக்ரவர்த்தியின் 
தூண்டுதலால் அவன் டில்லிக்குள் நுழைய PY SB 
அப்போது ஆக்ராவைச் சற்றி முகமதிய ராஜபுத.ர சேனை 
களுடன் மஹாதஜி பேசர் புரிந்து வகந்தரர். ௮வர் வட. 
காடுகளில் சேச்ச்த துரதிஷ்ட நிகழ்ச்சியை கானாவுக்குச்: 
தெரிவித்து இதற்கெல்லாம் காரணம் ஆங்கிலேயரின் 
பேராசையே என்றும் எழுதினர். மராட்டியசைப் போர் 
ழேனையில் கேருக்ரூ கேர் ௪௫்இத்து அதன் ருசியை say 
பவித் இருந்த ஆங்ிலேயரோ இப்போது ௮வர்களைம் 
போர் முளையில் கேசே ௪க்இக்க தைரிய மற்றிருக் தார்கள். 
மராட்டியர் இன்னும் கொஞ்சம் காள் இப்படிச் Far 
வாத்இியின் பெயரால் சர்வ அதிகாரங்களையும் கடத்தி 
வச்தால், ௮வர்கள் ௮ப் பதவியை விடாமல் பிடித்துக் 
கொண்டு, அவ் வதிகாரக்கள் யாவையும் தாங்களே 
தங்கள் பெயரால் ௬தாவாக ௩டத்த ஆரம்பித்து விடுவார் 
கள் என்று ஆங்கிலேயர் அறிந்தார்கள். உண்மையில்: 
மராட்டியரும் அவ்வாறே வெளிப்படையாக ௮இகாரம் 
செலுத்த ஆரம்பித் இருந்தார்கள். ஆதலால் எவ்வித: 
மேனும் முகலாயக் இழவனைனை சக்ரவர்த்இயைக் கைப் 
upp வேண்டும் என்று ஆங்கிலேயர் விரும்பினார் கள்
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சானாவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முஹாசஜி தமது காட்டு 
மக்களுக்கு எடுத்துசைச்தாரச் : நமது மகத்தான சாம் 

சாஜ்யத்துக்காகவே கரம் வாழ்ச்து போர் புரிக்து இறப் 
போம். இக்த சாம்ராஜ்யத்தின் தலைவரே ஈம் யாவருக் 
கும் பொதுவான தலைவரரவர். அவருக்கே cog Se 
வரசத்தைக் தருவோம். கம்முள் பெருமையையும் ௬ய 
ரல a லாபச்தையும் அறவே ஒழிப்போமாக, என் கருத்தைப் 
பற்றி யாருக்கேனும் சந்தேகம் தோன்றினால் அதை 
இப்பொழுதே அகற்றி விடுங்கள், என்னைப்பற்றி யாரே 
னும் புகார் சொன்னால் ௮தை நீங்கள் செவிசாய்த.துக் 
கேட்க வேண்டாம். ஏனென்றால் ௮ர்தப் பொய்யர்தான் 

கம்முன் பிளவு செய்து தத்தம் ௬யகல கோக்கத்தைப் 
பூர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள். song FID 
சாஜ்யத்தக்காக கான் செய்த தொண்டுகளைக் கவனித்தார் 
பார்த்தால் இவர்கள் சொல்வ தெல்லாம் புரட்டு என்று 
தெரிடவரும். கரலத்துக்கேற்ற அறிவும் வன்மையும் 
அமைந்தோராய் தே£யக் கொடியின் £ழ் இரண்டு 
கிற்போமாக/ ஹிச்துஸ்தானம் முழுவதிலும் ஈமது 
முன்ஜேச்கள் காட்டிய உன்னத தேசிய a Aw gon ses 
பரப்புவோமாக/ இரந்த மகத்தான சாம்ராஜ்யம் PD pew 
சிதறி அழிந்து போகாதவாறு காம் இதைக் காப் 
பாற்றுவோமாக?!"" தேசத்துக்குப் பெருத்த ஆபத்து 
கேரிடும்போல் இருக்சூம்போ.து கரனா இத்தகைய வேண்டு 
கோளைச் செவியுற்று வாளர இருக்திடுவாசர 2 நாம் முன் 
செல்லியவாறு கானா படை அனுப்பித் இப்புவின் மதத்தை 
யடகீடுத் தாழ்த்தியதும், ௮வர் ஹோல்கர் அலிஜா 
பகதூர் இருவரையும் மஹாஜிக்கு உதவி செய்யுமாறு 
அனுப்பினாச். தமது முன்னோர்களின் ஆசைக் கனவான 
ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தை காட்டி. ஹிர்துஸ்தானம் முழுவதை 
யும் அதன் ஆதிக்கத்துக்குள் ஒற்றுமைப் படுத்த முயற்சி 
கள் செய்து வரும் இச்தகைய சமயத்தில் சாஜபுத்திரரும் 
மராட்டியரும் போர்க்களத்தே எதிர் எதிராக நிற்பதால் 
தான்ஹிச்.துஆட்சியின் பகைவர்கள் தல்தாக் கத்தொடங்கி 

னார்கள் என்று அறிந்து சானா வருத்தப் பட்டார். ஆத 
லால் ௮வர் ராஜபுத்திரர்களுடன்--௮ திலும் முக்கயமசக 
Rei ps ௮சசருடன்--பேஷ்வாவின் பெயரால் சமாதானப்
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பேச்சுத் தொடங், ௮வர்கள் ஹிக்து ஆட்சியின் சத்துருக் 
களிடம் உறவு கொண்டாடலாகாது என்றும், ௮வர்கள் 
எவ்விதத்தரலாவது மராட்டியர் நாட்டிய ஹிக்து சாம்ராஜ் 
யத்துடன் PS SOP SHE சமரஸம் கொண்டாட வேண் 
டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார். பூனாவிலிருக்து உத 
விக்சூவந்த மரசட்டியப் படைகளின் ஆதரவைப் பெற்று 
மஹா தஜியும் தமது பகைவர்களை மு.நியடி.த்துத். தாழ்த்தி 

ஞர்; பின்பு அவர் டீ பரயினால் பயிற்சிபெற்ற இரு படை 
களை பனகான், ௮ப்பாகரண்டேராவ் முதலிய மரரட்டிய 
சேனாதிபதிகளின் £ழ் அனுப்பிப் பாணிப்பட்டு யச்தச்தின் 
காரண பூதனான கஸீப்கானின் பேரப்பிள்ளையான குலசம் 
காதரை எதிீரக்கச் செய்தார். we Sur போர் தொடுக் 
கத் தீர்மானித்தனச். இரு போர்கள் மூம்முசமாக நடக்க 

வும் முகமதியர் இிதறுண்டு cp Boy pa கரற்புறமும் ஓடினார் 
கள். இஸ்மாயில் பேக், குலாம்காதர் இருவரும் டில்லியை 
கோக்கி ஓடவும், மராட்டியர் அவாகளைத் துரத்தி வக்தரச் 
கள், சக்ரவரத்தியான ஷாஹ் ஆலமோ ஈடுவ்கினான். 
குலாம்காதர் பணம் கொடு என்று ஆரவாரித்தான். 
அந்தச் சக்ரவர்த்திமினிடமோ ஒரு செப்புக் காசுகூடக் 
இடையாது, இதைக் கண்டு கேரபத்தால் வெறி கொண்டு 

கொடிய மூர்க்கனான wis ரோஹில்லத் தலைவன் ஆய் 
குள்ள யாவரையும் விடாமல் படுகொலை செய்து, அங்கு 

அகப்பட்டதை யெல்லாம் கொள்ளை கொள்ளவும் ஆரம்பித் 
தான்) அந்தச் சக்ரவாரக்தியைச் சங்காசனத்தினின்றும் 
இீழே தசைமீது தள்ளி, அவனது மசர்பின்மீது முழங்காலை 
தன்றி, கத்தி யெடுத்து, அக்பர் ஒளரங்க?ப்பின் வம்சச 
வளியைச் சேர்க்க இக்கற்ற ௮க் இழட்டுச் சக்ரவர்த்இயின் 
கண்களைப் பிடுக்கி வெறிந்து விட்டான் ) இத்தகைய GG 

சம் செய்தும் திருப்தயடையாதவஞய், குலாம்காதர் ௪க்ர 
வர்த்தியின் மனைவிகளையும் பெண்களையுய் ஜனானாவிலிருக்து 
இழு,ச்து வச்து கிருவணமாக்குத் சன் கண்ணெதிரே 
அவர்களின் கற்பை யழிக்கும்படி. த ர்லகா களு ரம் 
கட்டனயிட்டான். அவனது இத்தகைய மிருகத் தன்மை 
யான வெறியின் காரணங்களுள் ஒன்று என்னவென்றால் 
அவன் யுவ பருவத்தில் இருந்தபோது சக்ரவர்த்தி ஷாஹ் 
ஆலத்தின் உத்திரவின்படி. ௮வனது பீஜத்தை யறுதது
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ஆண்மையை ஒழித்திருச்ததுதான். டில்லிபிலோ கொள்ளை 

ஓங்கஇவிட்டது. ௮ர்சிய மதத்தினர் மீது மதத்தின் பெபரால் 

முகமதியர்கள் செய்துவந்த அட்டுழிபங்களைப் போல், 

இப்போது அவர்கள் தமது மதத்தினர் மீதே ௮க்கிரமக் ' 

களச் செய்தார்கள். ௮ன்னியருக்குக் கொடுமை பிழைப் 

பவன் தம்மவருக்கே கொடுமை விளைவிப்பான் என்பது 

விளங்குறதன்றோ? இவ்விதம் கொடியவர்கள் தங்களது 

கொடுமைகளுக்குத் தாங்களே பலியாகி AOR MT Sar. 

ஆனால் இத்தகைய ஆபத்துக் காலத்தில் முகமதியச் சகர 

வர்த்தியையும், குடிகளையும், முகமதிய ஸ்இரீகளையும் 

இஸ்லாத்தின் பக்தர்கள் செய்துவந்த குரூர ௪த்திவதையி 

னின்றும் கொடிய அசரகரிக அவகேட்டினின்றும் 

காப்பாற்றுபவர் யரவர? காபிர்களே-௮திலும் ஹிந்துக்கள் 

௮திலும்--மசாட்டியர்கள்--அவர்களைத் தவிர வேறு 

யாருளர்? இந்த டில்லி சிங்காதனத்தை யலங்கரித்து 

வச்த முகலாயர்களும் மற்ற முகமதிய சிகாமணிகளும் 

ஹிச்துக்களின் தெய்வ ஆலயங்களை த் சரையோடு மட்ட 

மாக், ஹிர்.துக்கள் தொழுதுவந்த விக்ரகங்களை உடைத் 

தெறிக்து, ஹிக்து அரசுகளையும் அரசிளங் குமசிகளையும் 

தமது ஜனவைவைக்குப் பலவக்தமாய் இழுத்துச் சென்று, 

ஹிக்து ஸ்திரீகளின் கற்பையும் ஹிச்து சிறுவர்களின் 

தருமத்தையும் குலைத்து ௮ழித்து, தாயைவிட்டுக் குழந்தை 

யையும் ௮ண்ணனிடமிருக்து தம்பியையும் அகற்றி, 

ஹிச்து ரத்தப் பிரவாகத்தில் தமது கரங்களைக் கழுவி, 

அதனால் சரஸ்திக ஸம்ஹாரி (ரஜி) என்றும் தரும ரக்கன் 

என்றும் இவ்வுலகில் வெற்றிப் பட்டங்கள் சூடி, மறு 

வுலகில் இப் புண்ணிபச் செயல்களுக்கு வெகுமதிகளை பும் 

எதிர்ப்பார்த்து வக்தார்களல்லவா 7 இப்பொழுதோ அதே 

ஹிந்துக்கள் டில்லிக்கு வருஒருர்கள்--பசூதிகளைத் தரை 

மட்டமாக்குவதற்கு அன்று; முகமதியச் சமாதிகளையும் 

பிறைகளையும் உடைத்தெறிவதற்கு அன்று; முகமதிய 
அரசிகளின் கற்பைக் கெடுப்பதற்கு அன்று ; முகமதிய 

௮ சசிளவ் குூமரிகளையோ அன்றி முகமதி.பக் குடிசைகளில் 

வ௫க்கும் ஏழைப் பெண்ணையேனும் கையினால் தொடுவ 

த.ற்க. மன்று; பெற்மோர்களிடமிருக்.து குழந்தைகளைப் 

பலாத்காரமாகப் பிடுங்கிச் சென்று தமது மதத்தில் சேர்ப்ப
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தற்கும் அன்று; படுகொலை என்னும் கள் உண்பதற்கு 
மன்று ; ரத்த வெறி பிடித்து அவர்களைக் கொல்வதற்கு 
மன்று) எதிரிகளைக் கொண்று அவர்களது இரங்களை 
அறுத்து, அடுக்கி மலைபோல் GSC sr gear எதிரி 
களின் தலை ஈகரைக் திக்கரையாக்கியோ தமது வெற்றி 
யின் பெருமையை அளந்து கரம்டுவகற்கும் ௮ன்று-- 
அவ்வரறு மராட்டியர் செய்திருக்கனரேல் முகமதியர் 
களுக்கு அதில் குறை கூற உரிமையே இல்லை. டில்லியின் 
சிங்காதன த்தை இன்னமும் அலங்கரித்து வத்த முகமதி 
பனையும் ௮௭ ஈகரத்தாரையும் முகமதியர்களது கொடிய 
சித்தரவதைகளி லிருச்தும் காப்பாற்றுவதற்காகவே இப் 
போகு ஹிந்துக்கள் டில்லியை கேரக்கி வருருர்கள். 
ழூல்லி ஈகரே மராட்டியரது வரவை எஇிர்கோக்கி ஏங்க 
OE se. BH CIS HE குடிகளான ஹிந்துக்களும் 

மூகமதஇயர்களும் ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தின் படைகள் ககர 
வாயிலுள் பிரவேித்ததும் ஆவலுடன் வரவேற்றுக் 
கொண்டாடினார்கள். அலிஜா பஹசர், ௮ப்பாகாண்டே 
ராவ், சாணாகான், டீ பரயின் இவர்கள் டி.ல்லியைக் கைப் 
பற்றிஞர்கள். ஆனால் பரவியசன குலாம்காசர் ௮க்இிருக்து 
தப்பி யோடி.விட டான். ஈஸீபகானின் சகந்ததியைச் சேர்க்க 
அவனுக்கும் மராட்டியருக்கும் தலைமுறையான கடும் 
பகையிருந்தது. HQT தன் பாஉங்களுக்குத் SEE 

சண்டனையிலிருக்தும் தப்பி ஓடமுடி.யாது. ஒளரங்க 
சீப்பின் வம்சாவளியைச் சேரந்த ஷாஹ் ஆலம் தனது 
முகமதியச் சகோதரர்களிடமிருக்து அடைத்தீருக்த துன் 
பத்தை நீச்கும்பொருட்டு மராட்டியர் ஜீவகாருண்யம் 
கொண்டவராய்த் தம்மாலான அளவு உதவ் செய்தார்கள். 
முன்பு பானிப்பட்டில் ஈஸீப்சான் ரகசியமாய்ச் சதி 
செய்தசைப்போல் இப்போது ஷாஹ் ஆலம். மராட்டிய 
ரிடம் ரகசியமாய்ப் பகை வைத்து, குலாம்காதருடன் 
சேர்ச்து மராட்டியருக்கெகரே பகைக. கூட்டத்தைக் 
இளப்பக் கருதி மிருக்தான். இதை மராட்டியரும் ௮.றி 
வார்கள். குலரம்காதர் மீரத் கோட்டைக்குள் புகுந்து 
கொண்டதம் அவனை மசாட்டியப் படை தாக்கிற்று. 
ஆஞல், அவன் மும்முரமாக எதீர்த்து கின்றான். மராட்டி. 
வருக்கு முன்னால் நீண்டகாலம் கிற்கமுடியாமல், அவண் 

ர
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பிழைத்தால் போதுமென்று குதிரையின் மீதேறி ஓட 

வும் மராட்டியர் துரத்தி வரவே ௮ச்தக் கலவரச்தல்: 

அவன் சூதிரையிலிருர்்து கழே விழுந்து ஸ்மரணை 
தப்பினுன். அவனைக் கண்டு அடையாளம் அறிக்த சில: 

இராமவா௫ிகள் ௮வனை மராட்டியாது கூடாரத்துக்கு 

எடுத்துச் சென்றார்கள். முகமதிய ஜனங்களே HBS 

கொடிய பாவிக்குதி தகுந்த தண்டனையை விதிக்க: 

வேண்டும் என்று ஆரவாரித்தார்கள். ஷிக்தேவின் முன் 

னிலையில் ௮ப் பாவியைக் கொண்டுவந்து கிறுத்திஞாகள். 

அடுத்தடுத்து மூன்று தலைமுறைகளசய்க் குலாமின்- 

குடும்பம் ஷிந்தே மீது கடும் பகை பாராட்டி, வந்தது, 

௮வன் தனது ௮க்இரமங்களுக் கெல்லாம் தகுந்த 

தண்டனையை ௮டையாரமல் தப்பிக்க முடியுமா அவனது 

அங்கங்களைப் பயங்கரமான முறையில் அறுததுதி தள்ளி 

ஞர்கள். ஆனால் ௮வன் இன்னும் மராட்டியரைப் பழிப் 

பதைக் கண்டு ௮வனது கரவையும் கண்களையும் பிடுங்கி 

எறிச்தாரகள். கடைசியில் ௮ங்க ஹீனமடைந்து உரு 

வழிர்து போன சஸீப்கானது பேரப் பிள்ளையான குலசம் 

காதரைச் சக் ரவாத்இக்கு அனுப்பிஞர்கள். தனக்குக் 

குரூர சஇத்திரவசைகளைச் செய்த அக்க மனிதப் பிசாசு 

தக்க தண்டனை யடைந்து இறந்ததைக் கேட்டு ஷாஹ்: 

ஆலத்துக்குச் சந்தோஷம் உண்டாயிற்று, இவ்விதம் 

பானிப்பட்டில் மராட்டியரை அழிப்பதாக வீரவாதம் 

பேசிய நஈலீப்சகானின் கூலமே மசாட்டியரது கையில் 

அழிவுற்றது. அவனது குலமும் ராஜ்யமும் இருக்க இடம் 
தெரியாமல் அடியோடு அழிக்துவிட்டது. 

7789-வது வருஷத்தில் மஹாதஜி மற்ற மராட்டியப் 

படைத் தலைவர்களுடன் சேர்ச்து மூகமதியப் பகைவர்களை 

யும் அவர்களது கட்டுயைச் சேர்ச்த ராஜபுத்தி அரசர்” 

களையும் வென்றிடவும், அதைக் கண்டு ஆக்இலேயரும் 

போருக்கு வாராமல் அ௮டங்டிவிட்டார்கள். மராட்டியர் 

கிழட்டுச் சக்ரவர்த்தியை மீண்டும் கைப்பற்றவும், அவன்” 

வக்கீல் - இ- முடாலிக் என்ற பெருங் கெளரவத்தையும் 

பதவியையும் மஹாதஜிக்குக் கொடுக்க விரும் பினான்... 

ஆனால் அவர் அப் பதவியை ஏற்க மறுத்து, முன்:
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போலவே பூஷவிலிருக்கும் தமது இளம் பேஷ்வாவுக்கே 
அதைக் கொடுக்கவேண்டும் என்று வற்புறுசதிஞர். 

இவ்விதம் வட சரடுகளில் மராட்டியப்படை போச் 
கடத்திக்கொண் டி.ருக்கும்போது, இப்பு மீண்டும் போர் 
புரிய "விரும்பினான். ஆனால் 7798. வது வருஷம் அவண் 

மசாட்டியரது காடுகளைக் கைப்பற்றாமல் திருவாக்கூர் 
a ராஜ்யத்இன் மீது படையெடுத்தான் ; வடபுறம் 
இருஷ்ணா கதிக்கப்பாலுள்ள மராட்டியரை ஜெயிப்பது 
முடியாத காரியம் எனினும் தென் புறத்திலாவது 
பலமற்ற தஇருவாக்கூர் சசஜ்யத்தை ஜெயித்துவிடலாம் 
என்று கருதினனை. ஆனல் கானா உடனே கிஜாமுடனும் 

Bese லயருடனும் சேர்ச்து திப்புவின்மீது போச் 
தொடுக்கவும், பட்வா்ச்தன் திப்புவின் சாஜ்யத்தின் மீது 
படை யெடுச்தார். மராட்டியர் வக்ததும் இப்புவின் 
குடிகள் அவனுக்கு எதிராக அவர்களுடன் சேர்ந்து 
கொண்டு, திப்புவின் அதிகாரிகளைத் துரத்தி, வரி 
வசூலித்து, மராட்டியருக்கு உதவி புரிந்தார்கள். ஹூப்ளி 

தோளவட், மிஸ்ரிகோட் இவைகளைக் கைப்பற்றி மராட்டி 
யர்கள் மேன்ே மேலும் ag தப்பு சைப்பற்றியிருக்க தாச் 
வாட் கோட்டையை முற்றுகை யிட்டார்கள். HBBEES 
முகமதியச் சே திபதிவிடசமல் எதிர்ச்தான். மராட்டியப் 
படைத் தலைவச் "சொன்னதையும் கேளாமல் ஆக்கிலேயச் 
HS கோட்டையைத் தீடீரென்று பலக்கத் தாக்க 
கைப்பற்ற முயன்றும் முடியாமல் தவறி விட்டார்கள். 
இரு இறத்தாரும் பிடிவாதத்துடன் போர் புரிக்து வக்தனர். 
கடையில் மராட்டியர் விடாமல் வீரவன்மையடன் 
சாகசக் கோட்டையைக் கைப்பற்றினஞர்கள். பான்ஸே, 
சாஸ்தே முதலிய மராட்டியப் படைத் தலைவர்கள் துங்க 
ugBic கதியைத் தாண்டிவந்து ஸாந்தி, படஹூர், 
மைகோடா, ஹபேனூர், சேகரி முதலிய சததுரு 
ஸ்கானல்களைக் கைப்பற்றினார்கள். மராட்டியக் கப்பல் 
படையும் சும்மா இருக்கவில்லை. அது கடல்கரையைக் 
கரத்துக் காவல் புரிந்து சுற்றி, கார்வர், ஹன்ஸார் 
முதலிய இடங்களில் உள்ள முகமதிய அதிகாரிகளைத் 
reba srRaacre தேவோஜி, சகணபதிராவ்
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மேஹேக்தனே முதலிய மராட்டிய ௮இகாரிகள் ௪ந்தரவர்,. 
ஹோணாவர், கிரிஸப்பா, தாரேஷ்வப், உச்ூணி முதலிய 
இடல்களைக் கைப்பற்றி வரவும், மராட்டியப் படைகள் 
சரக்கப் பட்டணத்தின் மீது படையெடுத்தன. இன்னொரு. 
புறத்தில் கார்ன்வாலிஸ் தலைமையின் €ழ் ஆங்கிலேயரும் 
படையெடுத்துவக்தார்கள்.ஆனால், திப்புவின் சூழ்ச்சிகளால் 
அவர்கள் ஆகாரம் இன்றிப் பட்டினியோடு வெகு காள் 
இருக்கவேண்டி. கேர்ச்தது, உணவில்லாததால் குதிசைகள் 
இறக்து குவிச்சன, ஆகாரப் பொருள்களும் மறறச் eam 
களும் குறைவின்றி யமைந்தோராய் மராட்டியினர். 

சந்தோஷத்துடன் உற்சாகமாய் வருவதைக் கண்டதும், 
ஆங்கிலேயருக்கு உயிர் வர்தஐ. ஹரிபச்த படகே அவர் 
களுக்குக் கருணையுடன் வேண்டிய உணவுப் பொருள்களை 
யும் தந்தார். இரு படைகளும் அங்கே பத்து கரன் தக் 
பிருக்தன. மராட்டியர் இஷ்டப்பட்டிருக்தால் திப்புவின் 
ராஜ்யத்தையே அ௮ழித்திருக்க முடியும். ஆனால் நரனா. 
அவ்வாறு செய்ய விரும்பவில்லை. மதராஸில் ஆங்கிலேயர் 
கள் செய்துவரும் பேராசைச் சூழ்ச்சிகளுக்குத் தடை 

யாய் ௮வன் இன்னும் கொஞ்சகாலம் இருக்து வரவேண்டு 
மென்று நானா விரும்பினார். ஆனால் இவ்விதம் ஆங்கிலேய 
ரரலும் மராட்டியராலும் உதையுண்டு திப்பு ௪மா 
தானத்தை யா௫ிக்கவும், பரஷ்ராம் பானுவும், ஹரிபத்த். 
படகேயும் ௮வனுடன் உடன்படிக்கை செய்துகொள்ளும் 
படி. ஆக்கிலேயரைத் SFG OTE. Bown ஆங்கிலேயச் 
அவனது ராஜ்யத்தையே அழித்துவிட விருமபிஞார்கள். 
இக்த உடன்படிக்கையால். திப்பு தன் ராஜ்யச்தில் ௮ரைப் 
பக்குக்கு பேலாக மராட்டியருக்குத் த௫்.து, ௮பசாதமாக 
மூன்று கோடி. ரூபாயும் அவர்களுக்குச் செலுத்தி, இணி 
ஹிர்து ராஜ்யமரன இருவாங்கூரின் மீது தான் படை 

எடுப்பதில்லை என்று வாக்கும் ௮ளித்து, அதற்கு ஜாமினா 
கத் தனது இரு புதல்வர்களையும் ௮டைக்கலம் செய்தான். 
லாபத்தை மராட்டியரும் ஆங்கிலேயரும் கிஜாமும் ௪ம 
மரகப் பிரித்துக் கொண்டார்கள். மசாட்டியருக்கு 90 
லட்சம் ரூபாய் வருமானமுள்ள பிரதேசமும் ௮பரசஈதத்தில் 
ஒரு கோடி ரூபாயும் கிடைத்தது. இவ்வாறு திப்புவின் 
மூன்றாவது கடும் போர் முடிந்தது, 1798-வது வருஷம்
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மராட்டியப் படைகள் வெற்றியுடனும் போர்ப் புகழு௨. 
னும் தமது தலை ககரை யடைச்தன. 

மராட்டிய சாம்ராஜ்யத்தின் வட நாட்டுப் படைத் 
, தலைவரசன மஹாதஜியும் வெற்றியும் போர்ப் புகழும் 
பெற்று தலை ஈகரரான பூனாவை கோக்டப் பெரும் படை 
புடன் திரும்பி வச்தார். தெற்கில் இக்கு விஜயம் செய்து, 

-தென்னாடுகளைக் தஇப்புவின் மதவெறியி லிருக்தும் காப் 
பசற்றிய படகே, ராஸ்தே இவர்களது பெருஞ் சேனை 
களும், - வடக்இல் இக்கு விஜயம் செய்து முகமதியச் 
சக்ரவர்த்தியையே ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தின் உபகரரச் 
சம்பளம் வாங்கும் ஊழியனாக, ஆங்கிலேயர் பிரெஞ்சுக் 
காரர் பாட்டானியர ரோஹில்லர் இவர்கள் யாவரும் 
அதிர்த்து கின்று தடை செய்தும் ௮வச்களெல்லோரையும் 
முறி யடி.த்துச் சாம்ராஜ்ய ௮இகாரத்தை நாட்டி வத்த 

மஹா ;தஜியின் சேனைகளும் - இவ்விரு பெருஞ் சேனைகளும் 
மூனாவில் கூடவும் இக்தியவிலும் ௮யல் கரடுகளிலும் 
உள்ள ராஜ்யங்கள் எல்லாம் இணி என்ன ஈடக்குமேச 
என்று எதிர்பார்த்தார்கள். இக்தக் கூட்டத்தின் கருத்து 
என்ன? இச்த மராட்டிய மண்டலத்தின் அடுத்த காரியம் 
அன்னவரயிருக்கும் 7? இரந்த பலாட்டியர்கள் இணி யாரைத் 
தாக்கப் போகருர்கள் ? எல்லா மக்களும் பூனாவை 
கோக்கெனச். எனெனில் டில்லிக்கு முன்னிருக்த wes gal 
மெல்லாம் . போய்விட்டது. பூனாவே இக்திய அரசியல் 
ஏற்பாடுகளுக்கு முக்கிய ஸ்தலமாகிவிட்டது. இத்தகைய 

வெற்றிகளின் ஈடுவே மஹாரரசாஷ்டி.ர மக்களின் மனதில் 
(வேறு விதமரன கவலைகள் தோன்றின. இரு பெருக் 
தலைவர்களான கானாவும் மஹாதஜியும் கேருக்கு Cor 
சந்திக்கப் போூருர்கள். இறந்த தேசு பக்தச்களா 
மூருக்தும், இவர்களது மனதில் பரஸ்பர பொழுமையும் 

பகையும் இருக்குமோ? ஹிந்து ஆட்சியைச் சூழ்ச் திருக் 
பகைவர்களை முறியடிக்கும் ௮வ௫யத்தனால் இருவரும் 
Qe நசள் வரையில் ஒருவரை ஒருவர் எ தீர்க்காமல் இருக் 
தசசர்களோ? இருவரும் தமஅ முன்னோர்கள் சாட்டியிருக்த 
ஹிந்து ஆட்சியைக் காப்பாற்றி கிலை கிறு தத மனப் பூர்வ 
மாய் உழைத்திருக்கிருர்கள். இத்தனை காள் அடங்க
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ants ums OoCurg OeacehiGu Qurae விடுமே? 
அவ்வாருபின் ஹிகச்து சாம்ராஜ்யத்துக்கே அழிவு காலம் 

as gAGCn! இதை கினைக்கவும் மராட்டிய மக்கள் 
அஞ்சி, தமது ௮ரசியல் நிபுணர்களுக்கும் போர் வீரர் 

களுக்கும் பெருக் தலைவர்களான இவ்விருவருக்குள் 
கடக்கும் சச்சரவைக் கவலையுடன் கவணித்து வந்தார்கள். 

மசாட்டியரது தயவினால் சகீரவாத்தி யென்ற 
பட்டத்தை வஇத்துவக்த ௮ந்த கிழட்டு முகலாயன் 
தன்னால் அளிக்கக்கூடிய வக்கில் - இ- முடாலிக், மஹா 
சாஜாதி ராஜர் என்ற பெரும் பட்டங்களை மஹாதஜிக்குக் 
கொடுக்க விரும்பியதையும், அவர் அவைகளைத் தாமே 
வடக்க மறுத்து தமது தலைவரான kh DAB guar or இளம் 
பேஷ்வாவுக்கே வாங்கித தந் ததையும் நாரம் முன்னமே 
சொல்லி பிருக்இறோம். வன்மையும் அ.இகசரமும் அற்ற 
ராஜ சேவகனுக்கு இத்தகைய பட்டங்கள் அளிக்கப்பட் 
டிரம் தரல் அவைகளுக்கு மதிப்பே யில்லாமல் 'இருக்திருக் 
கும், ஆனால், இல்லனு அவைகள் வீண் பட்டங்களரக 
இருக்க முடியாது. : அவைகளால் சக்ரவர்த்தியின் பெய 
சால் ஆட்டு பலப் பட்டதாரிக்கு உரிமை கிடைத்தது 
மன்றி, சக்ரவர்த்இிக்சூத் தானாகவே எதையும் செய்ய 
௮திகாசமில்லாமல் போய்விட்டது. சாம்ராஜ்ய அதிகாரத் 
தின் பொருட்டு ஆங்கிலேயரும் மராட்டியரும் Lo paced 
பேசர் புரிச்தும் இழட்டு முகலாயனைக் அசத்துவதற்கு 
பரதொரு ஏற்பாடும் ஈடக்கவில்லை, அதிகாரத்தில் சகர 
வர்த்தியா யில்லாவிடி.னும் அவன் பெயரளவில் ச௪கரவர்த்தி 
யரகவே இருக்கது வக்தான். ௪க்ரவர்த்தியின் முழு “Barr 
மும் மரராட்டியரது கையில் Bors வக்தாலும், அவர்கள் 
சக்ரவர்த்தி யென்ற பட்டத்தையும் பெற்நிடுவார்களே 
யாயின் அதை அப்புறம் ஒருகாலும் கைவிடமாட்டார்கள் 
என்று ஆங்கிலேயருக்குத் தெரியும். ஆதலால் வேண்டும் 
என்றே ஆங்கிலே.பா்கள் அகத். கிழட்டு மேகலாயனையே 
அக்ரவர்த்தி யென்று அங்கீகரித்து வந்தார்கள். ஆதலால், 
அவர்கள் வடக்குச் சர்க்கார் மாசாணத்தைக் கைப் 
பற்றி ஆண்டு வக்தார்கள். எனினும், அதற்காகச் 

சக் ரவர்த்தியான ஷாஹ் அலத்தின் சம்மதம் வேண்டு
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மென்று விரும்பிஞர்கள். இதிலிருந்தே ௮௧ காலத்திய 

பொய்ப் பட்டத்து அரயெல் ஏற்பாடுகளை ஈன்கறியலாம். 

இந்தச் சாணக்யத தந்திரச்திலும் மராட்டியர்கள் கை 

தேர்க்தவர்கள் ; இக்திய சாம்ராஜ்ய அதிகாரம் முழுவதை 

யும் வெகு கரளாகச் தங்கள் கையில் கெட்டியாகப் பிடித் 

திருக்கும், அந்தக் கழட்டு முகலாயன் தாக்கவரும் 

மித்தையான அதிகாரப் பட்டத்தையும் தங்கள் ஆதரவில் 

வைத்துக்கொண்டு, கூடுமானால் அதனாலும் LD] GF VE 

களை யடையத் தயாரா யிருக்தார்கள். இச்தக் காரணத்தி 

னால்தான் மராட்டிய மண்டலாஇபதிக்குச் ௪கீரவர்த்தி 

யின் வகல் - இ- முடாலிக் என்றும் மஹா ராஜாதி 

ராஜர் என்றும் பட்டமும் அதிகரரமும் வழங்குமாறு 

மஹாசஜி சக்ரவர்த்இப் பட்டத்தைத் தரங்கெவகத கழட்டு 

முகலாயனை வற்புறுத்தினார். இவ்வளவு வருஒங்களாய் 

வட நரடுகளில் போர் பல புரிச்து வெற்றி பல சூடிவர்த 

மஹாதஜிச்கு இப்போது பூனா சென்று தமது அருமையான 

பேஷ்வா குழந்தைப் பருவத்தி விருந்து யுவ பருவத்தை 

யடைந்திருப்பதைத் தமது கண்களால் பார்த்து ஆனக் 

இத்து வரவேண்டும் என்று ஆசை சோன்றிற்.று. ஆதலால் 

அவர் தாம் ௪க்ரவர்தஇ யிடமிருச்.து வாக்கிய பெரும் சாம் 

ராஜ்யப் பட்டங்களையும் அதிகாரங்களையும் Cafe 

பேஷ்வாவுக்குத் தகுக்த கொண்டாட்டத்துடன் கொடுப்ப 

தென்று நிச்சயித்தார். 

