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म. टा. ितिनधी , पुणे
िशवकालीन मोडीचा उकृ  नमुना , शासकय कारभार आिण !याय"व#थेचे धागे उलगडणारी राज'ी
महाराजसाहेब शहाजीराजे आिण छ+पती िशवाजी महाराज यांची अकािशत प+े उजेडात आली आहेत. भारत
इितहास संशोधक मंडळातील अ0यासक डॉ. अनुराधा कु लकण2 आिण अिजत पटवध3न यांनी शिनवारी हा ठे वा
अ0यासक आिण इितहासेम5समोर उलगडला.
छ+पती िशवाजी महाराजांची तीन , तर महाराज शहाजीराजे यांची दोन अकािशत प+ मंडळात िमळाली
आहेत. िशवछ+पत57या तीन प+ांपैक एक प+ खेडेबारे तफ< 7या कारकु नांना पाठिव=यात आलेले आहे. १६४७
मBये िलिहलेCया या प+ात कामथडी गावची मोकदमी मानजी जाखोजी कDडे यांची असCयाचे प+ात नमूद के ले
आहे. दुसरे प+ मोरोपंत पेश"ांना २८ िडसHबर १६६८ रोजी िलिहलेले आहे. हे प+ पंताजी गोपीनाथ बोकल
यांना मांडक आिण भवाळी या गावांमBये असणारे इनाम सुI ठे व=याबाबत आहे. ितसरे प+ पव3ती गाव7या
पाटलांना िलिहले आहे. िवनायक भट ठकारांची इनाम जमीन चालू ठे वावी , असा Jकू म यामBये आहे. या
ितसKया प+ा7या माय!यात ेLकाचे नाव नाही मा+ मोत3ब आिण इतर खुणांवMन हे प+ िशवछ+पत5चे
असCयाची शNयता पटवध3न यांनी वत3वली. िशवछ+पत57या प+ात थमच कDडे-देशमुखांचा उCलेख
िमळाCयाचेही ते Pहणाले.
कु लकण2 यांनी शहाजीराजां7या प+ांचा उलगडा के ला. यापैक एक २८ फे Qुवारी १६४४ रोजी पुणे
परग=या7या अिधकाKयांना िलिहले आहे. हे प+ महादभट मुRगलभट पुरंदरे यंना पव3ती येथील इनाम
जमीनीबाबत आहे. दुसरे प+ १९ ऑNटोबर १६५२चे असून यात कKहेपठार तफ< 7या आंिबले (ता. पुरंदर)
गावा7या कु लकण3पणािवषयी बोकल आिण बेलसरे यां7या वादाचा िनवाडा कर=याबाबत आहे. जेY इितहास
संशोधक डॉ. ग. भा. मेहदH ळे यांनीही या प+ां7या अ#सलपणावर िशZामोत3ब के ले.
पांया सं येत वाढ
वाढ

िशवाजी महाराजांची सुमारे २४० , तर शहाजीराजांची सुमारे ५१ प+े आजवर िस\ आहेत. या अकािशत
प+ांमुळे आता या सं]येत दोन-दोन प+ांची वाढ झाCयाचेही अनुराधा कु लकण2 आिण अिजत पटवध3न यांनी
नमूद के ले.
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