இவ்வாறு மகாசஜியோ மஹாராஜாஇராஜர் என்ற 

சக்கரவர்ததியிட மிருந்து பெற்றுவந்த பட்டத்தைப் 

பேஷ்வாவுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று கருதவும், பிரா 

மணரான நானாவுக்கு இது பிடிக்கவில்லை. இப்பட்டத் 

தால் ஸாதாரர அரசருக்கு ௮வமதிப்பே எழ்படும் என்று 

அவர் சொன்னார். சுதந்தர நாட்டுக் சூடிகளும் அதிகாரி 

களும் ௮ன்னிய காட்டு ௮ரசனிடமிருக்து பட்டம் பெறு 

வதிலும் ௮ன்னிய ௮சசணிடம் அதிகாரம் பார்ப்பதிலும் 

தவறு இல்லை, தனது சமூகம் காடு இவைகளின் ஈன் 

மைக்கு விரோதமாக ஒன்றும் செய்யாமல் அவைகளின் 

மேம்பாட்டையே கருதி அன்னிய ௮ரசணிடம் பத 

வியையும் கெளரவத்தையும் அதற்குமுன் அகேகச்
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afgs திருச் தனர். எணினும், மஹாதஜி தான் பிரேரேபித்த 
ஏற்பாட்டினால் தமது தேசமக்களுக்கு இகழ்ச்சி ஏதும் 
வரலாகாது எனக் கருதி, அதற்கு மராட்டியரின் சத்ரபதி 
யரன ஸாதரரச மகசசாஜாவிட மிருச்து சம்மதத்தையும் 
பெற்ருர். இவ்வாறு அரசியல் விஷயமான தடையும் நீங்கி 
விடவும், ௮ப் பட்டங்கள் பேஷ்வரவுக்கு ஆட Dus & 
கொண்டாட்டத்தின் ஈடுவே அளிக் கப்பட்டன. தமது 
சரந்ததியாரும் பாரம்பரியமாய் ௮டைந்து பராதீனப் படுத் 
தாமல் ௮னுபவித்தற் குரிய இனாமாக வககல்- இ-முடாலிக் 
என்ற சக்ரவர்த்தி யளித்த கெளரவத்தையும் பதவியையும் 

பேஷ்வா ௮கிகரித்தார். இதனால் இணி ௮வர் சக்ரவர்த்தி 
யின் பெயரால் ஆட்சி புரிர்தவர உரிமை பெ பற்ழுச். 
மலும், முகமதியச் சக்ரவச்தஇக்கு வார்சாக ௮வனது 
புத்திரரகளில் ஒருவனைத் 'தேர்ச்தெடுக்கும் அதிகாரமும் 
மஹாதஜிக்கு வழங்கப்பட்டது. இச்தக் காலத்தில்தான் 
இந்திய சாம்ராஜ்யத்தில் பசுக்களையும். மாடுகளையும் எவ 

னும் கொல்லலாகாது என்ற உத்தாவு பிரகடனம் செய்யப் 
பட்டது. இக்தியாவும், கானா பட்னவிஸும், இன்னும் பல 
அரசாங்க அதிகாரிகளும் பேல்வாவுக்கு வெகுமதிகளை 

au ip ta) வாழ்த்தினார்கள். இக்திய அரசியல் விவகரரங்களில் 
Fra அதிகாரத்துக்கும் சட்டப்படி. உரிமை யுள்ளவர் ௪௬.7 
aur SSC ws | est gy ஆட்சேபித்து மராட்டியரது ஆட்டிக்குத் 
தடை செய்ய வந்த பகைவர்கள் ஐரேசப்பிய ராயினும் 
அன்றி ஆசியாக்கார சரயினும் இணி வாலாட்டுவதற்கு 
வகையில்லை. மராட்டியர் இப்போது. பேஷ்வா பெற்றுள்ள 
பதவியைக் கொண்டே அ௮ப் பகைவர்கள் யரவ ரயம் 
அழித்து ஓழித்துத் தமது ஆட்சியை நிறைவு ற.சரட்ட வகை 
ஏற்பட்டது. எனெனில், ௮ சியல் விவகாரங்களில் 
இனி மராட்டியர் என்ன செய்தாலும் ௮து இக்தியச் 
சக்ரவர்த்தியே செய்ததுபோ "லாகும். மராட்டியேே 
சக்ரவர்த்தியின் படைகளுக்குச் சேனாதிபதியாவர் ; 
மராட்டியரே .இச்திய சாம் ரரஜ்யத்தின் வஜீர்; சாம் 
சாஜ்ய இல்காதனத்துக்கே வாச்௯ தேர்ச்தெடுக்கும் உரி 
மையும் மராட்டியருடையதே, மேலும், வக்கீல்--இ-- 
மூடாலிக், மஹா ராஜாதி ராஜ் என்ற இரு பட்டக்: 
களையும் பதவிகளையும் பசாதீனப் படுத்தாமல் ' பசரம் 
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பரியமாய் 'அனுபவித்தற்கு உரிமையுள்ளோரும் மராட் 
டியசே, 

இர்தக் கொண்டாட்டங்கள் முடிச்சவுடன் பேஷ்வச 
அசண்மனைக்குத் திரும்பிப் பவனி போவதைக் காண ஜனவ் 
கள் இரள் இரளாய்க் கூடி. பிருஈ்தார்கள். தலைவர்கள் 
விரும்பியபடி ஜனத் இரளின் ஆசவாரத்தனலும் பீரங்கி 
களின் சப்தத்தினாலும் மக்கள் மனத்தில் தேசிய உணர்ச்சி 
ததும்பி மேலோக்கியது, ஊர்வலம் ௮ ரண்மனை யை 
அடைக்ததும், பேஷ்வா மஹாதஜிக்குப் பெரிய கெளரவங் 
களை வழக்ஒனார். பின்பு இந்திய சாம்ராஜ்பத்துக்கே 
சேனாதிபதியான மஹாதஜி தமது பரிவரரங்களையும் ௮இ 
காரத்தையும் நீக்கத் சனியே கை கூப்பி முன் சென்று, 
பேஷ்வாவின் பாதுகைகளைக் கையில் எடுத்து அணைந்த 
வண்ணம் பணிவாய்ப் பேசலானார் : “* எக்தாய்/ மஹு 
சசஜா! சிற்றரசர்களும் ௮திபதிகளும் ரரஜரக்க ளும் 
சாணாக்களும் முகலாயரும் துருக்இயரும் சேோஹில்லரும் 
மூகமதியரும் ஆம்கிலேயரும் தோல்வியுற்றது ஹிர்து சாம் 
சாஜ்யத்தின் தலைவரான உம்மைச் தாழ்மையுடன் பணிய ' 
வேண்டி. ஏற்பட்டது, நீர் பிறர்தது முதல் உமது பணி: 
யாளனான கான் கையில் கத்த யேச்தி, தார தேசங்களுக் 
குச் சென்று, பல போர் புரிச்து ஈமது சாம் ராஜ்யத்துக்குப் 
பல ஆண்டு ஊழியம் செய்திருக்கேன். பட்டங்களையும் 
பதவிகளையும் பெற்றும், இக்கு விஜயம் புரிக்து ௮இகரரவ் 
களை அடைந்தும், அதனால் அடியேனது ஆசை தணிய 
வில்லை. ௮சத ஆசை என்ன வென்ருல் உமது திருவடியில் 
அமர்ச்து எனது முன்னோர்களைப்போல் உமது பாதுகை 
களைச் ௬மச்துசெல்வதே யாகும்,முகலாய சரம் ர ரஜ்யத்தின் 
பிரதான மந்திரி, வஜீர், என்ற பட்டத்தைக் காட்டினும் 
சாதாரண மராட்டியப் படேல் என்ற பட்டமே எனக்குக் 
குதகலத்தை யளிக்கிற.து. ஆதலால் என்னைக் தூர Caray 
களுக்குச் சென்று போச் புரியும் கடமையி லிருந்து 
விலக்கி, உமசருகே யிருந்துகொண்டு எளிய மெய்ப் பணி 
யாளகைத் தொண்டுபுரி் தருக்க ௮னுமதி தருவீராக, ?? 

அழகாக வார்த்தை யடுக்குவதில் மஹாதஜி வெகு 
சமர்த்தர், mar மாதவராவோ மேன்மையான குணம்
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பொருந்திய பேஷ்வா ; இளம் பிராயத்தவர் ; ௩ற்குணம் 
வரய்ச்தவர்; கபடம் அறியாதவர் ; ௮ரசியல் விஷயங்களில் 
உள் கோக்கம் பயின்றவர். அவர்மீது மஹாதஜிக்கு ௮ 
wes பிரியம் இருந்தது. இளம் பேஷ்வாவும் மஹாதஜி 
மீது பிரியம் வைத்தார். இதனால் தைரியமடைக்து, கரனா 
பட்னீஸ் தற்போது ௮னுபவித்துவரும் அதிகாரங்களைக் 
கைப்பற்றி, மஹாராஷ்டிர மண்டஓததுக்கே பிரதான மந் 
இரியாக இருக்கக் கருதி, மஹாதஜி முயற்சி செய்யலானாச்; 
கரளாக காளாகச் சல சந்தர்ப்பங்களில் வெளிப்படை 
யாகவே கானா பட்னவீஸ் செய்த தீர்மானங்களை ஆட்சே 
பித்துக் கண்டிக்கவும் ஆரம்பித்தார். ஒரு கான் Want sal 
தம்முடன் இளம் பேஷ்வா குலவி வரும்போது இதைப் 
பற்றி வெளிப்படையாகவே பேசவும், ஈற்குணம் வாய்ந்த 
பேஷ்வா உறுதியாய், ''ஐயா, கேட்பீராக, serena 
மஹாதஜியும் எமது ராஜ்யத்துக்குக் கரங்களைப் போன்ற 

வர்கள். கரனா வலது கரம் என்றால் மஹாதஜி இடது கசம் 
ஆவார். அவரவர் கடமையைச் செய்வதற்கு அவரவரே 
தீரூதி யுள்ளவர். அவர்கள் இருவரும் ஒற்றுமைப்பட்டு 

உதவிபுரிச்தால் ௮ன் றி இக்தச் சாம் சாஜ்.பம் செழித்திடாது. 

அவர்களுள் ஒருவருக்கு ஒருவரை மாற்ற முடியாது, 
அவர்களுள் ஒருவரை ஓடுக்காமல் இன்னொருவசை அடக்க 
வும் முடியாது.” என்று உடனே பதில் உரைத்ததைக் 
கேட்டதும், மஹாதஜி இகைத்துவிட்டார். 

இச்சேதி ஒற்றர் மூலம் கானாவின் காதுக்கு எட்டி.ற்று, 
இதை யறிக்ததும் ஈகரனா, ஹரிபக்த் பட்கே, முதலிய பூனாவி 
அள்ள மக்திரி வர்க்கத்தாசே ௮ஞ்சினார்கள். பேஷ்வாவின் 
தலைமையின் €ழ் மஹாரசாஷ்டி ரத்தின் ஹிச்து சாம்ராஜ்பத் 
Ba Qe Bur முழுவதையும் சேர்ப்பது என்றும், இக்த விஷ 
யத்தில் தம்முள் எவரும் தனிச் ௬தச்திரத்துக்காக எதிர்த்து 
கின்றுல் ௮வரை அடக்குவது என்றும், உள்ள தமது வாழ் 
கரளின் முக்கெ லட்சியமே அ௮பாயத்தி AMES psi 
என்றும் அறிந்தார்கள். அவர்கள் உயிருள்ள வரையில் 
அத்தகைய விபத்துக்கு இடம் கொடுப்பதற்கு இணங்க 
மசட்டார்கள். தாங்கள் ௮திகாரத்தி Amig saga 
தால் தேச நன்மைக்கு ஹானி ஏற்படலாமாயினும் ௮ப்
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படிச் செய்வதால் உள்சாட்டுச் சச்சரவுகளைக் தடுக்கக் 
கூடுமானால், ௮வ்வாறு செய்ய ௮வர்கள் ஒரு மாளும் பின் 
வாங்கமாட்டார்கள். ஆதலால், உடனே கரனா ௪கல விஷ 
யங்களையும் பேஷ்வாவிடம் கலச்து பேச வக்தார்; பேஷ்வா 
பிறந்தது முதல் தரம் ௮வருக்காகவும் தேசத்துக்காகவும் 
செய்துள்ள தொண்டுகளை எடுக்துச் சொல்லி, ஷித்திய£ 
அதிகாரத்தில் ஆசை வைத்துச் செய்யும் சூழ்ச்சிகளுக்குப் 
பேஷ்வா இணங்கினால் அதனால் உண்டாகும் விபத்து. 
களையும் தெரிவித்த, அத்தகைய சூழ்ச்சிகள் பலிக்கு 
மானால் முகலாயச் சக ரவர்த்தியைப்போல் பேஷ்வா 
வும் மஹாதஜியின் கையில் ஆதரவற்ற பெரம்மையாகி 
விடுவார் என்றும் கானா வுறிவுறுத்தக் காட்டினார். 
இத்தகைய மூதன ஏற்பாட்டைத் இடீசென்று மஹா 
சசஷ்டிர மண்டல அரசியல் இட்டத்தில் அமைக்க முற் 
பட்டால் பெருத்த உள்காட்டுக் கலவரமும் போருமே 
கேர்க்திடும். . மராட்டிய மக்கள் தலைமுறை தவருமல்: 
பாடுபட்டு காட்டிய மகத்தான சாம்ரரஜ்யம் உள் 
கரட்டுப் போரால் அழித்து விடுவதன் நி முகமதியரும் . 
ஆக்கிலேயரும் த,த்தம் ஆட்டுயை கிலைகி நத தவிடுவார்கள். 
ஏற்கெனவே ஹைதராபாத்தில் முகமதியர்கள் ஹிந்து 
ஆட்சியைக் கவிழ்க்க முயற்சிகள் செய்து வக்தாச்கள். 
மஹாராஸ்டி ரத்து ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தைக் கவிழ்ப்பதில் 
ஆக்கிலேயருக்கு ஆவலும் வன்மையும் உண்டு. பேர 
மைச்சசான கானா பின்னும் கண்ணீர் உகுத்து உணர்ச்சி 
மிகுத்து உரைத்தராச்: “கரன் ௮திகாரத்தி லிருக்்து விலக 
வேண்டும் என்று டீச் விரும்பினால், இதே இப்பொழுதே 
என் சசஜிஞமாவை எழுதிச் தருகிறேன்.ஈரன் விலகுவதால், 
தேசம் பிளவுருமல் மேன்மையடைந்து உமக்கூத இருப்இ 
யையும் அளிக்குமானால், இக்த எனது ராஜிமைசவை 
உடனே அங்கீகரித்தீடுவீர், கரன் கா௫ிக்குச் சென்று 

_ சன்னியாச ஆஸ்ரமம் வாங்கிக் கொள்ளுகிறேன்.” 
இதைக் கேட்டதம் இளம் பேஷ்வரவான மாதவராவ் 
உணர்ச்சியால் மனம் மாறினார். மசாட்டிய சரம் ரரஜ்யத் 
துக்கேஸ்தம்பம் போன்ற ௮க்தப் பேரமைச்சரது உருக்க 
மான வேண்டுகோசளைக் கேட்டு பேஷ்வா மனம் விண்டு 
கூறினார் : “உமக்கு இச்தகைய எண்ணம் தோன்றுவ
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தேன்? £ர் எனக்கு மச்திரியாக மட்டும் ௮ன்றி, Ys 

சண்பராகவும், வழி காட்டும் குருவாகவும், நுண்ணிய 

உண்மைகளை அறிவுறுத்தும் ஆசிரியராகவும் இருக்து வரு 

இறீர். இந்தச் சாம்ராஜ்யம் உமது பெருக் தோள்மீதே 

கின்று வருகிறது. நீர் விலகினால் இது உடனே விழுக்து 

உடைபடும். ” இதைக் கேட்டு சானா உணர்ச்சியால் நாத் 

தீழூத்து, “ஐயா, நீர் பிறப்பதற்கு முன்னால் தொட்டு 

இச்சாள் வரை கான் உமக்கும் இக்தச் சாம்ராஜ்யத்துக்கும் 

கடமை தவருமல் சேவை செய்து வருகிற காரணத் இனால் 

அகேகருக்கு என்மீது துவேஷம் உண்டாயிருக்கிறது. 

இப்போது எனது தொண்டுகள் யாவும் மறக்கப்பட்டன. 

எதிரிகளே மிகுக்து வருகழுர்கள் '! என்று உரைக்கவும் 

தாராளச் இக்தையுள்ள அவ்விளங் சூமரச்,மனக் கவலையால் 

தசம் பேஷ்வா என்பதையும் கானா தமது அமைச்சர் என் 

பதையும் மறக்து, அன்பின் ஆர்வத்தினால் நானாவின் 

கழுத்தை யணைந்த வண்ணம் தேம்பிச் சொன்னாள் : 

* என்னைக் கை விடா தர்கள். சவலை யொழியுங்கள். எனது 

குழக்தைப் பருவத்தி லிருந்தே நீங்கள் எனக்கு வெறும் 

HOWE FITS DL GD அன்றிப் பிதாவாகவும் இருக்து வரு 

இறீர்கள். மனம் தடுமாறி அறியாமையால் நரன் தவறு 

செய்திருந்தாலும் தரங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். உங்களை 

அதிகாரத்தி னின்றும் விலகவிட மாட்டேன். உங்களை 

கரன் என்றும் கைவிடேன்.'' 

இவ்விதம் பேஷ்வா உருக்கமாக வாக்குறுதி செய்த 

தால், மனச் தேறி, சானா, ஹரிபச்த் பட்கே முதலிய அமைச் 

சர் தலைவர்கள் மஹாதஜியையும் அணுகினார்கள். Gar 

ரத்தில் ௮பிமானம் கொண்டவ ராயினும் மஹாதஜி தமது 

சமூகம் சாட்டிய ஹிச்து சாம்சாஜ்யத்துக்கு ௮ரிய 

தெொண்டுகளைப் புரிந்தவர், ஹிச்து ஆட்சியை அகற்றி 

அன்னியர் ஆதிக்கம் பெற முயன்றால் அதைத் தடு க்க 

௮வச் தம் உயிரையும் தியாகம் செய்யப் பின்வாங்கமாட் 

டார். ஒருகாலும் மஹாதஜி ரகோபாவைப்போல் தேசத் 
தைக் காட்டிக்கொடுப்பவர் அல்லர். மராட்டிய Hr 

சாரங்க அதிகாரம் முழுவதும் தமது கையில் ௮டங்கவேண் 

டும் என்று பேராசை கொண்டவ ராயினும், ௮வர் ௮தன்
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பொருட்டு மராட்டியருள் பிளவுண்டாக்கி உள்காட்டுமப் 
போர் தொடங்க மனம் தணியார். கானாவின் கட்டுயுடன் 
சமரசமரய் இருந்து பேஷ்வாவின் சொற்படி நடப்பதா 
யும் வரக்களித்தார். ஒரு நாள் ஹரிபச்த் பட்கே முதலி 
யோச் அவரை ௮ணுக, அவர் மசசட்டிய அரசரங்க ௮இ 
காரம் முழுவதையும் ௮டைய விரும்பி வருவதால் ௮வ 

ருக்ஞூம் கசனாவுக்கும் போட்டி. ஏற்பட்டுப் பிளவுண்டச 
கும் என்று, அதனால் பகைவரின் பலம் அதிகரித்து 
HATES $ அருமையான at சாம் ராஜ்யத்துக்கே 
பெருத்த தங்கு ஏற்படும் என்றும், ஆலை மராட்டிய 
மக்களுள் உள்நாட்டுக் கலவரத்தையும் போரையும் இளப் 
YUFDEG ரன ஒருகாலும் இணக்கிடமாட்டாச் என்றும், 
அதற்குப் பதிலாய் சானா பல ராஜ்யங்களை ஆக்கவும் அழிக்க 
வும் சக்தியுள்ள தமது அரசியல் அதிகாரத்தையே ராஜி 
ழமமைச் செய்தவிடப் போவதாயும் சொன்னார்கள். இதைக் 
கேட்டதம் மஹாசஜியின் மனம் உருஇவிட்டது. அவச் 
இணி கானாவையும் அவரது கட்சியையும் எ திர்ப்ப இல்லை. 
என்று வாக்குறுதி செய்தார். மராட்டியச் சரித்திரத்தில் 
பற்பல சமயங்களில் எற்பட்டதைப்போல் இப்போதும் 
உன்னத தேய உணர்ச்சிகளைப் போற்றி, மக்களின் ௬ய 
ஈல எண்ணகங்களையடக்கி மேலோக்கி கிற்கவும், இவ்விரு. 
பெருக் தலைவர்களும் பகை மறந்து மீண்டும் ஈட்புக் கொண் 
டார்கள். இருவரும் பேஷ்வாவின். பாதங்களில் அ௮மச்ச்.து,. 
தம்முள் கடக்ததை யெல்லசம் மறக்துவிட்டு, சமது பொதுத் 
தலைவருக்கும் ஹிக்.து சரம். ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து ஹிந்து 
தருமததைக் _ காத்து வளச்ப்பதையே லட்சியமாகக் 
காண்டதமது உன்னதமஹாரரஸஷ்டி.ர மண்டலசதுக்குமே 

ஊழியம் செய்வதென்று சபதம் செய்து கொண்டார்கள். 
தலைவர்கள் பகை மறந்து மீண்டும் ஈட்புக் கொண் 

டதைக் கேட்டு மஹாராஸ்டி.ரம் முழுவதும் மூழ்ச்சி 
வடைந்தது. மஹாராஷ்டிரத்தின் மகர அரசியல் கிபுணச் 
களில் ஒருவரான கேசவிக்கரரவ் காளே எழுதிய கடி.தத்தி 
லிருக்து ஹிச்து மக்கள் ௮டைக்த கூதூகலத்தைப்பற்றித் 

தெரிக்துக் கெசள்ளலாம். காளே கிஜாமின் தலை நகரில் 
மசாட்டிய சாரம்ராஜ்யப் பிரதஇிகிதியாக இருந்தார். sar 
கரனாஉக்கு நிஜாமின் தலைககரி லிருச்து எழுஇஞர் :
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“ உமது கடிதத்தைப் படித்ததும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி 
கொண்டேன். அதைப் படிக்கும்போது என் மனத்தில் 
அடுக்கடுக்காக எண்ணங்கள் சோன்றின. அட்டக் நதியி 
லிருந்து ஹிந்து மகா சமுத்திரம் வரை யுள்ள இப் பரந்த 
கரடு முழுதும் ஹிச் துக்களுக்கு உரிய ஹிர்து ஸ்தா 
னமே யன்றித் துருக்கியருக்குச் சேர்ச்த வ்ருக்கிஸ்தான 
மன்று. பரண்டவர் கரலம் முதல் விக்கிரமாதித்தியர் 
காலம் வரையில் சமது சாம்ராஜ்பத்தின் எல்லைகள் இது 
வரையில் பரச்இருச்தன. அவர்கள் பகைவர்களை முறி 
யடி.த்து இச்காடுமுழுவதிலும் ஹிக்து ஆட்சியையே சாட்டி, 
யுள்ளனர். ஆனால், அவர்களுக் கப்புறம் வரசவர்களேோ 
பலமற்றவர்களா யிருக்ததனால் அ௮ன்னியர்களான யவ 
னர்கள் கம்மை வென்று கமது ௬தக்திரத்தையும் கைப் 
பற்ற நேரிட்டது, டில்லியகிய ஹஸ்தினாபுர ராஜ்யத்தைப் 
பாபரின் சந்ததியார் கைப்பற்றினர், ஒளரங்க?ப்பின் ௮7 
சாட்டில் காலத்தில் ஈமக்கு மத விஷயங்களிலும் ௬தக்இர 
மில்லாமல் போய்விட்ட து. பூணூல் போட்ட பசர்ப்பனரின் 
மீது தலைவரி விஇக்கப் பட்டதுமன்றி அவர்களை YR SS 
மான ஆகாரத்தை வாங்கி யுண்ணும்படியும் பலவந்தப் 
படுத்தி வர்தார்கள். . 

““இக்த நெருக்கடியான காலச்தில் ஹிர்து மத ரட்சக 
சான இவாஜி பிறந்து புது சாகப்தச்சையே காட்டினார், 
அவர் பரத கண்டத்தில் ஒரு பாகத்தில் சூதக இரத்தை 
காட்டவும் ஆங்கே தமது மதமும் தருமமும் ஓங்க ஆசம்பித் 
தன. அதன் பிறகு மஹா சக்தி பொருக்திய வீரச்களான 
கானா சாஹிபும் பசபூஸாஹிபும் தோன்றவும் மக்களிடை 
அவர்களது பிரதரபம் சூரிய கரக்தி போல் பிரகரஇத்தது. 
இப்போது மாட்சிமை தங்கிய தமது பேஷ்வசவின் ஆத 
வில் மஹாதஜி of 6Qur Bar ஒப்பற்ற சைன்ய பலத்த 
லம் அரசியல் நுட்ப ௮றிவசலும் orb Be நாள் வரை 
இழக்சவை யெல்லாம் மீண்டும் பெற்றுள்ளோம். ஆனால், 
இக்ச மகத்தரன வெற்றிகளுக் கெல்லாம். காரணம் என்ன 
வெற்றியின் மேன்மையால் சாம் வெற்றியின் காரணங் 
களையே மறசக்து விடும், முகமதியர்கள் இச்சகைய 
வெற்றி சூடி. யிருக்தரல் அவர்களைச் சரித்இரப் sd Soe!
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கள் எல்லாம் புகழ்க்துபாடி. யிருக்கும். முகமதியருள் 

கடச்த சிறு காரியமும் பிரமாதமாகப் புகழப்படு வரு 

BOS. BO”, ஹிச்துக்களான சஈம்மவருக்குள் எத்தகைய 

அற்புதமான வீரச் செயல்கள் நடந்தும் அதைப்பற்றி 

ஒரு வரியேனும் எழுதப்படுவ இல்லை. ஆனால், இப்போது 

உண்மையில் ௮தியற்புதமும் கடந்துவிட்டது. அடைய 

முடியாததையும் அடைந்துவிட்டோம். தமது காடுகள் 

யாவும் அழிச்து காபிர்களின் கையில் அகப்பட்டு, காபிர் 

ஷாஹி (தட்சு) கிலைத்து விட்டதே என்று முகமதியர்கள் 

வெளிப்படையாகவே புலம்புகருர்கள். 

**ஹிர்துஸ்தானத்தில் ஈமது ஆட்சியை எதிர்த்து சின்ற 

எல்லோருடைய சிரத்தையும் மஹாதஜீ உருட்டி. விட்டாச். 

மனிதரால் முடியாத பெருங்காரியத்தையும் சாம் செய் 
துள்ளேோசம். பண்டைக் காலத்தில் நமது சக்கரவர்த்திகள் 

செய்ததைப்பேசல் காரமும் ஈம.து காடுகளை ஒன்றுசேர்த்து 

ஒழுங்கு செய்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியையே நாட்டியுள் 

ளோம். எனினும், இன்னும் செய்யவேண்டிய காரி 
யமோ மிகுதியாகவே இருக்கிறது. GOH வெற்றிகள் 

எப்போத எவ்விடம் குன்றி விடுமோ--எவரும் அறியார். 

பாவிகளின் திருஷ்டியால் எத்தகைய ஆபத்து கேரிடுமோ 

எவரும் அ௮றியரர், Sos ஆட்சியின் முக்கியக் கருத்து, 

கேவலம் கரடுகளை ஒவ்வொன்றாய் ஜயித்து ஆளுவது மட்டு 

மன்று; வேதங்களையும் மற்றும் ஹிக்து ஈரகரிகம் 

தொகுச்த சாஸ்திரங்களை ஆதரிப்பதும், தர்மத்தை 

வளர்த்துக் கற்ரரோரையும் பசுக்களையும் ஈல்லோசையும் 

ஏழைகளையும் “காத்து Ti Aci gil, பெரிய சாம்ராஜ் 

யத்தையே ஜெயித்து அதில் தேசிய ஆட்சியை காட்டு 

வதும், இக்குவிஜயம் புரிக்து ஹிச்துக்களின் புகழை 

உலகெங்கும் பரப்புவதுமே கஈமது ஆட்சியின் 

முக்கிய சோக்கங்கள். ஹிச்துக்கள் இத்தகைய அபூர்வ 

பலன்௧ககா அடைக்ததன் ரக௫ியம் நீரும் மஹாதஜியும் 

செய்துவரும் அரிய பெரிய செயல்களே. உம்மிருவருள் 
மனஸ்தாபமோ பிளவேோ தோன்றினால் ஈமது பகைவர் 
களுக்குச் கொண்டாட்டம்தான். கொடிய ரகசியப் 
பகைவர்கள் ஈம்மை நாற்புறமும் சூழ்க்திருப்பதால், நீங்கள்
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இருவரும் சமரசப்பட்டதைக் கேட்டுக் கவலை - தணிச் 

தேன். ஈமது படைகள் லாகூருக்கும் அதற்கப்பாலும் 

சென்று எல்லைப்புறத்தையே காப்பாற்ற வேண்டும். 

நம்மவருக்குள் பிளவு தோன்றி நமது படைகள் தம்மைத் 

தாமே மாய்த்துக் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்த்து வச்ச 

பகைவர்கள் மனம் முறிந்து மடியவேண்டியதே. என் 

மனத்தில் இத்தனை காள் பெருங்கவலை இருக்கது 

வந்தது. உமது கடி.த.த்தைப் பார்த்ததும் அந்தக் கவலை 

யெல்லாம் ஒழிக்தது.'! ௮க் கரலத்தில் peau அதிகாரி 

ஒருவரால் எழுசப்பட்ட இக் கடி.தத்திலிருக்தே ஈமது 

சரித்திரத்தின் ஊக்கமும் சாரமும் தெளிவாக விளங்கு 

இறது. 

் ஆனால், மஹாதாஜி 79_.9...7794-இல் இடீசென்று 

கடுஞ் சுரங்கண்டு பூவைருகே வரனவாடிபில் இறக்தார். 

இதையறிர்து மஹாரஷ்டிரம் முழுவதும் கவலைில் மூழ்கி 

யது. 

இவரது மரண த் தினால் மஹாரசாஷ்டிரரத்துக்குப் 

பெருத்த ஈஷ்டம் ஏற்பட்டது. இக்த ஈஷ்டத் இலிருக்து 

மஹாராஷ்டிரம் சமாளிப்பதற்கு முன்னசே அதன் 

ட்சியையும் அஇகாரத்தையும் நகக்இவிடுவதற்குப் 

பகைவர்கள் சூழ்ச்சி செய்யலானார்கள். மசாட்டியத் 

தலைவர்களுள் முதன்மை பெற்றிருக்த மஹாதஜி இறக்த 

தால் மஹாசாஷ்டி.ரமே ஒடுங்கிவிட்டது என்று அவர் 

கள் நம்பினார்கள். இப் பகைவர்களுள் முக்கியஸ் தனன 

ஹைதராபாத் நிஜாம் தலைமுறை தலைமுறை 

யாகத் தன்னை யடக்கி யொடுக்கச் ௪ற்றாசஞப் வைதீ 

இருந்த இக்த ஹிக்து ஆட்சியை வேருடன் அழித்து வஞ்சம் 

இர்த்துக்கொள்ள ஏ.ற்பரடுகளைச் செய்தவர்தான். அது 

வரையில் இரண்டு படைகள் கொண்டுள்ள தனது 

சேனையை அ௮வன் இப்போது ஒரு பிரஞ்சுத் தளகர்த்தரின் 

தலைமையின் £ழ் இருபத்.துமூன்_று படைகள் கொண்ட ஒரு 

பெரும் காலாட் படைச் சேனையாக அ௮இகரித்தான். அவ. 

னது மச்திரியான மிஸ்ரூல் முல்க் என்பவனும் பேசாசை 

பிடித்த முகமதியன் ; மசாட்டியர் சார்பாக மஹாதஜி சாம் 

சாஜ்ய அதிகாரங்களையும் பதவிகளையும் அடைந்ததைக்
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கண்டு மனம் பொறுக்காதவன். அக்நரட்டு முகமதிய 
மக்களிடை யுத்தக் இளர்ச்சியைத் தோற்றுவித்து, காபிர் 

ஷாஹி--ஹிச்து ஆட்சி-முடிவுபெற்றுப் பூனா மீது முக 
மதியப் பிறைக்கொடி பறக்கும் கரலம் வந்துவிட்டது: 
என்று மக்களிடையே பாட்டுப் பிரசாரத்தையும் நடத்தி 
ஞர்கள். கிஜாமின் மக்திரிக்குப் பேரர்வெறி அதிகரித்தது. 
மராட்டி யருக்குக் கொடுக்கவேண்டிய eons வரியைத் 
தரும்படி. நிஜாமை மஹாராஷ்டிர சரம் ரரஜ்யப் பிரஇரது 
Car ear, Aer Bear மந்திரி சீறி, ' சானாவே கேரில் வந்து 
செளத்துக்கு உள்ள மராட்டிய உரிமைகளை நாட்ட 
வேண்டும். இங்கு சான வச மறுத்தால் அவளை இக்கு 
கொண்டுவருவதற் கேற்ற மார்க்கம் எனக்குத் தெரியும் ”” 
என்று கர்ஜித்தான். மராட்டியரைப் போருக்கு இழுக்க 
இத போதாது என்று எண்ணி கிஜாம் ஒரு காடகக் காம். 
சியை எஏற்பாடுசெய்து, அதற்கு சரஜ அரதர்களையும் பிரதி 
கிதிகளையும் வேண்டுமென்றே அழைத்து, ௮ அவர்களது முன் 
ணிலையில் பேஷ்வாவான ஸவாமீ மாதவராவ், ஈரனா இவர் 
களைப்போல் வேடக்தரித்து. ஹாஸ்யம் செய்யும்படி. தனது 
சேவகர்களைத் காண்டிஞன். இதைப் பார்த்து முகலாய: 
சரஜ சபையார் பரிகர௪மரய் நகைத்து ம௫ழ்ச் தார்கள். 

- உடனே கிஜாமின் தர்பாரிலுள்ள இரு மராட்டிய ராஜப் 
Gr Saar ot கோவிச்சரரவ் பிங்களே, கோவிந்த 
சரவ் காளே இருவரும் எழுச்து தமது ஈரட்டுத் தலைவர் 
களுக்குக் காட்டப்பட்ட இந்த இழிவான ௮வ 
மரியாதையைக் கண்டித்து, “*மிஸ்ளூல் முல்கே, கேளாய்: 
பாஹாாவ்டாத்தின் பேரமைச்சரரான Bm ema இவ்விடம் 
இழுத்து வருவேன் என்று பலமுறை பெருமை Cu 
யிருக்கறாப். எமது சலைவரைப்போல் கடி.கரையும் ஈடிக் 
கச்செய்து ஏளனம் செய்தாய், இப்போது நரன் கூறும் 
சபதத்கைக் கேட்பாயாக, உன்னை மாாட்டியச் உயிருடன் 
கைப்பற்றி ஹிர்து சரம்ராஜ்யத்தின் தலைககரின் தெருக் 
களில் இழுச்துச் செல்லாவிடில் எனது பெயர் கோவிக்த 

சாவ் காளே அன்று." இத்தகைய அமங்களமான 
வசர த்தைகளுடன் மராட்டிய சாஜதூதர்கள் நிஜாம் தர் 
பசரைவிட்டுக் களம்பி பூவை அடைந்து கிஜாமுடன் 
போர் தொடங்குமாறு வேண்டிஞர்கள். இத்தகைய
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சந்தர்ப்பங்களில் மத்தியஸ்தம் பேசு ஆங்கிலேயர் முயன்ற 
போதெல்லாம் மராட்டியர் அவர்களை எதிர்த்துச் தூஷித்து : 
வச்தசனால் இப்போது ஆங்கிலேயர் மராட்டிய விவகாரவ் 
சுளில் தலையிடுவதற்கும் ௮ஞ்௫ஞர்கள். கிஜாம் அவர்களைப் 

பலதடவை வேண்டியும், அவர்கள் அவனுக்குப் பரிக்து 
பேசத் தணிவுபெராமல் மறுத்தார்கள். நிஜாமும் யுத்தத் 
துக்கு வேண்டிய எஏற்பரடுகளைச் செய்யலானான். இது 
காபிர்களை முறியடிப்பதற்கான தரும யுக்சம் என்று 

பறைசசற்றித் தன் காட்டு முகமதிய மக்களின் உணர்ச்சி. 
களை எழுப்பினன். அவர்கள் பூனாவைத் தாக்கத் இக் 

இரையாக்கக். கொள்ளையிடுவதாய் வீரவாதம் பேசு 

னார்கள், மிஸ்ளுல் முல்கின் வீண் கர்வம் தலைக்குமேல்: 

ஏறிவிட்ட.த ; மராட்டியக் கொடுங்கோல் ஆட்சியினின் 
md முகரைய அரசனை மீட்டு, முகலாய ஆட்சியை 

காட்டி, பார்ப்பனச் சிறுவனை பேஷ்வாவைக் கந்தை. 

யோடு வீடு விடாய்ச் சென்று சுற்றிப் பிச்சை வாங்கும் 
படி. காசிக்கு ஒட்டிவிடுவதாய் வெளிப்படையாகவே 

ஆசவாரித்தான். 

இவ்வாறு ஹைதரசபாத்தில் முகமதிய மச்இரி வீண் 
கர்வம் பேசி இறுமாப்பு ௮டைந்தபோது, பூனாவில் உள்ள 

ஹிர்து மச்திரியோ சைன்யங்களைக் சணக்கிட்டவண்ணம் 
வாய் மூடித் தமது யுத்த முறைகளைப்பற்றி யோசூத்து 

வந்தாச். தமது ஓப்பற்ற பெருக் தலைவரான மஹாதஜி 

இறச்தும் மரசட்டியர் மனச் சளராமல் சமயத்துக்கேற்ற 

வாறு கரரியத்தை கிர்வடக்கும் சக்தியைக் காட்டினார்கள். 

இப்போது கானாவின் ஓப்பறற திறமை பிரகாசித்தது. ௮வ 

ரது சொல்லுக்கு மக்கள் எவ்வளவுதூரம் கட்டுப்பட் டிரக் 
தார்கள் என்பதும் விளக்கிற்று. அவர் பரந்த மராட்டிய: 

ராஜ்யத்தின் பல தலை ககரங்களி லிருச்தும் வரும் படை 

களுக்கு உத்தரவு: செய்தார். அவரது அறிவின் திறமை 

யால் மராட்டிய மக்களுள் இருக்க சச்சரவெல்லாம் பறக்.து 

ஒற்றுமை நிலவியது. பூனாவில் தேசியப் போர்க் கொடி 

விரிக்கப்பட்டதும் மஹாராஷ்டி.ரப் படைகள் பல திக்கு. 

களிலிருக்தும் அங்குக் கூடி. ஹிக்து சாம் சரஜ்யத்தில் உறு இ. 

கொண்டனச். மஹாதஜிக்குப் பின் அவரது பதவிக்கூ..
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வந்துள்ள தெளலத்ராவ் ஷிச்தியாவும், ஆக்ராவைக் 
rss ஜீவபா தாதச பக்ஷ£யும், பட்டசணியசையும் 
சேோஹில்லரையும் துருக்கியரையும் வடகசாடுகளில் வென்று 

அடக்கிய அவரது படைத் தலைவர்களும், போர் வீரச் 
களும் அழைக்கப்பட் டிருக்தார்கள். துகோஜி ஹோல்கச் 
ஏற்கனவே தமது படைகளுடன் வத் இருக்தார். ராகோஜி 
பேோஸலே ஒரு பெருஞ் சேனையுடன் நரக்பூரி லிருக்.து 
வூறப்பட்டசச், காயக்வாட் தமது பலத்த படையுடன் 

பரோடாவி லிருந்து வந்தார். பட்வர்த்தன், ராஸ்தே 
குடும்பத்தினரும், சாஜேபஹசார், வின்சுர்க்கர், காடகே, 
சவான், டஉபலே, பவரர், தோராட், பாடன்கச் இன்னும் 
பல தலைவர்களும். அ இகாரிகளும் படைத் தலைவர்களும் 
உத்தரவு வந்ததும் புறப்பட்டு வந்தரர்கள். தமது பேச 
.-மைச்சர் பின்தொடர, பேஷ்வா தமது படைகளுடன் 
“கிளம்பினர். இளம் பேஷ்வா படையெடுப்பில் கலந்து 
- வந்தது இதுதான் முதல் தடவை. படைகளின் ஈடுவே 
தமது பேரரசர் வருவதனால் போர் வீரர்கள் குூ.தூகல 
மடைச்தனச். அதனால் மக்கள் அந்தப் படையெடுப்பில் 

. விசேஷ கவனம் கொண்டார்கள், கிஜாமும் யுத்தத்துக்குத் 
தயாராக விருக் கான். அவனது பெருஞ் சேனை, குதிரைப் 
படையும் காலாட் படையும் சேர்க்து, லட்சத்துப் பத்தா 
டிரம் இருக்த.த. அவனது பெரும் பீரங்கிப் படையே 
ஆற்றலும் பலமும் கொண்டி.ருக்தது. அவனது சேனையின் 
யுத்த படாடேோபத்தையும் மத வெறியையும் பார்த்து 
வெற்றிபெறுவது உறுதி என்று: முகலாயர் கம்பினச். 
மராட்டியப் படைகளின் பெரும்பாகம் இக்தியர முழுதும் 
பரந்துள்ள அவர்களது சாம்ராஜ்பத்தின் பல எல்லைக 

யும் காக்கவேண்டி யிருந்தாலும், ஒரு லட்சத்து முப்பதின 
யிரம் போர்வீராகள் படையெடுப்பில் சேர்ச்.துகொண்டாச் 
கள். இருகிறது படைகளும் பராக்தா என்னும் 
இடத்துக்கு அரே சயூள்ள மராட்டிய காட்டின் எல்லைப் 
புறத்தில் சச்இதசன. கானா முக்கியப் படைத் தலைவர்களிட 
மிருக்து சிரக்த போர் முறைகளைப் பற்றி அபிப்பிராயங்களை 
அழுதஇவாங்கி, அவைகளில் OSE A Diss s தேர்ச் 
தெடுத்த) மராட்டியரது படைகள் யாவுக்கும் முதல் 
மேசனாதிபதியாக பரஷ்ராம் பாவு பட்வா்த்தனை நியமித்தார்.
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இருதிறத்தோர் படைகளும் கெருக்கியதும் போர் தொடல் 
இற்று. முதலில் ஈடகச்த சிறு போர்களில் பட்டாணியர் 
தாக்கவும் மராட்டியரது சிறு படைகள் பின்வரங்இன... 
அவை நடுவே மேற்பார்வையிட வந்த பரஷ்ராம் பாஜு. 
வைக் கண்டதும் இதைப் பெருமித வெற்றி யென்று 
கருதி முகமதியர்கள் முகலயாயக் கூடாரத்தில் ஒரு. 
தர்பார் கூட்டிக் கொண்டாடத் தொடங்கனச். ஆனால் 
மராட்டியப் பெரும் படை கெருக்இவரவும் கிஜாம் தனது. 
தவற்றை உணர்ஈதான். ௮ஹமத் அலிகான் பொறுக்குத். 
தரமரன 50,000 .போர் வீரர்களுடன் €ற்றத்தோடு. 
மராட்டியப் படையை ௪ திர்த்தான். ஆனால்,பேோஸ்லேவின் 
மராட்டியப் படைத் தொகுதி அவர்களை ஆசாய வாண: 

வெடியுடன் வர வேற்கவும், ஷிந்தயரவின் பீரங்ககெள் 
வெடித்து, குண்டு மாரி பொழிக்தன. போரும் பயக்க 
மாய் மூண்டது. மராட்டியரின் பீரக்ககெளின் நடுவே 
அகப்பட்டுக்கொண்ட முகமதியர்கள், ௮ல்லாரஹ-ஐ 

அக்பர் என்று வாய்பிளச்கப் பல தடவையும் கூவியும், 
தப்ப வழி யில்லாமல் தவித்த முறிவுறவும், ௮வர்களது 
சூதிரைப் படை இன்னாபின்ன மாயிற்று. மேலும் 
மராட்டியர்கள் ௮வைகளை காற்புறமும் சூழ்ச்துகொள்ள.. 
நிஜாமும் பயத்தால் திகைத்தப்போய் இன்னது செய்வது 
என்று அ௮.றியானாய்ப் பின்வாங்கி ஓடலானான். இரவு 
தொடக்கியதரல் இருளில் ௮வன் உயிர்தப்ப முடிந்தது. 
இசவு முழுவதும் ஒழுங்கில்லாமல் நடச்த போரிலும் 
முகலாயப் படைகளில் பெருஞ் சேதமும் சூழப்பமும் 
தோன்றியது. மெளல்விகள் இது தரும யூததம் என்றும் 
இதில் ௮ல்லாவின் அருளால் வெற்றி கிடைப்பது கிச்சயம் 
என்றும்,. வரயில் நுசைதள்ளக் கூச்சலிட்ட தெல்லாம் 
வீணாயிற்று, அல்லாவின் முகமதிய வீரர்கள் தமது. 
கூடாரத்தில் இருச்த பொருள்களைத் தாக்களே கிடைத்த. 
வரையில் லாபம் என்று கொள்ளையிட்டுப் போர்க்களத். 
இனின்றும் ஓடத் தொடங்குஞர்கள். ஆனால், மசாட்டியக் 
கூடாரக் காவலாளர்கள் அவர்களைச் தெரடர்ச்து வந்து. 
௮ப் பொருள்களைப் பிடுக்இக் சொண்டார்கள், காலையான 
தும் கர்டா என்னும் மிடத்தில் தரு கிராம மதிலுக்குப் 
பின் நிஜாமின் படை கின்றது, சுமார் பத்தாயிரம் பேர்
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கொண்ட படை போர்க் கோலத்துடன் கிற்பதைக் 
கண்டதும் மராட்டியர் ஆங்கு ௮ருகுள்ள ஒவ்வொரு 
குன்றிலும் மேட்டிலும் தமது பீரங்கெளை வைழ்துப் பயல் 
கரமாய்க் குண்டு மாரி பொழிச்தார்கள். முகலாயனால் 
இசண்டு சாளுக்குமேல் கிற்கமுடி.யவில்லை ; were ows gi 
பீரங்கியால் அவனது தாடி. மட்டும் அல்லரமல் மனோ 
தைரியமும் பொசுக்கிவிட்டது; கடைசியில் மூன்றாவது 
காளில் தாகத்தால் ஈர வறள, கெஞ்சு துவள, இக்குமுக் 
கடைக்து ௪ண்டம் நெருக்க கசுக்குண்டு, போரை கிறுத்த 
வேண்டு மென்று மன்ருடினான். மராட்டியரேோ, 
“asda Ang» முல்கை எமது கையில் ஒப்புவித்து 
விட்டுப் பிற்பாடு பேச்ச ஆரம்பியுங்கள், அவண் 
DIT ous தூதருக்கும் பேரமைச்சருக்கும் காட்டிய 
இழிவான ௮வமரியாதைக்குத் தகுந்த சிட்சை யடைய 
“மேவண்டும்.”” என்று பதில் சொல்லவும், முூகமதியன் 

தைரிய மிழக்து மனவ் குன்றித் தளர்வுற்று தனது அருமை 
மந்திரியான மிஸ்ரூல் முல்கை மராட்டியரது கைபில் ஒப்பு 
வித்து, மராட்டியர் கேட்கும் எந்த கிபச்தனைக்கும் தான் 
இணங்குவதாயும், சன்னை உயிருடன் விட்டசல் போதும் 
அன்றும் கெஞ்சினான். “ பரச்தா, தபதிகதிஃளக் இடையே 
உள்ள காடுகள் மராட்டியருக்கூக் கொமிக்கப்பட்டன. 
மேலும் செளத் வரியின் பழைய பாக்கிக்காகவும் யூத்த 
அபரசதத்துக்கு மாக மூன்று கோடி. ரூபாயும் கொடுக்கப் 

பட்டது. இது தவிர போஸ்லேவுக்கு 29 லட்சம் ரூபாய் 
தனியாகக் கொடுக்கப்பட்டது.'”. இச்சத ஏிுபர்தனைகளின் 
மீதுதான் மராட்டியச், பூனுவை எரிசதுக் கொள்ளை 
பிட்டுப் பேஷ்வாவைக் கா௫ிக்குப் பிச்சைக்காக அனுப்பு 
வதாய் வீர வாதம் பே௫வச்த பகைவனை மீண்டும் ௮வனது 
தலை ககருக்கே அனுப்பச் சம்மதித்தார்கள். 

வெற்றி சூடிய காபிர் வரிசைகளின் ஈடுவே மிஸ்ருல் 
முல்க் மசாட்டியக் கூடாரத்துக்கு இழுத்துச்செல்லப் 
பட்டான். ௮வன் கைதியாகச் செல்வதைக் கண்ட பேசச் 
வீரர்கள் 'ஹர ஹச மஹாதேவ் என்று அடக்க முடியாத . 
ஜய கோலம் புரிக்தார்கள். கானாவைக் கைதியாக்க வந்த 
அவனைக் கைதியாக்க, தமது ராஜ தூதர்களின் சபதத்தை
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திறை வற்றியதும், உத்தம சிலரான மராட்டியப் 
பேரமைச்சரும் ௮ன்பின் அவதாரமுமசன பேஷ்வரவுக் 
கும் தோல்வியபுண்ட பகைவனுக்கும் மரியாதை காட்டினாச் 
கள். தங்களால் ௮வனைப் பூஷவுக்கு இழுத்துச் சென்று 
தெருக்களில் கிறுத்தி எளனம் செய்யமுடியும் என்பதை 
அவனுக்கு எடுத்துக்காட்டி, பின்பு ௮வமரியாதையாக 
வேனும் ஒன்றும் செய்யாமல், gab மன்னித்து 
விட்டார்கள். தம்மால் பகைவனைத் தண்டிக்க முடியும் 
என்பதை நிரூ:9த்துக் காட்டியதும் மராட்டியர் பகைவனை 
மன்னித்து அனுப்பிவிடுவார்கள். ௮து பேசரலவே கரனா 
வும் மிஸ்ருூல் முல்கை மன்னித்து அனுப்பினா. 

பேஷ்வா தமது அதிகாரிகளுடன் மஹாராஷ்டி.ரத் 
இன் தலை நகரில் பிவே௫த்து ஐய கோஷத்துடன் ஊர்வலம் 
வந்தார். காற்புறங்களி லிருந்தும் ஜனங்கள் திரள் 
இரளாய்க் கூடி, பூனாவுக்கு வந்த தமது ௮ரிய இளம் 
பேஷ்வாவுக்கும் பேசர் வீரர்களுக்கும் தேசிய ஈல் வரவு 
தந்தார்கள். மராட்டியர் பூனாவை அலங்கரித்துத் தமது 
விஜய வீரர்களை மனமார்ச்த குதூகலத்துடன் வரவேற்ருச் 
கள், ஹிச்துஸ்தானத்துச் செல்வக் களஞ்சியமான 
பூனை நக ரத்தில் மாடமசளிகைகளிலும் கூடகோபுரங் 
களிலும் கூரையின் மேலும் மாதர் கெடுக கின்று புஷ்பப் 
களையும் மங்களகரமான அ௮ட்சதையையும் போர் வீரர் 
சளின் மீதும் படைத் தலைவர்களின் மீதும் ௮ரூயல் 
நிபுணர்களின் மீதும் பேஷ்வாவின் மீதும் மழை போல் 
வருஷிக்கவும் ஊர்வலம் இனிது C55. இளம் பெண் 
களும் சிறுமிகளும் தத்தம் வீடுகளின் வாயிலில் 
கின்றுகெரண்டு இளம் பேஷ்வாவுக்கு மங்கள 
கர்ப்பூர ஹாரத்தி TRSSIT Gor WSS olor WESC CUFT TB 

Sin Oupmpacxcrbd Cuckaraid S09 wow nas 
குச் சென்ருச். சாம் சாஜ்யதஇன் பல படைச் தலைவர்களும் 

அதிகாரிகளும் தமது பெரிய வெற்றிப் படைகளுடன் 
தமது தேசியத் தலைககரைச் சுற்றி காற்புறத்திலும் கூடசச 
மடித்துத் தங்இனர்கள். இக்த வீரவிஐய ஒற்றுமைக் காட்சி 
யைக் கண்டதும் சானாசாஹிப் ஆட்சிசெய்து பாவு படை 
களை நடத்திய காலத்தில் மகத்தான ஹிர்து சசம்ராஜ்பம் 
அடைந்திருந்த உன்னத கிலைமையை உலகம் கினைத்தது.
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இனி காம் இவர்களைச் சற்று விடுவோம்--இளம் 
பேஷ்வா தமது மக்களின் ராஜபக்தியை அனுபவித்து 
ஆனச்த மடையவும், ௮வரது பேரமைச்சர் வெற்றியின் 
லசபங்களைச் சாம்ராஜ்யத்தின் பல பாகங்களுக்கும் பல் 
இட்டு ௮ரசியல் விவகாரங்களை கிச்சயித்து சாஜ தூதர்களுட 
னும் ராஜப் பிர தகிதிகளுடனும் படைத்தலைவர்களுடனும் 
கலந்து யோசித்து ஹிக்து சாம்ரரஜ்ய அபிவிருத்திக்காக 
மஹாசாஷ்டிர மண்டலம் செய்யவேண்டிய ஏற்பாடு 
களைத் தட்டம் செய்யவும், மஹாராஷ்டிர மக்கள் தசம் 
பாடுபட்டு சாட்டிய வெற்றியை அனுபவித்து ஆனக் இக்க 
வும், கவிகள் இன்றும் கேட்போர் மனதை யுருக்கும் 

்இீதங்களில் மராட்டிய மக்களின் அற்புத வீரச்செயல் 
களைப் பரடவும், ஜனங்கள் இப் போர்க் தங்களைப் பாட 
அதில் தமது அல்லது தம் படையின் வீரம் புகழப்பட் 
டிருப்பதைக் கேட்டுப் போர் வீரர்கள் பெருமையுடன் 
மீசை முறுக்கிப் புன்முறுவலெய்தவும், பூனாவில் கானா 
ஆட்சி புரியும் வரையில் தனக்குக் கேடொன்றும் வராது 
என்ற நம்பிக்கையுடன்' குடியானவன் கலப்பை யிழுத்து 
ஆனந்தம் பாடவும், ஆயிரக் கணக்கான ஜனங்கள் 
கூடித் தமது காணிக்கைகளையும் பிரார்த்தனை களையும் 
செலுத்திவருவதால், ஹிச்துக் கோவில்கள் பயமின் நித தலை 
திமிர்க் து நிற்கவும், ஹரித்வாரம்முதல் ராமேசுவரம் வரை 
யில் யாத்திரிகர்சளும் சன்னியசசிகளும் முனிவர்களும் 
வேதாகர்திகளும் சாதுக்களும் தம் இஷ்டப்படி. சுூற்றிதீ 
தருமோடதேசம் செய்துவரவும், சாஸ்திர விருத்திக் 
கசகச் மோன்கள் நாடு முழுவதிலும் பாடசாலைகளையும் 
மடங்களையும் கட்டி. ஆதரிக்கவும், ௮ந்த சரஸ்இர, கலச 
ஸ்தாபனங்கள் கவலையின் நி வளர்ந்துவரவும், அவைகளில் 
பண்டிதரும் கிபுணரும் கலைகளையும் சாஸ்திரங்களையும் 
படித்தும் போதஇத்தும் மக்களிடை அறிவைப் பரப்பி 
வரவும், போச் வீரனும் கப்பல் மாலுமியும் வீடு சேர்ந்து 
தன் பிரதாபங்களைக் காதலிக்கும் தாயாருக்கும் சொல்லி 
எதிரிகளிட மிருந்து தான் கைப்பற்றிவக்த பொற் சூவியலை 
யும் முத்து மாலைகளையும் காட்டித் தான் சொன்ன 
தெல்லாம் முற்றும் உண்மையே எனறு சிரூபித்து வரவும், 
சாம் ராஜ்யத்தின் தலைககர், பட்டினங்கள், கரொாமக்கள்
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யாவும் முன்னோர் பாடுபட்டு காட்டிய சத்திர த்தையும் 
மேன்மையையும் அடைந்து ௬கமாய் இருக்கும் உன்னத 
நிலைமையில் அவர்களை விட்டு வருவோம், இது நீடித்த 
காள் இருக்கமுடியாது எண்றறிந்தும் புகழின் உச்சியில் 
உலவுவதற்குக் கற்பனையும் ஆவல் கொள்ளுகிறது. விதி 
வசத்தால் ஹிச்.து சாம். ராஜ்யம் வீழ்ச்சி யடைய வேண்டி. 
யிருந்தாலும் அது கிலைத்து கிற்கும்போது காடெங்கும் 
குதூகலம் பரவி வரட்டும். 

இக்தப் பிற்கால மஹாராஸ்டி ரத்தின் சரித்திரத்தை 
மீண்டும் ஆராய்வோம். இதன் முக்ய கிகழ்ச்செளைச் 
சீர்தாக்க, இதற்கும் உன்னதமான ஹிகர்துஸ் தானத்தின் 
சரித்தித்துககும் உள்ள ௮ன்னியோன்யமான தொடர் 
பையும் கவனிப்போம்,



இரண்டாம் பாகம் 

சமஷ்டி விமரிசனை 

சுதந்திரத் தேவியே, உனது புன்னகையை தாக் 

கள் என்றும் மறந்திடோம், அடிமைத் தளையில் ஒரு 

வினாடியேனும் உறங்குவதினும், உனது ஆலயத்தே 

வாணாள் முழுதும் இரத்தம் சிந்துவ தாயினும், அதுவே 

எமக்கு இன்பம் தருவதாகும், எம்மீது படையெடுத்துத் 

தாக்கும் போர்வீரரிடம் இதை நீ உரைத்திடுவாயாக,?



do லட்சியம் 

ரீமஹாராஷ்டிரத்தின் தலைமையின்கீழ் அகல பாரத ஹிந்து சாம் 

சசஜ்யம்) 

ஸ்வாமி ! ஹித்துராஜ்ய காரிய துரந்தரரே ! 
ராஜ்ய அபிவிருத்தி கர்த்தாவே! உமது பெரு 
முயற்சிகளால் இவை யனைத்தும் சா திக்கப்பட்டன. 

ஹிந்துஸ்தானம் முழுதும் துன்பத்தினின்றும் காப் 
பாற்றப் பட்டது. தேசம் முழுவதையும் கோட்டை 
கள் எல்லாவற்றையும் மீட்டுக்கொண்டு Sr Fudd 

ஸ்ரீவிசுவேசுவரரையும் ஸ்தாபித்துள்ளேசம் '” 

(சாமச்சக்ரபகந்த் ௮மாத்யா) 

49 ற்காலத்திய மஹசசாஷ்டி. ரத்தின் உன்னதமசன வச 
லாற்றை நரம் ஹிந்து சமூக சரித்திரத்தின் ஒர் ௮ 

பசயமாகவே கருதவேண்டும். முதல் பாகத்தில் ௮ந்த வர 

லாற்றின் பல நுண்ணிய விவரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 
எனினும் அவைகளில் மிக முக்கியமான சரித்திர கிகழ்ச்சி 
காக் கோவையாக எடுத்.த ஆராய்க்து, அவைகளின் சரித் 

இரத் தத்துவத்தை அறிய வேண்டியது முற்றிலும் ௮வ௫ 
யமேயாகும். அத.ற்காகவே இவ்விரண்டசம் பாகத்தில் பித் 

Srag Ge மஹாராஷ்டி.ரத்தின் சரித்தர விமரிசனத்தைச் 

செய்வோம். மராட்டிய இயக்கத்தின் மூல காரணத்தை 

யும், மராட்டிய மக்கள் தளசசமல் இயசகம் செய்து போச் 

புரிச்து மகத்தான ஹிக்து சசம்சாஜ்யத்தை சாட்டிய 

கருத்தையும் அறியவேண்டியது ௮வசியமே. சானடே 

போன்ற பண்டிதர்கள் சிவாஜி, சாஜாராம் காலத்துச் 

சரித்தூத்தை உள்ளபடி. எடுத்துச்சொல்லி விளக்கி யிருப் 

பதனால், காம் இச் நூலில் அதைச் ௬ருக்கமசகவேவ 

எழுதினோம். பாலாஜி விஸ்வகாதரும் மஹாசசஷ்டி.ர மண் 

உலமும் தோன்றிய பிறகுள்ள சரித்தித்தையே விரிவாக
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எழுதியுள்ளோம். இக்கரலத்தில் ஹிக்து சரம் ராஜ்யத்தில் 
மஹாராஸஷ்டி.ரமே பிரதான அதிகசரம் வத்து வந்தபடி. 
யால், இக் கரலத்திய மஹாராஷ்டிர சரித்திரம் பரத 
சண்டத்தின் சரித்திரமே யாகும், 

இச்தக் காலத்தில், மஹாராஷ்டிர த.தில் நடந்த ஹிச்து 
இயக்கத்தின் தத்துவச்தை ௮வ் வியக்கக்தை ஈடத்திய மக் 
கள் எழுதிய ,நூல்களி லிருக்தே தெரிர்து கொள்ளலாம். 
இடை விடாது ,போர்புரிக்து சமூகத்தின் லட்சியத்தை 
காட்டுவதில் கண்ணும் கருத்துமா யிருக்க இம் மக்களுக் 
சூப் பல நூல்கள் எழுதவும் அவகாசம் இருக்திருக்க முடி. 
யாது என்பது உண்மையே. மேலும், வீண் வசாததைகளைக் 
காட்டிலும் இம் மக்கள் புரிந்துள்ள ௮ரிய வீரச் செயல் 
களி லிருந்தே அவர்களது உன்னத லட்சியம் தெளிவாய். 
விளங்குகிறது. இம் மக்கள் எழுதியுள்ள தூல்கள் சிலவே 
எனினும் ௮வைகளி லிருந்தே உண்மை ஈன்கு புலப்படு 
இறது. இச்த மூல சாலனங்களிலிருக்து மரச் டியப் பெருக் 
காப்பியத்தின உட்பொருளை அ.தியலாம். rr srr, Rares. 
இவர்களின் காலம்தொட்டு மராட்டிய இயக்கத்தின் 
உன்னத லட்சியம் என்னவென்றால், அன்னியர் ஆட்சியி 
னின்றும் ஹிச்து கரடுகளை விடுவித்து, பலத்த ஹிச்து சாம் 
சாஜ்ய த்தை ஸ்தாபித்து, ௮ன்னியரது ஆக்கரமிப்பி விருச் 

தும் மதவெறியினின்.றும் ஹிச்து சாகரிகத்தையும் ஹிச்து 
தருமத்தையும் கரப்பாற்றுவதே, இவ் உன்னத லட்சிய 
மானது ஷாஹஜியின் “ஸ்வதர்மராஜ்யத்'' தலிருக்து சிவாஜி 
பின் “ஹிந்துஸ்வராஜ்ய '* மாகப் பெருகிக் சுடைசியில் 
பாஜிராவின மகத்தான ஹிந்து சாம்ராஜ்யமாக'' காட் 
டப்பட்டதும், 1795--வ.து வருஷம் கோவ்ச்தசாவ் காளே 

வெற்றியுடன் உறுதியாக * இது ஹித்துஸ்தர்னமே$ ஒரு 
தாளும் துருக்கிஸ்தானம் ஆகாது ' என்று கூறினாச், 
தெய்விக தர்ம ஆராதனைக்கு என்றே அர்ப்பணம் செய்யப் 
பட்ட ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தையே லட்சியமாகக் கொண்ட 

மராட்டிய இயக்கத்தில் gar வன்ன தக் கருத்தை ஈன்கு 
காணலாம். ஒரு அரற்றாண்டுக்கு மேலாக இரு சமூகத்தின் 
மக்கள் அனைவரும் ஸ்வதர்ம, ஸ்வராஜ்ய, கததி 

"கொள்கையை கிலைகிறுத்தி வந்தார்கள்.
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இவ் OY GOT GOT லட்சியத்துக்காகப் பாடுபட்டவர் ஒரு 
வச் இருவர் அல்லர்; ஒரு தலைமுறை மாத்திரம் ௮ன்று, ஒரு 
குல சக்ததியார் மட்டுமல்லச் ; ஒரு பெருத்த சமூகமே 
இச்த லட்சியத்துக்காகப் போசர்புரிக்து as 500s Ss தமிழ் 
வாசகர்கள் ௮றிய வேண்டும். ஹிக்து விடுதலைப் போசை 
ஆசம்பித்தவர்கள் சிவாஜியும் சாமதாசருமே என்ருலும், 
yu போர் அவர்களுடன் நின்றுவிடாமல் அவர்கள் 
இறக்த பிறகும் அந் கரட்டு விர மக்களால் ஈடத்தப்பட்டு 

வெற்றியை அளித்தது, இப் பெரும் தேசிய இதிகாசத்தின் 
மஇிமை என்னவென்றால் ஆயிரக் கணக்கான அரிய வீச 
சத்தினன்களான ஆடவரும் பெண்டிரும் மகா மேதாவிக 
ளான அரசியல் நிபுணர்களும் ராஜ தக்திரிகளும் அஞ்சா 
கெஞ்சு படைத்த போச் வீரரும் மன்னர்களும் ராஜ்ய 
கர்த்தாக்களும் பண்டிதர்களும் கூட்டம் கூட்டமாய்த் 
தண்டுவந்து ஹிச்து சாம்ராஜ்யக் கொடியைச் சூழ்ச்து 

விஜயகேோசஷம் புரிந்து கிற்பதுவே. 

மேலும், அரசரின் ௮திகாரத்தால் ஆட்சி செய்யப் 
பட்ட மராட்டிய அரசியல் திட்டத்திலும் ஒரு முக்கிய 
Lor gure ஏற்பட்ட. மசரசட்டிய மக்களுள் ஒற்றுமை 
ஓங்கி, சாஜாங்கக் கட்டுப்பாடு தோன்றவும், மஹாராஷ்டிச 

மண்டலம் எற்பட்டது. அ தனால் மஹாசாஷ்டிரத்தின் 
அரசாங்க “Garr gms யெல்லாம் மஹாராஷ்டிர மண் 
உலமே கடத்திவர முடிந்தது, மஹாராஸ்டி.ரத்தில் உள்ள 
பற்பல சிற்றரசர்களும் அதிகாரிகளும் பேசச்த் தலைவச் 
களும் அரசியல் விஓயம்களில் மஹாசாஷ்டி.ர மண்டலத் 
தின் தலைமை ய திகாரத்துக்கு அடங்கி சடந்துவக்தார்கள். 
இதிலிருக்து மசாட்டிய இயக்கம் கேவலம் சல மனிதரசல் 
கடத்தப்பட்டதன்று என்றும், ஒரு தேசிய இயக்கமே 
என்றும், ௮தில் தேச மக்கள் யாவரும் ஒற்றுமையடன் 
சடுபட்டிருக்தார்கள். என்றும் ஐயமற விளங்குகிறது. 
மஹாசாஷ்டிர மண்டலம் தோன்றியதனால் இச்தியச் 
வாழ்க்கையிலேயே அரசியல் எண்ணங்களிலும் பயிற்சி 
கிலும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்ட.த. ஏனென்றால், இக்திய 
அரித்திரத்தில் இக் காள்வசை, மக்களுள் இத்தகைய தற் 
ஹ்மையும் கட்டுப்பாடும் Aue முறைகளில் ஏற்பட்
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டி.ருக்ததில்லை. மசாட்டியர் தொகுத்த சாம் சசஜ்யததில் 
அரசியல் ௮திகாரம் ௮7சர.து கையில் இல்லாமல் மக்கள் 
கையிலேயே இருந்தது. தேசியக் குடியரசின் தத்துவத்தை 
மக்கள் அறிந்து, மராட்டிய மண்டலத்தின் ஒவ்வேோச் 
HBSS Bow GL தத்தம். கடமைகளைச் செய்து உரிமை 
களைப் பாராட்டி, வக்தரர்கள். இத்தகைய அரசியல் அணு: 
பவம் பெற்ற மக்களால் சுலபமாகவே ஜனகாயகத்தையும், 
ஐக்கிய சமஷ்டி ஆட்சியையும் கரட்ட முடிந்திருக்கும்... 
அரசியலில் ௮ரசரது அதிகாரத்தை அனுசசித்துவரும் 
மக்களால் குடியரசையும் கட்டுப்பாட்டையும் கிலை 
கிறுத்துவது அவ்வளவு சுலபமான கசரியமன் ற. மசாட்டி. 
வரைப்பேோலவே சேகயரும் தம்முள் ஒப்பக்த சமஷ்டி. 
அரசியல் திட்டத்தைப் பிற்பாடு காட்டினார்கள். ஆனால் 
அவர்களது அரசியல் திட்டத்தில் மசாட்டியரின் ஒழுங்கும் 
கியமமும் முறையும் ஏற்பட்டிருக்க வில்லை. மேலும், ௮வச் 
கள் காட்டிய ஆட்சி மராட்டியரது ஆட்சியைப்போல் 
நீண்ட காலம் நீடித்திருக்கவும் இல்லை. ஆனால், சீக்கிய 
இயக்கத்தின் கொள்கைகளும் லட்சியங்களும் மசாட்டிய 
லட்சியக்களைப்போல் மேன்மையும் தேசபக்தியும்: 
பொருக்தியனவசதலால் சீகயர் இயக்கத்தையும் ஹிக்து: 
சமஷ்டி. ஆட்சியின் முக்கிய உதாரணமாகக் கருத. 
வேண்டும்; 

மராட்டிய இயக்கத்தின் தேசிய ஹிர்து மனப் 
பான்மையையும் லட்சியத்தையும் நாம் அறிச்துள்ளோம். 
இதனால் மராட்டிய மக்கள் யாவரும் ௬யகலங் கருதாது 
பொது ஹிந்து கன்மையைக் கருதியே பாடுபட்டு ae see 
கன் என்று சொல்ல மூடியாது. இற்சில சமயங்களில் உள் 
சட்டு மனஸ்தாபக்களும், சச்சரவு கலகம் போர்களும் 
சடக்தே வச்.தன. எணினும், ௮௧ காலங்களிலும் ௮னேகச் 
ஹிக்து தருமத்துக்காகப் பச டுபட்டுத் தியாகம் செய்யாமல் 
இருக்கவில்லை. உண்மையில் காம் மரரட்டி.யர்களை முதலில்: 
ஹிக்துக்களாகவே கருதவேண்டும். ஆதலால் ale 
சமூகத்தில் பெசதுவாகக் காணப்படும் sav குணங்களை 
பன்றிக் குறைகளையும் மரசாட்டியரிடம் காணலாம். 
முதன் முதவில் முகமதியர்கள் இந்தியாவுக்கு வக்தபோது
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அவர்களுள் பலத்த ஒற்றுமையும் சமூக ஐயமும் வீச 

உணர்ச்சியும் செறிர்து இருக்ததரல், அத்தகைய கல்ல 

குணக்களிள் அணுவளவும் அமையப்பெருத ஹந்துக் 
கள் அவர்களை எதிர்த்து கிற்க முடியாமல் சிதறுண் 

டார்கள். பிரிதிவிராஜர், முகமதுகோரி இவர்களது 

காலத்தில் இருக்த alts முஸ் லிம் சமூகங்களின் 

குணங்களையும் குறைகளையும் சர்தூக்க ஆராய்ச்சி 
செய்ய இது சரியான சச்தர்ப்பம் அன்று. முகமதி 

யர்கள் தமது மதவிஷயதில் போர்வெறியைக் காட்டி, 

இஸ்லாம் தவிர மற்ற மதங்க ளெல்லாம் அதர்ம பரவ 

மார்க்கங்களே என்று சொல்லி, பிற மதங்களின் முக்கிய 

ஸ்தாபனங்களை ஈயவஞ்சகத்திலோ அன்றி mab 

தீதிதினாலோ உடைத்தெறிவதால் முகமதியன் மேசட்ச 

நிலைக்கு ௮ருகன் ஆஒரறுன்என்_று தம்மக்களுக்குப் போதித் 

தும் வக்தரர்கள், இதனால் அவர்கள் புரிச்த ஒவ்வொரு 

யுத்தமும் மதயுத்தமாகவே, அவைகளில் முகமதிய மக்கள் 

மத ஆவேசத்தினாலும் மிருக வீரத்தினலைம் வெற்றி பெற் 

D5 50g ஆட்சியை ஆங்காக்கு சாட்ட முடிக்தது. ல், 

சதுக்க ம தவிரயன்களில் ba எண்ணங்களைத் 

தவிர்த்த, பலாத்கரத்தை எவ்விதத்திலும் கையாள மறுத்து 

வந்தார்கள்; பிராணாபத்.துக்கு அஞ்சிக் கத்திமுனையில் பிற 

மதங்களைத் தழுவ கேர்ந்த தமது சகோதரர்களையும் 

மீண்டும் தமது மதத்திலும் சமூகத்திலும் சேர்க்க மறுத்து 

வந்தார்கள். மேலும், யாவரும் ஒருமித்ததுக் கூடி. மசூதியில் 

பிராத்தனை செய்வதே தனது முக்கியக் கடமை என்று முக 

மதியன் கருதி வச, ஹிச்துவோ தனது பூஜைகளையும் 

பிரார்த்தனைகளையும் தணிமையில் செய்து வச்தான். இதனால் 

ஹிச்துக்களுக்குள் மத உரிமைகளைக் காப்பாற்றும் பொது 

ஸ். தாபனம் இல்லாமல் பேசய்விடவே, பொதுஜன முயற்சி 

களில் ஒற்றுமையை காட்டுவதிலும் பெரும் கஷ்டங்கள்: 

தோன்றலாயின. மேலும், ஹிர்துக்களுக்குள் பொதுவான 

தாய்சாடு என்றும், பொதுவான சமுதாயம் என்றும், 

பெசதுவான அ௮சசசட்சி. ௮ல்லது சாம்சாஜ்யம் என்றும் 

பெசதுவான உணச்ச களும் கொள்கைகளும் இல்லாமல் 

பேசகவே, அவர்கள் ஒற்றுமை குன்றிச் சிதறுண்டு தமது 

மதத்தையும் ௮ரசியல் அதிகாரத்தையும் காப்பாற்ற முடி.
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பரமல் போய்விட்டது, அ௮ல்லசவின் தலைமையின் B prs 
பரந்த சாம். ரரஜ்பதத நாட்டி உலகம் முழுவதையும் 
அதன் ஆட்சியின் 8ீழ் அடக்கிவிட வேண்டும் என்றும், 
அத்தகைய முகமதிய ஆட்சியே தெய்விக ஆட்சி என்றும் 
தேவாதஇிபத்தியம் என்றும் முகமதியர்கள் ஈம்பிவர்ததால் 
அவர்களுள் லட்சிய ஒற்றுமையும் மதாவேசமும் பெருக 
வக்தன. ஆனால் ஹிக்துக்களேோ வியக்இ சுதர்தரவாதஇகள்: 
வசழ்க்கையில் வேதாக்த விசசரரணை கொண்டு, பிரபஞ் 
சத்தின் மூல தத்துவத்தைத் தேடுவதில் ஆர்வம் கொண்ட 
வர்களாய், தமது சமூகத்தின் சேவைகளையும் சமூகக் 
கடமைகளையும் மறந்து, பொது ஸ்.தாபனங்களுக்கு ஆதரவு 
காட்டாமல், ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட தனது மோட் 
சத்தில் கருத்து வைத்து, ஒற்றுமை குன்றினார்கள். ௮து 
மட்டுமன்றிப் பலவிதமான மூடசம்பிக்கைகளும் ait g 
மக்களிடை தோன்றத் தலைப்பட்டன. தமது காட்டின் 
எல்லையைத் தாண்டுவதும் பாவமாகும் என்ற எண்ணம் 
தோன்றவே, அவர்களுள் அன்னியாமீது படையெடுக்கும் 
வீரமும் குன்றி விட்டது, அவர்களது அரசியல் திட்டக் 
களில் சமுதரய ஓ.ற்றுமையே மறைந்திருக்ததால், ஹிக்து. 
ஆட்சியானது ஒற்றுமை பெழுமல் பல இறு சரஜ்யல் 
களாகப் பிளவுண்டிருக்தது; தம்முள் நிலவும் பொது 
கசகரிகத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும உணரர தவர்களாய் 
மாகாண ஜாதி வித்தியாசங்களையே பெரிதும் பாரரட்டத் 
தலைப்பட்டார்கள். ஹிக்து மக்கள் யசவரையும் ஒரு பொது 
as ne கொடியின்சீழ்க் கூட்டச் லர் செய்து வந்த 
முயற்சிகளும் முகமதியனின் -மதவெறியின் முன்பும் 
போ.ராசை பிடித்த வீரத்தின் முன்பும் சதறுண்டன. 
ஆனால் ஹிச்து மக்களுள் ஒவ்வொருவரையும் தணிச் 
தனியே எடுத்துப் பார்ப்போமானால் ஒவ்வொரு ஹிக்து 
வும் எர்த முகமதியனைக்கசட்டிலும் வீரமும் சமுதாய 
பகீதியும் ௮மைக்திருக்ததை சாம் சன்கறியலாம், ஆனால் 

5்,த ஜாதியாருடன் முகமதிய ஜுதியசரை ஒப்பிட்டுப் 
பார்ப்போமானால் ஹிக்து ஜாதியாரிடம் கசணப்படாத இல 
அரிய குணக்கள் முகமதிய gr Buse Aub இருக் ததை ௮ நி௫ 
றோம். ௮தாவ.து முகமதிய ஜாஇயசரிடம் இருக். த கொடிய 
ஒற்றுமையானது அவர்களது மதவெறியாலும் ஆவேசத்
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தாலும் மகத்தான பலத்தையடைசக் திருந்தது. ௮.தனால் ௮ல் 
லாவின் கொடியின் கீழ்ப் போர்புரிக்து இறப்பதில் ௮வர் 
களுக்குக் கருத்தை காட்டி, கம்பிக்கையற்ற கரபிர்களை 
வென்று முறியடித்து ௮டக், உலகெங்கணும் Haar 
வின் ஆட்சியைப் பரப்புவதே வாழ்க்கையின் முக்கிய 
லட்சியமான தரும யுத்தமரகுூம் என்ற ஈம்பிக்கையினால் 
தீவிர முயற்சியடன் போர் புரிவதிலும் ௮வர்களை ஈடுபடச் 
செய்தது. ஆனால், காளடைவில் ஹிக்துக்களும் இக்தப் 
பாடத்தைக் கறறக் கொண்டார்கள் ; தமது ஜாதிக்கும் 
தேசத்துக்கும் கேர்ந்துள்ள பொது ௮பாயத்தை உணர்க்து 
தம்முள் பிளவுண்டாக்கும் வேற்றுமைகளைக் காட்டி லும் 
தம்மை ஒரே சமூகத்தினராய்க் கட்டுப்படுத்தும் ஒற்று 
மையே ௮இகமா யிருப்பதை ௮றிக்து, ௮க்த ஒற்றுமையே 
பெரிதும் பசராட்டத் தலைப்பட்டார்கள். தாம் முதன் 
முதலில் ஹிக்துக்களே என்பதை யுணர்மச்து, தம.து சமூக 
வசழ்வில் தோன்றித் தம்மைப் பிரிவுபடுத்தக் குலைத்திடும் 
சில்லறைச் சச்சரவுகளைத் தவிர்க்கலானார்கள். தம்முன் 
கிலவும் ஒப்பற்ற சமுதாயக் கட்டுப்பாட்டையும் ஒற்றுமை 

ன் பெருமையையும் பெரிதும் பாராட்டி, வளர்த்திடத் 
தொடங்ூனர்கள். முகமதியரின் பெருமித வெற்றியின் 
காரணங்களை ய.றிக்துணர்ச்து அவைகளைத் தாமும் ௮னுஷ் 
டி.க்கலானார்கள். இசனால் இல பாரத ஹிச்து இயக்கமே 
ஏற்படவும், ஹித்துக்கள் தமது ௮ரசியல் ௬தத்தரத்தைக் 
காத்து மகத்தான ஹிச்து சசம்சாஜ்பத்தை காட்டப் போச் 
புரியலானார்கள். அ௮க்கரலத்தில் ஹிக்து உலகம் ௮டைக்து 
இருச்த ராஜிய கில்மையை யோத்துப் பார்த்தால், ஹிந்து 
விடுதலைப் போரைச் செவ்வனே கடத்தி வெற்றி காட்டு 
வதற்கு மஹாரசாஷ்டிரமே தஞூதி பெற்றிருச்தது சன்கு 
விளங்குகிறது. பரதகண்டம் முழுதும் யாத்திரை செய்து 
திரும்பி வந்தபோது ராம,தசஸச் மன வருத்தத்துடனும் 
கம்பிக்கையுடனும் செசன்னார்? *! முகமதியக் கொடுக் 
கோலின் அடிமைத்தனத்தணின்றும் ஈமது சசட்டையும் 
சமூகத்தையும் காத்து ரட்சிக்கவல்ல சக்தியே ௮வாவேச 
ஒரு ஹிச்.துவின் இடத்திலும் சரன் கரண முடி.யவில்லையே. 
மஹாசாஷ்டிர மக்களசல்தான் ஏதசவது ஈன்மை ஏற்பட 
லாமென்று எண்ண முடிூறது.”' இக்த ஈம்பிக்கையுடன்
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தான் அவரும் garg சிஷ்யர்களும் முதலில் மஹாராஷ். 
டி ரத்தில் ஒற்றுமையையும் உற்சாகத்தையும் காட்டத் 
தலைப்பட்டாச்கள். பிற்பாடு ௮௫ல ஹிர்.துஸ்தான)த்தில் கத் 

தஇிசத்தை மீட்பதற்குத் தரும யுத்தம் புரிக்.து, ௮ன்னியர.து 
ஆட்சியினின்றும் ஹிக்து சாஜ்யத்தையும் தருமத்தையும் 
ஹிர்து தேவாலயங்களையும் சங்காதனங்களையும் ரட்டுக் 
கும் பொருட்டுப் பரதகண்டம் முழுவதிலும் ஒற்றுமையும் 
பலமும் பொருக்திய மராட்டிய சாமசாஜ்பத்தை ஸ்தாபிப்ப 
தில் ௮வர்கள் தளராத உறுதி கொண்டார்கள். ௮ 
தகைய மராட்டிய சரம்ரரஜ்யத்தினால்தான் ஹிக்து மத 
மும் ஹிக்து சமூகமும் சத.றுண்டு போகாமல் த௯ைிமிர்க்து 
கிற்க முடியும் என்று ஈம்பினர்கள். தனால், இச்த முயற்சி 
களால் ஹிச்துஸ்தானத்திலும் மஹாராஷ்டிரத்திலும் 
உள்ள ஹிக்து ஜாதியாரிடையே உள்ள சச்சரவுகளை நீக்இ 
உடனே ஒற்றுமையை ஸ்தாபிக்க முடியவில்லை, ஆயினும் 
அவர்களால் ஒன்று மட்டும் செய்ய முடிக்தது--மராட் 
டிய மக்களிடம் தேச பக்தியையும் சமுதாய ஆவேசத்தை. 
யும் இளப்பி, ச௬ுயகலத்தையும் சச்சரவுகளையும் தலையெழ 
வொட்டசமல் செய்தார்கள். அ௮ற்ப ௬யநலத்துக்காக. 
சசட்டையும் மதத்தையும் காட்டிக் கொடுக்கக் கூடாது 
ஈன்ற மனப்பான்மை மராட்டிய மக்களிடம் வேருன் 
Spon. மராட்டிய சரித்திரத்தில் ௮வ்வப்போது உள் 
சாட்டுச் சச்சரவு ஏற்பட்டு வக்தது. ஆயினும் தேசத் 
தின் நெருக்கடியான சமயங்களி லெல்லாம் மராட்டிய 
ரிடம் ஹிச்து தேசிய எண்ணங்கள் ஓடுக்கிட சமல் 

மேலோக்கியே இருக் சன. இதனால் ௬யகல அற்பர்கள் 
அவ்வப்போது அன்னியருக்கு காட்டைக் காட்டிக் 
கொடுக்க முற்பட்டிருக்தும் அதனால் மராட்டிய மக்க. 
ளிடையே தேச பக்தியும் மதாபிமானமும் குன்ருமல். 
Bats வந்தன. எவ்விதமேனும் பரதகண்டத்தில் 
ஜிக்து ஆட்சியை காட்டி, அன்னியச் ஆட்சியை அறவே: 
தழிக்க வேண்டுமென்ற ஆவேசம் மராட்டியரிடையே 
பரவி வரவும், ௮வர்கள் தமது HUGH எண்ணங்கள் 
யசவையும் மறந்து தேசத்தின் மேன்மையையே கருதி 
வக்தார்கள். முகமதியரைக் காட்டிலும் மராட்டியர்கள் 
அதிகமான தேச பக்தியும் மதாவேசமும் கொண்டார்கள்...
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ஹிச்.தஸ்தானம் முழுவதிலும் ஹிகச்து சாம் சாஜ்ய த்தை: 

காட்டுவதற்கு மராட்டியசே தகுதியுள்ளோ ராயினச்... 

ஆதலால், அவர்கள் காட்டிய சாம்ராஜ்யம் மசாட்டிய 

சாம்ராஜ்யமாகவே இருந்தது. 

até gi ஆட்சியை ஈசட்ட மராட்டிய மக்கள் பல: 

வருஷங்கள் முயன்று வந்தார்கள். அவர்களுடைய 

முயற்சிகள் வீணாகாமல் வெற்றிகரமாய் முடிச்தன. HES 

காலத்தில் ஹிக்.துஸ்தானம் இருக்த கிலைமையில் மராட்டிய 

சாம்ராஜ்யம் ஒன்றே பலிக்கக் கூடியதா யிருக்தது. அ௮ந்த- 

மராட்டிய சாம்ராஜ்ய ஸ்தாபனத்தில்தான் ஹிந்து 

Qe Ruy ஹிந்து சரம் ராஜ்யமும் நிறைவேற்றப்பட்டன... 

இத்தகைய ஹிக்து சாம்ராஜ்யத்தில் ஈடுபட்டு அதை 

என்றும் சூன்றுத பலமுடையதாகச் செய்தாலன்றி,. 

ஹிச்து ௭தநஇிரத்தையும் ஹிச்து ஆட்சியையும் ௮ன்னியச் 

களின் ஆக்கிரமிப்பி லிருக்.து பாதுகாத்து ஹிந்துக்களால் 

அரசியல் வாழ்வில் தலை நிமிர்க்து உன்னத பதவியில்: 

இருப்பது முடியாத கரரியமரஇவிடும். ௮கேக நூற்றாண்டு 

களாக அரசியல் அடிமைத்தனத்தில் ஆழ்க்திருக்த ஹிந்து: 

gm Bus ons மேன்மைப்படுத்தும் இக்த -மகத்தான 

காரியத்தை ௮க் காலத்தில் சாதிக்க வல்லவர் மராட்டியரே... 

ஹிர்துஸ்தானம் HS காலத்தில் இருக் த நிலைமையை 

யோடத்துப் பார்த்தால் மரரட்டியரை அன்றி வேறு: 

ஹிந்து மக்கள் எவராலும் அதைச் சாஇத்திருக்க முடி. 

யாது என்று உறுதியாய்க் கூறலாம். மூகமதியசை 

விட அவர்கள் தேசிய வீரம் செறிந்து விளங்கினர்... 

ஏனைய ஹிந்து மக்களைக் காட்டினும் அவர்களிடமே: 

ஒற்றுமையும் அரசியல் விருப்பமும் ஹிச்து விடுதலைப்: 

போரை நடத்த வல்லமையும் அதிகமாக இருக் தன. 

ஆயினும் ௮க் காலத்தில் ஆங்கிலேயரிடம் காணப்பட்ட 

உன்னத தேடிய உணர்ச்சி மசாட்டியரிடமும் இருக்க 

வில்லை. ஆதலால் நீண்ட போரில் ஆங்கிலேயே ஜெயிக்க. 

முடிக்தது. எனினும், ஹிச்து இயக்கத்தை கடத்தி ஹிர்து. 

ஆட்சியை சாட்டி நடத்தும் தலைமை யதிகாரம் தமக்கே 

உரியது என்று மராட்டியர் மேற்கொண்டதும் apf gue 

சரியானதே. ஹிச்து ஆட்சியின் பொருட்டு முதலில்
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முற்பட்டுக் களெம்பியவர்கள் ௮வர்களே. மகத்தான 
தியாகம் செய்து அம்முய.ற்சிகளில் "வெற்றி பெற்றவர் 
களும் அவர்களே. ஆதலால் ஹிக்துஸ்தானம் முழமூவதை 
யூம் தமது கொடியின் &ழ் காட்டி, ஒற்றுமைப்படுத்தி, 
ஹிக்து மக்களின் பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் தமது 
கையில் வைத்தவராய், சிறு ஹிந்து சரஜ்யங்களைத் தமது 
ஆட்சியில் ௮டக்குவதே நியாயமாகும் என்றும், அதுவே 
தமது கடமை யென்றும் மராட்டியர் கம்பி முயற்ட 
செய்ததில் தவறேதும் இல்லை. ஹிந்து லட்சியத்தைப் 
போர் புரிந்து காத்திடும் உரிமையை அவர்கள் ஏற்றுக் 
கொண்டதில் கியரயமும் ௮ வ௫ியமும் இருக்தது. பகை 
வரை Yup HF சிதைத்து அக் காரியத்தைச் சாதிப்ப 
தில் உள்ள தமது ஒப்பற்ற வல்லமையை மராட்டியர்கள் 
தமது வெற்றிகளால் நிரூபித்துக் காட்டினார்கள், இதைப் 

பேசலவே ஏனைய ஹிக்து மக்களில் எவரேனும் முதலில் 
துணிந்து முற்பட்டு இத்தகைய அரிய காரியங்களைச் 
சாதித்து, தரம் சரட்டிய ஹிந்து. ஆட்சியில் மராட்டிய 
மக்களும் அடங்கு சடக்துவர வேண்டு மென்று வற்புறுத்தி 
பிருக்தால் ௮திலும் நியாயம் இருக்கும், ஹிக்.துஸ்தானம் 
முழுவதிலும் ஹித்து ஆட்சியை சாஜபுத்திரர்களேனும், 
சிக்கியரேனும், தமிழசேனும், வங்கசளத்தவர்களேனும் 
சாட்டி ஹிச்து மக்களையும் ராஜ்பங்களையும் தமது சாம் 
சாஜ்ப ஆட்சியில் அடக்கயொண்டு, ஹிக்து wi Aus gon aes 
பாதுகாத்து வச் இருப்பார்களேயானால் அவர்களுக்கும் இத் 
தகைய கெளரவத்தை ஹிக்துக்களாகிய கரம் அனைவரும் 
கொடுத்துப். பாராட்டுவேரமே ட, யன்றி Bos ஒரு 
மாகாணத்தார் அல்லது ஒரு ஜாதியாரின் ஆட்சியென்று 
குறைகூற மாட்டோம்.



2. காலத்துக்கேற்ற உத்தம மார்க்கம் 

: நரம் மேற்கொள்ளும் பெருங் காரியங்களில்: 
வெற்றியும் தோல்வியும் கலந்தே இருக்கின்றன.'* 
“இல நாகாக்கேனும் நாம் அச்சமின் றி ஸ்வராஜ்: 
யத்தை அனுபவித்துள்ளோம்.'' “மக்களின் வறு 
மையைப் போக்கினோம்.” *“ஹைதரும் நவாயும் 
ஆங்கிலேயரும் நம்முடன் போர்புரிந்து தளர்ந்து 
விட்டார்கள். பூனாவின் செல்வத்தைக் கொள்ளை 
கொள்ளத் துராசை கொண்டு முன்வந்தோர் யாவ 
ரும் அழிந்துவிட்டாச்கள்.' 

avis சரம் ராஜ்யத்தை சாட்டும் முயற்சியில் மராட்டி... 
ur பல ஹிந்து சாஜ்யங்களுடன் பேசர்புரிய 

வேண்டி யிருச்தது. இவ்விதமின் நி மராட்டியர் ஹிச்துஸ்: 
தானத்தில் உள்ள பல பிரிவுகளைச் சேர்ச்த ஹிச்துக்களையும் 
பலவந்தம் செய்யாமல் இதோபதேசத்தினால் ஹிர்து சாம் 
சாஜ்யத்தை நாட்டியிருக்தால் இசணிலும் சிறக்ததாய் 
இருக்குமன்றோ 2 அத்தகைய ஹிக்து சமஷ்டி, ஆட்சியிலே 
மசாட்டியரும் வங்காளியரும் பஞ்சாபிகளும் மேல் ஜூதி 
யாரும் கழ் ஜாதியாருமான பலவகைப்பட்ட ஹிந்துக் 
களும் தத்தம் மாகாண, ஜாத, குலப் பெருமைகளைப் 
பாராட்டரமல் ஹிந்து ஆட்சியின் வெற்றியில் ஹிச்துக்கள் 
என்ற முறையில் ஈடுபட்டிருச் தால் அதணிலும் சிலாக்கியம் 
இருக்குமல்லவச? ஆம் ; ௮வ்வாறு ஈடத்திருக்தால் ௮தைச் 
சிறக்த தே௫யப் பெருங் கசரியமென்றே கருதவேண்டும். 
ஆனாள், ஹிக்துக்கள் தம்முள் இருக்கும் சிறு வித்தியாசங் 
களைப்பாசாட்டசமல் தேசாபிமான தற்றுமையில் இழைக்.து. 

நின் றிருச்தார்களேயாயின், ௮ன்னியர்களான முகமதியர் 
கள் இந்து ஈகதியைத் தாண்டியிருக்க முடியும 7 ஆதலால் 
கடந்ததை-நடந்தவாறே ஆராய்ச்சி செய்யவேண்டும். மக் 
களையும் ௮வர்களது மனப்பான்மையையும் அவரவர் காலத். 
துக் கேற்றவாறுதான் சச்.தூக்கப் பார்க்க வேண்டும். ௮ 
தந்தக் காலங்களில் உள்ள எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு 
தான் ஒவ்வொரு ஜன..சமூகமும் ௮ரசியலும் மற்றத் துறை
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களிலும் விளங்கமுடியும். மராட்டியர் கடத்திய ஹிச்து 
இயக்கம் வசதொரு குறையும் இன்றி உன்னதமாய் கடக் 
தது என்று சொன்னால் ௮து முற்றிலும் தவறாகும். ஏனெ 
னில், உண்மை அவ்வாறு இல்லை. மற்ற மக்களைப்போல் 

மசாட்டியரும் சதாரண மணிதர்களே ௮ன்.றித் தேவர்கள் 
என்று யாரேனும் சொல்ல முடியுமா 7 ஆதலால் ஏனைய 
றிக்துக்களிடையே பெரும்பாலும் பெசதுவாகக் காணப் 
படும் அரசியல் குறைகள் அவர்களிடமும் இருக்தன. 
அதனால் மேற்கூறியவாறு இசோபதேச மார்க்கத்தினால் 
A HSS EHO QM MoMnewuUyid abs Bi Aowusuj 
சாட்டும் உன்னத தேசிய முறையை ௮வச்களசல் கையாள 
முடியவில்லை. அத்தகைய உன்னத மார்க்கம் ஏனைய 
"தறிச்து மக்களாலும் சாதிக்கப்பட் டி.ருந்ததில்லை. 
உண்மையில் ஏனைய ஹிக்து மக்கள் மராட்டியரைப் போல் 
தேசாபிமான முயற்சியில் ஈடுபட் டி.ரூக்கவில்லை. மற்றும் 
இதோ பதேசத்தசல் மட்டும் ஒருகரரியத்தைச் சாதிப்ப 
தென்றால் ௮அதுபேோதிப்பவரின்வல்லமையையே பொறுத்த 
தன்று; போதனை ௮டைவோச்கள் ௬யகலமற்றுத் சய 
உள்ளத்தில் ஏரத்தை வைத்தாலன்றி வெறும் பிரசாரததி 
னால் சற்பயன் எதும் கட்டாது. மராட்டியர் பலவச் 
கத்தைக் கையாளசமல் தேய மார்க்கத்தைப் போதிதது 
வத்திருந்தால் ஏனைய ஹிக்து மக்கள் தத்தம் சில்லறைப் 
பெருமைகளை அறவே துறந்து ஹிக்து எாம்ராஜ்.பத்தில் 
.,பொதுவான பொறுப்பும் உரிமையும் ஏற்றுத் திருப்தி 
.அடைந்திருப்பார்களா? இத்தகைய தேசிய உணச்ச்சி 
அவர்களுள் ஒருவரிடமும் இல்லை. சிறு ஹிக்து சாஜ்யல் 
.களிலோ இலங்காதனத்துக்காக அடிக்கடி, உள்காட்டுப் 
(பேோசச்கள் நடந்து வக்தன, மற்றும் அவர்கள் தமது சச் 
.௪சவுகளில் தலையிட்டு மத்தியஸ்தம் செய்யுமாறு முக 
மதியசையும் ஆங்கிலேயரையும் அடிக்கடி அழைத்திடவும் 

, தயங்கவில்லை. உடன்பிறந்த சகோதரனை வணங்க மறுத்து 
அவர்கள், தமது ஆலயங்களையும் விக்ரங்களையும் உடைத் 
தெறிந்து வேதங்களைமிதித்த முகலாயனுக்கு அடிமை 
செய்யவும் முற்பட்டார்கள் என்றால் ௮திகம் சொல்லு . 
அசனேன்!/ இத்தகைய மக்களிடத்தில் உயச்ச்த ௮ர௫யல் 
மனப்பான்மையையும், தேசாபிமான த்தையும் எ.இர்பார்ப்
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வது விணாகும். ஆதலால் ஏனைய ஹிக்து மக்கள் தேசிய 
உணர்ச்சி இறிதும் இன்றிச் ச௬யசலப் பிரியர்களாப் 
தேசத்தைக் காட்டிக்கெொடுக்கவும் கூசாமல் 
முற்பட்டு வர்தபோது, மர சட் டியரிடம் மட்டும் 
குறை சொல்லி, ௮வச்கள் இதணிலும் உயர்ச்த வழியில் 
கரரியத்தை கடத்தியிருக்கலாமே என்று சூறை சொல்வது 
முற்றிலும் மதிமினமாகும். சிறச்த ஹிச்து சாம்ராஜ்யத்தை 
காட்டுவதன் பொறுப்பு ஹிச்து மக்கள் எல்லோருக்கும் 
பொது வானதால், அதற்குத் தகுக்த உயக்த பாக்கம் 
கையாளப்படாவிடில், ௮தன் குறை எல்லா ஹிக்து மக்களை 
பும் சரர்ந்ததே யாகும்; மதவெறிபிடித்த அ௮ன்னியாது 
கொடுங்கோல் ஆட்சியை யகற்றி, ஹிந்து சாம்ராஜ்ய 
ஆட்சியை காட்டுவதில் மராட்டியரைப்போல் முயற்க 
செய்யாத எனைய ஹிச்து மக்களையே அச்தத் தவறு 
சரர்க்ததாகும். 

இவ்வாறு இருக்தம் மராட்டியள் ஹிக்து ஆட்சியை 
காட்டும் மகத்தான காரியத்தில் தம்முடன் ஒத்துழைக்கும் 
படி. ஹிர்து சகோதரர்களை அடிக்கடி. வேண்டி. வந்தாச் 
கள். இக்த வேண்டுகேசளைக் கேட்டு இத்தகைய உன்னத 
லட்சியத்தில் ஈடுபட்டுச் சல ராஜபுததிரர்களும் பக்தே 
னர்களும் ஜாட்க்ளும் மற்றும் வடகாட்டு தென்னாட்டு 
ஹிந்து தோழர்களில் பலரும் ஒத்துழைக்க முன்வக்துள் 
ளார்கள். இக்கரலத்திய சரித்திரத்தில் இதற்கேற்ற 
உதாரணங்கள் பல உள்ளன, அவைகளில் சில வற்றை 
காம் மீண்டும் வாசகர்களுக்கு எடுத்துக் கசட்டுவேசம். 

அக்காலத்தில் ஹிக்து மக்கள் ௮சசயல் துறையில் 
முன்னேற்றம் பெற்திருக்து, மராட்டிய மண்டல ஆட் 
சியும் நீண்ட நரள் கிலைத்திருக்ததால், ஹிச்துஸ்தானம் 

- முழுதும் ஹிச்து சாம்சாஜ்யமாக கிலைத்திருக்கது. ஹிக்து 
ஜனகாயக சரம்சாஜ்ய ஆட்சி ஏற்பட்டிருக்கும் என்றூ 
கிச்சயமாய்க் கூறலாம். மராட்டிய மண்டல ஆட்டு முன் 
னேழ்.ற மடைந்து வக்த காலத்திலும் ௮தனால் தக்காணத் 

பதிலும் வட சாட்டிலும் உள்ள பற்பல சிறிய பெரிய 
'இிச்து. சாஜ்யக்கள் யாவும் ௮டக்இ,மராட்டியர் தொகுத்த 
சசம்ராஜ்ப ஆட்சியிலே பெச.துவான உரிமைகளையும்
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பொறுப்புக்களையம் பெற்று விளவ்கெயெதைப் பார்த்தால், 
காளடைவில் மராட்டிய ஆட்சியால் இச்சகைய ௮ரசியல் 
ஏற்பாடு கண்டிப்பாய் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று கூறுவது 
மிகையாகாது, சமஉரிமை பெற்ற சமஸ்டி. சாம்ராஜ்ய 
ஆட்சியில் ஒற்றுமையுடன் வசழ்வதற்கு மராட்டியர் 
ஏனைய ஹிக்து ராஜ்யங்களை அடிக்கடி அழைத்து வந்தார் 
கள். உண்மையாகக் கூறுமிடத்து: 7800-வது வருஓஷம் 
கானாபட்னவீஸ் இறக்த போது, ஹிந்துஸ்தானம் முழூ 
வதும் ஹிச்து மன்னர்களின் கையில் இருக்சது. சேபாளம் 
முதல் திருவாங்கூர் வரையிருக்த இக்திய ராஜ்யங்கள் 
எல்லசம் bs ௮ரசர்களால் மராட்டிய மண்டலத்தின் 
தலைமையின் கீழ் ஆளப்பட்டு வக்தன. அந்த நெருக்கடி. 
வரன சமயத்தில் மராட்டியரையும் ஏனைய ஹிச்து மக்களை 
யும் காட்டி லும் இறந்த தேசிய குணங்களும் உண்மையும் 
சா.துரியமும் உள்ள ஆங்கிலேயர் இந்தியாவில் தோன்றி 
சராவிட்டால்: மஹாராரஷ்டி. ரத்து ஹிர்து சாம்ராஜ்யம் 
ஹிச்துஸ்சானச்தின் ஹிர்துசரம்சாஜ்யமாக கிலைத திருக்கும். 
மசாட்டியரும் அரசியல் துறைகளில் முன்னேற். தமடைக்கது, 
பற்பல மாகரணங்களில் உள்ள தனித்தனி ஹிச்து ராஜ்யங் 
களையும்ஒன்று படுத் தி, ஹிர்துஸ்கானம் முழுவதிலும் ஐக்கிய 
ஹிக்து ராஜ்ய ஆட்சியை கிலைகிறுத்இயிருப்பரர்கள். முகமதி 
வரிடம் ஹிந்துக்கள் தோல்வியுண் டிருக்தஇல் ஒரு கல்ல 
பலன் ஏற்பட்டது, ௮க்தத் தோல்வியினால் ஹிச்.துக்கள்-௮.இ 
அம் மசாட்டியரும் எக்கியரும்-ஈல்ல பாடங்களைக் கற்றுக் 
கொண்டார்கள். முகமதியரின் வெற்றிக்குக் காரண 
மாயிருக்த ரகசியங்களை ௮வர்கள் சக்கரம்" செவ்வனே 
அ.றிச்சதுமன்றி, “6s புதிய அறிவைப் பயன்படுத்தி, 
தமது மக்களையும் சமூகத்தையும் ௪ச்திருத்து வரவும் ௮வா் 
களசல் காளடைவில் முகமதியர்களை முறியடிக்கவும் இயன் 

ஐது. அதே பேரல் ௮வர்சள் ஐரோப்பிய எதிரிகளிடம் 
இருக்த உயர்க்த அரசியல் யுத்த விஷயங்களையும் தெரிக்து 
கொண்டிருப்பரர்கள். அதுமட்டு மல்லாமல் ஜப்பான் 
செய்ததுபோல் ௮வ்வறிவையே பயன்படுத்தி ஐரோப்பி 
யர்களையும் முறியடித்துத் துரத்தித் தமது மகத்தான சாம் 
ராஜ்யத்தை மீண்டும் காட்டி. ॥ிருப்பார்கள். . யுத்தத்தில் 
ஐசோப்பியர்கள்.. HOG SUES வெற்றிக்கு . முக்கிய
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- காசணம் அவர்களது படையில் இருக்த கட்டுப்பாடான 
ஒழுக்கமும் ௮ணிவகுப்புப் பயிற்சியுமே என்ற ரகசியத்தை 
யறிக்து, மரரட்டியர் தமது படைகளுக்கும் ஐசோப்பிய 
முறையில் கட்டுப்பாடசன ஒழுக்கத்தையும் அ௮ணிவகுப்புப் 
பயிற்சியையும் அளித்து அவைகளிலும் தமது படைகளே 
ஐசோப்பியப் படைகளைவிடச் இறக்து விளங்கும்படி. 
செய்துவிட்டாச்கள். இதுமட்டுமன்றி மகாதஜீ offs Hur, 

பக்ஷி முதலிய பெருக் தலைவர்களின் தலைமையில் புதிய 
ஜசோப்பிய யுத்தக் கருவிகளைக் கையாளுவதிலும், ௮௧ 

கருவிகளை யுண்டாக்க அமைப்பதிலும் ஜசேசப்பியர்களைப் 

போல் திறமை யடைத்திருக்தனர். இதிலிருக்தே ஹிக்து 

சாம்சாஜ்யமாக வளர்க்த மரசட்டிய மண்டலம் காளடை 
வில் யு.ததமுறையிலும் ௮ரசியல் துறையிலும் ஜசோப்பி 

யா்களிடம் உள்ள சிறக்த விஷயங்களைத் தோச்து அறிந்து, 

அவைகளைத் தாமும் பயின்று, முகமதியரைப்போல் ௮ன் 
னியரான ஐரோப்பிய எ.இரிகளையும் மு.றியடிதது.ச் சன்னா 
பின்னப்படுத்தித் துரத்தி ஜர்மணியில் உள்ளதுபோன்ற 
சமஷ்டி, ஜக்கிய ஆட்சியையும் இந்தியாவில் சாட்டி, 
ஹிந்து ராஜ்யங்க ளெல்லாம் ஒன்று சேர்ச்த ஹிந்து 
சமஷ்டி. சாம்ராஜ்ய ஆட்சியையும் கிலைகிறுத்தி யிருப் 

பரர்சள் என்பது கன்கு விளங்க வில்லையா 7 

னால் இவ்வாறு ஊகம் செய்வதால் பயன் இல்லை, 

சரித்திரத் இல் சடக். ததை கடந்தவாறே ஆசாய்க்து, ௮க்தக் 

தக் காலத்துக் கேற்றவாறு அவைகளைச் சர்தாக்கப் பார்ப் 

பதுவே சிலாக்கியமாகும். ஆதலால், ஹிச்துக் கூடியசட் 

சியை கரட்டாத தவறை காம் மசாட்டியரமீதோ அன்றி 

ஏனைய ஹிக்து மக்கள்மீதோ சாட்ட முடியாது, ஏனெ 

னில், ஜனங்கள் குடியாட்சியின் தத்துவத்தை ௮க்காலத்தில் 

அ.றிர்திருக்க வில்லை. சிவாஜி மோட்டார் கார் சவசரி 

செய்யவில்லையே என்றும், ஜய௫ிங்கு ஹிச்துப் பிரசாரத் 
துக்காகத் தமது ராஜ்யத்தில் ஒரு அ௮ச்௬க்கூடம் வைக்க 
வில்லையே என்றும் கரம் குறைகூற. முடியுமா? அவ்வாறு 
ஒரு சூறை இருக்குமாயின் அது யாவரையும் சேர்ச்த 

தாகுமன்மோ 7 எல்லா விஷயங்களையும் சீர்தூக்கி ஆரய்க்து 

பார்த்தால் ஒரு விஷயம் தெளிவாகிறது. அதசவது தமது 

14
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உன்னத லட்சியத்துக்காகத் தமது ௬யகலங்களையும் 
மசகரண ஜாதிப் பெருமைகளையும் ௮அதவே துறக்து, ௮ரிய 
பெரிய தியாகங்களைச் செய்வதற்கு ஹிந்து மக்களிடையே 
தீரூக்த மனப்பான்மை அக்கரலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த 
தில்லை, ஏனைய ஹிக்து மக்களைக் காட்டிலும மராட்டிய 
ரிடம் ௮திகமான தேய உணர்ச்சி யிருக்கது." மதவெறி 
புள்ள ௮ன்னியரது ஆட்சியிணின்றும் ஹிச்து தருமத்தை 
யும் ஹிந்து சமூகத்தையும் காப்பதுவே தமது லட்சிய 
மெனக் கொண்ட மராட்டியரிடத்தும் மனப்பசன்மையும் 
ஒற்றுமையும் பூரணமாக அமைத்திருக்கவில்லை. எனினும் 
ஹிக்துஸ்தானத்தி லிருக்த பல மக்களையும் ரரஜ்யங்களையும் 
எடுத்துச் சீர். தூக்கிப் பார்ப்போமானால், அன்னிய எதிரி 
களை எதிர்த்து வெற்றி சாட்டி ஹிந்துப் புனருத்தாரணம் 
செய்ய வல்லவர் மராட்டியர் ஒருவரே என்பது வெளிப் 
படையசூறது. ராமதாஸர், சிவாஜி இவர்களின் கருத்து 
என்னவென்றால், மராட்டிய மக்கள் அனைவரையும் 
ஹிச்துக் கொடியின்€ழ்த் தரட்டி முதன் முதலில் பலமும் 
ச தக் தரமும் பொருக்திய மராட்டிய சாஜ்யத்தை ஸ்தா 
இத்து, பிற்பாடு அதை ஹிந்து சமூக உத்தாரணத்துக் 
காகப் பயன்படுத்தி, ஹிந்து விடுதலைப் போசை மஹச 
சாஷ்டி. ரத்தின் எல்லைப்புறத்துக்க்ு வெளியே வடக்கே 
கருமதை முதல் ௮ட்டக் வரையிலும் துங்கபத்தரர வைத் 
தாண்டி. தெற்கே கடல் வரையிலும் தளராது கடத்தி 
வந்து, சரளடைவில் ஹிச்துள்தானத்தில் உள்ள ஹிந்து 
சாஜ்யங்களை யெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து, இக்திய சாம் 
சசஜ்ய மெங்கும் ஹிச்து ஆட்சியையே சாட்டி: நிலைகிறுத்து 
வதேயாகும். 

அ௮க்தக் காலத்தில் இருந்த சக்தர்ப்பங்களில் இத்தகைய 
ஏற்பாடே வெற்றியளிக்க வல்லதா யிருந்தது. ௮.4 கரலத் 
தில் உடந்தவற்றையும் அவைகளின் பலனையும் யோ௫த் 
துப் பார்த்தால், இக்த மசச்க்கமே வெற்றியின் கசாரணமச 
கிருந்ததை அறிகிறோம். சில ஹிகர்து மக்களும் ராஜ்யம் 
களும். அவ்வப்போது மசாட்டியரது முயற்சிகளை எதிர்த்து 
வந்ததும் தவிர்க்க முடியாததே என்று: உணரும். 
இவர்களில் சிலர் முகமதியரது ஆட்சி.பில் சண்டகாலம்



காலத்துக்கேற்ற உத்தம மார்க்கம் 21% 

இருச்த கரரணத்தால் தமது அடிமைத் தனத்தையும் உண 
சாதவராய் ௮சத அடிமைத் தனத்தில் பெருமை பரசாட்ட 
வும் ஆரம்பித்தார்கள். முகமதியனை அண்டிப் பிழைப்பவ 

னென்றும் முகமதிய கிஜாமுக்கோ ஈவாபுக்கோ கப்பம் 
கட்டிச் சேவகம் செய்பவனென்றும் டில்லி முகமதிய 
பாதஷாவின் குடி. என்றும் அடிமை யென்றும் தம்மைச் 
சொல்லிக் கொள்ளவும் இவர்கள் கூசவில்லை. ஆனால், ஹிக்து 
அசழூகத்தின் கெளரவத்துக்கும் உரிமைகளுக்கும் போராடி. 
வரும் ஹிச்து சாம்ரராஜ்யத்துக்குப் பணிய வேண்டுமென்று 
மசாட்டியர் சொன்னால் இவர்களுக்குக் கேோபமுப் 
துவேஷமும் தலைக்குமேல் ஏறிவசக்தது, ஆனால், மராட்டியம் 
பேசர்விரர்கள் அவர்களையும் ௬ம்மாவிடாமல் தகுந்த 

, தண்டனையை அளித்துவக்தார்கள். கடைசியில் மராட் 
டி.யரிட மிருந்து தப்ப வழியில்லை என்றும் தமது முக 
மதியப் பாதுஷாவும் மராட்டி ஆட்௫க்குக் கப் 
பம் கட்டி. வருஇருன் என்றும் அறிந்து அவர்கள் மராட் 
டியர் தொகுத்த ஹிந்து. ஆட்௫ிக்குக் &ழ்ப்படிந்து 
கடக்கலானார்கள். ஆனால், மசாட்டியரை எதிர்த்த சில 
ஹிந்து சகோதரர்கள் ஹிர்து இயக்கத்தின் உட் 
பொருளை அறிந்தவர்களரம், அ௮ன்னியரது : ஆட்சியை 
(வேருடன் பிடுங்கி மராட்டியரைப்போல் ஹிந்து சதக் 
இரத்தை மீண்டும் கசட்டுவதில் ஆர்வம் கொண்டிருச்தரச் 
கள், எனினும், மராட்டியர் Qos ஹிந்து விடுதலைப் 

போரின் தலைமையைத் தாங்களே வ௫த்து, மற்ற ஹிந்து. 
மக்கள் யாவரும் தமது சாம்ராஜ்ய ஆட்டுக்கே உட்பட 
வேண்டுமென்று உரிமைபாராட்டி, வந்ததின் ரகசியம் 
இவர்களுக்குப் புலப்படவில்லை. ஏனைய ிச்து மக்க 
ாசக௫ய தரங்கள் என் பிரதான ௮ச௫யல் ௮தஇிகாரத்தை 
வூக்கக்கூடாது என்று ௮வர்கள் ஆட்சேபிக்கலானார்கள். 
அவர்களில் சிலரது முன்னோர்கள் சரித்திரத்தில் ௮தற்கு 
முன்னால் இருச்த நெருக்கடியான காலங்களில் ஹிக்து 
ஆட்எக்காகப் போச்புரிஈ்து பாடுபட் டிருந்தார்கள். 

முகலாய ஆட்சி தளர்ச்திடவே ௮வர்கள் எல்லோரும் 

தத்தம் சக்திக்கு ஏற்றவாறு ஆங்காங்கு ஹிச்து சாஜ்யவ் 
களைத் தொகுத்திடத் தொடங்கனாச்கள். மராட்டியர் 
செய்து வர்ததும் இதுபோன்றதொரு எற்பாடுதானே.
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அவ்வாறாயின் மராட்டியர் இவர்களை ஏன் 168 wr 
வேண்டும் 7 இவர்கள் இவ்விதம் ஆட்சேபித்ததில் நியாயம் 
இருச்தது. ஆனால் மராட்டியர் பாராட்டிவக்த உரிமை. 
ச9லும் அகியசயம் ஒன்றும் இல்லை. முகமதிய ஆட்சியை 
எதிர்த்துத் தாக்கிப் பிளப்பதில் அவர்களில் ஒவ்வொரு. 
வருக்கும் சம உரிமை மட்டுமன்றிச் சமமான கடமையும் 
இருச்த.து. தளர்வுருத ஹிக்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியை. 
காட்டமுடியா விட்டாலும், ஹிர்து மக்கள் முகமதிய ஆட் 
சியை உடைத்தெறிக்து ஆங்காங்கே கூடியமட்டும் சிறிய 
பெரிய ஹிந்து ரசஜ்யங்களை வரையறுத்துக் கொள்ளுவதில் 
அவசியமும் கியசயமும் இருக்தது. ஆனால் இந்த ஹிக்து 
சரஜ்யங்களை யெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு மகத்தரன 
ஹிச்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியையே ஹிக்துஸ்தானம் முழுவதி 
அம் சாட்டுவதான முயற்சியில் அவர்களுக்குள் ஒற்றுமை 
தோன்றவில்லை, அத்தகைய சசம்ரசஜ்ய ஆட்சியில் பிர 
தரன அரசியல் ௮தஇிகரரம் வக்க ஏனைய ஹிக்துக்களுக் 
குள்ள சக்தியையும் உரிமையையும் ஆட்சேபித்தவச் 
களாய் ஒருவசை ஒருவர் சந்தே௫க்கவும் தலைப்பட்டனர். 
மரசட்டியரேர தமது ஒப்பற்ற தேய வீசத்தினாலும் 
காரரியசித்தியிலும் ஹிந்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியை 
வூக்கும் உரிமையைத் தரங்கள் காட்டி விட்டதாய்க் 
கருதினார்கள். உண்மையசகவே மராட்டியர் ஹிக்து ஆட்சி 
யின் எதிரிகளான முகமதியர், Curis s@er, ஆக்கிலே 
யர், பிரெஞ்சுக்காரர் இவர்களுக்கு எதிசே தளசரமலும் 

ன்முமலும் விட்டுக் கொடுக்கமாலும் ௪தா போர் புரிக்து 
வற்றியை சாட்டியுள்ளனர். ஆனால் இக்தக் காசணத்தினால் 

மற்ற ஹிச்து ராஜ்யவ்களை ௮டக்கவும் ௮வைகளி லிருக்து 
செளத் வரி வசூலிக்கவும் மராட்டியருக்குப் பிரத்தயேச௯ 
உரிமை எவ்கனம் ஏற்பட்டது? இவர்கள் இப்படிக் 
கேட்பது முற்றிலும் இயற்கையானதே. ஆனால் ஹிக்து 
லட்சியத்துக்காக அவ்வளவும் சாதித்து இன்னும் 
சரதித்திட விரும்பிய மராட்டியர் பாராட்டிய 
உரிமையும் இயற்கையானதே--ஹிர்து. மக்கள் ஒரு 
சமூகமாய் கின்று தமது ௭தந்திரத்தையும் அரசியல் 
வாழ்வையும் . காப்பாற்ற விரும்பினால் . .௮வர்கள் 
எல்லோரும். :;ஒன்.று. சேர்ச்து ஒரு. ஹிந்து சரம் ராஜ்ப
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ஆட்சியை இந்தியா முழுவதிலும் காட்டினாலன்றி வேறு 
மாச்க்கம் இல்லை. அத்தகைய சாம்ராஜ்ய ஆட்சியை 
காட்டுவதானால் அதற்கு எல்லா ஹிர்து சாஜ்யங்களும் 
அடக்கிப் பணிர்து வருவது ௮வசயமே. அதற்கு மற்ற 
வர்கள் இணங்காவிடில் ௮வர்களைப் பலவந்தப்படுத். துவது 
மு.ற்நிலும் கியாயமானதாகும் என்றே மசாட்டியருக்குத் 
தோன்றிற்று. ஹிச்து மக்கள் யசவரிலும் இத்தகைய 
சாம்ராஜ்ப ஆட்சியை காட்ட வல்லவர் மசாட்டியரே. 
ஆதலால் ஹிந்து ஆட்சியின் பொருட்டுத் தமது சாம் ராஜ்ய 
ஆட்சிக்கு ஏனைய ஹிந்து மக்கள் பணிச்தே தீர வேண்டும் 
அன்று மராட்டியர் கருதினார்கள். தாகங்கள் இவ்வளவு 
காள் ஹிந்து சமூகத்துக்கும் தருமத்துக்கும் போர் பல 
புரிந்து பாடுபட்டு அரிய பெரிய தியாகம் செய்து 
அன்னியப் பகைவர்களை முறியடித்து ஈகரட்டியுள்ள ஹிர்து 
சாம்ராஜ்ய ஆட்சியின் அதிகாரத்துக்கு ஏனைய ஹித்து 
மக்களைக் காட்டினும் தமக்கே பூரண உரிமை யுண்டு 
என்றும், அத்தகைய ௮இகாரத்தை கிர்வடுக்கச் சக்தி 
பள்ளோரும் தாக்களே என்றும் மராட்டியர் கம்பினார் 
கள், ஆனால் மற்ற ஹிந்துக்கள் இக்த மராட்டியரது 
உரிமையை ஆட்சேபித்தார்கள். அன்னிய சத்துருக்களை 
முறியடித்துத் துரத்தி அரிய பெரிய வீரச் செயல்களை 
மராட்டியர் செய்ததுபோல் தம்முள் யாவரும் செய்ய 
வல்லவர் அல்லர் என்று ௮வர்கள் அறியாமல் இல்லை. 
ஆனால் இந்த மகத்தான உரிமையை மராட்டியருக்கு 
விட்டுக்கொடுக்கவும் அவர்களுக்கு மனம் வரவில்லை. 
ஆதலால் இக்தச் சக்தர்ப்பக்களில் ஹிச்து சாம்சாஜ்யத்தை 
ஆளும் உரிமை யசரைச் சார்ந்தது என்பது யுத்தத்தால் 

தன் தீச்மானம் ஆக வேண்டியிருக்தது. ஆகவே ஹிந்து 
சாஜ்யங்களை ஆங்காங்கு சாட்டி, வக்க ஏனைய ஹிந்து 
மக்களுக்கும் மராட்டியருக்கும் போர் கடந்தே தீர 
வேண்டி. கேர்க்தது. தேசிய ௮ரசியல் துறையில் மக்களின் 
அஒற்றுமைம காட்டும் .கரரியத் தில் இத்தகைய உள் 
சாட்டுப் போர் ௮அவ௫யமசகவே இருக்கிறது. தேசிய 
லட்சியத்தில் மக்களுக்கு ஆர்வமும் தியாக உணர்ச்சியும் 
அதிகரித்து வரவே இக்த ௮வ௫யமும் அதிகரித்தே 
அருஇறது.



214 . ஹிந்து பத பாதுஷாஹீ 

மராட்டியசையே எடுத்துக்கெசள்ளுவேசம்- 
மஹாராஷ்டி. ரத்தின் முகமதிய அரசர்களுககுப் பணிக்து. 
சிற்.றரசர்களாய் இருக்க ஹிர்து ஜமீன் தார்களும் பிரபுக்: 
களும் இப்போது ஆக்காங்கே தத்தம் ௬தக்இரத்தை 
காட்டி, முகமதிய ஆட்சியை விலக, ஏவாஜியின் வம்சத் 
,தினரான போஸ்லேக்களைப் பேசல் தமது ரராஜ்யங்களில்: 
௬யேச்சையாய் ஆட்சி செய்ய விரும்பினார்கள். ஆனால்- 
அவர்களில் இலருக்கு அன்னிய அடிமைத்தனத்தில் 
அலசதிப் பிரியம் இருச்தது. இன்னும் சிலருக்குத் 
தாவ்களே இரத அன்னிய ஆட்சியைத் தகர்த்திட வேண் 
டும் என்ற பேரவா இருச்,த.து. ஏவாஜி மஹாராஷ்டி.ரம். 
முழுவதையும் ஒன்றுபடுத்திக் இரட்டி ஹிந்து ராஜ்யத்தை: 
காட்டச் செய்துவச்த முயற்சிகளை இத்தகையேோசர் 
எதாத்து கின்று சிவாஜியின் நல்ல எண்ணங்களையே. 
சக்தேடஇக்கலானார்கள். வேண்டும் என்றே தே௫ய ஹிக்து 
ஒற்றுமை, ஹிந்து சுதந்திரம் என்ற பொய்ப் பிரசாரத். 
தைக் இளப்பிவிட்டு, இவாஜி தமது ௮தஇகாரத்தை விருத்த: 
செய்து நிலைசாட்டக் கருதுவதாயும் சிலர் கினைத்தாச்கள். 
இன்னும் சிலர் கேட்கலானார்கள்--ஹிச்து சாம் ராஜ்ய- 
ஆட்சியை காட்டுவதே சிவாஜியின் கருத்தானால் ௮வர் 
தம்மைப் பணியும்படி. தம்மிலும் ௮ச்தஸ்தில் உயரச்த. 
ஏனைய மராட்டியரை ஏன் வற்புறுச்த வேண்டும்? தாம் 
காட்டும் ஹிச்து சாம்ரஜ்ய ஆட்சியில் மற்றவர்களைக் 
தலைமை வஒக்கும்படி. என் கேட்டுக்கொள்ளக் கூடாத--. 
என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். இழிக்த குணம் உள்ள. 
ஹிக்துக்கள் சிவாஜியை எ இர்க்குமாறு மூகமதியப் படை 
களை அழைத்து உதவி செய்யவும் தயங்கவில்லை. ஏளை 
யோர் இவ் வியக்கச்தை ஈடத்திய சிவாஜியின் 
உரிமையையும் சக்தியையும் ஆட்சேபித்தவர்களசய். 
அவரை எதிர்த்துப் போசாடினார்கள். ஆதலால் தமது. 

ஜஜிச்து சகோதரர்களையே எதிர்த்துப் போச் புரியும் 
அவசியம் சிவாஜிக்கு ஏற்பட்டது, இதனால் ஹிக்து சமூக. 
உத்தா.ரணரரயும் ஹிந்து தரும சட்சகராயும் மராட்டிய: 
சாஜ்யத்தையும் மக்களையும் தொகுத்த மஹா புருஷராயும் 
இருச்த சிவாஜியிடம் ஒரு குறையும் கூற முடியாது. தேச: 
கன்மைக்கசரகச் இற்றசசர்கள் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமை.
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கெண்டு தேய ஆட்சிக்கு அடங்கவேண்டியது 
அவடயமே. ஏனைய ஹிந்து அரசர்கள் சக்தியுள்ளேோ 
சாயின் அவர்கள் சிவாஜிக்கு முன்னாடியே ௮ன்னியரது 
ஆட்சியை எதிர்த்துப் போர் புரிந்து மஹாராஷ்டி.ரத்தில் 
ஹிந்து ௬ய ஆட்சியை: நாட்டியிருக்கலாம். அவர்கள் 
அவ்வாறு செய்திருந்தால் ஹிந்து சரித்திரத்திலே சிவாஜி 
யைப்போல் அவர்களுக்கும் உன்னத ஸ்தானம் கடைத் 
இருக்கும். அ௮ங்கனம் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் 
இத்தகைய மகத்தான காரியத்தை நடத்தும் பொறுப்பை 
ஏற்றுக்கொண்ட சிவாஜிக்குக் தலைமை யதிகாரத்தை 
யன்றி மஹாராஷ்டிர அ௮சசராய் முடிசூடும் உரிமையையும் 
அளித்திருக்க வேண்டும். தேச கன்மையைக் கருதி 
முடிசூட வல்லாசே ௮ரசசச.தல் வேண்டும். 

தமது மசாட்டியச் சகோதரருடன் போர் புரிய 
வேண்டிய ௮வ௫யம் இவாஜிக்கு ஏற்பட்டிருக் ததில் ௮வ 
ரிடம் குறை கூற முடியாத. தமது க்கியச் சகோதரரிடம் 
போர் புரிய வேண்டிய ௮வசியம் ரணஜித்சிக்குக்கு ஏற் 
பட்டிருந்ததில் ௮வரிடம் குறை கூற முடியாது, அதே 

பேசல் தமது ஏனைய ஹிந்து சகோதரர்களுடன் போச் 
புரிய மராட்டிய மண்டலத்துக்கும் ௮வ௫யம் ஏற்பட்ட 
தால், ௮வர்களிடத்தும் குறை கூற முடியாது. மராட் 
டிய ஆட்சியை எ.இர்த்துப் போராடிய சில ஹிச்து மக்க 
ளிடமும் காம் குறை கூறுவதற்கில்லை. ஏனெனில் ௮கில 
பாரத ஹிந்து உணர்ச்சி ஓங்கியிராத அக்காலத்தில் ௮வச் 
கள் தங்களது தனிச் சயேச்சையில் ஆர்வம் கொண்டிருக் 
தார்கள். ஆனால் ஹிந்து மக்கள் ஒரு சாதியாராக, ஒரு 
சமூகமாக கிலைத்து கிற்க வேண்டுமானால், ஹிக்.து தரும 
Gb கரகரிகமும் அழியசதிருக்கவேண்டுமானால், ௮௫ல 
பாரத ஹிந்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சி முற்றிலும் ௮வ௫யமாகும். 
அத்தகைய ஆட்சியில் ௮இகாரம் ஒரு சக் ரவர். த்தியிடமேச 
அல்லது ஒரு கட்சியாரிடமோ அல்லது பிரஜைகளிடமேச 
இருக்கட்டும் ; ௮சனால் பரவாயில்லை. அத்தகைய ஆட்சி 
மில் பிரதான ௮திகாரம் வங்காளியரிடமோ ராஜபுத்திர 
ரிடமோ தமிழரிடமோ தெலுங்கரிடமோ இருக்கட்டும் ; 
அதனால் பாதகமில்லை. ஹிச்து மக்களின் ஓ.ற்றுமையின்
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உருவாக அகண்ட சாம்ராஜ்யம் இருப்பது ஒன்றே yah 
யம், ஆதலால் ஹிக்துஸ்தானத்திலிருக்து ௮ன்னிய ராட் 
சியை ௮றவே ஒழிசது, ஹிக்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியை 
காட்டிய மராட்டியர் எனைய ஹிக்து மக்களினமீது 
பேசச் புரிந்த காரணகச்தினாுல் கூறை கூறுவது கியாய 
மாகாது; அது ஒரு சூறையாயின், ௮து எல்லா ஹிந்துக் 
களுக்கும் பொதுவானதே யாகும் ; மராட்டியரை மட் 
டும் சாச்ச்ததன்று. ஹிந்து விடுதலைப் போசை கடத்தி 
மகத்தான ஹிந்து சசம்ராஜ்பத்தை காட்டிய காரணதத 
னால் மராட்டியருக்குப் பிரதான ௮இகரரத்தின் உரிமை 
யுண்டு. மற்ற ஹிக்துக்கள் தத்தமது ௬ய தலங்களையும் 
௬யேச்சையையும் கருதாமல் மரசட்டிய ஆட்சிக்கு அடக் 
கியே தீரவேண்டும். இன்றேல் மராட்டியர் அவர்களைக் 
அத்து aes அடக்குவாராயின் ௮ல் தவறேதும் 

இல்லை. ் 

      

3. பூராதன, நவீன சரித்திர ஒளியில் 
ஆராய்ச்சி 

ஸ்ரீராமர் வானரர்களின் உதவியைக்கொண்டு 
இலங்கையை வென்றதுபோல், பாஜிராவும் 
அவதார புருஷர்களின் உதவியைக்கொண்டு வட் 
தாடுகளை ஜயித்தரர். போச்புசித்த வீரர்கள் பாக் 
கியசாலிகளே-- போர் முனையில் இறந்த வீரர்கள் 

இவ்வுலகில் அழியாப் புகழை நாட்டி வீரசொர்க்கம் : 
அடைத்தனர். யோச்க்களத்தே வெற்றி சூடிய 

ஆர்வமும் ஆண்மையும் எவரும் கற்பனையிலும் 
கண்திருக்கமாட்டார்கள்,” (பிரமேந்திரஸ்வாமி) 

க்தக் கரரணங்களினால்தான் நமது முன்னோர்கள் 
“சக்இரவர்த்தித துவம் ' நியாயமசனதென்று சொல்லி 

வெகுவாகப் புகழ்ச்துகெசண்டாடி யுள்ளனச். எல்லா காடு 
களையும் வெல்லும் விஜய வீரனுக்கு ஹிச்துஸ்தானத்தின்



ஈவீன' சரித்திர ஒளியில் ஆராய்ச்சி 917 

உயரிய ஆட்சி அதிகாரத்தில் முழு உரிமையுண்டு 
என்று கூறியுள்ளார்கள். இக்தத் நட்டத்தில் ௮கேக 
கெடுதல்களும் ௮பாயங்களும் இருக் தாலும், இதனால் கமது 
முூன்னோச் கசலத்தில் சம்மவருக்குள் தேசிய அரசியல் 
ஒற்றுமையை சசட்டமுடிக்தது; இதனால் மக்களுள் சிறந்த 
வரே ஹிகச்து சமூகத்தை கடத்த உரியவர் என்று உறுதி 
வாயிற்று, சசதாரண வல்லமையுள்ளவர்கள் வீண் 
ஆசைப்பட்டுத் தேச மேன்மைக்குக் கேடசகும் வண்ணம் 
மு.ற்படாமல் இருக்கவும் உதவியா யிருக்த.து, காட்டின். 
பசதுகரப்பை ௮வ்வக்காலத்தில் மிக்க பலமும் தகுதியும்: 
உள்ளவர் கையில் சேர்க்கவும் உதவிற்று, மற்றும் சமூ 
கத்திலுன்ள வீர மக்களின் உதவியைத் தொகுத்து, 
வல்லமையற்த வீண் பெருமைக்காரர்களை யடக்கி, பரம் 
பரைப் பெருமைகளையும், துவேஷ புத்தியையும் ஒடுக்கி, 
ஆண்தகையின் ஆட்சிக்கு மற்றோர் பணிவதே கடமை 
யாரும் என்பதையும் அறிவுறுத்திவ உதவிற்று. ஹிக்து 
சாம் ரரஜ்ய ஆட்சியை காட்டி, ௮தை எதிர்த்த ௮ன்னி 
யச்களை அவ்வப்போது மு.றியடிக்கவல்ல ஆண்தகை 
யாளசீ பல காலங்களில் பல மாகாணக்களிலும் தோன்றி 

_புன்ளார். ஹிக்து மக்களின் சசம்ராஜ்ப : ஆட்சியின் 
அதிகாரமும் காரலத்துக்கேற்றவாறு ஒவ்வொரு மாகச 

ணத்திலும் கிலைகின்றது. ஹஸ்திஞபுசத்தி லிருக்து 
பசடலிபுசத்துக்கும், பசடலிபுசத்தி லிருந்து உஜ்ஜ.ி 

ணிக்கும், உஜ்ஜயினியி லிருந்து பிரதிஷ்டானத்துக்கும், 
பிரதிஷ்டானத்தி லிருச்து கனோஜிக்கும்--இவ்வாழேற 
மசகரணத்தி லிருக்து மாகசணத்துக்கு சசம்ரசஜ்ய ஆட்சி 
பின் ௮இகாரம் சென்று வந்தது. தேசத்தின் கெருக்கடி, 
யான சமயங்களில் பலத்த சசம்சசஜ்ய ஆட்சியின் aR 

பம் தோன்றிய போதெல்லாம் ஹிந்து மக்கள் தேசிய 
ஆவேசம் பெற்று, ஹிந்துச் ' ௪க்ரவர்த்தியின் விஜயக் 
கொடியின் ழ் ஒருமித்து கின்று, ௮வரது ஆட்சியை 
எதிர்த்த ஹிக்து சிற்றரசர்களைச் தாழ்த்தி, தாய்காட்டின், 
தாய்ச் சமூகத்தின் மேன்மையைக் கசப்பாற்ற வல்லவச் 
இவசே எனத்தேச்க்த,௮வசை ஆதரிப்பதே உத்தமமசச்க்கு 
மூம் கடமையுமாகும் என்று உணரும்படியாகச் செய் 
வதற்கு இதுவே சிறக்த வழியா யிருந்தது. போர்க்கள த்தே
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தமது வல்லமையை காட்டும் வரையில் அவரை எதிர்த்த. 
அரசர்களையும் அவர்கள் கூறை கூறவில்லை. தமது ஆதிக் 

_ கத்தை ஒட காடுகளில் காட்டுவதற்கு ஹர்ஷ சக்ரவாத்தி 
ஹிர்துசகோதர அ௮ரசர்களுடனும் ஜாதியாருடனும் உற்று: 
இடனும் போர் புரிய வேண்டியே இருக்தது, அதே 

பசலச் சாளுக்கிய மன்னரான புலிகே௫ியும் தம்மை 
யெதிர்ச்த சொர்த ஜா.தியாரையும், உற்றாரையும் வென்றே 
தென்னாடுகளில் சாம்சாஜ்ய ஆட்சியை சாட்டினார், அவர் 
களை எதிர்த்துப் போர் புரிர்தவர்களிடம் சரசம் சூறை 
சொல்ல முடியாது. தமது ராஜ்யத்தின் சதக திரத்துக்காகப் 
போர் புரிக்த ௮ம் மக்களை சரம் மெச்௬௫ரோம், எனினும் 
அவர்களை வென்று தாழ்த்தி, இச்திய மக்களின் அரசியல் 
வாழ்வையும் ஒற்றுமையையும் பலப்படுத்தி, உன்னத. 
சாம்ராஜ்யங்கள் ஈரட்டிய வீரர்களான ஹர்ஷர், 
புலிகேசி இவர்களது பெருக் தேசத் தொண்டுகளை காம் 
மெச்சிப் பாராட்டுகிடரோம். இதுமட்டுமன் நி, பிற்பாடு 
ஹர்ஒரும் புலிகேசியும் ஒருவரை யொருவர் எஜர்த்து. 
கின்று போர் புரிச்சதற்கும் கரம் மனவருத்தம் கொள்ள 
மாட்டோம், குஸ்தி பழகும் ஈண்பர் ஒருவரை ஒருவச் 
எதிர்த்துச் சண்டை யிடுவதைப்போல் இவர்கள் புரிச் . 
போரினால் வல்லமையும் தகுதியும் மிகுச்த ஆண் 
தகையாளர் இன்னார் என்று கண்டுகொள்ள முடி௫றது. 
அத்தகைய பலாட்டியரிடமே தேசத்தின் சுதக்தீராத்தை- 
தப்படைக்க வேண்டும். கொடிய எதிரிகள் படை 
யுடன் தரக்கயெபேோ தெல்லாம் தாய்காட்டைக் காக்க: 
வல்ல வீர புருஒருக்கே சரம். ரசஜ்ய ஆட்சியை விக்கும் 
அகல் கொடுக்கவேண்டும். இக்தியசவிலும் ஹிக்து 

1 6 B gyi தோன்றிய பல பிரிவுகளின் இடையே 
6 5 மக்களுள் இன்றும் இசத்தத்திலும், பரஷையிலும்,. 

மதத்திலும் பழக்க வழக்கங்களிலும், மனப்பான்மையிலும் 
மற்றும் பல துறைகளிலும் பலத்த ஒற்றுமை நிலவி வரு 
கிறது என்ற உணர்ச்சி இன்னமும் கமக்இருக்து வருமச 

லின் அதற்குக் காரணம் என்னவென்றுல் பல சாம் 
சாஜ்யங்களுக்கும் அடிப்படையான. “சக்கிரவர்த்இத். 
துவம்! என்ற திட்டமே. ஹிச்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியின் 

அதிகாரம் காஷ்மீர.த்திலிருஈது கனோஜிக்கும், பாடலிபுசத.
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துக்கும், காஞ்சேேரிக்கும், வீரத் சமிழரின் மதுரைமச 
சகருக்கும், கல்யாணிக்கும், இடம் பெயர்க்தபேோதெல் 
லாம ஹிந்து மக்களின் மாகாண வாழ்வில் உள்ள எண் 
ணங்களெல்லாம் ஒருமித்துக் கலச்து, ஒற்றுமை தோன் றி, 
தேசிய உணச்ச௫யும் வளர்ச்தோக்கு வரமுடிச்தது. இக் 
தக் காரணத்தினால்தான் நமது காட்டின் சரித தீரத்தில்: 
தோன்றிய பற்பல புராதனச் சக்ரவர்த்திகளையும். 
அ வச்களை எசதர்த்துப் போராடியவச்களையும் காம்: 
பாராட்டுகிறோம். ஹர்ஷர், புலகேசி இவர்களது பெயச் 
கள் கமது சரித்திரத்தில் இரத்தினங்களைப்போல் என்: 
றென்றும் விளக்கும். ஹிக்துஸ்தான)த்தில் ஒக்க அழியாக்: 
இர்த்தியை காட்டிய மகதராஜ்பம், ஆச்திர ராஜ்யம், ஆ௬். 
இர பிருத்தியராஜ்பம், ராஷ்டகூடர் ரசஜ்யம, போஜ 
சாஜ்யம், பாண்டி௰ ராஜ்யம் இவைகளின் மேன்மைகளில் 
கரம் மேன் மேலும் பெருமையும் கர்வமும் கொள்வோம்... 
இக்த ராஜ்யக்களில் தோன்றி, சசம்ராஜ்ய ஆட்சியை. 
காட்டிய சக்ரவர்த்தகள் ஏனைய ஹிந்து சிற்றரசர் களையும் 
மக்களையும் தாழ்த்தி யடக்கெயதில் தவறு ஏதும் இல்லை... 

அன்னிய மாகாணத்தவசசன இவர்கள் எமது மாகரணத் 
தவரை ஒடுக்கினார்களே யென்று சூறை கூறமாட்டோம்... 
மசாட்டிய மக்கள் இக்தச் சகரவாத்திகள் காட்டிய சரம் 
சாஜ்யங்கள் யாவையும்விடப் பெரிதான உன்னத சசம் 

சாஜ்யத்தை நாட்டினார்கள். அவர்கள் அகியாயமாகத் 
தமது ஹிர்து சகோதரர்களைத் தரக்கி யடக்கவில்லை. 
அன்னியச் மீதன்றி உள்காட்டு மக்களின் மீது அவர்கள் 
போர் பல புரிச்இிலர். ஆதலால் ஜாதி மாகாண வித்தியாசம் 
பாராட்டாது ஹிக்து மக்கள் யாவரும் மசாட்டிய ஹிச்.து. 

சாம்ராஜ்யத்துக்கும் றந்த கெளரவத்தையும் 
புகழ்ச்சியையம் கொடுக்கக் கடமைப்பட் டுள்ளார்கள். 

இது மட்டுமன்று. மராட்டிய இயக்கம் sos 

காலத்திலே தேய கிலைமை பண்டைக் காலத்தில் 

இருச்ததைக் காட்டிலும் கெட்டு, கெருக்கடியாய் இருக்: 
தது, ஹர்ஷர், புலீகேசு இவர்களது முயற்சிகளிலும் 

போர்களிலும் வெற்றிகளிலும் காணப்படும் தசய 
கியரயத்தைக்காட்டினும் மராட்டியர் செய்துள்ள முயற்
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களிலும் போர்களிலும் வெற்றிகளிலும் ஹிர்.து தேசிய 
உணர்ச்சியின் உயர்வும் கியாயமும் ௮திகமசகவே இருக் 
தன. மராட்டியர் வெறும் மண்ணாசைக்காக வான் 

அடுக்கவில்லை. சக்ரவர்த்தி என்ற பெருமைப் பட்டம் 
அடைவதற்காக ௮வர்கள் எனையோரைத் தங்களது 
ஆட்சியின் 8ழ்த தாழ்த்தி வரவில்லை, அவர்களது காலத்தில் 
அஜிக்து ஜாதியே அழிக்துவிடுமோ என்று பயப்படக்கூடிய 

பருத்த அபாய கிலைமை இருக்தது. வடகாட்டுப் பாடகச் 
கூறியவாறு, “சிவாஜி தோன்றி யிராவிடில், காசியின் 
கலையே அழித்கிருக்கும்; மதுரைக் கோவில் மசூதியா 
அிருக்கும்; நாம் யாவரும் ௬ன் துப் பெற்று. மூகம் 

மதியராயிருப்போம், '* என்பதில் வெறும் வெட்டிப் 
பெருமை அ௮ணுவள வேனும் இல்லை. சமீபத்தில் கடக் 
திருப்பதால் இம் மராட்டிய இயக்கத்தின் ம௫ூமை கமக்கும் 
பிரமாதமாகத் தெரியவில்லை, பண்டைக் காலத்திலே ஹிக்து 
௮ட்சியத்துக்காக விக ரமா தித்தயரும், சாலிவாகனரும், 
சச்திரகுப் தரும் செய்துள்ள அரிய பெரிய தெரண்டுகளைக் 
காட்டிலும் மராட்டிய மண்டலம் இயற்றிய தொண்டுகள்: 
முக்கியமானவைகளாகவும், மேன்மை பொருகச்தியன 
வாயும் இருந்தன. பாண்டவர் காலத்துக்குப் பிற்பாடு 
சந்திரகுப்தர் காலத்தில் தரன் ஈமது ஹிந்து சாம்ராஜ்ய 
ஆட்சி மிக உன்னத கிலைமையில் மேலோக்க கின்றது. 
அணினும் அக்காலத்தில் மராட்டியரது கரலத்தில்போல் 
'தேசய கிலைமை கெட்டு ௮பாயம் மேலிட்டிருக்க வில்லை. 
மற்றும் சக்திரகூப்தர் காலத்தில் தேச விபததுக்களைத் 

,தடுக்கஇருச்த வழிகளைப் போல் மராட்டியர் காலத்தில் 
அவ்வளவு சுலபமாகவும் திருப்திகரமாகவும் இல்லை, ௮லெக் 
ரத்தச் இக்தியாவின்மீது படையெடுத்து வந்ததைப் பற்றி 
அயல் தாட்டுச் சரித்திரக்கரரர்கள் வெகுவாக எழுதி 
GED Teor, ஆனால் உண்மையில் ௮வன் படையெடுத்து 

வத்த தெல்லாம் பஞ்சாப்மீ.துதான். அக்காலத்தில் பாடவி 
பூசத்தில் இருந்த ஹிக்து சாம்ராஜ்ய ஆட்சியின் பலமானது 
குன்றி யிருக்தாலும் முறிவுருமல் இருக்.து வச்.தது. மிலேச் 
சரைத் துரத்தச் சக்தியற்று இருர்த காரணத்தினால், 
அசணக்கியருடைய தந இரத்துக்கும், ௪௩ இர கு. usr sg 
பலத்துக்கும் எனக கிற்க முடியாமல், கந்தன் சிங்கா
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தனத்தை விட்டு உடவேண்டிய௰ சாயிற்று, அதன் பிறகு. 
சசணக்கயெரும் சந்திரகுப்தரும் சாம்ராஜ்ய ஆட்சியின் 
பொறுப்பைத் தசக்களே வத்து, இரேக்கச்களை. இக்திய: 
பூமியிலிருந்து துரத்தினச்கள். இத்துடன் மராட்டியர் 
மேற்கொண்ட காரியங்களின் கடினத்தை ஓத்தட்டுப் 
பார்ப்போமானால் மராட்டியர் காலத்தில் தேசம் அடைக். 
துள்ள மகத்தான அ௮பசயமும் இக்கற்ற கதியும் சக்திரகுப். 
தர் காலத்தில் இருக்திருக்கவில்லை என்பது விளலக்கும். 
இச்தியா முழுவதும் பல நூற்முண்டுகளசக sn Bur, 

போர்த்தசேர். முதலிய அன்னிய பலாட்டியப் பகைவச் 
களின் பாதங்களில் நசுக்குண்டு இடக்த.து. இக்தியரவில் 
ஆண்மையே குன்றி, தன்னம்பிக்கையும் இதைக்திருந்தது. ' 
நீண்ட கரலம் ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்றாகத் தோல்வ்யுண்டு 
வந்த காரணத்தினால், ஹிர்துக்களுக்குத் தைரியமும் துணி: 
வும்போய், இந்தியாவை ஆளுவதற்குள்ள உரிமையைக். 
கடவுளே இக்த முகலாய அரசனுக்குக் கொடுத்து விட் 
டார் என்ற மூடகசம்பிக்கையும் தோன்றத் தலைப்பட்டு, 
ஹிச்து வாள் முறிபட்டு, கேடயம் பிளவுண்டிருந்தது. 
இத்தகைய தாழ்க்த தசையிலும் மராட்டிய மக்கள் 
இளம்பி எதிர்த்துப் போராடி. வெற்றி சூடினச். எக்தக் 
கரலத்திலும் ஹிந்து ஜாதியார் இத்தகைய கொடும் போர் 
களை கடத்தும்படி. ஏற்பட்டிருக்ததில்லை. ௮ன்னியர்களசன 
ஹுணச்களும் சரகர்களும் இந்தியாவுக்குள் இரேக்கரைக் 
காட்டிலும் அ௮அதிகதூரம் நுழைச்து சென்றிருக்தார்கள் 
என்முலும், ௮வர்கள் முகமதியரைப்போல் ௮வ் வளவு, 
கொடிய பகைவர்களாயிருக்கவில்லை, மேலும் ௮வர்களசல் 
தமது ஆட்சியின்கீழ் இந்தியா முழுவதையும் அடக்க 
முடியவில்லை. தோரமானனும் உருததிரதாமனும், ஆட்ட. 
புரிக து வக்த கரலத்திலும் ஹிச்து சேசியவாழ்வு இவ்வாறு 
இதைக்இருக்கவில்லை. மத வெறி பிடித்த முகமதியர், 

, போர்த்துசேர் ஆட்சியில் ஹிச்து தேசிய வாழ்வுக்கு 
ஆபத்து மிகுக்திருக்தது. ஹுணர்களையும் சசகர்களையும் 
எதிர்த்து கின்று தமது சாட்டையும் சமூகத்தையும் 
காத்திட்ட ஹிந்து மக்களின் தரத்தையும் தேச பக்தியை 
யும் அரிய பெரிய தியாகத்தையும் நாம் பெரிதும். பசசாட்டு 
இரோம்... .௮க்தத் தேசிய வீரர்களும் போர் வீரர்களும்.
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அரசியல் கிபுணர்களும் அன்னியாது ஆட்சியினின்று 
கமது கரட்டை விடுவித்தது மட்டு மன்றி, ஹிச்து 
சாஜ்யங்களை யெல்லாம் மகத சாம்ராஜ்யத்தின் கொடியின் 
கீழோ, மாளவ சாம்ராஜ்யத்தின் கொடியின் ழோ, 
சந்திரகுப்தர் விக்கமாஇிகதியர் சாலிவாகனர் முதலியேச 
ரின் தலைமையின் €ழோ ஒன்று இரட்டி. ஹிச்துக்களுக்குள் 
உள்ள தேய ஒற்றுமையையும் பலத்தையும் விருத்தி 
செய்தார்கள். ஆதலால் ஹிந்து மக்கள் யாவரும் ஜாதி 
மாகரண வித்தியாசமின் நி, இவர்கள் இிக்குவிஜயம் செய்து 
மது மாகாணத்தை வென்றாச்சகளே என்று மனக் கசச் 
தடாமல், அத்தகைய உள்காட்டுப் போர்களால்தான் 
றிக்து தேசத்தில் சுதநஇரமும் சமசதரனமும் பலமும் 
வேரூன்றி பிருந்தது என்றறிக்து, ஹுணரிடமிருக்தும் 
சரகர்களிடமிருக்தும் தாய்சாட்டைக் காத்த சந்திரகுப்தர் 
uGrrs rnd, புஷ்யமித்தரர் சமுத்திர குப்தர் 
மூதலியவர்களை வாழ்த்த வேண்டும். இேதேபேபேோசல் 
வாஜி, பாஜிராவ், பாவ, ராமதாஸர், கானா, ஜன்கோஜி 
மூதலிய வீரர ததினங்களுக்கும் ஹிச்துமச்கள் தமது மரி 
பாதையையும் மனமார்ந்த வாழ்ததுக்களையும் அளிக்க 
வேண்டும். சக்திரகுப்தர், விக்கரமாஇச்தியரா காலத்தைக் 
காட்டிலும் இவர்களது காலத்தில் ஹிக்ததேச கிலைமை 
சிச்கெட்டு, பலக்குன்றி, அபாயம் சூழ்கது இருந்தது. 
ஹிச்து சமூகமே அடியோடு அழிந்து விடுமோ என்ற 
கவலையும் தோன்றத் .தலைப்பட்டது, பண்டை வீரர் 
களுக்கு இருச்ததுபோல் இவர்களுக்கு மார்க்கமும் இல்லை, 
-வழியும இல்லை, வகையும் இல்லை, சாதனமும் இல்லை-- 
எனினும் இம்மராட்டிய விரரத்தினங்கள் தாம்தொகுத்த 
ஹிக்து ஆட்சியைத் தளராமல் காத்து பண்டைச் சரித்திரத். 
திலும் காணப்படாத மகத்தான வெழ்றியை நாட்டி, 
யுள்ளனர். இதை கினைக்குக்தோறும் ஹிச்.துமக்களின் 
உள்ளத்தில் தே௪சபக்இயும் பெருமையும் பெருகி வரவேண் 

திம், 

விஞ்ஞான அறிவு மிகுக்த காகரிகம் முற்றிய இரத 
கவின காலத்திலும் வெறும் பிரசரசத்தினால் மட்டும் இத் 
_தசலிய சாட்டில் ஒற்றுமைகூட்டிச் ஈய ஆட்டுயை சாட்ட .
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முடியாதென்று மாஜினியும் கரிபால்டியும் ௮றிச்தார்கள். 
அவர்களால் கலப்பற்ற தருமவழியை மட்டும் கையாண்டு 
அதனால் இத்தகைய மகத்தான லட்சியத்தை கிறைவேற்ற 
முடியவில்லை. ஐக்கிய இத்தாலிய ஆட்சி என்ற வெறும்: 
பெருமைப் பேசசுக்காகத் தமது சனிப்பட்ட சுதகதிரத்தை 

ஏன் இழக்கவேண்டும் என்று கியோபாலிடன்களும் 
சேசமன்களும் ஆட்சேபித்தரச்கள். பீட்மாண்ட் ௮சசரும், 
கரிபால்டி,, இரிஸ்பி, கேவர் முதலி.பவர்களும் இத்தாலிய 
மசகாணங்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றுக அடக்கி இத்தாலியின் 
பிட்மாண்ட் சரம் ரரஜ்ப ஆட்சியில் சேர்த்துப் பிணைத்த 
போது, ௮க்தந்த மாகாணத தலைவர்கள் அவர்களது கல் 
லெண்ணக்களையும் சந்தே௫இத்து எதிர்த்தார்கள் ; இத்தனை 
தரன் ஆஸ்டிரியாவுக்கும் பிரான்ஸுக்கும் அடி.மைப்பட் 
ஒ.ருந்ததை மறக்து, தம்மவர் ஒருவருக்கு ௮டங்ப்பணிய 
மறுத்தரர்கள். ஆதீலசல் இத்தசலியின் ஒற்றுமைக்காகக் 
கரிபால்டியும், விக்டர் எம்மரனுவலும், மற்ரோரும் 
அன்னியருடனன்றி இத்தாலிய மக்களுடனும் போச் 
புரிய கேர்க்சத. அதனால் சகோதரஹத்தி செய்ததாக 
அவர்களின் மீது சரித்திரம் பழி சமத் துகிறதில்லை. இன்று 
அதே கியேோபாலிடன், சோமன்களுடைய : சந்ததியார் 
உட்பட இத்தாலிய மக்கள் யாவரும் தம.து கரட்டை உருப் 
படுத்திய ௮க்த வீர புருஷர்களைச் சலா௫த்து மெச்சுகிருர் 
கள், பீட்மாண்ட் ௮ரசரே காளடைவில் இத்தாலிமின் 
பேசரசராக முடி.சூடியதைப்போல் மராட்டிய ௮ர௪ரும் 
இக்தியச் ௪க்ரவர்ததியாக முடி.சூடியிருப்பார். விஸ்வாஸ் 
சசவ் இர்தியச் சக்ரவர்த்தியாக முடிசூடப் போவதாய் 
பாவு பறைசாற்றி யிருந்தார். தற்காலத்தில் ஜரமா 

ய சாஜ்யங்களையும், ஜர்மாணியர் ஒற்றுமையடைந்து 
௬யசாம்சரஜ்ப ஆட்சியை காட்டியதையும் உவமானமாக 
எடுத்துப் பார்க்கலாம், அதைப்போல் ஹிக்துரரஜ்யவ் 
களெல்லாம் மராட்டியர் தலைமையின்கீழ் ஒற்துமை 
படைந்து, மரசட்டிய ௮ரசரும் ஹிந்து ௪க்ரவாதஇயாக 
விளங்கியிருப்பார். இத்தாலி தேசத்து பீட்மாண்ட் ஆட்ட 
யையும் ஜச்மானியதேசத்து பிரஷ்ய ஆட்சியையும் போல் 
அடிச்துஸ்கானத்து மராட்டிய ஆட்டுயும் உள்காட்டுப் 

பரச்களசல் தளச்ந்திடாமல் ௮கிலபாரத ஹிந்து சாம்
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சசஜ்யமாக கிலைத்து கின்றிருக்கும். அத்தகைய சசம் 
சாஜ்ய லட்சியத்தின் பொருட்டுப் பாடுபட்டுப் போர் பல. 
புரிக து உயிரும் ஈந்த வீரமக்களை ஹிக்துக்கள் யாவரும் 
வாழ்த்தி வணக்க வேண்டும். 

  

4, மராட்டியப் போர் முறை 

தம்மைக் காதீதுக் கொண்டு எதிசிகளாக் கைப் 

பற்றி வரவேண்டும். நமது நாட்டின் ஓர் பாகம் 

எதிசியின் கையில் அகப்பட்டு விட்டால், அது மீண் 

டும் நமது கையில் அகப்படும் வரையில், தாம் 

தினந்தோறும் தளராமல் கடும் போர் புரித்து வர 

வேண்டும். சமயம் வாய்த்தபோ தெல்லாம் தமது 

படைகளை நாற்டிறமும் பிரித்துத் தனித்தனியே பல 

இக்குகளில் அனுப்பிக் கடைசி வரையில் நாம் போர் 

புரிந்தே தீரவேண்டும். ஆனால் எதிரியைத் தேடித் 
தாக்கிய நம்மவர் யாவரும் மீண்டும் வராதவரறு 

நேர்ந்திடுவது கூடாது. '* 

சாஜஆஞ்ஞஜை) 
*: நாற்புறமும் அபாயம் வத்த காலத்தில், எதிரியின் 
பலத்தைச் சிர் தூக்கிப் பார்த்து, பிறகு காட்டில் புலி 
நெருங்கிுயபோது;, மான்கள் உடனே நாற்புறமும் 
ஓடித் தப்பிக்க் றன. '' 

ச (ராமதாஸர்) 

சிவாஜியின் பிறப்பினால் ஹிச்து ஜாதியாரின் சரித்திரத்தில் 
வெற்றிகரமான விசேஷ சகரப்தம் ஆரம்பித்தது என்று 

காம் முதலில் கூறியுள்ளோம். ஏவாஜியும் ௮வர் குருவான 
சசமதாஸரும் ஈமது சமூகத்தின் முன்பு சாட்டிய மகத்தான 
தரும லட்சியமே இதற்குக் காரணம், மேலும் போர்க்



மராட்டியப் போர் முறை ஆ 

சளத்தே மராட்டியச் தொகுத்த புது தந்திர முறைகளும் 
இதற்குக் காரணமென்று சொல்லாம். ஹிந்து சமூகம் 
பலம் குன்றியபோது மஹாராஸஷ்டி.ரரும் ௮தற்கூப் புத் 
துயிர் கொடுத்ததைப் போல், மசாட்டியரது பேசா முறை 
களும் இர்திய யுத்த சாஸ்திரத்துக்கு விருத்தி யளித்தது 
என்று இக்த வரலாற்றி லிருந்து தெரிகிறது, இப்புதுப் 
போச் முறை சிவாஜியின் செளகரியத்துக்கும் சந்தர்ப் 
பகவ்களுக்கும் தகுக்ததாய் இருந்ததால் இது அ௮வசால் 
முதன் முதலில் கையசளப்பட்டது. சிவாஜிக்குப் பிறகு 
வச்தவர்களும் இம்முறையின் அபூர்வ விசேஷத்தைக் 
கண்டுணர்ச்து ௮தை விடாமல் கையசண்டு எதிரிகளை 
அதிர்த்து வர்தார்கள். ் 

ஆதியில் சிறு படைகளைக்கொண்டு சிவாஜி யுத்தம் 
புரிச்தபோது இம்முறை தகுச்ததாய் இருச்ததன் றி, ௮வருக் 
குப் பிறகு மராட்டியப் பெருக் தலைவர்கள் பெரும் படைக 
ளுடன் போர் புரிச்.து வர்தபோதும் இம்முறை பகைவச் 
களைச் இன்னாபின்னப் படுத்தி வெற்றியை காட்டவல்ல 
தாக இருந்தது. மராட்டியப் படைத்தலைவர்கள் இம் 
முறையின் ரகசியங்களைக் கண்டறிர்து இதைப் பெருஞ் 
டூசனைகளும் கையாளும் விதம் ௮பிவிருத்திசெய்து பயன் 
படுத்தக் கொண்டார்கள். இதனால் பல போச் முனை 
களிலும் பகைவர்கள் மராட்டியரை எதிர்த்து Ope 
முடியாமலும், மராட்டியரது கையில் அகப்படாமல் தப்ப 
முடியாமலும், தவித்தது கமது சரித்இரத்தி லிருக்து ஈன்கு 
விளங்குகிறது. பகைவரின் பெரும் படை ௮ணுஇியதும் 
மராட்டியக் குதிரைப்படை ஒன்றுசேசர்க்து நில்லாமல் 
பிரித்து காற்புறமும் சென்று அருகுள்ளகுன்றுகளி லிருக் 

ட தும் காடுகளி லிருக்கும் பகைவரது படையைக் சவனித்து 
கிற்கும், இதைக்கண்டு மசாட்டிர் தமது எ திரே கிற்கமுடி. 
யாமல் பயந்து ஓடிவிட்டதாகப் பகைவரது படைவீரர்கள் 
எண்ணி மஒழ்ச்சிகொண்டு முன்சென்று கஷ்டமான கிலை 
மையில் அகப்பட்டுக் கொள்வார்கள், .பல தடவைகளில். 
மராட்டியப் படைத்தலைவர்கள் இதற்கு என்றே ஏற்படுத் 
இய இடங்களிலேயே பதைவர்களின் படைகள் போய்ச் 
சக்கக்கொண்டு விடும். பின்பு உடனே இடீரென்று 

16
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மராட்டியப் படைகள் தக்திரமாய்த் இரண்டு ஒன்று 
சேர்க்து இடிபோல் பகைவர் நடுவே பாய்க்து அவர்கள் 
இன்னதென்று சமாளிக்க முயலும் முன்பே அவர்களைத் 
தாக்கி நையப்புடைத்துச் சம்ஹாரம் செய்யத் தொடக்கு 
வாச்கள். இப்படி. கிச்சயிததுப் போர்புரிர்தபோ தெல் 
லாம் மராட்டியர் ஆவேசத்துடன் போர் செய்து பகை 

வரின் உள்ளத்தே பேரச்சத்தை காட்டிக் கலக்குவார்கள். 
இத்தகைய சமயங்களில், மசாட்டியரது கையில் கின்று 
தப்ப முடியாமல் பகைவர்கள் தவித்திடுவார்கள். 
ஆதலால் பகைவர்கள் மராட்டியர் போச் காடும் சமயத் 
தில் ௮தைச் தவிர்க்க முடியாமலும், தசம் போர் வேண்டும் 
போது மராட்டியரைக் கைப்பற்ற முடியாமலும் தவிக்க 
லானார்கள். ஹம்யீர்.ராவ் தொடுத்த போரையும் பது 
கணவாயில் கடந்த கடும் போசையும் கவனித்தால் இதன 
உண்மை கன்கு விளக்கும். 

மராட்டியரது போர் முறையின் மர்மமும் தியாக 
முறையின் தத்துவமும் ரசமதாஸரது, 1 சக்இயினால் ராஜ் 
யம் அடையப்பட்டாலும்,முயற்சிகளை முன் ஜாகரதையுடனும் 
தத்திரத்துடனும் செய்யவேண்டும் '' என்ற உபதேசத்தி 
னால் விளங்கும். மராட்டியர் தரும யூத்தத்தில் ஆசை 
வைத்தவராய், பேசரினலைன்றி சதக் தரத்தையும் ராஜ்யச் 
தையும் நாட்ட முடியாது என்று கண்டு, தியாக புத்தி 
யினாலும், :தனாஜியைப் போன்ற குன்றாத வீரச்தினலைமே, 
ஹிச்துஸ்தான, த்தின் சாயகர்களாய் விளங்இஞார்கள், 
தேர்ச்சியும் சாதுரியமும் இல்லாத வீரம் மிருகத்தன்மை 
யாகும் என்த தேர்ச்து, வீரத்தைக் காட்டிலும் தந்இரமே 
இறந்ததெனக் கருதினார்கள். தியாகத் தனால் வெற்றியடை 
வது நிச்சயமா யிருக்தாலன்றுத் தியாகம் செய்வது வீணே 
என்று கருதினார்கள். இறுதியில் வெற்றியை காட்டாத 
வீரம் வெறும் ஆதம ஹத்தியேயாகும்; அதற்கு மசாட் 
டிய யுத்த தத்துவத்தில் இடமில்லை. * போரில் பலத்தையும் 
அறிவையும் செலுத்தினால் வெற்றி பெறுவது உறுதியே” 
என்று ராமதாஸர் போதித்தபோது, “பேடித்தன்மை கேவல 
தீதியாயின், சூரத்தன்மை நாயின் தடத்தையே ஆகும்,” 
என்பதின் உண்மை கன்கு. விஎக்குகிறது. முடிவில் 
தமக்கு உண்டான சேதத்தைக் காட்டிலும் அதிகமான.
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'சேதத்தைப் பகைவர்களுக்கு இழைக்க வல்ல வழிகளை 
அவர்கள் கையாண்டு வதக்தார்கள், இவ்விதம் தீர்க்கச 

“லேசசனைகளும் சூழ்ச்சிகளும் கொண்டவசாயினும் 
மராட்டியச் சமயம் கேர்ந்தபோது பெருக் துணிச்சலையும் 
காட்டினார்கள், இத்தகைய துணிவினால் முடிவில் பத் 
தரமும் பாதுகசப்புமே ஏற்படுகிறது என்பதை யுணர்க் 
தார்கள். முன்னதாகவே எற்பாடு செய்து பகைவர் Ger 

கின்று போர் செய்வதை மராட்டியர் கூடுமானவரை 
தவிர்த்து வக்தனச் எனினும் அவ்வாறு பேசர் புரிய 
Core sGur g gait aor பின்னடையாமல் எதிர்த்து கின்று 
பகைவரைத் தாக்கவும் இத்தமா பிருக்தார்கள். 

முதலில் பகைவர் படைகளின் சாற்டறமும் ரகசிய 
மரய்சி சுற்றிச் சுற்றி வரது, படையின் முன்னணியில் 
தணித்து வர்தவர்களை வெட்டி வீழ்த்தி, பின்பு பதுங்க 
யிருந்து, சமயம் பார்த்துத் திடீரென்று சிறு படைகளைத் 
தாக்குவார்கள். பகைவச்கள் துரத்து வர் தால் இவர்கள் 
கலைக்து காற்புறத்திலும் ஓடிவிடுவார்கள். விணாகத 
துரத்திச் துரத்இப் பகைவர் சலித்து கின்றதும்,தடீரென்று 
ஒரு கொடியில் அவர்களின் மீது பாய்ச்து தாக்குவரச்கள். 
மராட்டியரின் படை பெருகப் பெருக, அவச்கள் இத் 
தகைய யுத்த தந்திரங்களை விடாமல் மேன்மேலும் 
கையாண்டு, முன்னணிடில் தணித்து வரும் சில பேரை 
பன்றி எதிரிகளின் படை முழுவதையுமே ஓரே கணத்தில் 
கைப்பற்றிக் கொள்ளச் தலைப்பட்டார்கள், ஹோல்கரும், 
பட்வர்த்தனும் ஆங்கிலேயர் மீது படையெடுத்துப் போச் 
யுரிச்த முதலாவது ஆங்கல-மசாட்டிய யு; தத்தைப் பார்த் 
தால் மராட்டியப் பெருச் தலைவரசன சிவாஜியின் ஒப்பற்ற 
யூத்த த௲நஇரங்களை ௮வரது மக்கள் கரபைட்னவிஸ், 
மஹாதஜீ ஷிச்தே காலம்வரையிலும் விடாமல் கையாண்டு 
மகத்தான வெற்றி சூடிவந்தது சன்கு விளக்கும். 

மசாட்டியப் போர் முறையின் இன்னொரு முக்யெ 
அம்சம் என்னவென்றால், போர் தொடங்கியதும் மரசட்டி, 
பச் பகைவர்களின் மீது பாய்ச்து பலமாகத் தாக்கவும், 
அவர்கள் தற்காப்புக்காகப் போச் புரியும்படி. சேர்ந்து. 
விடும். மராட்டியர் யுத்த ஆரம்பத்திலேயே 'தமது ore
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களுக்குத் தஞூக்த காவல் வைத்துவிட்டு, பகைவரது 
கரட்டின்மீது படையெடுத்துப் புகுந்து நாசமுண்டாக்க 
மு.ற்படுவார்கள். மராட்டியர் பகைவரது கையில் அகப் 
படாமலும் ௮வர்களின் எதிரே கின்று போர் புரியாமலும் 
க்கும் இங்கும் சுற்றி, ௮வர்களின் படைக்கு வரும் 
உணவுப் பொருள்களைக் கொள்ளையிட்டுக் கொண்டு 

போய், அவர்களது காட்டின் கசூடிகளின் மனதீதில் 
பெருத்த பீதியைக் இளப்பிவிடவே, ௮வர்களது படையின் 
போர் வீரர்களும் வீரங் குன்றி மனச் தளர்ச்து பயந்து 
தடுவ்குவார்கன். பகைவர் நரட்டில் இத்தகைய கலவரம் 

தோன்றவும், ஆங்கு ௮சசாங்க ஏற்பாடுகளே ௫ிதைக்து 
ஒழுங்கற்று கின்றுவிடுவதன்் றிப் பஞ்சமும் பரவலாகும். 
இவ்வாறு பகைவர்களைச் சன்னாபின்னப் படுத்திச் €ர் 
குலைத்து அத்துடன் கின்றிடாமல் மராட்டியர் பெருத்த 
யுத்த வரிகளையும் பகைவரச்களது காடுகளி லிருந்து வசூ 
லித்து வந்தார்கள். இதனால் பகைவர்கள் தமது படை 
களுக்கு மட்டுமன்றி மராட்டியரது படைகளுக்கும் 
பணம் கொடுக்க கேர்ரந்தது, இடீரென்று பகைவர் ஈுடுவே 
மராட்டியர் பாய்ந்து தாக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் 
தப்ப வழியின்றி மராட்டியருக் கெதிரே எதிர்த்து கிற்க 
வும் சக்தியின்றித் சவிச்து “*மராட்டியருடன் போசாடு 
வது கசற்றுடன் போ ரரடுவதை ஓக்கும் ; மராட்டி.யரைத் 
தாக்குவது நீரைத் தாக்குவதை ஓக்கும் '” என்று ஏங்கிக் 
கதறலானார்கள். இத்தகைய யுத்த தக்திரங்களை ராகோ 
ஜியின் வங்காளப் படையபெடுப்புக்களில் சன்கு கரண 
லாம். ௮வர் இடைவிடாமல் தினந்தோறும் திமிர் பிடித்த 
வங்காள முகமதிய அரசனது காடுகளில் புகுக்து கல 
வரத்தை யுண்டாக்க வரவே, ௮வ்வரசன் பிழைத்தால் 
புண்ணியமென்று தவித்துச் சரணாகதி யடைந்ததுமன் றி, 
மராட்டியருக்கு ஒரிஸ்ஸா கசட்டையும் கொடுத்து, ஹிந்து 
ஆட்சிக்கு  ௮டகடக் கைகட்டிக் சப்பங் கட்டுவதாய் 
ஒத்தக்கொள்ளவும் நேர்ந்தது. 

* பகைவரது காடுகளில் சேதம் உண்டாக்குவது 
சிவாஜி காலத்தில் நியாயமாக இருந்தாலும், பேஷ்வாக் 
கள் காலத்திலும். மராட்டியர் அவ்வாறு செய்தது நியாய
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மாகாது, ௮து கொள்ளைக்குச் சமானமாகும். ஏனெ 
ணில் பேஷ்வரக்களது காலத்தில் சைன்யச் செலவுகளை 
மசாட்டியர் தமது ராஜ்பத்தின் வருமானத்தி லிருச்தே 
வடக்க முடியும் cory சிலர் கூறுவார்கள். இவ்வாறு 
கூறுவது முற்றிலும் தவறு என்று ராகோதியின் படை 
பெடுப்பிலிருர்து தெரியவருகிறது, ௮க் காலத்தில் அத் 
தகைய போர்முறை யாவரசலும் சாதாரணமசகக் கையச 
ளப்பட்டு வர்தது. ஹிக்துக்களுக்கு எதிரேயன்றித் தமது 
மூகமதியச் சகோதரர்களுக்கு எதிரேயும் போர் புரிக்து 
வக்த முகமதியர்களும் இத்தகைய காரியல்களைத் தாராள 
மாகச் செய்து வந்தார்கள், தசங்கள் கைப்பற்றிய பகை 
வா் சாட்டின் ஈகரங்களி லிருந்து யுத்த வரி வசூலிப்பது 
அவசியம் என்று ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் 
போர்த்துசேர், ஆங்கிலேயர் முதலியேரச் கருஇவந்தரச் 
கள். இரண்டாவதாக, மராட்டியர்களோ ஏக காலத்தில் 
பல பகைவர்களுடன் போர் புரியவேண்டி. யிருக்தது. gar 
களில் பெரும்பசன்மையோச் அன்னியர்கள் ; ஹிந்துக் 
குடிகளுக்கு அக்கிரமம் செய்யும் அயோக்இியர்கள் ; 
அநீதி இழைக்கும் துஷ்டர்கள். பகைவர்கள் யாவருடனும் 
ஏக காலத்தில் பஞ்சாப் முதல் ஆர்க்காடுவரையுள்ள பல 
தாச விடங்களில் யுத்தம் செய்வதற்குப் பல பெருஞ் சேனை 
களைத் திரட்டி. ௮னுப்புவதென்ரால் அது மசாட்டியரால் 
௬லபமாகச் செய்யக்கூடிய காரியமன்று:; மேலும் 
செய்ய முடிந்தாலும் ௮வ்வாறு செய்வது இலாக்கயமும் 
அன்று. ஆதலால் தமது புராதனப் போர்முறைகளையும் 
தந்திரக்களையும் மராட்டிய விடாமல் கையாண்டு 
வச் சதால்தான் ௮வர்களால் மகத்தான வெற்றிகளைச் 

ட முடிச்தது. உடனுக்குடன் பசைவர்களும் பலம் 
Scan. As 2, வீழ்ச்து பணியவும் கேர்க்தது. 

மசாட்டியப் போர் முறையின் இர்த அம்சத்தை எதிரி 
கள் அடிக்கடி, அநீதி கொள்ளை யென்று ஏளனமாய் 
இறித்துச் சொல்வதுண்டு, சில பேர்வழிகள் சற்றும் 
யேசசியாமல் வேண்டுமென்றே இத்தகைய ௮வதூறை 
வீணாகப் பரப்பி வருகிறார்கள். போயர் யுத்தத்இலும் 
ஐர்மானணிய _யுத்தய்களிலும், மற்றும் ௨உல்ஹெளஸி
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ஆக்கிலேய ஆட்டுக்கு சாடுகளைச் சேர்த்தவச்தபோதும்... 
மற்றும் 7857--வ.து வருஷம் நீல் என்பவனின் படை எடுப் 
புக்களிலும் ய.த.த கரரணவ்களை உத்தே௫த்து இத்தகைய 
ஏற்பாடுகள் ௮வ௫யம் என்று கையாளப்படவில்லையா 7 
யுத்த விஷயத்தில் எல்லா நீதியும் கோரமையரனவையே 
என்று காம் சொல்ல முன்வரவில்லை. அ௮வ்வாருயின் 
தரும யத்சததில் செய்வனவெல்லாம் தருமமசன- 
வையே. ஓளரவ்கப், இப்பு, குலாம் காதர் இத்யாதி 
கொடிய பாவிகளை எதிச்த்து ஹிக்து விடுதலைப் பேரை 
கடத்தியபொழுது, இத்தகைய ஏற்பரடுகள் முற்றிலும் 
கியாயமாகவே தோன். றுகன்றன. சத்ரபதி சிவாஜியே 
இச்த ஆட்சேபணைக்கு விடை தந்திருக்இருர் : ** உங்களது. 
சக்ரவரததி செெய்துவ ரும் ௮க்கிரமங்களால்தான் 
எனதுதேச மக்களின் பாதுகாப்புக்காக ஒரு படை திரட்ட 
வேண்டிய ௮வ௫யம் ஏற்பட்டிருக்கறத. ஆதலால் ௮தன் 
செலவு எல்லரம் ௮வனுடைய குடிகளை யே சேர்க்ததாகும்.. 
அக் கரலத்து ஆக்கிலேய ஆரியர்களும் சிவாஜியைப் 
பற்றி இவ்வாறு ஒத்துக்கொண்் டிருக்இருர்கள் : * aur 
பேசனவிடத்தி லெல்லாம் தன் சொல்லுக்கு ௮௨௫ கடக் 
தோருக்குத் தம்மாலும் தமது போர்வீரர்களாலும் 
யாதொரு கேடும் சோர்ச்திடாது என்று வாக்களித்து வரு. 
கஇருர்.இச்த வாக்குறுதியை இச் சாள்வரை அவர்மீறி சடக்த 
தில்லை. !'! இதைப்போலவே மராட்டியப் படைத் தலைவச் 
களும் ஜனங்களுக்கு வாக்களித்து வக்தரர்கள். 77095-வ.து. 
வருஷம் கர்டசவில் கடக்த போரில் கிஜாமை முறியடித்து 
வெற்றி சூடிய காள்வசையில் மாாட்டியர் தரம் கொடுத்த. 
வாக்குறுதியை தவருமல் கரத்து tg வக்தரர்கள். 

இத்தகைய படையெடுப்புக்களில் : பகைவரது ஹிக்து. 
பிரஜைகளுக்கே துன்பம் ஏற்படலாயிற்று என்பது 
உண்மையே. போர்க் காலங்களில் இத்தகைய கஷ்ட ஈஷ்ட 
கள் ஏற்படுவது சகஜர்தான். மற்றும் ௮5 தகைய கஷ்ட 
சஷ்டங்களைப் போர்க் கலத்தில் 2ர தூக்கப் பார்ப்பதும் 
முடியாத காரியமே. அன்னியப் பகைவர்களான முக 
மதியரும் ஏனையோரும் மராட்டிய யுத்தத்துக்காக Qu 
சசதம் செலுத்த வேண்டி யிருகந்ததைப்போல், மராட்டிய
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ருடன் ஒன்றுசேரரமல் ௮வர்களை ௮கியாயமாய் எதிர்த்து 
வந்த ஹிர்து மக்களும் அன்னியப் பகைவரைப்பேோல் அப 
சாதம் செலுத்தவேண்டி யிருச்ததில் தவறு ஏதுமில்லை ; 
அது முற்றிலும் கியாயமே,. ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தின் 
சைன்யச் செலவுக்காக ஹிந்து மக்கள் எல்லோரிடத்தி 
லிருச்தும் வசூலிக்கப்பட்ட யுத்த வரி யென்றே sng 
காம் கருதவேண்டும். இக்த ஹிர்துப் படைகளின் பலத் 
தினால் தான் ஹிச்து ஜாதியும் ஈரகரிகமும் கோவில்களும் 
அடியோடு அழிக்திடாமல் இருக்க முடிந்தது, மேலும் 
இக்தச் சைன்ய பலம் கிலைத் தராவிட்டால் ஹிச்.து தருமமே 
அழிச்துபோய் ஹிர்துக்களெல்லோரும் முகமதிய மதத்தை 
தழுவ கேர்ந்திருக்கும். 

ஆனால், அவ்வப்போது மராட்டியப் படைவீரர்களில் 
சலச் ஆங்காங்குச் செய்துவக்த அநீதிகளை காம் கவணி 
யாமல் இருக்கவில்லை. ௮த்தகைய அமநீத்களை முகமதிய 
ரும் போர்த்துசேரும் மற்ற மராட்டியரது பகைவச் 
களும் ௮க் காலத்தல் சகஜமாய்ச் செய்து வந்தது மல் 
லாமல் அத்தகைய ௮க்கரமல்களைச் சிலாஇத்துப் புகழ்க்து 
கொண்டாடியும் வக்தார்கள். இவர்கள் செய்த பெரிய 
அநீதிகளுக்கு முன்னால் மாராட்டியரில் சிலர் செய்த 
தவறுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் ௮ஜகஜாச்தரம் என்ன 
லாம். ஹிக்துச்களில் ௮கேகரைப் பலவக்தமரக இஸ்லாத் 
இல் சேர்ச்த மதவெறி பிடித்த மெளல்விகள் யாவரும் 
தங்களது கையில் ஆதரவின்றி அகப்பட்டபோதும், 
மராட்டியர் அவர்களை ஹிச்து மதத்தைத் தழுவும்படி 
பலவந்தப்படுத்தியது இடையரது, ௮வ்வாறு இஷ்டப் 
பட்டிருந்தால், மராட்டியர் ௮கேக முகமதியர்களை ஹிந்து 
மதத்தில் சேச்த்திருக்கலாமே. அல்லாவின் ஆண்மையை 
யும் பலத்தையும் கிரூபிக்க ஆயிரக் கணக்கான ஹிக்துக் 
கேரயில்கள் இடி.க்கப்பட் டிருக்தாலும், மராட்டியர் ஒரு 
மசூதியையோ: இறிஸ்துவ மதாலயத்தையோ இடித்தது 
இடையாது, அவர்கள் இஷ்டப்பட் டிருந்தால் தமது 
தெய்வங்களசன ஸ்ரீ ராமர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவர்களது 
ஆண்மையையும் பலத்தையும் அதே முறையில் கிரூபித் 
திருக்க முடியாதா? மசாட்டியரின் கொடிய பகைவச்
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களும் ௮வர்கள் எப்போதேனும் மூர்க்கமான அநீதி 
களையும் ௮சுஇரமங்களையும் இழைத்ததாகச் Qer ao 
வில்லை, அவர்கள் ஒருகாலும் சத்தவெறி பிடித்து மக் 
களைப் படுகொலை செய்ததாகவேச, மதவெறி பிடித்து மதத் 
துவேஷத்தால் மற்றவர்களைக் துன்புறுத்தயதாகவோ, 
அன்னிய மதத்தவரது வைதஇக இரச்தவ்களைச் ௬ட்டு எரித்த 
தாகவே, அவர்களது கொடிய விரோதியும் சூறை 
கூறியது கிடையாது. மராட்டியர் படைடைகளின் 
அவகியத்துக்காக அன்னிய காடுகளில் யூத். தவரி வளூலித்து 
HAG உணவுப் பொருள்கள் இல்லாமல் செய்து வக்தது 
யுத்த காரணத்துக்காகவே, ௮தை அவர்களது பகைவர் 
கள் கொள்ளை யென்று ஆட்சேயித்தார்கள். ஆனால், Hor 
ணியர் தமது காட்டின்மீது படை எடுத்து வந்தபோதும் 
மேற் கூறியவாறு தமது சொந்த காட்டிலும் உணவுப் 
பொருள்களில்லாமல் செய்து, ஆக்கிரமித்து வச்த பகை 
வரைப் பட்டினி போடுவதற்கு ௮துவே இறந்த மார்க்கம் 
என்று மராட்டியர் செய்து வந்ததைப் பார்த்தால், இத் 
தகைய ஏற்பாடுகள் யுத்த காலத்தில் எவ்வளவு ௮வ௫ியம் 
என்று தெரியவரும், இத்தக் காராணத்தினால்தான்' 
சாஜாரரம் காலத்தில் ஓளரங்க€ப்பின் படையெடுப்பு 
வீணாயிற்று. இதே காரணத்தினால் தான் ஆங்கிலேயர் ப்்னா 
வைக் கைப்பற்ற இரு முறை படையெடுத்து வக்தும் 
தோல்வியுண்டு பினவாங்கவேண்டி ஏற்பட்டது. 
ஆங்கிலேயர் தமது நாட்டில் புகுக்தபேோது மக்களை 
யெல்லாம் ௮வ்வப் பிரதேசகங்களிலிருக்து வெளியே போகச் 
சொல்லி, ௮வ்விடங்களை யெல்லாம் கிர். பசனுஷியக் 
கசடாக்கி, ௮ங்கே உணவுப் பொருள்களும் காவ்கடை 
களுக்குப் புல் பூண்டும் இல்லாமல் செய்தது மன்றி, தலை 
ககரரன பூனாுவினருகே ஆக்கிலேயர் வர கேர்ச்தால் தலை 
ககரையே கெொசளுத்தித் இக்கரை யாக்கவிடுவதற்கும் 
மராட்டியர் ஆயத்தமா யிருந்தாச்கள். இதனால் கரம் 
தெரிச்து கொள்ளுவது எனன வென்றால், மசாட்டியர். 
அ௮ன்ணியக் குடிகளிடமிருக்து தமது படைகளுக்காக யுத்த 
வரி வளூல் செய்து, அன்னியச் சாடுகளில் படையெடுச் 
துக் கலவரம் உண்டாக், அரியல் ஆட்டியைக் கவிழ்த்து 
வக்ததின் கரரணம்--வெறும் துவேஷ புத்தியினால் ௮ன்று
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என்றும், ஏனைய ஹிச்து மக்களை வேண்டும் என்றே 
அலட்சியம் செய்யும் ஆணவத்தினாலும் ௮ன்று என்றும், 
சன்கு விளங்குகிறது. மேலும் இத்தகைய போர் ஏற்பாடுக 
ளெல்லாம் போர் கின்றதும் கின்றுவிடும். அன்னியர் 
மசாட்டியர் சொற்படி. நடக்கச் சம்மதித்ததும், இத்தகைய 
அதீத ஏற்பாடுகளும் உடனே கின்றுவிடும். மராட்டிய 
ஆட்சியில் சேர்க்கப்பட்டவுடன் ௮ச்தர்த மாகாணவ் 
களில் மராட்டியசது யுத்தக் கட்டுப்பாடுகளும் கின்று 
விடும். அ௮ர்நாட்டு மக்கள் முூகமதியர, ஐசோப்பியர் 
இவர்களது ஆட்சி.பினின்றும் தம்மை விடுவிக்குமாறு 
மசாட்டியரை அழைத்தார்கள். ௮க்காடுகளின்மீது மராட் 
மூயர் படையெடுத்து வந்தபோது, அ௮க்காட்டு மக்கள் 
மராட்டியரைக் குதூகலத்துடன் வரவேற்றாச்கள். இதி 
AGC S ௮க்காட்டு மக்களுக்கு மசாட்டியர் கூடுமான 
வசை அன்பும் ஆதரவும் காட்டிவக்தார்கள் என்பது 
உறுதியாகிறது. 

இற்சில சமயங்களில் ஆக்காக்குத் தோன்றிய மித 
மிஞ்சிய கடத்தையை நாம் கண்டிக்க வேண்டியது 
அவசியமே. ஆயினும் ௮த்தகைய கடத்தைகளைக் கரிபால்டி. 
சோமாபுரியி லிருச்து இரும்பியபோ தும், பிரஞ்சு சாட்டின் 
புசட்சியி லிருச்து ௮அயாலாக்இன் ஸீன்பீன் ஈடவடிக்கை 
வரையிலும் அமெரிக்காவின் சுதந்திரப் பேசரிலிருக்து 
ஜரமாணிய ஐக்கியவிடுதலைப் போர்வரையிலும் உள்ள 
எல்லாப் புரட்சி இயக்கங்களிலும் ஈன்கசு காணலாம் எண் 
பது வாசகர்களுக்கு கினைவிருக்கட்டும். இத்தகைய அற்ப 
துஷ்இருத்தியத்தாலும் உள்சாட்டுச் சச்சரவுகளசலும் 
மேற்கூறிய உன்னதமான தேய இயக்கவ்களின் மகமை 
சற்றும் குறைக்துவிடாது. தேசிய தத்துவமும் தேய்ச்து 

டாது. பார்க்கப்போனால் தங்கள் பகைவர்கள் செய்த 
அக்கரமக்களில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கேனும் மசாட்டியர் 
செய்திரார். உள்கசாட்டுச் ௪ச்ரவுகள் எஏற்பட்டதால் 
மசாட்டியரது இயக்கத்தின் மடமையும் சூன்றிவிடாது. 
பல நூற்றாண்டுகளாக அ௮டிமைத்தனத்திலும் பேடி.த்கனத் 
திலும் மண்மீது மண்ணாகத் தாழ்ச்திருக்க ஹிர்துக் 
கொடியை உயர்த்த, ஆவேசத்துடன் எதிர்த்துத் தடை
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செய்த பல ௮ ரசர்களையும் சக ரவச்த்திகளையும்,ஷாக்களையும். 
பாதுஷாக்களையும் மு.றியடி.த்துச் சீர்குலைத்து, அ௮த்தஹித்து. 
விஜயக்கொடியை அட்டக் மீதிலும் சாட்டி, அதே ஷாக் 
களும் பாதஷாக்களும் ௮க்கொடியை வாழ்த்தி வணக்கும் 
படி யாகச்செய்த உன்னதமானமராட்டிய இயக்கத்தையும் 
அது காட்டிய மகத்தான ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தையும். 
பாராட்டி, வந்தனை செய்வதே உண்மையசன தேசபக்தி: 
யுள்ள ஒவ்வொரு alt gif cor முக்கியக் கடமையாகும். 

  

5. எல்லாத் துறைகளிலும் ஹிந்து 
மக்களுக்குப் புத்துயிர் அளித்த சாம்ராஜ்யம் 

*சாஸ்திரத்தால் ரட்ிக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தில் : 
சாஸ்திர சந்தை தோன்றுகிறது '* 

ச ராட்டியரது ஆதிக்கத் இனால் மீண்டும் புத்துயிர் பெற் 
றெழுந்த ஹிச்துசமூகததின் முதல் கரரியமரனது. 

ஹிச்து மக்களின் ௮ரசியல், சைன்ய ௮இகசரத்தை நிலை 
கிறுத்திப் பலத்த தேசிய ஆட்சியை காட்டுவதே. தேசம் பல 
துறைகளிலும் முன்னேற்ற மடைவதர்கு இது முக்யெ 
மும் அவசியமும் ஆனது. மராட்டூயரது தலைமையில் 
தேசிய சுதந்தரத்தை சாட்டியதம், பல துறைகளிலும் 
சீர்திருத் தத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் அமைக்க வேண் 
டிய ஏற்பாடுகளும் முயற்சிகளும் மும்முரமாகச் செய்யப் 
பட்டன. மராட்டிய ஹிக்துசாம்சரஜ்யம் ஹிச்.த வாழ்க்கை. 
யின் பல துறைகளிலும் சர்திருச்தமும் மேம்பாடும் 
அமைக்க முற்பட்டது. அ௮ன்னியரிடம் காணப்பட்ட பல 
உத்தம மேம்பாடுகளையும் ஹிந்துக்களுள் yes fo 
காட்டி, ஹிந்து வாழ்வில். ௮பரிமிதமாய்க் கலக்துள்ள 
அன்னிய சம்பச்தங்களை நீக்குவதற்கான முயற்சிகள் 
கடந்தன. ஹிந்துஸ்தானம் முழுவதிலும் ஹிக்து பாஷை.
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களில் பாரசிக, அரபிக் கலப்புகள் ௮திகரித்திருக் தன... 
சாஜாங்கப் பதிவுகளெல்லசம் ௮சேகமாசய்ப்பாரசிக பரஷை. 
யில் எழுதப்பட்டுவந்தன. ஹிர்.துஆட்சுயை காட்டியதும் 
உடனே மராட்டியர் அவைகளைப் பசரசிகத்தில் எழுதக் 
கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பித்சார்கள். அ௮வச்கள் 
அ௮ன்னியக் கலப்பினின்று சாய் மொழிகளைக் கரப்பாற்ற-. 
அவ்வரறு முயற்சி செய்திரா விட்டால் ௮ரபி, உருது. 
அட்சரல்களும் சொற்களும் நமது பரஷைகளை ச இன் றிருக் 
கும். உதசசணமாய்ப் பாருங்கள்: தற்காலத்திய பஞ்சாப்... 
ஸிச்துபாரஷைகளில் ௮ன்னிய ௮ட்சரங்களே வழங்கி வரு. 
இன்றன. ஆனால், தேசிய ஆட்சியில் தேசபாஷையும் 

. விருத்தியடைக்தது. அ௮க்கரலத்தில் அரசியல் விவகாரம்: 
களில் ௮ன்னிய முகமதிய வாத்தைகளே வழக்கப்பட்டு: 
வச்தன. 2 பதங்களுக்குத் தாய் மொழியில் தகுக்த 
சகேோர்பதங்களை ராஜ விவகார கோசம் என்ற ௮கரரதியைத் 
தொகுக்கும்படி. கற்றறிச்த பண்டிசருக்கு ஆஞ்ஞை. 
ிட்டசர்கள்; ௮ன்னிய பாலை பதங்களை உபயோகிப்பதில் 
பொது ஜனங்களுக்கு அதிருப்தியை உண்டாக்இஞனார்கள் ;: 
இத்தகைய ஏற்பாடுகளசல் மராட்டிய பாஷையில் சிறந்த 
சீர்திருத்தமும் முன்னேற்றமும் ஏற்பட்டது, அக்காலத் 
திய ராஜாங்கக் கடி தங்களையும் பத் திரங்களையும் பார்த்தால் 
தரய் மொழியில் ஏற்பட்ட அபிவிருத்தியும் அன்னியச் 
சொற்களைப் ப௫ுஷ்கரிக்கும் முயற்சிகளும் ஈன்கு விளக்கு 
இன்றன. இலக்கிய, . சரித்திர, அரசியல், செய்யுள், வசன 
ல்களில் இவ்வாறு தினந்தோறும் கலப்பு நீங்கச் 
௬த்தம் அதிகரித்து வந்தது, மோரோபர்த் எழுதிய 
மஹா பசரதத்தில் சாம் பத்து ௮ன்னிய வார்த்தைகளையும் 
காண முடியாது. “பகர்! என்ற நூல்களும் விசேஷ. 
மானவைகளே. அவைகளில் கணும் மராட்டிய பாஷை. 
யில் ஒப்பற்ற உயர்வையும் கலப்பற்ற எவிய கடையையும் 
காண்டுமேம். அக்காலத்து அரசியல் சரித்திரத்தைப்: 
பார்ப்போமசனால் ௮க்கரலத்திய மக்களுக்குச் ௪தா பேசர் 
புரியவேண்டி.. யிருக்சுசனால் பல நூல்களை எழுதுவதற்சூ. 
வகரசம் இருக்திராது என்பது தெரிகிறது. ஆதலால்: 
அவர்கள் யாவற்றையும் சுருக்கமாகவே எழுதி வந்தார் 
கள். அத்தகைய கடை கம்மவருக்குப். பிடி.க்காதிருக்க.
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சம். சாட்டு மக்கள் புரிர்த பல இரவீரச் செயல்களை 
அவர்களது ௬ருக்கமான மூல்களிலிருந்தே சாம் தெரிக்து 
இகாரள்ள வேண்டி, யிருக்்றது, — 

மசாட்டிய ஆட்டிபில் மராட்டிய பாஷையைத் தவிர 
ிக்துக்களின் தெய்விக பாஷையரன சமஸ்ஒருதமும் 

முன்னேற்ற மடைகந்தது. வேதம், வேதாங்கம், சாஸ்தி 
சம், - பூரணம், ஆயுர்வேதம், ஜோதிஷம், வியாகரணம் 
மூதலிய பல ஹிச்து இலக்கியங்கள் அபிவிருத்தி படைச் 
தன. இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும் உள்ள ஹிக்து 
சாம்.ராஜ்பத் தலை ஈகரங்கள் யாவும் ஹிக்து சசஸ்திர 
வித்தையின் முக்கிய ஸ்்.தலங்களாக விளங்கின. ன் 
காங்கு ஹிந்து வித்வான் களுக்கும், ஹிந்து வித்தியார்ததி 
களுக்கும் ராஜாங்க ஆதரவு வழங்கப்பட்டது. ஹிந்து 
தானம் முழுவதிலும் பற்பல இடங்களில் பள்ளிகளும் 
கல்லூரிகளும் அமைக்கப் பட்டன. மக்களுக்கு நீதிக் 
கல்வி போதிக்கப்பட்டு வர்கது, மராட்டியர் பாதுகாப் 
பில் சாஸ்திரம் படித்த பெரியோர்களும் சாதுக்களும் 
சாமேஸ்வரம் முதல் ஹரித்வாரம் வரையிலும், துவாரகை 
முதல் ஜகன்னாதம் வரையிலும் உள்ள பற்பல இடங்களுக் 
குச் சென்று மக்கள், அனைவருக்கும் ஹிந்து கீ.தகளையும், 
ஹஜிச்து தருமத்தையும், ஹிச்து வழக்கங்களையும் போதித்து 
அர முடிச்தது. இத்தகைய தரும கரரியங்களில் ௮ரசச் 
களும், ராஜப் பிரதிகிதிகளும், படைத் தலைவர்களும் 
போட்டி, போடலானார்கள். ரசமதாசர் முதலிய பெரி 
யோரகள் - ஸ்தாபித்த மடங்கள் எல்லாம் ராஜாக்கச் 
தரரால் ரட்சணை செய்யப்பட்டன. அவைகளில் தரும 
விஷயங்களில்மட்டு மல்லாமல் ௮ரசியல் விஷயங்களிலும் 
பிரசாரம் செய்யப்பட்டு வச்தது. இதைத் தவிரப் பூனாவில் 
வருஷக்தோறும் இராவண புண்ணிய காலச்தில் பேஷ் 
அசவின் ஆசரவின் இழ் வித்தியாபரிஷத்து கூடிவக்த.து. 
அதற்கு இக்தியவின் பல பாகவ்களி லிருக்தும் கற்றறிக்த 

தீவான்க௧கள் வருவதுண்டு. சாஸ்இரங்களில் தேர்ச்சி 
பெற்றவர்களுக்கு வெருமதியும் பட்டங்களும் வழக்கப் 
பட்டன. இக்தப் பரிஷத்தில் வித்வான் களுக்குப் பரி௬ 
அவழக்குவதிலும் சஸ்திர ஆராய்ச்சியை விருத்தி செய்வ



எல்லாத் துறைகளிலும் ஹிச்சது....... WT 

திலும் வருஷந்தோறும் லட்சம் ரூபாய்க்குமேல் செலவு: 
செய்யப்பட்டது. இத்தகைய பரிஷத்துக்களால் aie gy 
மக்கள் யாவரும் தமக்குள் தோன்றும் பல மாறுபாடு. 
களுக் இடையே மதம் கலை முதலிய விஷயங்களில் ஒப்பற்ற: 
ஒற்றுமை நிலவுவதை அறிக்தார்கள். தமது மதத்: 
தையும் காட்டையும் காகரிகத்தையும் காத்து, ant a. 

ஆட்சியின் எதிரிகளை முறியடித்து, மராட்டியர் காட்டிய 
ஹிக்து சாம்்ராஜ்ப வெற்றிக் கொடியின்கழ் ஹிர்து மக்கள் 
யாவரும் ஒற்றுமை மேலோக&இ, மாகாண ஜாதி வித்தி: 
யாசங்களை மறச்து, ஓசே குடும்பத்தைச் சோச்த சகோதரர் 
களைப்போல் உணர்ந்து பரஸ்பர விசுவாசம் காட்ட 
OT Cor Sor. 

பொதுஜன உபகார்த்தமரன காரியங்களிலும் பேஷ். 
வாவும் அவரது இற்றசர்களும் கவனம் வைத்திருக்தார் 
கள், ௮ட்டக்கி லிருந்தும் ரரமேசுவரத்தி லிருந்தும் செல் 
வம் பூனாவுக்குக் கப்பமாகச் செலுத்தப்பட் டிருச்தால் 
௮ங்கே அது பொக்கிஷத்தில் லோபியின் பணம்போல் 
விருதாவா யிருக்கவில்லை ; ராஜபோகக்களில் வீணாகச் 
செலவு செய்யப்படவும் இல்லை, ஹிச்துஸ்தான)த்தில் 
உள்ள தீரத்தங்களுக்கும் க்ஷேத்துரங்களுக்கும் உபயோக 
மானவிதங்களில்கான் செலவு செய்யப்பட்டது. பரத 
கண்டத்தில் உள்ள புனிதமான நதி ஒவ்வொன் நிற்கும் 
அமைக்கப்பட்டுள்ள படிக்கட்டுகளிலம், தர்த்தக்கசை 
ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள பிரமாண்ட தரச்மசாலைகளிலும், 
உன்னத கோபு ரங்களைக் கொண்ட கோவில்களிலும், ஒவ்: 
வொரு பிரதானக் கோயிலுக்கும் விடப்பட்ட மான்யம் 
முதலிய தருமதானாதிகளிலும், மஹாசாட்டிரத்து atts 
சரம்ரசஜ்ப ஆட்சியின் ஈகைக்கு அத்தரட்டுகளைக் கரண 
லாம். மசாட்டிய ஆட்சியில் யுத்தங்களே ௪த௪ B® gy 
கொண்டிருச்தன எனருலும், செஞ்சி தஞ்சாவூர் Gaurd 
யச் வரையும் துவாரகைமுதல் ஜகன்னாதம் வரையிலும். 
உள்ள பரச்த சாம்ராஜ்ய கேர் ஆட்சியில் அடக்ியுள்ள 
பல மாகாணங்களிலும் மக்கள் வரிப் பளூவால் சற்தேனும் 
வருக்தாமல், சியாய முறையில் ஆளப்பட்டு, அமைதியும் 
வளப்பமும் பெற்றிருக்தார்கள். . வேறு இந்திய ராஜ்யன்
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களைக் காட்டிலும் மராட்டிய ராஜ்யத்தில் வரிசூறைக்து 
கியாயம் ஓங்கி, அமைதியும், செழிப்பும் விருத்தியடைக் 
இிருக்தன. உல$ூல் அக்காலத்தில் இருச்த ராஜ்யல்கள் 
பரவையும்விட மராட்டிய ஆட்சியில் ரஸ்தா இலாகாவும் 
பசல் இலாகாவும், சிறை கிர்வாகமும், பொதுஜனப் பிர 
யோசனமான ஆரோக்கிய ARSme இலாகாக்களும் 
ிறக்தே இருக் தன என்பதற்கும் பேரதுமான அத்தாட்ட 
ருக்கிறது, மக்கள் தாமடைக்துள்ள தேய சதக் 
இரசத்தை யறிச௯, அவ்வப்போது தோன்றிய உள்காட்டுச் 
சச்சரவுகளால் மனம் தளராமல், மராட்டிய ஆட்சியை 
மேன்மேலும் விரும்பி, தாங்கள் மராட்டிய சாம்ராஜ்.பப் 

, இரஜைகளசயிருப்பதிலும் பெருமை கொண்டு, அத்தகைய 
கல்லகரலத்தில் தம்மைப் பிறப்பித்ததற்காகப் பகவானை 
வாழ்த்தி வந்தார்கள் என்பது அக்காலத்திய கடிதங்களையும் 

பாட்டுக்களையும், நூல்களையும் மற்ற இலக்கியக்களையும் 
பார்த்தால் கன்சு விளங்கும். 

சீர்திருத்த ஏற்பாடுகளும் ஈடந்து வச்கன, அக்காள் 
வரையில் மக்களின் ௪கக, ௮ரசியல் முனனேற்தத்தைத் 
தடை செய்துவக்த பல கெட்ட பழக்க வழக்கங்களையும் 
மூடசம்பிக்கைகளையம் ஞுறைப்பதற்கும அ௮கற்றுவசற்கு 
மான அற்பாடுகள் நடந்துவந்தன. தேவரலய பரி 
பாலனத்தில் சீர்திருத்தம் ஏற்பட்டது; ஹிக்துஜாதி 
களுக்குள்: ௮ன்னியோன்னிய விவாகத்தை விருத்தி 
செய்யவும் முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன ; ஜனங்களைக் 
கப்பல் யாத்திரையில் பழக்கி, ௮வர்களிடம் மசலுமிக் 
குரிய குண்க்களை வளர்த்து, சாட்டின் கப்பல் பலத்தையும் 
அதிகரித்து, கடல் கடக்து .ஐசோப்பரவுக்குப் போய்வக் 
'தோர்களையும் ௮ட்டக் தாண்டி அப்பால் சென்று வந்த 
-வர்களையும் ஜாதியில் சேர்த்து, முகமதியராலும் 
இறிஸ்துவராலும். மோசடி. வழியிலும் கத்தி முனையிலும் 
Gp மதத்தைத் தழுவிய ஹிச்து மக்களை மீண்டும் ஹிக்து 

மதத்துக்கே மாற்றவும் உள்ள திட்டங்கள் கடக்து வந்தன. 
மசரட்டிய ஆட்சி தொடங்கிய காலத் திலிருக்தே * சுத்தி” 
இயக்கத்தின். கொள்கைகள் ஆதரிக்கப்பட்டு வக்தன 
அன்று தெரியவருகிறது, பிற மதங்களில் சேச்ச்தவர்களை
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மீண்டும் ஹிச்து மதத்தில் சேர்க்கவேண்் டிய உற்பாடுகளைப் 
(ரொமணத் தலைவர்கள் செய்துவக்தார்கள் என்று 
போர்த்துசேரின் சாஜாங்கப் பதிவுகளி லிருக்து தெரிய 
வருகிறது, போர்த்துகீசரின் பலவக்தத் தனால் இறிஸ்துவ 
மதத்தைத் தழுவிய ஹிர்துக்களை மீண்டும் ஹிர்து மதத்தில் 
சேர்த்துக் கொள்வதற்கு வேண்டிய பிராயச்சித்தங்களை 
சகசயமாக நடததிவர்தார்கள் என்றும் போர்த்து சீசரின் 
பதவுகளிலிருக்து தெரிகிறது. ஒருசமயம் இவ்விதம் 
பிராமணர்கள் ஹிச்துமதத்தை விட்டுக் கிறிஸ்துவ மதத் 
தைச் சேர்ச்தவர்களை மீண்டும் ஹிச்துமதத்துக்கே 
கொண்டுவரப் பிராயசசித்தங்களை சக௫யமாய்ச் செய்து 
வந்தபோது, போர்த்துசேர் திடீரென்று துப்பறிந்து 
சகஇயமாய்க் கூடி.யிருச்த அந்தப் பிராயச்சித்தச் சபையை 
கரற்புறமும்  சூழ்கதுகொண்டு, துப்பாக்கி ஆயுதம் 
கொண்டு பயமுறுததிக் கலைத்தசர்கள். அங்கே கூட்டத் 
தில் இருக்த ஒரு கோஸாவி தான் இருச்த இடத்திலிருச்து 
ஒரு ௮வ்குலமேனும் சகர மறுத்திடவே, போர்த்துக் 
௮வரசை வெட்டி வீழ்த்தினாகள். ௮வரது அரிய வீரத்தை 
யும் ஆத்மத் இயாகத்தையும் கண்டு மதவெறி பீடித்த 
போர்த்து பே மெச்சிப் புகழ்க்தார்கள் என்முல் ௮இ 
கம் சொல்லுவானேன்? இன்னுமோர் உதாரணம் என்ன 
வென்ருல் :--பீஜபூர் ௬ல்தான் புகழ்பெற்ற மராட்டிய 
சர்தாரான கிம்பல்கரைப் பலவர்தமாக இஸ்லரத்தில் 
சேத்து ௮வருக்குத்தன்மகளையும்விவாகம் செய்வித்தான். 
ஆனால், இதையெல்லாம் சற்றேனும் பொருட் படுத்தாமல், 
கிம்பல்சர் ஆவன து கையிலிருந்து தப்பி மராட்டிய யுத்த 
கூடாரத்தைச் சேர்ந்ததும், இவாஜியின் வீரத் தாயான 
இஜாபாயின் ஆஞ்ஞையின்படி, பண்டி தர்களால் பிரசயச் 
சத்தம் பெற்றுச் ௬த்தி செய்யப்பட்டு மீண்டும் ஹிக்து 
மதத்தில் சேசக்தது மட்டு மல்லாமல், தமது மூத்த மக 

னுக்குச் சிவாஜியின் மகளையே விவாகம் செய்வித்தார் 
என்பது உலகம் ௮றிச்த விஷயமே. இன்னொரு (peau 

உதாரணம் கேதாஜி பால்கர--இச்த : வீர மராட்டியப் 
படைத் தலைவரை சிவாஜிக்கு அடுத்தவரரக யாவரும் 
கருதி மரியாதை காட்டி, வந்தார்கள். முகலாயர் இவரைக் 
“கைப்பற்றி, ஒளரங்க ப்பின் உத்தரவுப்படி அவரை
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முகமதிய மதத்தில் பலவக்தமாகச் சேர்ச.து, பின்பு எல்லைப் 
பு.ற,சதுக் கப்பால் கொண்டு போய் மூர்க்க ஜாதியாருடன் 
வாழும்படி. செய்தார்கள். ஆனால், அவ்வுத்சம வீரர் 
எவ்விசத்தாலேோச மஹாசானவ்டிரததுக்குத் திரும்பி வக்து, 
ஹிச்து மதத்தில் தம்மை மீண்டும் சேர் சதுக்கெள்ளுமாறு 
வேண்டினார். பண்டிதர்கள் ௮வயரைச் எவாஜிக்குச் 
சிபசர்சு செய்யவும், ௮வர் மீண்டும் ஹிந்து மதத்தில் 
சேச முடிக்தது. இச்த உத்தம ௮7௬ முறையையும் நய 
நீதி யயும் பேஷ்வாக்கள் கானா பட்னவிஸ் கலம் வசை 
சிலும் அதற்குப் பிற்பாடும் கடைப்பிடித்து வந்தார்கள். 
* பேஷ்வாக்களின் தனசரிக் சூறிப்பில் ' பிரசுரம் செய்யப் 
பட்ட மூலசாளைங்களி லிருந்தும், உத்தரவுப் பத்திரிகை 
களிலிருந்தும் ௮௧௧ சமயங்களில் பலாத்காரத்தினால் 
முகமதிய, இறிஸ்துவ மதங்களைக். தழுவ கேர்க்த ௮கேகச் 
பச்சாதாபப் பட்டு, மீண்டும் ஹிச்ச மதத்துக்கு WES gb, 
ஹிர்து ஜாதியார் அவர்களை ஆதரவுடன் ஏற்றுக் கொண் 
டதும் தெரிகிறது, உதாரணமாக சூரத் ஜில்லாவில் 
பேசர் புரிர்து வரத பட்டாளத்தின் போச் வீரரான 
புடசஜி என்பவசை முகமதியர் கைப்பற்றிப் பலவக்தமாக 
இஸ்லாத்தில் சேர்த்தார்கள். ஆனால், டில்லியிலிருக்து 
பசலாஜி பாஜி ராவ் திரும்பி வச். தகொண்டிருக்கும் பேசது 
புடாஜி முகமதியரிடமிருக்து தப்பி, பேஷ்வாவின் விடு 
தியை அடைந்தாச். 288063 ௮வரது ஜாதியார் எல் 
லோரும் ஒன்று கூடி. ஏகமனதசய் ௮வசை மீண்டும் தமது 
ஜாதியில் சேர்த்துக்கொள்ள விரும்பிப் பேஷ்வாவிடம் 
தெரிவிக்கவும், பேஷ்வரவின் பிரத்தியேக உச் தரவினால் 
அவசை மீண்டும் தமது ஜாஇயில் சேர்த்துக்கொண்டார் 
கள். பக்கம் (9875-6) இன்னொரு உதசரணம் என்ன வென் 
முல்--துளாஜிபட்ஜோஷி என்பவரை முகமதியர்கள் வஞ் 
சக ஆசை காட்டி மயகூத் தமது மதத்தில் சேர்த்து விட் 
டார்கள். ௮வர் தாம் செய்த சவற்றை யுணர்ந்து பச்சாத் 
தாபப் பட்டு, பைதான் நகருக்குச் சென்று, பிராமண 
சபையின் முன்பே கைகூப்பி கின்று, தமத தவற்றை ஓத் 
தக் கொண்டு, தம்மை மன்னித்து மீண்டும் ஹிந்து மதத் 
தல் சேர்த்தக்கொள்ள வேண்டு மென்று மன்றாடிக் 
கேட்டுக் கொண்டார். அசாரத்துக்குப் பேர்போன
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பைதான் நகரத்துப் பிராமணச்களும் பச்சாதாபப் படுவ 
தால் ௮வரை மீண்டும் ஜாதிக்குள் சேர்க்கலரம் என்று தீர் 
மானித்.து, அவருடன் சமபர்தி போஜனமும் செய்தார்கள். 
பண்டி தாகளின் தர்மானசதை மற்ற மக்களும் மரியாதை 
யுடன் அ௮க்கேரிக்க வேண்டும் எண்று துறைத்தன அதி 
காரி உத்திரவு செய்யவே, ஜோஷி மீண்டும் தமது ஜாதி 
யில் சேர்ந்து, தமாது பழைய உரிமைகளைப் பெற்றுச். 
இத்தகைய ராஜநீதி சாம்பாஜியின் ௮மைதி யற்ற காலத் 
திலும் கையாளப்பட்டு வக்தது, அரசரும் சத்ரபதியுமான 
சரம்பாஜி மஹாராஜரின் கட்டளைப்படி. அதிகாரிகள் பிறப் 
பித்த உத்இரவிலிருக்து கீழ்க்காணும் ௬௫கரமான விஷய 
மும் தெரியவருகிறது. கங்காதர் குல்கர்ணி என்பவரை 
முகமதியர் பலாத்காரமாக இஸ்லாத்தில் சேர்த்தரச் 
கள். ஆனால், ஹிக்துக்கள் அவரை மீண்டும் தமது 
ஜாதியில் சேர்த்துக்கொண்டார்கள். பிராயச்சித்தச் 
சடக்குகளை விவரமாக எடுத்துரைத்து ௮ந்த ஆஞ்ஞை 
யின் முடிவில் மனு ஸ்மிருதியி லிருக்து ஒரு ௬லோகமும் 
எழுதப்பட் டிருக்கிறது. ௮சரவது அவருடன் சம பக்தி 
போஜனம் முதலிய சமூகச் .சல்லாபம் செய்ய மறுத்தவர் 
கள் **தேவர்களுக்கும் பிராமணச்களுக்கும் தோஷம் 
செய்தவர்களாயும் பாவிகளாயும் கருதப்படுவார்கள் ”? 
என்பதே, இன்னோர் உதாரணத்தையும் சொல்லுவோம். 

ஜோத்பூர் இளவரசியான இக்திரா குமாரி முகலாயச் சகர 
வர்த்தியை விவாகம் செய்துகொண்டு, for காலத்துக் 
குப் பிறகு டில்லியிலிருக்து திரும்பி வச்ததும் ராஜபுத்திரச் 
களின்' சம்மதம் பெற்று ஹிந்து மதத்தில் மீண்டும் 

சேர்ந்து கொண்டான். 

அரசியல் ௮ச்தஸ்தில் தமது தசய்சரடு அடைந்துள்ள 
தாழ்வையும் குறைகளையும். ௮கற்றவச்த மராட்டியர் தாய் 
காட்டில் காணப்படும் மத, சமூகத் திட்டங்களில் ஏற்பட் 
டுள்ள சூறைகளையும் நீக்க முயன்றது முற்றிலும் இயற்கை . 
யானதே., அரசியலிலும் போரிலும் பெருமித வெற்றி 
சூடிய ஹிந்து விடுதலை இயக்கம் ஹிந்து ஈசகரிகத்திலும் 
சமூகத் திட்டத்திலும் பல நூற்றாண்டுகளாக ஏற்பட்டுள்ள 
குறைகளைக் கவணியாமல் விட்டுவிடுமா 7 முகமதியர்கள் 
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தக்காணம் முழுவதிலும் சமது ஆட்சியை சாட்டி, நூறு 
வருஷக்களுககுள் பல ஆயிரக் கணக்கானவர்களைக் கத்த 
முனையில் இஸ்லாத்தில் சேர்த்தார்கள். ஆனால், முகமதி 
யச்களை முறியடித்து அவர்களது ஆட்சியை ந௬க்இய 
ஹிக்தக்களே பலாத்காரகதீனால் இஸ்லாத்தைத் கழூவிய 
ஆயிரக் கணக்கான ஹிந்து சகேரதரர்களா நூற்றுக் 
கணக்கிலாவது மீண்டும் ஹிக்து மதத்தில் சேர்த்துக் 
கொள்ள வில்லை. இஷ்டப்பட்டி ருக்தால் மதத்திலிருக்து 
விலகிய ஹிக்து மக்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஹிக்து 
மதத்தில் சேசர்த்திருக்கலாம். ஆனால், ஹிந்துக்களின் 
ஐதீகம் அதற்கு ஒப்பவில்லை. கரரணம் என்னவென்முல் 
பல சமயங்களில் ௮ரசியல் துறையில் கேர்ச்த அடிமைத் 
தனத்தின் தளைகளை அ௮றுச்செறிவது ௬லப மாயினும், 
சாஸ்தா அறிவிலே எர்பட்ட மூட கம்பிக்கைகளைக் 
களைக்செ.றிவது கடினமான வேலையே ஆகும். ஹிக்துக் 
களின் அரசியல் ஆதிக்கத்சை அழித்திட ஆவேசத்துடன் 
முற்பட்ட எதிர்களைச் சின்ன பின்னப் படுத்தி, சமூகத் 
இன் அரசியல் சுதக்தீரத்தைக் காத்து, மகத்தான ஹிக்து 
சாம் ரரஜ்யத்தை காட்டும் முக்கிய லட்சயத்திலே முழுக் 
கருத்தும் சஇக்தையும் வைத்த மரசட்டிய மக்களசல் 
சமூகச் சர்த்திருத்தமும் ! ௬ததி” இயக்கமும் இவ்வளவு 
தூரம் கடத்தப்பட்டு வச்தகசைக் சண்டு நாமே வியப் 
படைய வேண்டி. யிருக்கிறது. மராட்டியர்கள் மதத்த 
லிருக்.து விலயவர்களை மீண்டும் தம்மதத்தில் சேச்ப்பதன் 
அவசியத்தை யுணர்க்து, மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி, அவர் 
களது மனப்பரன்மையையே முற்றிலும் மாற்றி, மீண்டும் 
ஹிர்து-மதத்துக்கு வக்தேோசை அக்தக்த ஜூதியாரே ஆதச 
வுடன் வசவேற்கும்படியாகச் செய்து, புரட்டுத்தன்மை 
பொருக்திய *௬ததி' இயக்கத்தையும் சடத்இனார்களென் 
முல் ௮தனிலும் ஆச்சரியமும் உளதோ?



6. செய்ந்நன்றியின் கடமை 

“பண்டை ஸ்வராஜ்யத்தின் இனிய நிணவுகளை 

எண்ணி எண்ணி, மக்கள் நீரினின்றும் எடுத்த மீன் 
களைப்போல் பதை பதைத்து வருவசர்கள்,. '' 

(பிரபாகர்) 

இப்போது சமது சமூகத்தின் சரித்திரத்தில் இதவசை 

யில் தோன்றியுள்ள மகத்தான ஹிம்து Fringe gust 

களில் முதன்மை பெற்றதும் கடைசியில் தோன் றியதுமசன 

மராட்டிய சாம்ராஜ்பத்தின்மீது இடீசென்று திரை விழு 
@ psi 9 

இந்து சதிக் கரையில் இரந்த தேச வீர ஹிச்து மன்ன. 

சான தஹீர் போரில் விழுக்த துப்பாக்கிய இனத்தில் சமது 

அதிர்ஷ்டமும் விழுக்தது. காபூலின் ஹிர்து ௮சசரான திரி 

'லோசனபாலர், பஞ்சாப் ஹிரது ௮சசச்களான ஜயபாலச், 

அனங்கபசலர், டூல்லி மன்னரான பிரிதிவிராஜா, கானோஜி 

நரட்டு ஜயசக்த, சத்தூரின் es ராணா, வக்கசளத்து ' 

லட்சுமண னளேனர், சேவூரியின் ரசாமதேவ ராவ், ஹரபச 

லர், விஜயககரத்து அரசர்களும், ௮ச௫ிகளும், இத்தியாதி 

சிந்து ஈதிமுதல் கடல்வரை யன்ன ஹீிக்து ரஜ குலங்களும், 

ஹிந்து சில்காதனங்களும், இரீடங்களும், ஒன்றன் பின் 

ஒன்ருய் மண்ணில் புசண்டு Wig eras. ஆணவமும் 

துணிவும் மிகுச்து, சமது கொடிய பகைவன் கதியற்று மண் 

ணில் வீழ்ந்திருக்த ஈமது சமூகத்தின் மார்பின்மீது தனது 

கொடிய முழங்காலை வைத்து அழுத்தலசனான். இத்.தூரில் 

மட்டு மன்மிப் பரதகண்டம் முழுவதிலுமே இதிவான 

(முறையில் alle gi சமூகத்தின் கசகரிகத்தையும் வசழ்வை 

யும் ௬ட்டெரித்துச் சாம்பலாக்கி விட்டார்கள். இச் சாம் 

பல் சூவியலில் ஆத்மத் தியர௫களின் வீசஜோதி ஆங்காங்கே 

பிரகாசுத் இருக்த.து. இக்தச் சாம்பல் சூவியலில் ஈமது ௪ழூ 

கத்தின் எஇச்கால ஈம்பிக்கையும் மண்ணொடு மண்ணாய்ச் 

.இதறிக் இடெச்தது. அதன் மீது தனது சசம்ராஜ்ப மயூர 

ிக்காசனத்தின் மீது இறுமாப்புடன் ஒளரங்கசீப் அமசச் 
க 

இருக்கதான் அவனைச் சற்.றி லட்சக் கணக்கான ிப்பாய்
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கள் கத்தி தாங்கு, அவன் கோபத்துடன் விரலை 8ீட்டிய 
தும் படு கொலை செய்யச் சத்தமாய் கின்நிருக்தார்கள். 

“* இத்தப் பூமண்டலம் முழுவதிலும் ஹிந்து ஒருவனும் 
இல்லையே, '* என்று ஏங்கிய காலத்தில், ௭ ஏதோ ஒரு சிறு 

மூலையில்'' ரக௫ியமாய்ச் சல ஹிர்து சிறுவர்கள் கூடி, 
கொலையண்ட தமது அரசர்கள் ௮ரூகளின் மீதம், தமது 
சமூகத்தின் ஈம்பிக்கையைச் ஈட்டழிதத சாம்பல் குவிய 
லின் மீதும் ஆணையிட்டு, தமது சமூகத்துக்கும் மதத்துக் 
கும் பகைவர்கள் இழைத்த பழிக்குப் பழி வாக்ஓ, ஹிக்து. 
ஆண்மையையும். வெற்றிக் கொடியையும் மீண்டும் கிலை 
காட்டி, அன்னியப் பசைவர்களை வீழ்த்தித் தகர்த்துவ 
தாய்ச் சபதம் செய்து கொண்டார்கள், இச்சிறுவச் 
களின் கையில் துருப்பிடித்த கத்திகளைத் தவிர வேறு 
ஆயுத மொன்றும் இல்லை. இது என்ன மதிமீனம் என்று 
உலகம் சொல்லிற்று ; பூ வென்று ஒளரக்க?ப் இதமாப் 
புடன் ஏூனன் ; அவ்வாறு செய்வதால் தமக்கே தீங்கு 
கேரிடும் என்று பெரியோர்கள் சிறுவர்களுக்கு எச்ச 
ரிக்கை செய்தார்கள். அவர்கள் சொல்லியஇல் தவரொன் 
றும் இல்லை. ஏனெனில் சிவாஜிக்கு முன்னே பலர் எதிர்த் 
துக் கலகம் செட்துள்ளசர். ௮வச்களில் ௮கேக வீர இளவ் 
காளையாளச் எதிர்த்து கின்று தோல்வியுற்று உயிசை 
இழக்க கேர்க்தது. ஆனால், இகனால் தளச்வருமல் அவ்விளம் 
வீரர்கள் ஆயுள் முழுதும் ௮டிமைத்தன,தில் கழிப்பதைக் 
காட்டிலும் வீர யத்தம் புரிச்து இறப்பதே இலாக்இயம் 
என்றும், தாம் துணிவுடன்: எதர்த்து கின்றாலன் நிச் 
சமூகத்தின் ஆண்மையும் வீரமும் கி%2.து கில்லசமல் அடி. 
யோடு ௮ழிக்.தவிடும் என்றும் தேர்ந்து கலக முயற்சியை 
விடாமல் செய்துவக்தார்கள். 

இவ்வாறு இருபது வருஷங்கள் கழிக்தன. ஒளரங்க 
சீப்பின் பார்வையில் ஒளிகுன்றித் துக்கம் மேலிட்டது, 
ஏனென்றால் இச்த ஹிர்து வாலிபர் சங்கத்தையே கடு 
கரயகமாய்க் கொண்டு அவ்விடம் ஒரு ஹிர்துசாஜ்யமே 
தோன்றத் தலைப்பட்டது.“* பரவாயில்லை. ௮க்த மூலையில் 
அவர்கள் இடக்கும்பேசதே, ௮க்தக் காமீர்களை கான் 
மிதித்து கொன்றுவிடுகறேன்,”” என்று ௮க்த முகலாயன்
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இறுமாப்புடன் வீரம்பே௪ி,லட்சம்போர்வீரச்களைத் திரட்டி, 
கோபாவேசத்துடன் ௮ச் சிறு ஹிக்துசாஜ். பத்தின் மீது 
படையெடுத்துப் பரய்ந்து தாக்க, கலகக்காரர்களை சன் 
றெடுத்த அக்த.த் தேசத்தையே மிதித்து கசுக்கலானான். 
ஆனால், ௮சதப் பூமியோ ௮வனது கால்பட்ட மாத்திரத்தில் 

வெடித்துப் பிளவுற்றது. இதைக் கண்டு ௮க்த .மூகலாயன் 
திடுக்கிட்டு, சமசஸித்து கேசே ௫ற்க முடியாமல், அகன்று 
வர்த ௮ச்த வெடிப்பிலிருக்து தப்பிக்க வழி.பின்றித் தத் 
தளித்தான். கோபத்தினால் ௮வன் கால்களை மேன்மேலும் 
அக்கி மிதிக்கவும், ௮ந்த பூமி வெடிப்பு மேன்மேலும் பிள 
வுற்.ு அகன் திடவே, ௮வன் அதன் வரயில் வீழ்க்து மீளா 
வண்ணம் பாதாளம் எய்தினன். அவனும் அவனைப் 
பின்பற்றி வசத லட்சம் வீரர்களும் பாதாளத்தில் ஆழ்க்து 
மடி.ர்தபின்பே ௮கதப் பூமி மீண்டும் மூடிக்கொண்டது. 
அவ்விதம் அவர்களைத் தோண்டிப் புதைத்து காட்டிய 
சவக்குழியின் மீது ௮க்தச் சிறு ஹிச்து ராஜ்யம் மகத்தான . 
ஹிக்துசாம்சாஜ்.பமாக ஓவ்கற்.று. 

ஏனெனில் உடனே மஹாசரஸஷ்டி.ரத்து வீரப்படை 
கள் alt si ஆட்சியின் தெய்விகக் சதிக் தமது காவி 
வர்ணக் கெொடியைத் தாக்க ஹிக்து விடுதலைப் போ 
ஹிச்துஸ்தானச்தின் பலபாகங்களிலும் பரப்பினார்கள். 
குஜர,த, காண்டேஷ், மால்வா, பண்டில்கண்டு கரடுகளில் 
பிரவேசித்தார்கள். சாம்பல், கேசதாவரி, ஒஇருஷ்ணா, 
துங்கபத்திரா ஈதிகளைத் தாண்டினார்கள் ; தஞ்சாவூரில் 
கூடசரம் அடி.ததசர்கள் ; செஞ்சு, நாகபுரி, ஒரிஸ்ஸா 
காடுகளைக் mati rset act; ் இவ்வாறு தளராமல் தனக் 
தோறும் பரடுபட்டு, யமுனை முதல். துங்கபத்திரா வரைய 
அம், துவாரகை முதல் ஜகனனாதம் வரையிலும் உள்ள 

காடுகளினின்றும் முகமதிய ஆட்சியை ஒழித்து, இடை 
விடாத தொடர்ச்சியும் ஒற்றுமையும் பலமும் உள்ள 
ஹிச்து சாம்சாஜ்ய ஆட்சியை காட்டினாச்கள். பின்பு 
அவர்கள் யமுனை, கங்கை, கண்டகி கதிகளைத் தாண்டி, 
குப்தவம்சத்துப் பேசசசர்களின் தலைககரசஇய பாடலி 

புத்திரத்தையும் கைப்பற்றி, கல்கத்தாவுக்குச் சென்று 
கசளிதேவியை வணக்க, காசிக்குப் போய் வி௬வேசுவச
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ருக்கும் பூஜை செய்தார்கள். இவாஜிபின் காலதஇல் ர௯ 
குயத்தில் பத்துக் கணக்கில் கூடி, துருப்பிடித்த கத்திகளைத் 
தூக்கி, வீரசபதம் செய்துவக்த மக்களின் சக்ததியாரோ 
இப்போது ஆயிரக் கணகூலும் லட்சக் கணக்கிலும் 
கூடி, தமது வெற்றிக் கொடிகளை வெளிப்படையாகவே 
மேல் MEBIIY 5S), யுத்த கேரஷத்துடனும் வாத்தியல் 
கஞுடனும் இளம்பி முகமதிய சாம் ரரஜ்யததின் தலைககச் 
மீதே படையெடுத்துச சென்று, அதன் கோட்டை வாயிலை. 
யும் தாக்இப் பிளந்தசர்கள். புசாணங்களை கம்பும் ஹிந்துக். 
களைக் சூரானை ஈம்பும் முகமதியர்கள் சாள்தோறும் மேன் 
மேலும் சச்கூலைத்து வருவதை எடுத்துக்காட்டி, இதனால் 
குசசணில்தசன் தெய்விகமும் உண்மையும் இருக்கின்றன. 
என்று ஓயாது புளுகவச்த மெள லானாக்களும மெளல்வி 
களும் இதைக்கண்டு இடுக்கிட்டார்கள். ஜாதி மாகாணப் 
பிரிவுகளசல் ஒற்றுமை சிதறிப் பிளவுண்டு, விக்ரக ஆசா 
தனை புரிக்து வரும், தாடி. வளர்க்காத இக்த ஹிச்.த. மக்கள் 
எதிர்க்க puns ஆண்மையடனும் பலத்துடனும் டில்லி 
வரயிலை யடைத்து, இஸ்லாத்தின் ரட்சஸ்தலங்களின் மீதும் 
தமது காவிக் கொடியை சகாட்டியபோதும், மெளல்வி: 

களும் மெளலானக்களும் புளுகவசக்தபடி. இஸ்லாத்தைக் 
காப்பதற்கு ஸெப்ரில் எவனும் Cares far dam, ஆத 
லால் முகமதியப் படைகள் வெற்றி பெறுவதிலிருக்தே. 
இஸ்லாம் கூறுவதெல்லாம் தெய்விக உண்மையே 
என்றும், ஹிக்துக் கோவில்கள் இடிச்து Sepa Hob HEC gs. 
ஹிரச்து மதம் தப்பான மார்க்கத்தைப் Curga@p 
தென்றும் இணி எவனும் செொசல்லிக்காட்டமுடியா.து. 
இத்தனை சாள் இத்தகைய புரளிப் பிரசாரம நடந்து. 
வந்தது. மேன்மேலும் ஹிக்துக்கள் தோல்வியுற்றே: 
வருவதைக் கண்டு மக்களும் இவ்வாறு கூறுவது. 
உண்மைதானோ என்று மதிமயக்க முகமதிய மதத்தில் 
சேரச் தலைப்பட்டனர். சாஸ்திரம் அறிக்த பண்டி கர்கள் 
என்ன சொல்லியும் அவர்களுக்கு கம்பிக்கை ஏற்பட 
வில்லை. ஆனால், இத்தகைய புசளிப் பிரசாரம் இணி 6. ae 
வழியில்லை -இணி அதற்கு கேர்மாறான பிரசாரமே 
கடக்கமுடி.யம. முகமதிய மளுதகளுக்குமேல் ஹிக்துக் 
கோவில்கள் உன்னதம் பெற்று: ஈகைத்தன. முகமதியம்
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பிறை தேய்க்து தஇணறவும், ஹிச்து சூரியன் உதயமாகி, 
ஹிக்து கரடுகளில் எல்லாம் இருளகற்ற, அகன்ற பொன் 
னொளியை காட்டிற்று. பிரிதிவி ராஜரின் சந்ததியார் 
மீண்டும் டி.ல்லியைக் கைப்பற்றி ஆட்சி புசிச்தாச்கள். 
பாவூ சொன்னவாறு, ஹிந்து மக்கள் தம.து ஹஸ் இனபுச 
சசஜ்யத்தை மீண்டும் ஜபித்துக் கெகெொரண்டாரர்கள். 
gon meer இறுமசப்புடன் மலை எலிகள் என்று ஏ௫ஞன்; 
ஆனால், ௮க்த சஎலிகளோ ௮ச்கச் சங்கச்தை அதன் 
குகையிலேயே தரடியோடு பிடித்திழுத்து, அதன் 
ககங்களையும் பற்களையும் ஒவ்வொன்முகப் பிடுவ்கி 
விட்டன. பசுக்கள் ஒன்று சேரச்து கசாப்புக்காசனையே 
கெசன்றுவிட்டன. கமது சூரு கோவிகச் £ஸிங்கு தீர்க்க 
தரிசனத்துடன் சொல்லியவரறு, குருவிகள் தன்று 
ோசர்சக்து பருச்துகளைத் அண்டுதண்டாகக் கொத்திக் 
கொன்று வட்டன, 

அன்றுமுதல் ௮வர்களது படைகள் போச் வீரர்களைப் 
போலும் பிரராணத் தியால்களைப் போலும் குருக்ஷேத்தி 
ரத்தில் குளித்து, ஹிச்து வெற்றிக்கொடியை லாகூருக்கும் 
எடு த்துசசென்றன. ஆப்கானியர் உள்ளே OLE கடை 
செய்யவும், மராட்டியச் அவர்களை அட்ட க்குக்கு அப்பால் 
வெளியே துரத்திவிட்டார்கள். BAG மசாட்டியப் 

பேசச்வீரன் தனது சூதிரையை கிறுத்தி இறங்கச் சற்று 
இளைப்பாறவும், பூனாவில் அவனது சேனாதிபதிகளும் 
தலைவர்களும், இது கதியைத் தாண்டி eb) gu படைகளைக் 
காபூலுக்கும் ஹிர்துகுஷ் பருவதததுக்கும் அனுப்ப 
விரும்பி, படையெடுப்பின் ஏற்பாடுகளை மும்முசமசகச் 
செய்து வக்தார்கள். பாரசேரி. மிருக்தும், ஆங்கி$லயரிட 

மிருந்தும், Curt த்துகிசரிட மிருக்தும், பிசெஞ்சுக்காரரிட 
மிருக்தும், ஹாலந்து காட்டி லிருக்கும், ஆஸ்டி.ரியச நாட்டி. 
விருக்தும் பூனுவுக்கு ராஜ அாதுகோஷ்டிகள். வந்து, 
தத்தம் காடுகளின் ராஜ தூதர்களாய்த தரங்கள் மஹச 
சாஷ்டிரததின் சாம்சசஜ்ய ராஜ சபையில் இருப்பதற்கு 
அனுமஇயளிக்க வேண்டுமென்று வேண்டிஷஞர்கள், 
வங்காளத்து முஸ்லிம் ஈவாபும், லக்னோவின் முஸ்லிம் 
சாஜப் பிரதிரிதயும், ஹைதராபாத்தின் முஸ்லீம் கிஜாமும்,
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மைசூரின் முஸ்லிம் சுல்தானும், ஆச்க்காடு முதல் ே சோஹில் 
கண்ட் வரையில் உள்ள இற்றரசர்களும், மராட்டியருக் 
குக் கப்பமும் செளத் ஸர்தேஷ்முக வரிகளும் கொடுத்து, 
உயிருடன் விட்டால் போதும் என்று வேண்டி. 
வந்தரர்கள். உண்மையில் நிஜாம் ஹை,தர பரத்தில் வரி 
வளூலுக்கும் அதிகாரியாகத்தான் இருக்து வக்தான், 
அவன் அவ்வப்பேசது வசூலித்ததை யெல்லாம் மராட்டிய 
சது சசம்சாஜ்ப பொக்கிஷத்தக்குச் செலுத்தவேண் டி. 
யிருக்தது. அவர்கள் எதிர்த்து wos பகைவர்களில் முக 
மதியார் மாத்திரம் ௮ன்று, இரால தேசத்து ஷாவும், காபூல் 
காட்டு ஷாவும், துருக்கியரும், முகலாயரும, சேசஹில்ல 
ரும், பட்டசணியரும், CurrsgGrou, பிரெஞ்சுக் 
கரரரும், ஆக்கிலேயரும், அபிஸீணியரும் மராட்டியரது 
ஆதிக்கத்தை யெதிர்த்து நிலத்திலும் கடலிலும் பேசர் பல 
புரிந்தார்கள். ஆனால், ஹிர்துப் படைகளேோ : தமது 
தெய்வத்தின் பெயராலும் தேசதஇன் பெயராலும் போர் 
புரிக்து, ஹிந்து லட்சிய த்தையும், ஹிர்து ௬தக் தரத்தையும் 
எதிர்த்துவச்த பகைவர்கள் அனைவரையும் நிலத்திலும் 
கடலிலும் சக்தித்த விடத்தி லெல்லாம் முறியடித்து வெற்றி 
சூடிஞர்கள். ரரங்கணா, விஷால்கட், சாசண, ரரஜாபூர், 
வெக்குர்லா. பார்ஆனூர், புரக்தர். ஸிம்ஹகட், ஸால்ஹெர், 
ஊம்பிராணி, ஸசவனூர், ஸங்கமகேர், 'பேசண்டச, வாமீ, 
பால்டண, செஞ்சி, ஸாத்தாரா, இப்தோரி, பசல்கேத், 
Our’ ari, சிப்லூன், விஜயகட், ஷிரிகான், டாணா, தாரச 
பூர், வஸமி, ஸாரங்கபூர், Brar, ஜயதபூர், டில்லி, துசை, 
மேரை, பேபால், ஆற்காடு, திருச்சினாப்பள் ளி, காதர் 
கஞ்ச், பருக்காபசத், உதிரச், குஞ்சபுரா, பாணிப்பட்டு, 
சாக்ஷஸபுவன், உவைடி.,, மோதிதலாவ், தார்வாட், சுகீர 
தால், ஈஸீப்காட், வடகான், போர்காட், பாதாமி, ஆக்ரா, 
கர்டா--மதில் பிளவுகளை ட்ப வும், முற்றுகை முடிப்ப 

தும், ஸ்தலங்களையும் செல்வங்களையும் கைப்பற்றுவதும், 
கப்பல் படைகளை மழிப்பகும், போர்முனையில் வெழ்.றி சூடு 
வதும்--மசாட்டியரது சேனைகளும் கப்பல் படைகளும் 
வெற்றி சாட்டிய bj Be Soho சிலவற்றை மேலே கூறி 
யுள்ளேசம். இத்தகைய புகழ் பெற்ற வெற்றிகள் ஒவ் 
வொன்ஜிற்கும் ஈம் காட்டுப் பண்டைக் காலத்து மக்களும்
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மற்ற நசட்டினரும் ஒவ்வொரு விஜய ஸ்தம்பம் சாட்டிக் 

கொண்டாடி, யிருப்பார்கள். சிவாஜி பிறந்தது முதல் கான 

பட்னவிஸ் மரணம் வசையில் உண்மையில் ஹரிபக்தச்கள் 

ஒரு போரிலேனும். தோல்வி யுண்டதே யில்லை. அவர்கள் 

ஓவ்வொரு வெற்றிக்குப் பிறகும் ௮கேக பெரும் பட்ட 
ணங்களைத் தொகுத்தார்கள். அவைகளில் ஒவ்வொன்றும் 
அயல் கரட்டு ராஜ்பக்களின் தலை ஈகரங்களைப்போல் பெரிய 
தாய் இருக்தது. ஸாதாரா, நாக்பூர், கோல்ஹாபூர், கஞ் 
சாவூர், ஸாவ்இலி, மிசஜ். குண்டி, பரோடா, தார், Qe grr 
ஜான்ஸி, குவாலியர், இச்தியாஇ பட்டணங்கள் மாகாணன் 
களுக்கும் ஜில்லாக்களுக்கும் தலை ஈகரவ்களாக விள. கனை. 
இக்த மாகாணங்களிலும் ஜில்லாக்களிலும் ஒவ்வொன்றும் 
ஐசோப்பாக்கண்டத்திலிருக்கும்:சாஜ்யல்களுக்குச் சமான 
மான விஸ்தீரணம் வாய்ச்த.து. ஹிச்து மதத்தைப் பகைத்து 

விக்ரகங்களை யுடைத்து வந்த பகைவரது கொடிய வெஞ் 
இனத்தினின்றும் மராட்டியர் ஹரித் வாரம், குருக்ஷேத்தி 
ரம், வடமதுசை, டாகூர், ௮பூ, ௮வக்தி, பரஷ்ராம், பிர 
ure, ores, திரிம்பக், துவாரகை, ஜகன்னாதம், மல்லி 
காச்ஜுனம், தமிழ் மதுரை, கோகுலம், கோகரணம், முத 

லிய புனித க்ஷேத்திரல்களை விடுவித்தார்கள். மெளகாரி, 
சாரளுக்ய, பல்லவ, பாண்டிய, சோழ, கேரள, ராஷ்டிர 
கூட, ஆக்திர, கேஸரி, போஜ, மாளவ, ரதேசடச, சவன, 
முதலிய பண்டைப் புகழ்பெற்ற சாம்ராஜ்ப வம்சங்களின் 
Lyre Sor சசஜ்யவ்களும், ஹர்ஷர் புலிகேசி முதலோரது 
பெரும் சாஜ்பங்களும், ஒருங்கு திரண்டு சேச்ச்ததைப் 
போன்ற மகத்தான ஹிக்து சாம்ராஜ்யம் கிலைச்து கின்று, 
அன்னியர்கள் தமக்கு இச் சாள்வசை இழைத்துள்ள குறை 

களை நீக்கி, பழிக்குப் பழி வாங்க வருவதை யறிச்து காசு, 
பிரயாகை, ராமேஸ்வரம் முதலிய மஹா புண்ணி.ப க்ஷத்த 
சங்கள் தமது உன்னத கோசபுரங்களைப் பயமின்றி உயர்த்த 
லாயின, அந்தச் சாம்ராஜ்.பத்தின் ராஜப் பிரச திரிதிகளும் 
சே?னாதிபதிகளும் பெரிய பெரி.ப மசகசணங்களில் ஆட்சி 
புரிந்து வக்தரர்கள். அத்தகைய பெரிய மாகசணத்தை 
ஆள வல்ல அரசர்கள் பண்டைக் காலத்தில் ௮௬வமேத 
வாகம் செய்யத் தகுதிபுள்ளவர்களாய் விளங்க பிருப் 
பார்கள். முதலாவது ௪௫ இரகுப்தர் சாட்டிய மகோன்னத
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சாம். ராஜ்யத்தையும், கூப்த வம்சத்து அரசர்கள் தமது 
உன்னத காலத்தில் கரட்டிய சாம் ராஜ்யத்தையும் தவிர 
சரித்தாத்திலும் புராணங்களிலும் கரணப்படும் வேது 
எக்த ஹிக்து சாம்ரரஜ்யமும் மராட்டிய சரம் ராஜ்யத்தைப் 
போல் விஸ் தீரணச்திலும் கெளரவத்திலும் கரரியசித்தி 
பிலும் தேச ஊழியத்திலும் தியாகத்திலும் இறக்து 
விளங்கி யிருக்க வில்லை; கஷ்டங்களையும் அபாயம். 
களையும் கெருக்கடிகளையும் ஆபத்துக்களையும் நிர்வூத்து 
அவை யரவிணின்றும் தப்பிச் சமாளித்து இதுபோல் 
வெற்றிசூடி. யிருக்கவில்லை. 

மது காட்டுப் பண்டைச் சரித்திரத்திலே சல 
சமயங்களில் விக்கிரமர் அல்லது விக்இரமாதஇத்தியச் 
என்கிற பதத்துக்கும் சக்ரவர்த்தி என்ற பதத்துக்கும் 
ஒரு சாஸ்திரீக வித்தியாசம் வழக்க வச்ததாக உணரு 
இரோம். ஏனைய ஹிந்து ௮ரசர்களை ஜெயித்து சாம்ராஜ்ய 
ஆட்சியையும் அதிகாரத்தையும் வ௫த்தவரே சக்ரவர்த்தி 
யாவர். சக்ரவச்த்தியைப்போல் எனைய ஹிந்து ராஜ்யங் 
களை வென்று, அத்துடன் நில்லாமல் அ௮ன்னியரது 
சாஜ்யச்தையும் வென்று, அன்னியாது 294558 
னின்றும் சமது சமூகத்சையும் சாகரிகத்தையும் ASS 
பேரரசர்களை விக்இரமாதிச்தியர் என்று பிரத்தியேக 
கெளரவத்துடன் பாராட்டுவதுண்டு. முதலாவது விக்கிர 
மாதித்தியச் ஸிதியர் என்ற அ௮ன்னியர்களைத் துரத்தி 
படித்துப் புகழ்பெற்றார். இரண்டாவது விக்கிரமா இத்தியர் 
'மேனாட்டுச் சாகர் என்ற அன்னியரது ஆஇக்கத்தி 
னின்று கம.து தாய் நாட்டையும் சலூகத்தையும் விடு. 
வித்தார். மூன்ருவதான யசேோதர்ம விக்கரமாதித்தயரோ 

ஹுதணரை முறியடித்து வெளியே துரத்தி ௮வர்களது 
அரசனையும் பெரும் போரில் கொன்ற வீ ரபுருஷர். 
தருமமும தெய்விகமும் உள்ள லட்சியத்துக்காக ௮ன்னி' 
யப் பகைவர்களுடன் பேரர் புரிந்து, காட்டையும் 

சமூகத்தையும் ரட்டுத்து, போர்ப் புகழுக்காகவன் றி,. 
தேசிய தரமக் கடமைக்காகவம், தேசிய ௮வ௫யத்துக்காக 
வும் திக்கு விஜயம் புரிக்து, மத வெறியும் வஞ்சக ஆசையும் 
உடைய அயல் காட்டுப் பகைவரால் நேர்ர்த பேராபத்தி
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னின்று ஈமது சாட்டு மக்களைக் காத்த வீர மன்னசை 
விக்கிரமாதித்தியா் என்று அழைப்பது சாஸ்திரீகமானால்-- 
சரித்திரத்தில் கடைசியான ஹிச்து சசம்ராஜ்பத்தை 
வளர்த்த மசாட்டிய வீரர்கள் பண்டைய சக்ரவர்த்தி 
களையும் விக்இரமாஇத்தியா்களையும் காட்டினும் பல 
மடங்கு உயர்க்த வீரமும் மேன்மையும் கெசண்டவர் 
களாதலால் ஹிந்து மக்களாூய ஈரம் அனைவரும் சரித்திரப்: 
புகழ்ச்சி பெற்ற மற்ற வீரர்களைப் போல் இவர் 
களுக்கும் கெளரவமும் அன்பும் கன்றிய றிதலும் காட்டக். 
கடமைப்பட்டிருக்கறோம். ஏனெனில் மராட்டிய வீரச் 
கள் ஈமது ராஜபுதர ௮ரசர்களது வீரக் கரவ்களி லிருக்து 
நழுவி விழவீருக்க ஈது சமூகத்தின் கொடியைத் தாவிப் 

பிடித்து 0988. sg லட்சியத்தை வெறுத.து எதிர்த்து 
ass அன்னியப் பகைவர்களுடன் தெய்வீக யுத்தம் 
புரிக்து தஹீர், ௮னகங்கபாலர், ஐயபரலர், பிரிதிவிராஜா், 
aprurar, பிரதரபர், பிரதாபாத்தியர் இசயாதி வீர 
மன்னச்களின் பிராணத் தியாகங்களுக்கு வஞ்சம் தீர்த்து, 
சித்தூர் ராஜ்பத்துக்கும் மாதவாசரரியார் ஸாயனாசாரியாச் 
இவர்களின் உபதேசப்படி. பலாட்டியரான ஹரிஹரரும் 
புக்காவும் புனித தேவாலயத்தைப் போன்று தொகுத்து 
காட்டிய வீஜயககர ராஜ்யத் துக்கும் பகைவர் இழைத்த. 
கொடும் பழிகளுக்கு பதில் பழியும் வாவ்இனார்கள். 

இவ்விதம் ஆற தூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக இடை 
விடாமல் ஈடக்துவச்த மகத்தான ஃடும் பேசசை மராட்டி, 
யா் நடத்தி வெற்றி சூடி, ஹிக்து சமூகம் ஒழுக்கம் 
குன்றி ௮ரைத தூக்கத்தில் இருக்தாலும் இத்தகைய 
வெற்றிகளை சாட்ட வல்லது என்று உலகத்துக்கு எடுத்துக் 
காட்டி, பெசது வாழ்வில் ஒற்றுமையும் ஊக்கமும் 
கொண்டசல் ஹிச்துக்கள் இக் காளிலும் அரியபெரிய 
காரியக்களைச் செய்ய வல்லவர்களே என்பதையும் ஐயமற 
விளக்இவிட்டார்கள். 

ஆதலால் ஹிர்துக்களாகிய கரம் அனைவரும் சமது 
ஆழ்ந்த ௮ணன்பையும் கன்றி யறிதலையும் காட்டி, உன்னத: 
அதிகாரத்திலும் மேன்மையிலும் மசாட்டியச் இருக்கும் 
போதே அவர்களது பரதங்களில் ஈதது மனமார்க்த
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வணக்கத்தையும் பக்தியையும் அர்ப்பணம் செய்து, mar 
களையும் அவர்கள் வெற்றியுடன் காட்டிய .மகத்தான 
,இறிக்து சரம் ரஜ்யத்தையும் கடைசியாக தரிசனம் செய் 
வோமரக, ஏனெனில், ௮க்தோ/ திடீரென்று Qés ore 
கத்தில் இரை விழுக்து, கண்ணீர் கிறைந்த நமது பார்வைபி 
விருந்தும் ஈமது உன்னத சரித்து சேரபை மறைந்து 
விடப்போடறது. 

  

7. திரை விழுகிறது 

“ஆயுதம் தாங்கத் தகுதி பெற்ற எதிரியைச் 
சந்திக்குங்கால் போர் வீரரின் உள்ளத்தே தோன் 
அம் கடிய உவப்பும் வியப்பும் அவரது பார்வையில் 
தோன் நின.” ் 

_ 1 நம்பிக்கை இழக்காதே. யாவும் கைகூடும். 
எல்லாம் மீண்டும் தோன் நி உஇக்கும். ”' 

(பிரபாகர்) 

1795-a5 வருஷம் கடந்த கர்டா யுததத்துடன் காம் 

இச்சரித்தரத்தை முடிக்கிறோம். காம் சென்ற 
அத்தியாயங்களில் கூறிய தெல்லாம் இக்தச் சரித்திரக் 
கரலத்தைப் பற்றியதே யாகும் - மராட்டிய இயக்கத்தின் 
முழுச் சரித்தாத்தை விவரமாகச் சொல்ல வேண்டும். 
அண்பது எமது விருப்பமன்று ; அவ்வியக்கத்துக்கே உயி 
சனளித்த கருத்துக்களையும் உயர்ந்தத்தததுவங்களையும் லட்ச 
பக்களையும் விவரமாக எடுத்துரைத்து ஹிந்து மக்களின் 
சரித்திரத்தில் மராட்டிய இயக்கத்துக்குள்ள் உண்மை 
பான இடத்தையும் ஆராய்ச் தறிவதே எமது நோக்கம்.
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அர்த வேலை QuGurs apy.tggi என்றாலும், 7795 - வத 
வருஷம் முதல் 79/6 - வது வருஷம் வரையுள்ள சரித்தி 
சததை--மரசட்டிய சாம்ராஜ்யம் வீழ்ச்சி படைத்த துக்க 
கரமரன வரலாற்றை--பெருமூச்சு விடாமலும் கண்ணீர் 
உகுக்காமலும் காம் படிக்க முடியாது, 

அப்போதுதான் மராட்டியர் தமது புராதன முகமஇ: 
பப் பகைவர்களைத் தாழ்த்தி, பல நாூற்றாண்டுகளகக கடந்து 
வக்த ஹிச்து விடுதலைப் போரை வெற்றியுடன் முடித்து, 
களைப்புற்றுச் சற்று ஒய்வு எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினார். 
கள். அ௮க்தத் தகுக்த சமயத்தில் பலாட்டியனான புதிய 
பகைவன்--இவர்களசல் இதற்கு முன் இரு முறை முறி 
யடிக்கப்பட்டிருக்த ௮வ்வன்னியப் பகைவன்--இப்போது 
மீண்டும் போர் புரிந்து பலமாகத் தாக்கலானான். 

மராட்டியர் மூன்றாவது முறையும் ௮வனை வென் 
இருப்பார்கள். ஆனால், துரதிஷ்ட வசமாய் ore இறக்து 
விடவும், இரண்டாவது பாஜி ராவ் மராட்டிய மக்களுக்கு 
அதிபதியாய், கரட்டின் பகைவர்களுக்கு அடிமையாய்த் 
தோன்றினார். கானா, இரண்டசவது ured sre இவச் 
களிடத்தில் முற்றிலும் மாறுபரடான இயற்கையைக் 
காண்கிறோம். மராட்டிய இயக்கம் முழுவதிலும் இவ் 
விருவித இயற்கை இடையின றி ஒன்றோ டொன்று போர் 
புரிக்து வச்ததைக் கண்டேசம், இசண்டசவது பாஜிராவின் 
ச௬பாவமோ இழிக்த ௬யகலமும் தேசத் துரேசகம் செய் 
யும் ௮கவ்காரமும் இறுமாப்புமாகும், கரனாவின் eure 
மோ தேயத் தியாகமும், பொசு வாழ்வில் ௬யகலமற்ற. 
தன்மையும், தேச சுதந்தாதஇிலும் மேன்மை௰ிலும் 
பெருமை கெரண்டாடி, தேசததுகஞுத் துரேசகம் செய்வ 
தரல் கடைக்கும் பதவிகளையும் செல்வத்தையும் வெறுப் 
பதுவாகும். மராட்டியர் தமது சமூகத்இனின்் று இழிய 
குணங்களை அறவே களைச்செறிய முடியசவிட்டசலும், 
கானாவின் காலம் வரையில் தேசிய வாழ்வில் அவைகள் 
தலையெடுக்கா வண்ணம் அடக்க வந்தார்கள். அதன் 
பலனாக ஹிக்துபத பாதுஷாஹியை சாட்டினார்கள். ஆனால், 
இப்போதோ இரண்டாவது பாஜி ரசவும் அவரது கட்ட 
யாரும் ௮திகசரம் பெறவே, மராட்டிய சாம்ராஜ்யம்
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ஒற்றுமை கெட்டு வீழ்ச்சி படையலாயிற்று. எனெனில், 
அப்போது மராட்டிய ஆட்சியைத் தாக்கியவர்கள் இந்து 
யரும் அல்லர், ஆசியாக்கண்டததோரும் அல்லர், ஆனால், 

க்கிலேயர்கள். ௮ச்தக் இழ்ச் இசையிலும் மராட்டியர் 
மற்ற இக்திய மக்களையும் ஆசியா கண்டத்தவசையும் 
காட்டினும் பலமும் ஒழுங்கும் தேச பக்தியும் உடையவர் 
களாகவே இருக்தரார்கள், ஆனல் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரே 
மரசட்டியர் தோற்பது தண்ணமாகவே தேன் நிற்று. 

எனெனில் பெரும் வெற்றிகளைச் ௪ரதிக்க வல்ல 
விசேஷ குணவங்களிலும் பயிற்சிகளிலும் ஆக்கலேயச் 
மசாட்டியரைக் காட்டினும் சிறந்து விளங்கச்: அரசிய 
லில் ௮னுபவம் முதிச்ச்து, தங்கள் காரட்டில் உள் காட்டுப் 
போர்களையும் மதச் துவேஷக் கெடுமைகளையும் கொடுவ் 
"கோல் ஆட்சியையும் தவிர்த்திருச்சகனர. பெசது வாழ்க் 
கைக்குரிய அடக்கமும் பொறுப்பும், தேசு ராஜ பக்தியும், 
ஜாதி ஒற்றுமையும், லட்சிய ஐக்இயமும், முயற்சியில் 
கட்டுப்பாடும், தேசிய ௬ய ஆட்டுக்கு அடங்கும் தன்மை 
யும், மசாட்டியரைவிட ஆங்கிலேயரிடம் இறக்து விளவ் 
-இன. இத்தகைய குணக்களில் மராட்டியர் எனைய anit a 
மக்களைக்காட்டினும் முன்னேற்றம் அடைதந்திருக்தகாலும் 
ஆங்கிலேயர் ௮ளவு முன்னேற்றம் அடைக் இருக்கவில்லை. 

எனினும், மசாட்டியரச் தன்னச் தனியாய் ஆவேசத் 
துடன் .போர் புரிர்து வக்தார்கள் ; தரங்கள் HAT gy 
போசாடியது வாழ்க்கைக்கே இன்றியமையாததாய் இருக் 
ததைப் பிற்பாடு உணர்ச்தார்கள். சலச் கடை wroe. 
ய தேச பக்தரான பாபு கோகலேயைப் பேசல் மரணம் 
கேரினும் பகைவசைச் சரண் புகுவதில்லை என்று உறுதி 
கெசண்டார்கள். * மண்ணொடு மண்ணாப் விமுக்தாலும் 
சரி, கரங்கள் கையில் கத்தி ஏச்தியே உயர் துறப்போம்,” 
என்று அவர் ஓர் ஆங்கிலேப ௮இகாரியிடம் சென்னாச். 
ஆனால், மஹாதஜி, கானா, துகோஜி, சரகோஜி, படகே 
மூதலிய வல்லமை பெற்ற அறத்தில் நிபுணர்களும் படைத் 
தலைவர்களும் ௮னேகமாய் ஏககாலத்தில் ஒருவர் பின் ஒரு 
அவரரய் இறக்துவிடவும், மராட்டியப் படைகளுள் தளர்ச்சி 
தோன்றவே, தகுதியற்ற மனிதர்கள் தலைமை வூக்க
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Corés தன்றி, இரண்டாவது பாஜிராவ் பிரதான ௮இ௧7 
சத்தையும் பெறவும் கேர்ர்தது, இத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் 
மசாட்டியரின் பகைவரோ பலாட்டியரான ஆங்கிலேயர். 
£பரரின் முடி.வு என்னவாகும் என்பதை யரவரும் முன் 
னாடியே ஊ௫இத்தறி.பலாம். மராட்டியர் வீழ்ச்சியடைக்த 
Or, அவர்களுடன் மகத்தான கடைசி ஹிக்து சாம்ராஜ் 
யமும்--மகத்தான கடை இக்திய சசம்சாஜ்பமும்-- வீழ்ச் 
சயடைந்தது, பஞ்சாப்பில் மட்டும் சீக்கியர்கள் ஹிக்து 
௬.தச் திர தீபத்தைப் பிடித்து வச்தார்கள். ஆனால் Hf BIH LO 

இதே கரரணங்களால் ஹிர்து ஆட்சி வீழ்ச்சியடைய 
Gore sg. 

கமது மகத்தான தேசிய சாம்ராஜ் பத்தின் முடிவைப் 
பற்றி எழுதுவதில் உள்ள கூரிய மனவேதனையை ஓத்துக் 
கொள்ளுகிறோம். ஆனால், இக்கிலாச்து வெற்றி பெற்ற 
தைக்கண்டு ஈரம். ௮ளஞூயைப் படவில்லை, பல கடல்களையும் 
மகா சமுத்திரங்களையும் காடுகளையும் கண்டங்களையும் 
தாண்டி வந்து, மது கையிணின்றும் இக்திய சாம்ரசஜ்.பத் 
தைப்பிடுங்கி ௮தை ௮ஸ்திவாரமாகக் கொண்டு, இகஈகாரள் 
உகமே கண்டிராத பூமண்டலசசம் சரஜ்யதடையேயே 
காட்டிய இங்கிலொாக்தின் பலதயைம் வல்லமையையும் நரம் 
மெச்சுகிரோம். 

இவ்வாறு இறிஸ்து சகாப்தம் 17818- வது வருஷம் 
மகார உன்னதமான மது ஹிக்து சாம்ரரஜ்யம் வீழ்க்து 
மடிச்தது. அதைக் கவணித்து வாருங்கள்! அதற்கு அன்பும் 
சிரத்தையும் கனிக்த கவலையுடன் தூபம்கசட்டி, 
கம்பிக்கையுடன் பிரார்த்தனை செசெய்து வாருங்கள்/ 
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